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Inledning 

Länsstyrelsen har lett samverkan för prövningsgruppen Rönne å där 18 
vattenkraftverk är anmälda till den nationella planen för omprövning av vattenkraft 
(NAP) och ska lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor den 1 februari 
2022. Syftet med samverkansprocessens är att alla verksamheter inom en 
prövningsgrupp ska kunna förses med moderna miljövillkor på ett sätt som innebär 
största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv tillgång till vattenkraftsel. 
Samverkan syftar också till att underlätta för verksamhetsutövare att ta fram 
ansökningar i enlighet med 22 kap. miljöbalken, att minska behovet av 
kompletteringar och att underlätta den kommande domstolsprocessen. 

För att vattenkraftsanläggningar ska kunna få tillstånd med moderna miljövillkor 
finns det behov av miljöanpassningar enligt bästa möjliga teknik. 
Miljöanpassningarna ska bland annat leda till att miljökvalitetsnormerna inte 
äventyras och att möjligheterna att uppnå respektive upprätthålla en gynnsam 
bevarandestatus för berörda arter som finns upptagna i artskyddsförordningen inte 
försvåras. Vid planeringen av miljöanpassningarna ska det även tas hänsyn till 
kulturmiljövärden samt effektiv tillgång på vattenkraftsel. 

I samverkan har verksamhetsutövarna för vattenkraften, intresseorganisationer, 
myndigheter och kommuner deltagit och bidragit med sin kunskap om vad som är 
viktigt att ta hänsyn till vid miljöanpassningen av vattenkraften. I figur 1 visas en 
schematisk bild över samverkansprocessen. I inledningen av samverkansprocessen 
tog Länsstyrelsen kontakt med verksamhetsutövarna och informerade om NAP-
processen och befintligt material om Rönne å avrinningsområde. Arbetet gick sedan 
vidare med individuella möten med respektive verksamhetsutövare och 
Länsstyrelsen gjorde en bakgrundsbeskrivning som sammanställde de värden i 
avrinningsområdet som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet med miljöanpassning av 
vattenkraften inklusive uppgifter om anläggningarna som verksamhetsutövarna 
bidragit med. Utifrån bakgrundsbeskrivningen gjorde Länsstyrelsen en analys av 
vilka miljöanpassningar som behövdes och dialog fördes med verksamhetsutövarna, i 
de flesta fall i fält vid respektive anläggning. I detta läge kunde många av 
verksamhetsutövarna presentera förslag på miljöanpassningar. Resultatet av 
sammanställdes i analys och förslag på åtgärder finns i bilaga 3 som presenterades på 
ett större samverkansmöte där alla parter i samverkan var inbjudna och möjlighet att 
svara på remiss.  

Figur 1. visar ett schema över den regionala samverkansprocessen 

Inledning Bakgrunds-
beskrivning Analys Förslag Redovisning

@! Länsstyrelsen V Skåne 
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Detta dokument är Länsstyrelsens redovisning av samverkansprocessen. Här finns 
bakgrundsbeskrivning, analys och förslag med respektive remissammanställning och 
en del mindre uppdateringar kopplade till vad de olika remissinstanserna tagit upp.  
Det finns även en detaljerad processbeskrivning över vilka möten som har 
genomförts. Länsstyrelsen tackar alla 18 vattenkraftverksägarna, kommuner, 
myndigheter och intresseorganisationer som bidragit i samverkan. I samverkan har 
ett stort antal frågor kunnat lösas och olika organisationers position i olika 
frågeställningar har tydliggjorts. Länsstyrelsen fortsätter gärna dialog med 
verksamhetsutövarna inför deras ansökan om modena miljövillkor även efter att 
samverkan avslutats.  

Sammanfattning av bakgrund 

Rönne å är Skånes näst största vattendrag. Från Ringsjöarna meandrar Rönne å 
genom en markerad dalgång, med avbrott för korta strömsträckor, fram till de 
markerade forsarna vid Klippan. Därefter följer några få strömvattensträckor innan 
ån rinner med mycket flack lutning till utloppet i Skälderviken vid Ängelholm. I 
söder utgör Söderåsen vattendelare mot Vege å. De största biflödena är 
Rössjöholmsån (inklusive Kägleån) Bäljane å och Pinnån. De mindre biflödena med 
NAP-anläggningar är Snällerödsån och Klövabäcken. 

Vattensystemet hyser ett stort antal fiskarter i ett ursprungligt fiskbestånd samt en 
rik bottenfauna. Rönne ås huvudfåra nedströms Herrevadskloster, Rössjöholmsån 
och Bäljane å nedströms Hyllstofta ingår i fisk- och musselvattendirektivet. Det finns 
uppgifter om historisk förekomst av flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla i 
huvudfåran. Båda dessa musselarter förekommer fortfarande i biflöden till Rönne å. 
Se tabell 2 under skyddade arter för översikt på vilka arter som finns var. 

Rönne å avrinningsområde, och särskilt Ringsjöarna, är ett av Sveriges viktigaste 
uppväxtområde för ål. Laxen i avrinningsområdet är en genetiskt välbevarad laxstam 
med högt bevarandevärde. Lax, havsnejonöga, flodnejonöga och havsvandrande 
öring förekommer i dag endast nedströms kraftverken vid Klippan i huvudfåran och 
i biflöden.  

Huvudfåran och de biflöden som berörs av vattenkraftverk bedöms ha en måttlig 
ekologisk status1. De aktuella vattenkraftverken i avrinningsområdet är 
strömkraftverk som främst påverkar konnektiviten i uppströms- och 
nedströmsriktning, vilken i sin tur påverkar fiskbestånden. Även hydrologin och 

1 Välkommen till VISS (lansstyrelsen.se) 
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morfologin är påverkad av vattenkraften, men i mindre utsträckning. Dessa 
parametrar påverkas mer av sjöregleringar och markavvattning. Vattenkvalitén i 
avrinningsområdet var under lång tid kraftigt negativt påverkad av föroreningar, 
men har under senare decennier förbättrats avsevärt, även om huvudfåran och 
biflöden med höga andel jordbruksmark fortfarande har förhöjda halter av 
näringsämnen. 

De 18 verksamhetsutövarna som ingår i NAP har bidragit med uppgifter om 
exempelvis elproduktion och vilka tider på året kraftverket är i drift i 
bakgrundsbeskrivningen. Samtliga vattenkraftsanläggningar är småskaliga och saknar 
reglerbidrag. Det tre största kraftverken, och de enda som ligger i Rönne ås 
huvudfåra, ägs av Klippans kommun som planerar att avveckla dem. De övriga 
vattenkraftverken har i medeltal en årsproduktion på 310 MWh/år per anläggning, 
medianen är dock endast 132 MWh/år per anläggning2. 

Länsstyrelsen har genomfört ett omfattande inventerings- och värderingsarbete av 
kulturmiljö som omfattar alla anläggningar som ingår i prövningen med undantag för 
Rössjöholms kraftstation. Materialet är särskilt utformat för att ge möjlighet att 
redan tidigt i planeringen ta hänsyn till kulturvärden på platsen. Länsstyrelsen anser 
att ansvaret för att ta fram kunskapsunderlag kopplat till prövningarna till största 
delen är verksamhetsutövarens. Det är verksamhetsutövarens ansvar att redovisa 
vilka kulturvärden som berörs inom en miljö och hur åtgärder ska kunna utformas 
för att nödvändig hänsyn till kulturmiljön ska kunna åstadkommas. Länsstyrelsen har 
trots detta bedömt att det är av stort värde att skapa ett så gott utgångsläge för 
kulturmiljöhänsyn i kommande processer som möjligt. 

Av de kvarnmiljöer som ingår i prövningarna enligt NAP har särskilt Klippans 
kraftverk och Skvattemölla bedömts ha höga kulturmiljövärden. Klippans 
pappersbruk utgör riksintresse för kulturmiljövården och ingår i område som pekats 
ut som särskilt nationellt värdefullt vatten, vilket accentuerar behovet av 
kulturmiljöhänsyn. Även de två andra kraftverken i Klippans kommun, Forsmöllan 
och Stackarp har kulturmiljövärden kopplade till Klippans pappersbruk. 

Hänsyn till kulturmiljövärden ska alltid ingå som en naturlig del i utformningen av 
miljöanpassningar. Behovet av anpassning till kulturmiljön är relaterad till de värden 
som kulturmiljön tillmäts, miljöns känslighet för påverkan och kulturvärdenas 
relation till övriga miljövärden. Behovet av anpassning till kulturmiljövärden ska 

2 Sammanställt baserat på produktionssiffror verksamhetsutövarna uppgett i samverkansprocessen 
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bedömas i det enskilda fallet, lämpligen utifrån de beskrivningar och värderingar 
som finns i Länsstyrelsens dokumentationer. 

I bakgrundsbeskrivningen ingår även information om vad som kan vara bra för 
verksamhetsutövare att tänka på kopplat till ansökan om moderna miljövillkor samt 
länkar till mer information. 

Sammanfattning av analys och förslag på miljöanpassningar 

Analys och förslag på miljöanpassningar är en genomgång av vilka miljöanpassningar 
Länsstyrelsen ser behov av för tillstånd med moderna miljövillkor samt 
verksamhetsutövarnas förslag på miljöanpassningar. Analysen av behovet av 
miljöanpassningar har gjorts utifrån miljökvalitetsnormer för vatten och 
statusklassning enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och de värden som 
redovisats i bakgrundsbeskrivningen samt vad verksamhetsutövarna tagit upp under 
samverkan. I analys och förslag på miljöanpassningar har alla 18 NAP-anläggningarna 
beskrivits individuellt med verksamhetsutövarens föreslagna miljöanpassningar samt 
vad Länsstyrelsen bedömer behövs klargöras och vilka frågor Länsstyrelsen anser 
kvarstår i samband med arbetet med ansökan till domstolen. 

Vid samtliga kraftverk i Rönne å avrinningsområde behöver miljöanpassningar 
genomföras för att uppfylla målsättningarna avseende konnektivitet i uppströms och 
nedströms riktning. Åtgärder för fria vandringsvägar innebär i många fall 
faunapassager som kan passeras av vandringsbenägna arter, såväl svagsimmande som 
starksimmande. Referensförhållandena på den aktuella platsen är emellertid 
avgörande för vilka arter som ska kunna passera. Typiska miljöanpassningar för 
nedvandring är fiskanpassade galler med flyktöppningar och avledare. Det är också 
vanligt att galler vid turbinutloppskanalen behövs för att förhindra felvandring.  

Avseende kulturmiljö har Länsstyrelsen studerat möjligheter och förslag till 
miljöanpassning för de enskilda anläggningarna under samverkansprocessen och 
utifrån de slutsatser som dragits vid kulturmiljöinventeringarna. I de fall 
Länsstyrelsen tydligt kan se att ytterligare utredning eller anpassning behövs har 
detta angivits för de enskilda anläggningarna. Länsstyrelsen har även gjort en första 
bedömning av om åtgärder i miljöerna kan behöva tillstånd för ingrepp i 
fornlämning enligt 2 kapitlet kulturmiljöjagen (1988:950). 

Inget av vattenkraftverken i har reglerförmåga och samtliga kraftverken är 
småskaliga klass tre kraftverk. Hur mängden tillgängligt vatten för elproduktion 

@! Länsstyrelsen V Skåne 
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påverkas av miljöanpassningar har översiktligt beskrivits för de anläggningar där det 
finns tillräckligt med kunskapsunderlag.  

I Analys och förslag på miljöanpassningar är Länsstyrelsen och verksamhetsutövarna i 
de flesta fall överens om de övergripande dragen av vilka miljöanpassningar som 
behövs för moderna miljövillkor och många verksamhetsutövare har kommit relativt 
långt i utformningen av sina miljöanpassningar. I figur 2 redovisas en övergripande 
bild av verksamhetsutövarnas planerade miljöanpassningar.  

Figur 2 Verksamhetsutövarnas nuvarande planerade miljöanpassningar. I Rössjöholmsån ligger anläggningarna 4,5 och 6 
så tätt att de i bilden är staplade på varandra. 

Majoriteten av verksamhetsutövarna planerar fortsatt drift med miljöanpassningar 
för upp och nedströms passerbarhet för de vandringsbenägna fiskarterna enligt 
referensförhållandet på platsen. För de tre vattenkraftverken i Rönne ås huvudfåra 
har verksamhetsutövaren, Klippans kommun, tagit beslut om att avveckla 
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verksamheten och återskapa konnektiviteten vilket tillgängliggör stora arealer för 
starksimmande fiskarter. Även tre andra verksamhetsutövare planerar avveckling. I 
Pinnån, vid Stora mölla, finns ett naturligt definitivt vandringshinder som bara ål kan 
passera uppströms vilket gör att det inte finns behov av att skapa passerbarhet för 
alla arter i uppströmsriktning. Även Klövahallar är ett naturligt vandringshinder där 
det i nuläget är oklart om andra fiskarter än ål har kunnat passera uppströms. 

Redovisning av samverkansprocessen inom 
Rönne å prövningsgrupp 

Uppstartsmöte med verksamhetsutövarna 
Länsstyrelsen planerade för ett fysiskt heldagsmöte som avsågs att hållas den 28 
oktober 2020. Mötet avsåg att vara ett informationsmöte på förmiddagen följt av 
workshop på eftermiddagen för att diskutera frågor kring målbild.  

På grund av rådande pandemi och ökande smittspridning av Covid-19 i länet blev 
länsstyrelsen tvungna att förlägga mötet den 28 oktober 2020 till ett digitalt möte 
via Skype istället för en fysisk träff. Till följd av detta lades också upplägget av mötet 
om till att utgöra ett informationsmöte. Vid mötet informerades om 
samverkansprocessen, översiktlig beskrivning av nuläge med avseende på 
passerbarhet för fisk inom prövningsgruppen, miljöunderlag och 
kulturmiljöunderlag. Därutöver deltog även Vattenkraftens miljöfond som 
informerade om sin verksamhet och möjligheten till ersättning. 
Verksamhetsutövarna hade också möjlighet att ställa frågor till länsstyrelsen. 
Samtliga verksamhetsutövare i prövningsgruppen förutom en (Rössjöholms 
kraftverk) deltog vid mötet. Det eftersom verksamhetsutövaren vid denna 
anläggning redan förde en dialog med länsstyrelsens Fiske- och restaureringsenhet 
om eventuella åtgärder vid anläggningen för att upphöra med verksamheten.  

Individuella samverkansmöten med verksamhetsutövarna 
Till följd av den ökande smittspridningen av Covid-19 beslutade länsstyrelsen att 
nästa steg i samverkansprocessen, efter det första digitala startmötet med 
verksamhetsutövarna, skulle bli individuella möten med verksamhetsutövarna. Även 
om det hade varit fördelaktigt att kunna ha möten där verksamhetsutövare inom en 
vattenförekomst skulle kunna träffas för att diskutera de kommande prövningarna 
gjorde länsstyrelsen bedömningen att smittläget gjorde att det inte lämpade sig för 
sådana möten. Därmed kvarstod alternativet att hålla individuella möten för att ändå 
kunna driva samverkansprocessen framåt. Länsstyrelsen bedömer dock att 
individuella möten med verksamhetsutövarna inom ramen för samverkan varit 

@! Länsstyrelsen V Skåne 
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väldigt positivt och att det fallit ut som en bra arbetsmetod inom ramen för 
samverkan. Mötesformen har möjliggjort en tydlig dialog med verksamhetsutövarna 
kring deras specifika anläggning och vilka behov av miljöanpassningsåtgärder som 
finns vid just deras anläggning. Arbetssättet ställer dock krav på att vara tydlig kring 
helhetsperspektivet så att verksamhetsutövarna vid olika anläggningar ser hur 
diskussionen som förs vid deras verksamhet kopplar till de åtgärder som diskuteras 
vid anläggningar nedströms och uppströms. Det gör att även om diskussionerna vid 
dessa möten utgått från den specifika anläggningen så har diskussionerna även berört 
andra anläggningar i systemet för att tydliggöra vad som ligger till grund för det 
bedömda åtgärdsbehovet och för att kunna ge en bra bild över hur de diskuterade 
åtgärderna passar in i helheten för vattensystemet. 

Det första individuella samverkansmötet 

Länsstyrelsen avsåg att hålla individuella samverkansmöten under december 2020 
och januari 2021. Syftet med det första samverkansmötet var att diskutera 
nulägesbilden och målbilden. Dels utifrån allmänna intressen dels utifrån 
verksamhetsutövarnas perspektiv. Syftet med det första mötet var inte att primärt 
diskutera åtgärder som kan behövas. Det eftersom sådana diskussioner skulle kunna 
riskera leda till låsningar i fall olika uppfattningar framkommer kring olika 
åtgärdsbehov vilket gör att samtalet fastnar vid dessa frågor. Länsstyrelsen bedömde 
därför att sådana diskussioner företrädesvis skulle hållas vid ett andra 
samverkansmöte. På så vis bedömdes förutsättningarna för att nå en gemensam 
nulägesbeskrivning och målbild större. Vid mötena svarade verksamhetsutövarna på 
frågor om sina anläggningar. Frågorna hade skickats ut i förväg och svaren som 
antecknades av Länsstyrelsen blev underlag till informationen i 
bakrundsbeskrivningen om vattenkraftsanläggningarna. 

På grund av bland annat sjukdom bland verksamhetsutövarna kunde endast ett 
individuellt samverkansmöte hållas under december 2020. Övriga planerade möten 
under december fick därför flyttas till januari 2021. Något som lett till att 
samverkansprocessen skjutits framåt i förhållande till den ursprungliga tidsplanen. 
Första individuella samverkansmöten hölls enligt tabell 1 nedan. I samband med 
mötena upprättades tjänsteanteckning som efter mötet kommunicerades med 
verksamhetsutövarna så att lämnade uppgifter uppfattats korrekt av länsstyrelsen. 

Tabell §. Datum för det första individuella samverkansmötet vid 

respektive anläggning. 

Datum Anläggning 
2020-12-10 Rössjöfors vattenkraftverk 
2021-01-11 Skaftarp 

@! Länsstyrelsen V Skåne 
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2021-01-11 Storamölla kraftverk 
2021-01-13 Östra kvarn 
2021-01-14 Skvattemölla 
2021-01-14 Brukets kvarn 
2021-01-19 Söndraby kraftverk 
2021-01-19 Ebbarps kraftverk 
2021-01-20 Klövahallar 
2021-01-20 Snälleröds kvarn 
2021-01-26 Västra kvarn 
2021-01-26 Nyamölla kraftverk (Sågmöllan) 
2021-01-27 Röamölla nedre 
2021-01-27 Röamölla övre 
2021-02-10 Stackarp 
2021-02-10 Klippans pappersbruk 
2021-02-10 Forsmöllan 

Det andra individuella samverkansmötet 

Länsstyrelsen genomförde ett andra individuellt samverkansmöte med 
verksamhetsutövarna under april/maj 2021 enligt tabell 2 nedan. Det andra 
individuella mötet genomfördes, med de undantag som framgår av tabell 2 nedan, 
på plats vid anläggningarna. Länsstyrelsen bedömde det som prioriterat att 
genomföra fältbesök inom ramen för samverkan för att säkerställa att såväl 
Länsstyrelsen som verksamhetsutövarna haft en möjlighet att diskutera frågor på 
plats vid anläggningen. På grund av smittspridningen av Covid-19 begränsades 
mötena dock till ca en timme per anläggning för att undvika längre kontakter och 
uppföljande möten erbjöds via Skype om så önskades. På så vis kunde vi genom 
fältbesöken säkerställa att såväl Länsstyrelsen som verksamhetsutövarna gemensamt 
tittat på anläggningsdelar och därmed också säkerställa att såväl verksamhetsutövare 
som Länsstyrelse avsåg samma saker när frågor diskuterades. Exempelvis vad 
verksamhetsutövaren ansåg fungerade som flyktöppning idag, olika specifika delar av 
dämmet där åtgärder skulle kunna vara aktuella med mera. Huvudfokus vid mötet 
var förutom att se anläggningen att diskutera åtgärdsbehov vid anläggningarna och 
exempel på miljöanpassningar som skulle kunna vara aktuella att genomföra. Från 
länsstyrelsens sida deltog personal från tillsyn och prövning av vattenverksamheter 
samt från fiske- och restaurering. Vid anläggningar som bedömts ha högre 
kulturhistoriskt värde samt anläggningar där åtgärderskulle kunna behöva specifika 
anpassningar utifrån kulturmiljö deltog även länsantikvarien vid fältbesöken. En del 
verksamhetsutövare hade även med anlitad teknisk konsult eller juridiskt ombud 
med på mötet. 
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Tabell 2. Datum för det andra individuella samverkansmötet vid 

respektive anläggning. 

Datum Anläggning 
2021-04-12 Östra kvarn 
2021-04-12 Västra kvarn 
2021-04-12 Rössjöholms kraftverk 
2021-04-13 Rössjöfors kraftverk 
2021-04-13 Röamölla nedre 
2021-04-13 Röamölla övre 
2021-04-22 Storamölla kraftverk 
2021-04-22 Söndraby kraftverk 
2021-04-22 Ebbarps kraftverk 
2021-04-22 Klövahallar 
2021-05-04 Skaftarp* 
2021-05-07 Nyamölla kraftverk (Sågmöllan) 
2021-05-07 Skvattemölla 
2021-05-07 Brukets kvarn 
2021-05-07 Snälleröds kvarn 
2021-05-10 Stackarp** 
2021-05-10 Klippans pappersbruk** 
2021-05-10 Forsmöllan** 

* Digitalt möte utan fältbesök på verksamhetsutövarens begäran.

** Mötet genomfördes digitalt. Länsstyrelsen genomförde fältbesök

i egen regi 2021-04-13.

Det tredje individuella samverkansmötet 

I samband med det andra individuella samverkansmötet där åtgärdsbehovet 
diskuterades framkom att en stor andel av verksamhetsutövarna anlitat teknisk 
konsult som börjat titta på hur miljöanpassningar skulle kunna utformas. I samband 
med detta framkom önskemål om ett tredje individuellt samverkansmöte där 
länsstyrelsen, tillsammans med verksamhetsutövaren, skulle kunna diskutera 
konsultens initiala förslag. I det fall verksamhetsutövaren inte hade en teknisk 
konsult utgjorde det tredje individuella samverkansmötet en fortsättning av de 
diskussioner som förts med verksamhetsutövaren vid fältbesöken kring åtgärdsbehov 
och miljöanpassningar. Det tredje individuella samverkansmötet var därmed 
behovsstyrt efter verksamhetsutövarens önskemål och har därav inte genomförts för 
samtliga anläggningar i prövningsgruppen. De anläggningar för vilka ett tredje 
individuellt samverkansmöte genomförts framgår av tabell 3. Beskrivningarna av 
verksamhetsutövarnas planerade miljöanpassningar och en del övriga uppgifter om 
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deras anläggningar i Analys och förslag på miljöanpassningar är baserat på vad 
verksamhetsutövarna uppgett i andra och tredje samverkansmötet. Ett flertal 
verksamhetsutövare skickade även skriftligen in utkast över planerade 
miljöanpassningar vilket bidrog till en god dialog om de konkreta 
miljöanpassningarna och var även ett mer detaljerat underlag till Analys och förslag 
på miljöanpassningar. 

Tabell 3. Datum för det tredje individuella samverkansmötet 

vid respektive anläggning. 

Datum Anläggning 
2021-05-04 Västra kvarn 
2021-05-04 Rössjöfors kraftverk 
2021-05-10 Ebbarps kraftverk 
2021-05-11 Storamölla kraftverk 
2021-05-11 Klövahallar 
2021-05-12 Söndraby kraftverk 
2021-05-12 Röamölla nedre 
2021-05-12 Röamölla övre 
2021-05-31 Skvattemölla 
2021-05-31 Brukets kvarn 
2021-06-08 Snälleröds kvarn 
2021-06-08 Östra kvarn 

Samverkan med myndigheter, kommuner och 
intresseorganisationer 
Enligt 42 a § Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter (FVV) ska 
länsstyrelsen, utöver verksamhetsutövarna, också samverka med berörda 
myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. 

Avgränsning av samverkanskretsen 

Länsstyrelsen har gjort en bedömning av vilka nationella myndigheter som sannolikt 
skulle kunna bli berörda av de kommande prövningarna i prövningsgruppen. 
Därmed har inte alla nationella myndigheter bjudits in till att delta i 
samverkansprocessen. Vilka myndigheter som bjudits in till det första 
samverkansmötet framgår av tabell 4. Med avseende på kommuner har samtliga 
kommuner med yta inom prövningsgruppen (se tabell 4) beretts möjlighet att delta i 
samverkansprocessen. Inbjudan har då ställts till kommunens övergripande e-
postadress och inte till någon specifik förvaltning. Det för att kommunen själv skulle 
kunna avgöra vilken eller vilka delar av kommunen de ansåg berörda. 
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Avseende intresseorganisationer har länsstyrelsen en relativt god bild av de större 
organisationerna som ofta deltar vid exempelvis samråd enligt 6 kap miljöbalken. 
För att fånga upp även mer lokala föreningar och intresseorganisationer ställde 
länsstyrelsen en förfrågan till verksamhetsutövarna om vilka intresseorganisationer 
de känner till i omgivningen som skulle kunna bli berörda av de kommande 
prövningarna. En del verksamhetsutövare återkom med förslag på organisationer, 
vilket varit mycket positivt för att nå ut även till lokala och mindre föreningar i 
prövningsgruppen. I samband med att förslag lämnades kom också förslag på 
föreningar som länsstyrelsen bedömt utgör enskilda intressen och som därför inte 
inkluderats i samverkansprocessen. Som exempel kan nämnas 
fiskevårdsområdesföreningar. Även om dessa ofta har en god kunskap om 
vattendragen inom prövningsområdet så har fiskerättsägarnas förvaltning av fisket 
bedömts utgöra ett enskilt intresse som därmed inte bedömts omfattas av 
samverkansprocessen enligt 42 a § FVV. Denna bedömning har också stämts av med 
Havs- och vattenmyndigheten innan inbjudningar till det första samverkansmötet 
skickades ut. Utöver att ställa en förfrågan om organisationer till 
verksamhetsutövarna innehöll även inbjudan till det första samverkansmötet en 
uppmaning till dem som erhöll inbjudan att återkomma till Länsstyrelsen i det fall de 
upplevde att någon organisation missats och därmed saknades i sändlistan. 
Kompletterande inbjudningar till det första samverkansmötet skickades därför ut 
efter sådan återkoppling. Även om detta steg vidtagits och frågan ställts i samband 
med inbjudan erhölls återkoppling från deltagare under det första samverkansmötet 
gällande att de saknade någon organisation på mötet. Länsstyrelsen tog med sig 
synpunkterna i det fortsatta arbetet. Genom ovanstående förfarande bedömer 
länsstyrelsen att länsstyrelsen gjort vad som rimligen kan krävas för att åstadkomma 
en så heltäckande samverkansprocess som möjligt med såväl nationellt som lokalt 
deltagande. 

Tabell 4. Samtliga inbjudna kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. 

Havs- och vattenmyndigheten 
Naturvårdsverket 
Riksantikvarieämbetet 
Energimyndigheten 
Svenska kraftnät 
MSB 
Kammarkollegiet 
Jordbruksverket 
Försvarsmakten 
Länsstyrelsen Halland 
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Skogsstyrelsen 
Vattenmyndigheten (VH) 
SMHI 

Laholms kommun 
Båstads kommun 
Ängelholms kommun 
Örkelljungas kommun 
Hässleholms kommun 
Perstorps kommun 
Klippans kommun 
Höörs kommun 
Hörbys kommun 
Kristianstads kommun 
Eslövs kommun 
Svalövs kommun 
Bjuvs kommun 
Åstorps kommun 

SVAF 
Vattenkraftens vänner 
Skånes vattenkraftsförening 
Sportfiskarna 
Klippans sport & fiskevårdsförening 
Älvräddarna 
Naturskyddsföreningen Skåne 
Södra Sveriges Sportfiske Klubb 
Helsingborgs Sportfiske & Fiskevårdsklubb 
Ängelholms Sport- och Fiskevårdsförening 
Kulturmiljö 
Skånes hembygdsförbund 
Vattenhistoriskt nätverk 
Föreningen Skånska möllor 
Mölleriketföreningen 
Röstångabygdens kulturförening 
Riseberga Färingtofta Hembygdsförening 
Klippans Hembygdsförening 
Munka-Ljungby hembygdsföreningen 

Rönneåns VR 
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Ringsjöns VR 

LRF 
Skåne-Blekinge Jordägareförbund 
Focus Färingtoftabygden 
Södra skogsägarna ekonomisk förening 
Kvidinge Hembygdsförening 
Naturskyddsföreningen Höör 
Hörby naturvårdsförening 
Frosta Härads hembygdsförening 
Naturskyddsföreningen Söderåsen 
Södra Ringsjöortens Bygdeförening 
Ängelholms Rodd och Kanotklubb 
Skånes Nordvästpassage Ideell Förening 
Skånes kanotförbund 
LRF Skåne 
Klippans bruks fiskeklubb 

Samverkansmöte med berörda myndigheter, kommuner och 
intresseorganisationer 

Länsstyrelsen höll ett första samverkansmöte med myndigheter, kommuner och 
intresseorganisationer den 19 april 2021. På grund av den pågående Covid-19 
pandemin var mötet ett digitalt möte via Skype. De organisationer som bjudits in 
redovisas i tabell 4. Mötet var upplagt i form av två delar. Dels en mer informativ 
del där Länsstyrelsen informerade om samverkansprocessen, naturmiljö, kulturmiljö 
och upplägget av den kommande bakgrundsbeskrivningen. Under denna del 
informerade även Vattenkraftens miljöfond om sin verksamhet. Denna del 
motsvarade därmed i stora delar upplägget av verksamhetsutövarnas uppstartsmöte 
men med vissa skillnader. Exempelvis fanns inte bakgrundsbeskrivningen vid 
tillfället för verksamhetsutövarnas uppstartsmöte den 28 oktober 2020. 

Den andra delen av mötet hade formatet av en ”hearing” där samtliga deltagare på 
mötet hade möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter inför det fortsatta 
arbetet. Det fanns under hela mötet möjlighet för samtliga deltagare att lämna 
kommentarer och frågor i chatten samt att begära ordet om man ville framföra något 
muntligen.  Synpunkter uppkom såväl under som efter mötet om att bland annat 
Älvräddarna framförde mycket synpunkter och åsikter under mötet och att mötet 
därav skulle vara odemokratiskt. Länsstyrelsen delar inte uppfattningen att mötet på 
något vis var odemokratiskt utan alla deltagare på mötet erhöll samma möjlighet att 
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lämna synpunkter i chatten och att begära ordet. Detta nyttjades i olika utsträckning 
av olika deltagare och de som begärde ordet fick då möjligheten för att framföra sina 
synpunkter muntligen varvid andra deltagare hade möjlighet att antingen skriftligen i 
chatten, eller genom att begära ordet i chatten, muntligen bemöta vad som 
framfördes av en annan deltagare. Något som också skede vid ett antal tillfällen. 
Länsstyrelsen framförde redan inledningsvis vid mötet att det var ett stort spann av 
olika organisationer som bevakade olika intressen och att det inte fanns något krav 
på samsyn. Länsstyrelsen såg det som viktigt att få in synpunkter från olika 
intressenter tidigt i processen. På så vis kunde synpunkterna tas med i det fortsatta 
arbetet och därigenom skulle man förhoppningsvis kunna hitta förslag på 
miljöanpassningar som tog hänsyn till olika intressen så långt möjligt vilket 
förhoppningsvis kan bidra till att effektivisera den kommande domstolsprocessen. I 
sammanhanget ska också nämnas att kritiken som framförts av några få inte delats av 
alla deltagare utan att det också framförts till Länsstyrelsen att mötet var uppskattat. 
En hel del värdefulla synpunkter framkom under mötet. Länsstyrelsen tog med sig 
dessa i det fortsatta arbetet med bakgrundsbeskrivningen och målbilden för 
prövningsgruppen. En tjänsteanteckning upprättades under mötet vilken senare 
skickades ut till samtliga deltagare och verksamhetsutövarna tillsammans med de 
presentationer som hölls under mötet. 

Avslutande samverkansmöte med samtliga deltagare inbjudna 
Länsstyrelsen höll den 23 juni 2021 ett avslutande samverkansmöte vid vilket 
analysen av åtgärdsbehoven och åtgärdsförslagen för prövningsgruppen 
presenterades. Mötet kan ses som en start för den remiss som sedermera skickades 
ut kopplat till analysen och åtgärdsförslagen. Till skillnad från tidigare 
mötestillfällen, vid vilka möten med verksamhetsutövare respektive övriga deltagare 
i samverkan genomförs separat, bestämdes att det avslutande mötet skulle 
genomföras som ett gemensamt möte med alla deltagande i samverkan. Genom att 
göra så fick alla del av samma presentationer vid samma ett och samma tillfälle och 
alla fick också höra varandras synpunkter i de efterföljande diskussionerna. Den 
första delen av mötet utgjordes av att länsstyrelsen presenterade analysen och 
åtgärdsförslagen och den andra delen av mötet var i form av en frågestund med 
möjlighet till dialog och diskussion. På grund av rådande pandemi genomfördes 
mötet som ett digitalt möte via Skype. En tjänsteanteckning upprättades under 
mötet vilken senare skickades ut till samtliga deltagare och verksamhetsutövarna 
tillsammans med de presentationer som hölls under mötet. 
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Redovisning av olika uppfattningar som 
framkommit i samverkansprocessen 

I detta avsnitt har Länsstyrelsen samlat frågor där det råder olika uppfattning samt 
vanligt förekommande frågor som uppstått under samverkansprocessen. Frågor är 
hämtade från remissvar på Bakgrundsbeskrivningen och Analys och förslag på 
miljöanpassningar samt frågor som uppkommit under samverkansmöten. I avsnittet 
finns sammanfattningar av vad Länsstyrelsen i huvudsak uppfattar att 
remissinstanserna och deltagarna i samverkan framfört. De fullständiga remissvaren 
finns i remissammanställningarna, bilaga 2 och 4. 

Behovet av att utreda äldre rättigheter 
En fråga som ibland tagits upp av verksamhetsutövare under samverkansmöten är 
varför det finns ett behov av att redogöra anläggningens historia ifall 
verksamhetsutövaren avser att stödja sitt nuvarande tillstånd på urminnes hävd. 
Verksamhetsutövare har framfört att det vore mer produktivt att fokusera enbart på 
miljöanpassningarna istället. 

Länsstyrelsen har framfört att det är viktigt att utreda tillståndsfrågor eftersom det 
avgör vilken typ av ansökan som verksamhetsutövaren ska lämna in. Ifall det behöver 
göras en tillståndsprövning (ibland kallat nyprövning) behövs bland annat ett samråd 
enligt 6 kap. miljöbalken (utöver samverkan inom NAP) och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Vid en ändrad eller utökad verksamhet behöver 
verksamhetsutövaren som huvudregel genomföra ett samråd och ta fram en MKB. 
Om det behövs ett samråd och en MKB är det angeläget för verksamhetsutövarna att 
påbörja dessa så snart som möjligt för att hinna med inför inlämning av ansökan till 
domstol den 1 februari 2022. Länsstyrelsen har mer utförlig beskrivning i 
Bakgrundsbeskrivningen under rubriken Tillstånd. Frågorna kring behov av att 
utreda äldre rättigheter föranleder inga ändringar i bakgrundsbeskrivningen. 

Omprövning eller tillståndsprövning 
Hamilton Advokatbyrå Karlstad AB som numera är sammanslaget med Sjutton34  
har som juridiskt ombud för några av verksamhetsutövarna för kraftverken i 
Rössjöholmsån (Röamölla nedre och övre, Nya mölla och Rössjöfors) och Svensk 
vattenkraftsförening ansett att det är olämpligt av Länsstyrelsen att ta upp eventuella 
osäkerheter kring hävdfrågan och risken att hela eller delar av anläggningar behöver 
tillståndsprövas istället för omprövas. De anser att dessa delar bör omarbetas i 
grunden eller strykas eftersom de anser att Länsstyrelsen misstolkat praxis kring 
lagstiftningen. Båda menar att det i praktiken är betydligt enklare att ompröva ett 
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tillstånd än vad Länsstyrelsen beskriver det som och i sina respektive remissvar och 
gjort längre beskrivningar av hur och varför de anser att Länsstyrelsen har misstolkat 
både syftet med den nationella planen och praxis i domstol. 

Kammarkollegiet har för varje enskild anläggning gjort en bedömning av vad de 
anser om anläggningens nuvarande tillstånd och finns i sin helhet redovisat i 
Kammarkollegiets remissvar på analys och förslag på miljöanpassningar.  

Länsstyrelsen tar i dagsläget inte ställning till individuella anläggningars åberopade 
rättigheter och urminnes hävd. Länsstyrelsen anser att bakgrundsbeskrivningen samt 
analys och förslag på miljöanpassningar ger en rättvisande bild av praxis samt viktiga 
frågor att tänka på. Syftet är att göra verksamhetsutövare uppmärksamma på frågor 
som kan ha stor betydelse i arbetet med deras ansökningar. Vad gäller praxis gör 
Länsstyreslen mindre förtydliganden i Analys och förslag på miljöanpassningar under 
rubrik 1.4 men ser inga behov av större ändringar. 

Turbindrift 
Centralt i frågan om vilka vattenkraftverk som kan behöva genomföra en 
tillståndsprövning är synen på elproduktion och turbindrift.  

SVAF, Hamilton advokatbyrå och numera Sjutton34, som är juridiskt ombud för 
verksamhetsutövarna vid kraftverken i Rössjöholmsån (Röamölla nedre och övre, 
Nya mölla och Rössjöfors) har framfört att de anser att Länsstyrelsen har fel i sin 
tolkning att turbindrift skulle kunna föranleda behov av tillståndsprövning. De 
hänvisar både till rättsfall och förarbeten och Hamilton advokatbyrå tar bland annat 
upp att både i själva propositionen (prop. 2017 /18 :243 sid. 109-110) och i 
Civilutskottets betänkande (2017/18:CU31, sid. 18-19) där det finns skrivningar 
som anger att den teknik som tidigare använts för att tillgodose sig kraften från 
vattnet inte är avgörande för den äldre rättighetens rättskraft. Att det från början var 
en kvarn som sedan blir kraftverk är inte det avgörande enligt Hamilton 
advokatbyrå, Sjutton34 och SVAF. 

Kammarkollegiet framför att den som påstår sig ha ett tillstånd eller påstår sig ha 
stöd för sin verksamhet i en s.k. äldre rättighet har bevisbördan för tillståndets eller 
rättighetens existens och dess innehåll. Såvitt känt fanns inte några vattenkraftverk 
för elproduktion i Skåne före 1882 varför Kammarkollegiet gör bedömningen att 
frågan om urminnes hävd i den delen inte torde vara relevant för nu aktuella 
kraftverk. Möjligen kan urminnes hävd uppkomma för dämningen vid vissa 
dammanläggningar. 
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Länsstyrelsen bedömer att turbiner har en annan påverkan på vattenförhållandena än 
vad exempelvis ett tidigare vattenhjul haft och Länsstyrelsen anser att frågan inte 
behandlats tillräckligt och att det i nuläget saknas vägledande domar att studera och 
att det inte finns etablerad praxis om turbindrift ingår i urminnes hävd. Sentida 
ändringar av anläggningen som exempelvis turbindrift kan eventuellt komma att 
behöva prövas genom en ändrings- eller tillståndsansökan. 

Funktionsvillkor, passageeffektivitet och uppföljning 
Sjutton34 juridiskt ombud för verksamhetsutövarna för vattenkraftverken, Röamölla 
övre och nedre, Nya Mölla och Rössjöfors är mycket kritisk till stycket 1.4 i 
analysen om funktionsvillkor och uppföljning. Villkor som innehåller skrivningar om 
passageeffektivitet och andra funktionsvillkor har hittills aldrig lämnats av några 
domstolar i alla de ärenden där detta har varit uppe enligt Sjutton34 på grund av att 
det saknas möjlighet att i en dom reglera frågor som gäller passageeffektivitet och 
andra funktionsvillkor. Sjutton34 anser att den lösning som man idag använder och 
som torde helt adressera dessa frågor är att anläggandet av faunapassage eller 
liknande lösningar sker i samråd med sakkunniga hos Länsstyrelsen.  

Vid samverkansmötet den för presentationen av analys och förslag på 
miljöanpassningar framförde en av sportfiskarna att det ska finnas tätheter som är så 
pass höga att resursen (fisken) också kan nyttjas för fiske. Det vill säga inte enbart en 
minsta nivå för populationens välmående. Föreningen framförde att det var viktigt 
att passageeffektiviteten blir tillräckligt hög vid anläggningarna i Rössjöholmsån för 
att fiskerättsinnehavare uppströms anläggningarna ska kunna utnyttja sin fiskerätt.  

Länsstyrelsen anser utifrån vad som idag är känt om kumulativa effekter i 
Rössjöholmsån att funktionsvillkor som inkluderar passageffektivitet kan vara 
nödvändiga för att det ska vara möjligt att nå god ekologisk status. Om det finns risk 
att äventyra miljökvalitetsnormerna genom att kumulativa påverkan blir för stor för 
att rymmas inom normen bör man enligt Länsstyrelsens bedömning i första hand 
överväga att avveckla någon av anläggningarna i vattendraget med en liten 
elproduktion eller anläggningar vid vilka det bedöms svårt att uppnå en tillräcklig 
funktion för att normen inte ska riskera att äventyras.  

Effektiv tillgång till el 
Svensk vattenkraftsförening, Hamilton Advokatbyrå Karlstad AB (numera Sjutton 
34) juridiskt ombud för verksamhetsutövarna vid kraftverken i Rössjöholmsån
(Röamölla nedre och övre, Nya mölla och Rössjöfors) samt Svenska kraftnät tar alla
upp beredskapsperspektivet och möjligheten till ö-nätsdrift och att använda
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vattenkraftverken som uppstartspunkt om elnätet slagits ut, förutsatt att det finns 
utrustning för detta vid kraftverken. 

Länsstyrelsen har uppdaterat texten under rubriken Vattenkraft i 
bakgrundsbeskrivningen (sida 64 i detta dokument) och kompletterat i enlighet med 
Svenska Kraftnäts förslag. Det har dock inte under samverkan framkommit att någon 
av verksamhetsutövarna har kapacitet till att vara uppstartspunkter och ö-nätsdrift 
eller har den utrustning krävs för dödnätsstart. 

Svensk vattenkraftsförening, Hamilton Advokatbyrå Karlstad AB och Sjutton34 
juridiska ombud för verksamhetsutövarna vid kraftverken i Rössjöholmsån 
(Röamölla nedre och övre, Nya mölla och Rössjöfors) tar upp att majoriteten av 
vattenkraftens elproduktion sker under vintern då det råder störst efterfrågan på el i 
Skåne samt att länet då importerar el producerad med större andel fossila bränslen, 
de menar att detta ökar betydelsen av elen från vattenkraften. De tar också upp att 
elpriserna är högre i elområde SE4 jämfört med övriga landet samt framtida ökande 
behov av el. De anser att frågan om hur elproduktionen påverkas av 
miljöanpassningar borde utredas mer samt att frågan borde ges större vikt i 
avvägning jämtemot naturintressen. 

Energimyndigheten efterfrågar i sitt remissvar en uppskattning av förlorad 
elproduktion kopplad till miljöanpassningar.  

Länsstyrelsen skulle om möjligt gärna redovisa hur mycket elproduktion som 
miljöanpassningarna vattenkraften kommer behöva ta i anspråk i Rönne ås 
avrinningsområde men det går i nuläget inte att besvara. Det är oklart vilka 
miljöanpassningar det blir vid en del av anläggningarna samt vilka flöden som krävs i 
passagelösningar. Idag spills vid många anläggningar vatten som skulle kunna ledas i 
passagelösningar vilket till delvis minskar behovet att dra ner elproduktion till 
förmån för miljöanpassningarna. När det gäller avvecklingar och minskningen av 
elproduktion står de tre kraftverken i huvudfåran för majoriteten där kommunen 
tidigt valt alternativet avveckling för att främja naturvärdena och rekreation. I andra 
fall är miljöanpassning en delorsak men det handlar till stor del också om 
anläggningar med underhållsbehov och där kostnaden i tid och pengar för att få 
verksamheten att fungera lett till planerad avveckling. 

Länsstyrelsen anser att det i Rönne å är frågan om en regionalt liten mängd minskad 
elproduktion som kan bli resultatet av miljöanpassningar för 
vattenkraftsanläggningar i Rönne å, möjligen med undantag för kraftverken i 
huvudfåran som också de är klass 3 kraftverk men när de kördes stod för drygt 60% 
cirka 8000 MWh/år av produktionen i avrinningsområdet. De andra 15 kraftverken 
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står för kvarvarande knappa 40 % cirka 4500 MWh/år av den totala elproduktionen 
från vattenkraft i avrinningsområdet. I nuläget bedrivs även ett LIFE-projekt LIFE 
CONNECTS med projekt vid Klippankraftverken som syftar till att förbättra 
ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen. 

För att sätta de små 15 kraftverkens samlade produktion om cirka 4500 MWh/år i 
ett regionalt perspektiv kan nämnas att det produceras mellan 115 000-120 000 
MWh vattenkraftsproducerad el i Skåne34 och cirka 1 500 000 MWh5 vindkraft i 
Skåne. Det kan också jämföras med den totala elförbrukningen i Skånes som var 12 
800 000 MWh år 20196. Länsstyrelsens bedömning är i likhet med 
bakgrundsbeskrivningen att den småskaliga vattenkraften i Rönne å 
avrinningsområde på grund av avsaknaden av reglerkraft och den begränsade mängd 
vatten som förväntas behövas för miljöanpassningarna gör att inga vidare utredningar 
behövs av hur elproduktionen påverkas. 

Kammarkollegiet anser att frågan om miljöanpassningars eventuella påverkan på 
elproduktionen är irrelevant om inte verksamheten bedrivs med stöd av ett tillstånd 
eller äldre rättighet. Finns inget tillstånd eller motsvarande finns heller ingen rätt att 
bedriva de här aktuella verksamheterna.   

Kraftigt modifierat vatten (KMV) 
Skåne-Blekinge Jordägarförbund/Sveriges Jordägarförbund (förbundet), Svalövs 
kommun, Svensk Vattenkraftförening SVAF, Vattenhistoriskt nätverk med fler har 
framfört att Länsstyrelsen borde arbeta för att möjligheterna att klassa 
vattenförekomster som kraftigt modifierade utnyttjas fullt ut av vattenmyndigheten. 

Länsstyrelsen anser att den ringa elproduktionen utan reglerkraft i kombination med 
höga naturvärden inte föranleder skäl för att Länsstyrelsen ska verka för utpekande 
av vattenförekomster i Rönne å som KMV.  

HaV har i sina direktiv till länsstyrelserna ansett att samverkansprocesserna inte är 
det forum där statusklassning och miljökvalitetsnormer (inkl kraftigt modifierade 
vatten och mindre stränga krav) ska diskuteras. Detta eftersom det i första hand är 
en del av den vattenförvaltningsprocess som Vattenmyndigheterna ansvarar för. Om 

3 Skanes-Energibalans-2010.pdf (lansstyrelsen.se) 
4 PM_Kartläggning av den skånska elförsörjningen.pdf (skane.se) 
5 Elproduktion och bränsleanvändning (MWh) efter region, produktionssätt, bränsletyp och år. PxWeb 
(scb.se) 
6 Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser, hämtat 26 augusti 2021 
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det däremot framkommer underlag i samverkansprocessen som visar att status eller 
norm sannolikt är felaktig ska Vattenmyndigheten underrättas om detta.  

I bakgrundsbeskrivningen hänvisade Länsstyrelsen aktörer som ville komma med 
underlag eller synpunkter kring KMV till det då på pågående samrådet för 
förvaltningsperioden 2021-2027 där synpunkter bäst och snabbast hade kunnat tas 
omhand. Formuleringen var inte tänkt som något hinder att ta upp KMV-frågor och 
om det kommer upp frågor av betydelse för klassningen i vattenförekomster 
förmedlas dessa inom Länsstyrelsen till berörda. Under samverkan har det inte 
inkommit några som visar att status eller norm sannolikt är felaktig för någon 
vattenförekomst i Rönne ås avrinningsområde. 

Natura 2000-områden 
Hamiltons advokatbyrå (numera Sjutton 34) juridiskt ombud för 
verksamhetsutövarna vid kraftverken i Rössjöholmsån (Röamölla nedre och övre, 
Nya mölla och Rössjöfors) har frågat efter förtydligande angående vad som krävs i 
ansökningar i förhållande till N2000-tillstånd. 

Länsstyrelsen har uppdaterat analys och förslag på miljöanpassningar med ett 
förtydligande om att det endast är anläggningarna Klövahallar samt kraftverken i 
huvudfåran behöver utreda frågan vidare. Länsstyrelsen bedömer utifrån nuvarande 
kunskapsläge att det inte kommer att krävas Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken 
7 kap § 28a för majoriteten av NAP-anläggningarna då Länsstyrelsen inte ser någon 
större risk att miljön i ovan beskrivna Natura 2000-områden på ett betydande sätt 
påverkas negativt av NAP-anläggningarnas föreslagna miljöanpassningar. 
Länsstyrelsen ser inga skäl för oenighet med Hamiltons advokatbyrå angående 
Natura 2000-områden eftersom Länsstyrelsen genom analys och uppdaterande av 
bevarandeplaner kunnat begränsa efterfrågan på utredningar från 
verksamhetsutövarna. Däremot är det en sen uppdatering och lyfts därför i detta 
avsnitt. 

Kulturmiljö 
Skåne-Blekinge Jordägarförbund/Sveriges Jordägarförbund och Vattenhistoriskt 
Nätverk anser att det är för lite fokus på kulturmiljö samt värden kopplade till 
kulturmiljön i bakgrundsbeskrivningen. De tar båda upp att det är mindre utrymme 
i rapporten vikt till kulturmiljö jämfört med naturmiljö. Liknande frågor och 
argument har även tagits upp av bland annat Skånes hembygdsförening under 
samverkansmöten. 
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Länsstyrelsen anser att det är verksamhetsutövarens ansvar att redovisa vilka 
kulturvärden som berörs inom en miljö och hur åtgärder ska kunna utformas för att 
nödvändig hänsyn till kulturmiljön ska kunna åstadkommas. Trots det har 
Länsstyrelsen bedömt att det är av stort värde att skapa ett så gott utgångsläge för 
kulturmiljöhänsyn i kommande processer som möjligt. Länsstyrelsen har därför med 
genomfört ett omfattande inventerings- och värderingsarbete som omfattar alla 
anläggningar som ingår i prövningen med undantag för Rössjöholms kraftstation. 
Materialet är särskilt utformat för att ge möjlighet att redan tidigt i planeringen ta 
hänsyn till kulturvärden på platsen. Materialet för de berörda anläggningarna 
omfattar totalt flera hundra sidor och finns sammanställt i rapportform. Underlaget 
har under hela processen varit tillgängligt för verksamhetsutövarna och deras 
konsulter (dock för några av de senast inventerade miljöerna bara i utkastform) som 
underlag för deras arbete med att ta fram förslag på åtgärder. Länsstyrelsen har även 
använt materialet i diskussioner med verksamhetsutövaren samt för bedömning av 
de diskuterade åtgärdernas inverkan på kulturmiljön. Länsstyrelsens sammantagna 
bedömning efter processen så långt är att underlaget skapar mycket goda 
förutsättningar för dialog kring och hänsyn till kulturmiljövärden i processen.  

I bakgrundsbeskrivningen har Länsstyrelsen beskrivit ramarna för hur kulturmiljön 
bör betraktas samt presenterat de olika källor till kunskap om kulturmiljön som 
finns tillgängliga, bland annat riksintressen, fornminnesinformation, Värdefulla 
vatten, Skånes kulturmiljöprogram m.m. All denna information kan behöva 
användas och vägas samman. Den huvudsakliga källan till kunskap om de individuella 
miljöerna finns dock i de fördjupade inventerings- och värderingsrapporterna. Att 
sammanfatta detta omfattande material enkom för bakgrundsbeskrivningen skulle 
vara ett stort arbete av tvivelaktigt värde, och Länsstyrelsen ser inte problemet med 
att materialet finns tillgängligt som separata rapporter. 

Bakgrundsbeskrivningen uppdateras med en länk till rapporten Skåne V Rönne å 
med de nu färdigställda utkasten av de nyligen inventerade anläggningarna. De 
inkomna synpunkterna kring kulturmiljö föranleder inte några ändringar i 
Bakgrundsbeskrivning eller Analys och förslag på miljöanpassningar 

Måttlig konnektivitet trots fiskbestånd både uppströms och 
nedströms vandringshinder 
WSP, som företräder verksamhetsutövaren i Söndraby mölla, har framfört att den 
biologiska nyttan med att bygga en fiskväg som fungerar för alla vandringsbenägna 
arter behöver tydliggöras eftersom det handlar om en kostsam investering. Att 
enbart hänvisa till att en fiskväg för alla arter krävs för att leva upp till 
miljökvalitetsnormerna, utan att beskriva i vilken grad detta krävs för att god 
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ekologisk status ska kunna uppnås, följer inte systematiken i hur 
statusklassificeringen ska gå till. De menar att det inte räcker att hänvisa till 
miljökvalitetsnormerna, utan att det behövs precisering från Länsstyrelsen utifrån 
faktiska förhållanden och mätningar om varför en viss grad av anpassning krävs. 
Vidare har WSP framfört att HVMFS 2019:25 och vägledningsmaterial från 
vattenmyndigheterna anger tydligt att de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna 
endast kan sänka statusen från hög till god i det fall biologiska data visar på god 
status. I det fall underlaget för att bedöma biologiska kvalitetsfaktorer är ofullständig 
kan statusen anges till måttlig, och ansvarig myndighet måste då presentera en 
utredning som belägger bedömningen. 

Länsstyrelsen bedömer att de biologiska bedömningsgrunderna som används i 
Sverige idag inte är utvecklade för att visa fysisk påverkan och att det behöver göras 
en rimlighetsbedömning enligt HVMFS 2019:25 och denna bedömning kan sänka 
statusen på grund av hydromorfologiska faktorer. Vidare ska de hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorerna, enligt kommissionens CIS guidlines 13, visa betingelser som 
stämmer överens med de biologiska kvalitetsfaktorerna. Om de inte gör det finns en 
motsägelse som behöver åtgärdas, vilket innebär att expertbedömningar behöver 
göras. Det är sedan länsstyrelserna som tar fram underlag och gör bedömningarna 
för varje enskild vattenförekomst som Vattendelegationerna sedan fastställer. För att 
en vattenförekomst ska kunna uppnå god ekologisk status behöver alltså även de 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna uppnå god status.  

I HVMFS 2019:25 definieras begreppet konnektivitet i vatten som möjligheten till 
spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material i 
uppströms och nedströms riktning.  God status avseende konnektivitet i uppströms 
och nedströms riktning i vatten definieras som att högst 25 % av de 
vandringsbenägna fiskarterna enligt referensförhållandet saknas på grund av 
bristande konnektivitet i uppströms och nedströms riktning eller saknar möjlighet 
att vandra inom eller genom ytvattenförekomsten. 

Vattenkraftverk i drift som inte har moderna miljövillkor eller som inte är 
miljöanpassade enligt moderna miljökrav kan ha en betydande påverkan på 
konnektiviteten och Länsstyrelsen har bedömt att alla vattenförekomster med denna 
typ av verksamhet har otillfredsställande eller dålig status tills dess det är visat att 
konnektiviteten inte försämras av anläggningen. Länsstyrelsen gör bedömningen att 
Söndraby mölla utgör ett partiellt vandringshinder som endast kan passeras i 
uppströmsriktning av starksimmande fiskarter och att nuvarande lösning med en 
kammartrappa är ett hinder vid uppvandring för svagsimmande fiskarter. Vidare 
bedöms anläggningen utgöra ett partiellt vandringshinder vid nedströmsvandring på 
grund av att fisk riskerar att skadas vid passage via turbinen när kraftverket är i drift, 
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alternativ fördröjs. Därmed har Länsstyrelsen bedömt konnektiviteten i uppströms 
och nedströmsriktning till ofredställande. Den ekologiska statusen för 
vattenförekomsten är idag måttlig och åtgärder behöver genomföras för att uppnå 
miljökvalitetsnormen god status, se VISS. Statusen för den biologiska 
kvalitetsfaktorn fisk är måttlig för förvaltningscykel 3 (2021-2021). 

WSP har kommenterar att Länsstyrelsen anger att Vattenmyndigheten skriver att 
om kontinuiteten är påverkad på ett betydande sätt, och att detta kan leda till 
genetisks selektionstryck, inavel och andra negativa effekter på fiskpopulationer 
genom förlust av habitat som är av betydelse för olika arters livscykel. Att så kan 
vara fallet är säkert rimligt i generell mening. Att utifrån detta generella resonemang 
klassificera alla vattenförekomster till sämre än god status och sedan skjuta över till 
enstaka verksamhetsutövare att bevisa att statusklassificeringen bör ändras innebär 
ett systemfel anser WSP. Det kan förvisso vara verksamhetsutövarens ansvar att visa 
på hur miljön påverkas, men då statusklassificeringen uppenbarligen bygger på 
generella antaganden läggs en mycket stor del av myndigheternas uppdrag, att 
genomföra en korrekt statusklassificering utifrån faktiska förhållanden och 
mätningar, på den enskilda verksamhetsutövaren.  

Frågan föranleder inga ändringar i Bakgrundsbeskrivning eller Analys och förslag på 
miljöanpassningar. 

NAP-anläggningarnas vattenhållande förmåga 
Skåne-Blekinge Jordägarförbund/Sveriges Jordägarförbund och Svensk 
Vattenkraftförening (SVAF) har framfört att NAP-anläggningarna bör skyddas på 
grund av deras vattenhållande förmåga i landskapet. Den vattenhållande förmågan 
blir också viktigare i ett varmare klimat med fler och lägre lågflöden.  

Länsstyrelsen bedömer att den vattenreglerande förmåga som NAP-anläggningarna 
har är mycket begränsad eftersom det är mycket små magasin till strömkraftverk. I 
majoriteten av fallen är frågan av mycket liten betydelse. Sjöregleringarna av 
Ringsjön och Rössjön som inte är NAP-anläggningar står för de viktiga regleringarna 
av vattenföringen i Rönne ås huvudfåra och Rössjöholmsån där tillståndsgivna 
dricksvatten- och bevattningsuttag sker. Frågan behandlades även under 
samverkansmötet om bakgrundsbeskrivningen den 19 mars då även SMHI besvarade 
frågan och kommenterade att ” strömkraftverk inte har någon avgörande effekt på 
den hydrologiska regimen. Det är snarare regleringen som den i Ringsjön som kan 
påverka detta.” Frågan om NAP-anläggningarnas vattenhållande förmåga föranleder 
inga ändringar i Bakgrundsbeskrivning eller Analys och förslag på miljöanpassningar. 
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Gamla fiskvägar 
Hamilton Advokatbyrå (numera Sjutton 34) juridiskt ombud för 
verksamhetsutövarna vid kraftverken i Rössjöholmsån (Röamölla nedre och övre, 
Nya mölla och Rössjöfors) har i sitt remissvar tagit upp att frågan om vem som har 
ansvaret för gamla fiskvägar byggda på 1980-talet med hjälp av Länsstyrelsen och 
flera verksamhetsutövare har under samverkan även tagit upp frågan och undrat om 
Länsstyrelsen kommer ta ansvar för de gamla fiskvägarna. Den aktuella frågan är 
vems de gamla fiskvägarna är och vem som tar kostnaden om de behöver rivas för att 
ge plats åt nya miljöanpassningar. 

Länsstyrelsen bedömer att fiskvägarna tillhör verksamhetsutövarna. Under 1980-
talet bistod Länsstyrelsen i många fall verksamhetsutövare med att installera 
fiskpassager i syfte att öka passerbarheten för starksimmande fisk. Frågan om NAP-
anläggningarnas vattenhållande förmåga föranleder inga ändringar i 
Bakgrundsbeskrivning eller Analys och förslag på miljöanpassningar. 

Fortsatt samverkan 
Sjutton 34 framför som ombud för verksamhetsutövarna Röamölla övre och nedre, 
Nya Mölla och Rössjöfors (nedan Verksamhetsutövarna) att de i fortsatt samverkan 
under hösten ser behov av att revidera analysen och förslag på miljöanpassningar. 
Verksamhetsutövarna avser att arbeta fram förslag till miljöanpassningar vid 
respektive kraftverk. Dessa förslag avser man sedan presentera för Länsstyrelsen på 
plats så att man då även kan ha en konkret diskussion om vad som behöver göras vid 
respektive anläggning. Detta anser Verksamhetsutövarna vara själva kärnan i 
analysfasen och det som bör vara fokus framöver. Det finns idag delar i de 
beskrivningar av anläggningarna som verksamhetsutövarna anser behöver förändras 
eller på annat sätt modifieras. Man bedömer dock att detta är en fråga för den 
kommande analysfasen och att dessa saker kommer att redas ut framöver. 

Länsstyrelsen anser att samverkansprocessen nu uppfyllt sin huvudsakliga funktion 
och avslutas i enlighet med vad som aviserats inledningsvis. Länsstyrelsen ser det 
heller inte som aktuellt med nya remissrundor av ”Analys och förslag på 
miljöanpassningar av vattenkraften i Rönne å”. Länsstyrelsen har även tidigare i 
processen framfört att Länsstyrelsen är öppen för fortsatt dialog med 
verksamhetsutövarna om den detaljerade utformningen av miljöanpassningar. Frågan 
om fortsatt samverkan föranleder inga ändringar i Bakgrundsbeskrivning eller Analys 
och förslag på miljöanpassningar. 
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Väsentligt underlag som saknas 
Länsstyrelsen bedömer att det i nuläget främst saknas underlag om hur stora de 
kumulativa effekterna blir av flera på varandra följande vattenkraftverk i 
Rössjöholmsån. Det råder också osäkerhet kring hur känsliga de långvandrande 
fiskarterna är för de kumulativa effekterna av vattenkraften. Det är 
verksamhetsutövarnas ansvar att redovisa vilken påverkan som respektive anläggning 
medför på miljön. Länsstyrelsen har dock förståelse för att det är en komplicerad 
fråga och håller gärna en fortsatt dialog med verksamhetsutövarna i samband med 
arbetet arbeta fram ansökan inför kommande prövning. 

Det återstår också en del anläggningsspecifika frågor som finns redovisade i analys 
och förslag på miljöanpassningar under respektive anläggning.  
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Inledning 
Att ta fram och sammanställa bakgrundsbeskrivningar ingår som en del av den 
regionala samverkan som Länsstyrelsen ansvarar för inom den nationella planen för 
omprövning av vattenkraft (NAP)7. Denna bakgrundsbeskrivning tas fram för Rönne 
å avrinningsområde där verksamhetsutövare som anmält sig till NAP ska lämna in 
sina ansökningar för prövning för moderna miljövillkor den 1 februari 2022. I figur 
1 visas en schematisk bild över samverkansprocessen. Bakgrundsbeskrivningen är en 
nulägesbeskrivning av förhållanden av betydelse för de kommande prövningarna och 
utgör ett underlag till analysfasen där förslag till åtgärder tas fram som behövs för att 
vattenkraftsanläggningarna anmälda till NAP ska kunna uppfylla kraven på moderna 
miljövillkor. Rönne å är en av de första prövningsgruppera i NAP och det finns 
ingen färdig mall för hur samverkan ska genomföras eller hur en 
bakgrundsbeskrivning ska utformas.  

Länsstyrelsen har i arbetet utgått från Havs och Vattenmyndighetens (HaV) 
remissutgåva av ”Vägledning om samverkan inför prövning enligt den nationella 
planen”8. I det fall det sker större förändringar av den färdiga vägledningen kan det 
leda till att denna bakgrundsbeskrivning behöver uppdateras, men Länsstyrelsen ser 
det som viktigt att komma framåt i NAP-processen hellre än att invänta slutlig 
vägledning eftersom det är begränsat med tid till den 1 februari 2022 då 
ansökningarna ska lämnas in till domstol. 

För att få en mer komplett bild inför analysen behöver Länsstyrelsen hjälp av de 
aktörer som har god kunskap om de anläggningar och de miljöer som omfattas av 
prövningsgruppen. Verksamhetsutövare av vattenkraft ansvar för att lämna uppgifter 
om sina anläggningar. I analysfasen ska Länsstyrelsen i samverkan med 
verksamhetsutövarna analysera och bedöma behov av miljöanpassningsåtgärder vid 
respektive anläggning med utgångspunkten ur ett helhetsperspektiv för 
vattendragen. 

Figur 2. visar ett schema över den regionala samverkansprocessen Bakgrundsbeskrivning 

7 Nationell plan för omprövning av vattenkraft - Vattenkraft och arbete i vatten - Havs- och 
vattenmyndigheten (havochvatten.se) 
8 Remiss gällande vägledning om samverkan inför prövning enligt den nationella planen - Remisser - Havs- 
och vattenmyndigheten (havochvatten.se) 

Inledning Bakgrunds-
beskrivning Analys Förslag Redovisning

@! Länsstyrelsen V Skåne 

https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2020-09-03-remiss-gallande-vagledning-om-samverkan-infor-provning-enligt-den-nationella-planen.html
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2020-09-03-remiss-gallande-vagledning-om-samverkan-infor-provning-enligt-den-nationella-planen.html
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Syftet med bakgrundsbeskrivningen 

Syftet med bakgrundsbeskrivningen är att ge en nulägesbeskrivning över 
avrinningsområdet och de arter, habitat och värdefulla natur- och kulturmiljöer som 
finns i vattensystemet. Däribland ingår bland annat följande: 

• Redovisa områden som är skyddade t.ex. områden som omfattas av Natura
2000, naturreservat eller som är utpekade som riksintresse.

• Visa kulturmiljöhistoriska perspektiv men även kulturlämningar som finns
idag.

• Redovisa nuvarande miljökvalitetsnormer (MKN) och bedömd status
• Tillgång till vattenkraftsel
• Ge underlag för fortsatt samverkan och analys av åtgärdsbehov

Bakgrundsbeskrivningen innehåller inga analyser av åtgärdsbehov eller förslag på 
miljöanpassningsåtgärder, men kommer att ligga till grund för det kommande 
arbetet rörande bedömning av behov av miljöanpassningsåtgärder som ska ske i de 
kommande stegen i den regionala samverkan – de så kallade analys- och 
förslagsfaserna. 

Bakgrundsbeskrivningen bedöms kunna utgöra en viktig del i det underlag som ska 
ligga till grund för de kommande prövningarna av de anläggningar som omfattas av 
prövningsgruppen. Bakgrundsbeskrivningen kommer att uppdateras med 
information som framkommit under fortsattsatt samverkan. 

Vilka har tagit fram bakgrundsbeskrivningen? 

Med stöd i preliminär vägledning om samverkansprocessen från Havs- och 
Vattenmyndigheten har Länsstyrelsen samlat relevant kompetens för framtagande av 
bakgrundsmaterialet. Bakgrundsbeskrivningen har tagits fram av personal på 
Länsstyrelsen och delar, främst uppgifter i avsnittet om tillgång till vattenkraftsel, 
har tagits fram med stöd av uppgifter från verksamhetsutövarna.  

Hur har bakgrundsbeskrivningen tagits fram? 

Bakgrundsmaterialet som använts vid framtagande av bakgrundsbeskrivningen är 
hämtat från tidigare utredningar och undersökningar. Länsstyrelsen har vid 
framtagandet av bakgrundsbeskrivningen även genomfört digitala möten med 
samtliga verksamhetsutövare av NAP-anläggningar utom en anläggning vid vilken 
verksamhetsutövaren har en dialog med Länsstyrelsen utanför ramen för samverkan 
inom NAP. Alla anläggningar, förutom den ovan nämnda, har inventerats av 
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Länsstyrelsen med avseende på kulturmiljövärden. Inventeringarna har resulterat i 
rapporter med bilder och kartor över varje enskild anläggning. 

Översikt över Rönne å avrinningsområde 

Rönne å är Skånes näst största vattendrag. Från Ringsjöarna meandrar Rönne å 
genom en markerad dalgång, med avbrott för korta strömsträckor, fram till de 
markerade forsarna vid Klippan. Därefter följer några få strömvattensträckor innan 
ån rinner med mycket flack lutning till utloppet i Skälderviken vid Ängelholm. I 
söder utgör Söderåsen vattendelare mot Vege å. 

Rönne å avrinningsområde har en area på ca 1890 km2, varav 1500 km2 nedströms 
Ringsjöarna. Markanvändningen domineras av skogs- (53%) och jordbruksmark 
(29%)9 Markanvändningen övergår i mer och intensivare brukad jordbruksmark i 
nedströmsliggande delar. Övrig markyta är hedmark, tätort, sjö och vattendrag samt 
myr och våtmarker. Rönne ås stationskorrigerade medelvattenföring (MQ) vid 
utloppet i havet är 24,5 m3/s och medellågvattenföring (MLQ) är 3,7 m3/s. Vid 
Klippan, där tre kraftverk är belägna, är flödet cirka hälften så stort. 

De största biflödena är Rössjöholmsån (inklusive Kägleån) (MQ 4,1 m3/s), Bäljane å 
(MQ 3,3 m3/s) och Pinnån (MQ 3,2 m3/s). De mindre biflödena med NAP-
anläggningar är Snällerödsån (1,4 m3/s) och Klövabäcken (0,6 m3/s) 

Huvudfåran och de biflöden som berörs av vattenkraftverk (se figur 2) bedöms ha en 
måttlig ekologisk status10. De aktuella vattenkraftverken i avrinningsområdet är 
strömkraftverk som främst påverkar konnektiviten i uppströms- och 
nedströmsriktning, vilken i sin tur påverkar fiskbestånd. Även hydrologin och 
morfologin är påverkad av vattenkraften, men i mindre utsträckning.  Dessa 
parametrar påverkas mer av sjöregleringar och markavvattning. Vattenkvalitén i 
avrinningsområdet var under lång tid kraftigt negativt påverkad av föroreningar, 
men har under senare decennier förbättrats avsevärt, även om huvudfåran och 
biflöden med höga andel jordbruksmark fortfarande har förhöjda halter av 
näringsämnen. 

Vattensystemet hyser ett stort antal fiskarter i ett ursprungligt fiskbestånd samt en 
rik bottenfauna. Rönne ås huvudfåra nedströms Herrevadskloster, Rössjöholmsån 
och Bäljane å nedströms Hyllstofta ingår i fisk- och musselvattendirektivet. Det finns 
uppgifter om historisk förekomst av flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla i 

9 Uppgifter om markanvändning och stationskorrigerade flöden hämtade 2021-03-08 från Modelldata per 
område | SMHI - Vattenwebb 
10 Välkommen till VISS (lansstyrelsen.se) 

https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
https://viss.lansstyrelsen.se/
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huvudfåran. Båda dessa musselarter förekommer fortfarande i biflöden till Rönne å. 
Se tabell 2 under skyddade arter för översikt på vilka arter som finns var. 

Rönne å avrinningsområde, och särskilt Ringsjöarna, är ett av Sveriges viktigaste 
uppväxtområde för ål. Laxen i avrinningsområdet är en genetiskt välbevarad laxstam 
med högt bevarandevärde. Lax, havsnejonöga, flodnejonöga och havsvandrande 
öring förekommer i dag endast nedströms kraftverken vid Klippan i huvudfåran och 
biflöden. Utter är exempel på en art som ökat både nationellt och i Rönne å 
avrinningsområde. 

Innan kraftverken i Rönne ås huvudfåra byggdes ut på 1940-talet kunde de mäktiga 
fallen vid Klippan passeras av havsvandrande laxfisk11. Efter utbyggnaden är arealen 
reproduktionsområde i huvudfåran starkt begränsad i och med att fisken stängs ute 
från stora arealer uppströms Klippan. I dagsläget finns de största arealerna 
uppväxtområde för havsvandrande laxfisk i de större biflöden nedströms Klippan. 

Klippans kommun har köpt kraftverken i Rönne ås huvudfåra i syfte att återställa fria 
vandringsvägar och återskapa strömvattenmiljöer. När vandringshindren i 
huvudfåran är borta kommer havsvandrande laxfisk och nejonöga åter få tillgång till 
huvudfåran och biflöden uppströms Klippan och ål kommer kunna vandra naturligt. 

Inom Rönne å avrinningsområde finns många miljöer och objekt pekats ut som 
kulturhistoriskt värdefulla. Ett av kraftverken berörs av riksintresse för 
kulturmiljövård, nämligen Klippans pappersbruk. Det finns även riksintresse för 

11 Dom målnummer AD 5 1943 (1946). 
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naturvård och friluftsliv och ett stort antal skyddade områden till exempel i form av 
Natura2000-område, nationalpark och naturreservat.  

Figur 2. Översiktskarta över Rönne å s avrinningsområde med vattenkraftsanläggnignarna som ingår i NAP 
utsatta med nummer.

I avrinningsområdet finns 18 vattenkraftverk som ingår i NAP, se figur 2. Det finns 
tre i huvudfåran i Klippans kommun och övriga är fördelade i biflöden nedströms 
Ringsjöarna, varav sju i Rössjöholmsån. Samtliga kraftverk som ingår i NAP i Rönne 
å avrinningsområde är småskaliga strömkraftverk enligt vad verksamhetsutövarna 
uppgett i individuella samverkansmöten.  

Det finns sjöregleringar vid utloppen från Västra Ringsjön och Rössjön som påverkar 
flödet i Rönne å respektive Rössjöholmsån. Sjöarna används som vattentäkter. Båda 

NAP-anläggningar i Rönne 
å avrinningsområde 
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regleringarna har tillstånd och ingår inte i omprövningen inom NAP. Länsstyrelsen 
ser dock i dagsläget över åtgärdsbehoven vid dessa anläggningar. 

Miljökvalitetsnormer 

Det är viktigt att veta vilka miljökvalitetsnormer (MKN) som gäller för de olika 
vattenförekomsterna eftersom dessa normer utgör en utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet med förslag på miljöanpassningar i Rönne å avrinningsområde. 

Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange det 
kvalitetskrav som en vattenförekomst ska uppnå och huvudregeln är att alla 
vattenförekomster ska uppnå normen god status eller potential samt att statusen inte 
får försämras, det så kallade icke-försämrings kravet. En verksamhet får inte heller 
bidra till att försvåra uppnåendet av en miljökvalitetsnorm. 

Idag har samtliga vattenförekomster med NAP-anläggningar i Rönne å måttlig 
ekologisk status och MKN med tidsundantag som anger att god status ska uppnås 
mellan 2021 och fram till 2027. I den föreslagna kommande förvaltningscykel 
föreslås tidsundantag för när god status ska ha uppnåtts till mellan 2027 och 2033. 
Miljökvalitetsnormerna regleras i 5 kap. miljöbalken (MB) och den ekologiska 
statusen är baserad på ett stort antal kvalitetsfaktorer och parametrar varav en del 
påverkas av vattenkraft, vilka beskrivs närmare nedan. Kriterierna för klassning av 
god ekologisk status samt för de olika kvalitetsfaktorerna och parametrarna finns i 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) som är en central 
föreskrift i arbetet med miljökvalitetsnormer för vatten. 

Inom vattenförvaltningen är vattendragen uppdelade i vattenförekomster och för 
varje vattenförekomst sker klassningen separat. I tabell 1 sida 46 finns ett urval av 
MKN och kvalitetsfaktorer samt parametrar som kan vara relevanta att beakta. Det 
är ingen fullständig tabell och inför prövning är det viktigt att titta på individuella 
anläggningar och berörda vattenförekomster för respektive anläggning. På 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS)12 hemsida finns information om alla 
vattenförekomster. Länkar till respektive vattenförekomst finns i tabell 1. 

Förslag till nya MKN är framtagna och ett separat samråd kring dessa inleddes den 1 
mars 2021. De nya föreslagna normerna redovisas i tabell 1. Fram till dess att de blir 
beslutade, december 2021, gäller de nuvarande MKN som även dessa visas i 

12 Välkommen till VISS (lansstyrelsen.se) 

https://viss.lansstyrelsen.se/
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tabellen. Det är Vattenmyndigheterna som beslutar om nya MKN och inom ramen 
för framtagande av nya MKN kommer det finnas möjlighet till samråd. Det är viktigt 
att skilja på den samverkan som nu sker inom ramen för NAP och det samråd som 
sker inom ramen för framtagande av nya MKN. Länsstyrelsen undanber sig 
synpunkter på såväl nuvarande MKN som förslag till nya MKN i 
samverkansprocessen inom NAP. Sådana synpunkter ska istället lämnas in till 
Vattenmyndigheten inom ramen för samråd om nya MKN.  

Konnektivitet 

Begreppet konnektivitet i vatten beskrivs som möjligheten till spridning och  
fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material i uppströms och  
nedströms riktning samt från vattendraget till omgivande landområden, i relation 
till referensförhållandena13. I Rönne å avrinningsområde utgör vattenkraften i de 
flesta fall vandringshinder som begränsar fiskens möjligheter att vandra i 
vattendraget.  

Vandringshinder är den främsta orsaken till att konnektiviteten är bedömd till sämre 
än god i vattenförekomster med NAP-anläggningar och utgör en betydande 
påverkan på konnektivitet. Om det finns flera vandringshinder i samma 
vattenförekomst blir även den samlade påverkan större och varje enskilt 
vandringshinder behöver anpassas på ett sådant sätt att vattenförekomsten som 
helhet uppnår god status. Om det finns flera vandringshinder i samma å behöver 
åtgärder genomföras samordnat för att normen ska kunna uppnås. I figur 3 visas en 
översiktlig karta över den nuvarande statusen för konnektivitet per vattenförekomst 
i Rönne å avrinningsområde. 

13 HVMFS 2019:25 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten; (havochvatten.se) 

https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
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Figur 3. Översikt av NAP-anläggningar i Rönne å samt status för konnektivitet14.  

För att uppnå god ekologisk status och få till störst möjliga miljönytta behöver 
åtgärder för konnektivitet ses i ett helhetsperspektiv. Både vandringshindren som 
ingår i NAP och övriga påverkar tillsammans konnektiviteten. I figur 4 visas en 
samlad bild av vandringshinder och genomförda restaureringsåtgärder sedan 2010. 
Vandringshinder visas som antingen partiella (gula) eller definitiva (röda) hinder och 
skillnaden är att starksimmande arter som lax och öring kan komma förbi de 
partiella medan andra mer svagsimmande arter som nejonöga, lake eller elritsa har 
svårt att komma förbi. Mer om arters vandringsbehov finns under rubriken 
”skyddade arter” och i tabell 2. 

14 Vatteninformationssystem Sverige (VISS) hämtat den 10 december 2020 
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I biflödet Rössjöholmsån ligger det en serie dammar som utgör partiella 
vandringshinder som hindrar svagsimmande fiskarter samt gör det svårare för 
starksimmande arter att komma förbi. De två kraftverken (Östra och Västra kvarn) 
längst ner i Rössjöholmsån påverkar även konnektiviteten i Kägleån. Flera 
anläggningar i en serie kan riskera att påverka möjligheten att uppnå en 
miljökvalitetsnorm även om miljöanpassningar genomförs. Vid sådana situationer är 
det viktigt att åtgärder ses i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt vilket bland 
annat är syftet med den nationella planen. 

Figur 4. Samlad bild av vandringshinder, passerbarhet och genomförda åtgärder för fria 
vandringsvägar (sedan 2010) i vattendrag som omfattas av NAP-anläggningar. I Rössjöholmsån 
(röd cirkel) som har många kraftverk krävs hög passageeffektivitet för fisk vid varje enskilt hinder 
för att klara miljökvalitetsnormen. De tre kraftverken i Klippans kommun (grön ring) som ligger i 
huvudfåran kommer tillgängliggöra långa sträckor uppströms för fiskvandring när fria 
vandringsvägar återskapas.  
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De tre kraftverken i Klippans kommun (grön ring i figur 4) som ligger i huvudfåran 
kommer tillgängliggöra långa sträckor uppströms för fiskvandring när fria 
vandringsvägar återskapas. Snälleröds kvarn blir då det första artificiella 
vandringshindret i Snällerödsån som kan hindra havsvandrande fisk. Åtgärder för att 
förbättra konnektivitet vid Ebbarps kraftverk är beroende av åtgärder vid Söndraby. 
I Pinnån vid Stora Mölla finns ett definitivt naturligt vandringshinder som bara ål kan 
ta sig förbi vilket gör att det inte finns behov av passagelösningar för andra arter vid 
den anläggningen. Uppströms det naturliga vandringshindret i Pinnån är det dock 
viktigt att arterna har möjlighet att vandra fritt inom vattendraget för att undvika att 
fragmentera populationer och för att bibehålla livskraftiga bestånd. 

För naturliga vandringshinder finns det inget åtgärdsbehov. I det fall det finns andra 
artificiella vandringshinder som inte ingår i NAP kommer de att hanteras inom 
ordinarie tillsyn i enligt med gällande lagar och regler. I flera av Rönne ås biflöden är 
det dock NAP-anläggningarna som har störst påverkan på konnektiviteten då det 
under många års tid genomförts och pågår restaureringsarbeten för att åtgärda 
mindre vandringshinder, i figur 4 syns de utförda restaureringsåtgärderna som små 
blå ringar. Restaureringsåtgärderna beskrivs även under rubriken genomförda 
restaureringsåtgärder. 

Hydrologisk regim 

Kvalitetsfaktorn hydrologisk regim i vattendrag beskrivs som det hydrologiska  
tillstånd en ytvattenförekomst uppvisar avseende vattenflödesvolym,  
vattenflödesdynamik och tillgänglig flödeseffekt relativt referensförhållandet15. Den 
hydrologiska regimen är i stor utsträckning påverkad av rätningar och rensningar 
kopplade till jord- och skogsbruk men även vattenkraften har en viss påverkan.  

Vattenkraften påverkar genom att dammar stoppar upp vattnets hastighet och där 
det även görs regleringar sker en påverkan på vattnets flöde. I de fall vattenkraften 
har bedömts ha en betydande påverkan på den hydrologiska regimen i 
vattenförekomsten redovisas det i tabell 1. Vattenförekomster kan skilja ganska 
mycket i längd och den betydande påverkan baseras på hur mycket av 
vattenförekomstens längd som påverkas. Det innebär att vattenkraft i en kort 
vattenförekomst kan få större påverkan än vattenkraft i längre vattenförekomster 
eftersom påverkan då sker på en relativt sett mindre yta. Därför är det viktigt att 
titta på den lokala påverkan i varje enskild vattenförekomst. 

15 HVMFS 2019:25 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten; (havochvatten.se) 

https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
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Figur 5 visar den hydrologiska regimen för vattenförekomsterna i avrinningsområdet 
och kvalitetsfaktorn finns även med i tabell 1. Parametern specifik flödesenergi som 
ingår i kvalitetsfaktorn påverkas av indämd fallhöjd i vattendraget vilket innebär att 
det blir mindre mängd strömvattenhabitat för fisk i vattenförekomster med stor 
mängd indämd fallhöjd. I bilaga 2 finns höjdprofiler över vattendragets vattenyta 
framtagna i GIS baserat på den nationella höjdmodellen som bygger på en 
laserscanning av landskapet. I relativt smala vattendragför träffade färre laserstrålar 
vattenytan vilket minskade noggrannhet något men det går ändå att se var det ligger 
dammar, fall eller naturliga strömsträckor. I höjdprofilerna har NAP-anläggningarna 
satts ut med namn baserat anläggningens höjd över havet.   

I vattenförekomsten med de tre kraftverken i Klippan tar kraftverken en stor del av 
den totala fallhöjden i vattenförekomsten och har därmed stor påverkan på 
parametern specifika flödesenergin. I Rössjöholmsån är det troligt att mängden 
dammar har en betydande påverkan på den specifika flödesenergin. Dock finns det 
inte tillräckligt med data och inte heller en tydlig metod för att kunna göra en säker 
bedömning av vattenkraftens påverkan på den specifika flödesenergin i 
Rössjöholmsån. 
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Figur 5. Hydrologisk regim i Rönne å avrinningsområde16. 

Morfologiskt tillstånd 

Morfologiskt tillstånd beskrivs som de fysiska strukturer och funktioner en  
ytvattenförekomst uppvisar avseende variation i vattendragets djup och bredd, dess  
morfologiska strukturer och substrat samt strandzonens och svämplanets strukturer  
relativt referensförhållandet17. Jord- och skogsbruk har generellt den största 
påverkan på morfologiskt tillstånd i vattenförekomster inom avrinningsområdet men 
även vattenkraften kan ha en tydlig påverkan.  

16 Vatteninformationssystem Sverige (VISS) hämtat den 10 december 2020 
17 HVMFS 2019:25 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten; (havochvatten.se) 

https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
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Dammar fångar även sediment och minskar transport och tillgång av sediment 
nedströms dammanläggningen. Det sediment som vattendraget för med sig består av 
en blandning av partiklar, från lerpartiklar till gruskorn samt organiskt material som 
löv och andra växtdelar. I finkorniga vattendrag finns ett samband mellan 
vattenhastighet, lutning och sedimenttransport. En förändrad sedimenttransport kan 
t.ex. leda till en oönskad erosion nedströms eller till en brist på grövre fraktioner,
såsom grus, som är viktig för arter som leker i strömmande vatten18.

Vattenkraften kan ha en stor lokal påverkan på morfologin i en vattenförekomst 
genom dammar som skapar indämda ytor där vattnet står stilla eller flyter mycket 
långsamt. Dammarna fångar även sediment och hindrar det från att föras vidare i 
vattendraget. I många fall kan stora mängder sediment byggas upp i dammarna och 
flera verksamhetsutövare har under de individuella mötena berättat om stora 
mängder sediment i sina dammar. Nedströms dammarna vid utloppen kan den 
högre vattenhastigheten leda till att fint sediment spolas bort och det riskerar då att 
bildas en hård stenpäls på botten. I figur 6 visas det morfologiska tillståndet och 
parametern finns även med i tabell 1. 

18 2017:09 Biotopkartering vattendrag | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) 

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/tjanster/publikationer/2017/201709-biotopkartering-vattendrag.html
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Figur 6. Morfologiskt tillstånd i Rönne å avrinningsområde19. 

De vattenförekomster där vattenkraften har störst påverkan på morfologin är i 
vattenförekomsten Rönne å: Klövabäcken-Skärån, där de tre kraftverken i Klippan 
ligger. I vattenförekomsten Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån, där Östra och Västra 
kvarn ligger, är vattenkraften också klassad som en betydande påverkan kopplad till 
påverkanskällan ”morfologi annat”. Det är dock en kort vattenförekomst vilket gör 
vattenkraftens relativa påverkan på vattenförekomsten stor jämfört med ifall det 
ligger i en lång vattenförekomst. I flera andra vattenförekomster påverkar 
vattenkraften också morfologin men påverkan har inte bedömts som betydande. Ett 
exempel är Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön där ”morfologi annat” främst är påverkad av 
jordbruk och skogsbruk men där vattenkraften bedöms påverka 9% (gränsen för 

19 Vatteninformationssystem Sverige (VISS) hämtat den 10 december 2020 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA59827031
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betydande påverkan är 15%20) av vattenförekomsten. Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön är 
en relativt lång vattenförekomst och det är viktigt att också titta på den lokala 
påverkan från anläggningarna på morfologin. 

Fisk 
Fisken är en viktig del av djurlivet i vattnen. Den är också känslig för vissa typer av 
påverkan och är därför en del av bedömningen av ekologisk status i sjöar och 
vattendrag. Fisk bedöms genom utvärdering av mätresultat från elfisken i vattendrag 
eller sjöprovfiske i sjöar och jämförelse av tätheter av olika fiskarter med referens-
värden21. En rimlighetsbedömning görs dessutom alltid av om fiskarna kan finnas i 
hållbara bestånd (god status) med hjälp av statusen för konnektivitet, morfologi och 
hydrologisk regim. Vid samtliga vattenförekomster med NAP-anläggningar har 
fisken måttlig status vilket till stor del beror på förekomsten av vandringshinder som 
stänger ute havsvandrande fisk från områden och som fragmenterar populationerna 
av olika fiskarter. Fiskens vandringsmöjligheter påverkar även de bestånd av 
tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla som är beroende av värdfiskar för sin 
fortplantning. Se mer under rubriken ”Skyddade arter” samt tabell 2 och 3 över vilka 
arter som finns var samt vilket skydd de har. 

Möjliga åtgärder 

För att uppnå god ekologisk status har det för varje vattenförekomst tagits fram 
förslag på möjliga åtgärder. Åtgärderna vänder sig till det som har betydande 
påverkan, till exempel skogsbruk, jordbruk och tätorter samt vattenkraft. För 
vattenkraft kan det vara framtaget möjliga åtgärder för konnektivitet, hydrologisk 
regim, flöden och morfologiska förhållanden, beroende på vilka parametrar den 
betydande påverkan har effekt på. För många av NAP-anläggningarna finns förslag på 
åtgärder för att möjliggöra upp- och nedströmspassage så att vattenkraftens 
betydande påverkan på konnektiviteten minskas och god status kan uppnås. 
Föreslagna åtgärder finns redovisade i VISS kopplat till respektive vattenförekomst.

20 HVMFS 2019:25 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten; (havochvatten.se) 
21 HVMFS 2019:25 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten; (havochvatten.se) 

https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf


Tabell 1. Urval av MKN och statusklassningar som kan vara relevanta i NAP. Detta är ingen fullständig tabell och inför prövning är det viktigt att titta på individuella 
vattenförekomster och anläggningar. Vattenförekomster upp och nedströms anläggningar kan också vara påverkade av åtgärder. GES står för God ekologisk status. 

Vattenförekomst Anläggningar MKN Föreslagen 
ny MKN 

Ekologisk 
status 

Konnektivitet Fisk Hydrologisk 
regim 

Morfologiskt 
tillstånd 

Betydande 
påverkan 
Vattenkraft 

Kägleån:Rössjöholmsån-
Margretetorp 
dammutlopp

Skaftarp GES 
2033 

GES 2033 Måttlig Otillfreds-
ställande 

Måttlig Dålig Otillfreds-
ställande 

Konnektivitet 

Rössjöholmsån: Rönne 
å-Kägleån 

Västra kvarn 
Östra kvarn 

GES 
2027 

GES 2027 Måttlig Måttlig Måttlig Dålig Otillfreds-
ställande 

Hydrologisk regim 
Konnektivitet 

Rössjöholmsån: 
Kägleån-Rössjön 

Röamöllan 
nedre 
Röamöllan övre 
Rössjöfors 
vattenkraftverk 
Nyamölla 
Rössjöholms 
Kraftstation 

GES GES 2033 Måttlig Otillfreds-
ställande 

Måttlig Dålig Otillfreds-
ställande 

Hydrologisk regim 
Konnektivitet 

Pinnån: Rönne å-
Hjälmsjön 

Skvattemölla 
Stora mölla 
Brukets kvarn 

GES 
2027 

GES 2027 Måttlig Dålig Måttlig Dålig Otillfreds-
ställande 

Konnektivitet 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25636011
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25636011
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25636011
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA57939111
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA57939111
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14976638
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14976638
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27985066
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27985066


Bäljane å nr 1: 
Smålarpsån-Perstorpsån 

Söndraby mölla GES 
2021 

GES 2027 Måttlig Måttlig Måttlig Dålig Måttlig Konnektivitet 

Bäljane å nr 1: 
Perstorpsån-Källa 
(Oderbäck) 

Ebbarp 
kraftverk 

GES 
2027 

GES 2027 Måttlig Dålig Måttlig Dålig Otillfreds-
ställande 

Konnektivitet 

Klövabäcken Klövahallar 
(Glaskonst) 

GES GES 2033 Måttlig Otillfreds-
ställande 

Måttlig Otillfreds-
ställande 

Måttlig Konnektivitet 

Rönne å: Klövabäcken-
Skärån 

Forsmöllan 
Stackarp 
Klippan 

GES 
2027 

GES 2033 Måttlig Dålig Måttlig Måttlig Måttligt Hydrologisk regim 
Konnektivitet 

Snällerödsån Snälleröds 
kvarn 

GES 
2027 

GES 2033 Måttlig Otillfreds-
ställande 

Måttlig Dålig Otillfreds-
ställande 

Konnektivitet 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14946877
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14946877
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79934815
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79934815
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79934815
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA70766331
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA60391049
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA60391049
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA59827031
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Skyddade områden 

I avsnittet ges en översikt av uppgifter om vattenmiljön, vilket skydd den har samt 
hur den kan påverkas av vattenkraft.  

Beroende på hur omfattande en prövning av en verksamhet blir kan det i vissa fall 
behövas till exempel tillstånd eller dispens för åtgärder som vidtas inom skyddade 
områden. Inom riksintresseområden kan särskilda bedömningar behöva göras av hur 
nya åtgärder påverkar riksintresset. Det är därför viktigt att veta vilka områdesskydd 
och planeringsförutsättningar som gäller inom prövningsgruppen så att 
verksamhetsutövare kan ta fram det underlag som motsvarar behovet i prövningen. 

Natura 2000-områden 

I avrinningsområdet finns det flera Natura 2000-områden (EUs nätverk för 
skyddsvärd natur) som omfattar rinnande vatten och sjöar. Flertalet Natura 2000-
områden omfattas även av skydda som naturreservat eller nationalpark. 
Naturvårdsverkets karttjänst skyddad natur inkluderar samtliga och har länkar till 
bland annat beslut och bevarandeplaner22.  

Ingen av NAP-anläggningarna är belägna inom områden som är utpekade som 
Natura 2000, nationalpark eller naturreservat, med undantag för kraftverket 
Klövahallar i Klövabäcken där dammen delvis ligger inom skyddat område, men där 
kraftstationen ligger utanför. Flera kraftverk är belägna nedströms Natura 2000-
områden. Detta gäller kraftverk i Rönne ås huvudfåra, Kägleån, Rössjöholmsån, 
Pinnån, Klövabäcken och Bäljane å. Dessa kraftverk kan genom påverkan 
konnektiviteten i uppströms och nedströmsriktning påverka fiskbestånd m.m. i 
uppströms belägna Natura 2000-områden. Endast ett kraftverk är beläget uppströms 
Natura 2000-område, nämligen Snälleröds kvarn.  

22 Skyddad natur (naturvardsverket.se) karttjänst 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Figur 7. Natura 2000- områden (mörkgröna) och föreslagna Natura 2000- områden (ljusgrönt) i 
avrinningsområdet. I Klövabäcken ligger Klövahallar och Klövabäcken. Uppströms kraftverken i Klippan (15, 
16 och 17) ligger Brandeborg och Billingemölla i anslutning till Rönne å och Herrevadskloster vid Ybbarpsån I 
Bäljane å ligger Linneröd uppströms Söndraby (12) och Ebbarp (13). Lärkesholmssjön ligger i Pinnån och 
Århultsbäcken uppströms Rössjöholmsån I Rönne å nedströms Klippan finns även ett föreslaget Natura 2000- 
område som sträcker sig upp i Bäljane å förbi Söndraby (12). 

Länkar till i avsnittet nämnda Natura 2000-områdens bevarandeplaner: 
 

• Klövahallar bevarandeplan.pdf 
• Klövabäcken bevarandeplan.pdf  
• Brandeborg bevarandeplan.pdf 
• Billingemölla bevarandeplan.pdf 
• Herrevadskloster bevarandeplan.pdf 
• Linneröd_bevarandeplan.pdf 
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• Lärkesholmssjön bevarandeplan.pdf 
• Århultsbäcken bevarandeplan.pdf 

 
Brandeborg och Billingemölla i Rönne ås huvudfåra uppströms Klippan är exempel 
på Natura 2000-områden där nedströmsliggande kraftverk tydligt påverkar 
artförekomsten av fisk. Även i biflöden till Rönne å finns flera Natura 2000-
områden där konnektiviteten påverkas av nedströmsliggande vattenkraft i olika 
omfattning, till exempel Linneröd i Bäljane, Klövhallar/Klövabäcken i Klövabäcken 
och Söderåsen i Skärån, Lärksolmssjön i Pinnån och Århultsbäcken uppströms 
Rössjöholmsån. 
 
I bevarandeplanen för respektive Natura 2000-område framgår förekommande 
naturtyper och Natura 2000-arter som är skyddade enligt art- och habitatdirektivet 
samt fågeldirektivet samt bevarandestatus för dessa. Målsättning är 
fullgod bevarandes status. Det pågar en revidering av bevarandeplanerna med 
anledning av NAP. Arbetet beräknas vara klart till sommaren för Rönne å 
avrinningsområde.  
 
I ovan nämnda Natura 2000-områden är vattendragssträckor upptagna som naturtyp 
”Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor (3260)”, med undantag 
för Herrevadskloster, Lärkesholmssjön, Århultsbäcken och Linneröd. I 
Lärkesholmssjön och Herrevadskloster finns istället sjömiljöer utpekat som Natura 
2000-naturtyper (3110, 3150). Flera av Natura 2000-områdena är utpekade främst 
utifrån naturvärden kopplat till skog, och det finns naturtyper i form av 
svämlövskogar (91E0, 9750) vars naturvärden är beroende av hydrologin i 
vattendragen.  
 
I bevarandeplanerna finns endast en Natura 2000-art upptagen med koppling till 
rinnande vatten – utter. Utter är utpekad som Natura 2000-art för Brandeborg 
Billingemölla och Århultsbäcken. Utter är en art som kan gynnas genom mer 
tillgång till föda när konnektiviteten förbättras.  
 
Lax är exempel på en Natura 2000-art som kommer gynnas av förbättrad 
konnektivitet och kommer kunna sprida sig till flera av Natura 2000-områdena. 
Eftersom lax inte förekommit sedan områdena bildades så är den ännu inte upptagen 
som Natura 2000-art. Lax kommer kunna beslutas som Natura 2000-art när den har 
återkommit till ett Natura 2000- område. 
 
För fullständig information av naturtyper, Natura 2000-arter, bevarande mål m.m. 
hänvisas till bevarandeplanerna för respektive Natura 2000-område, samt 
skötselplanerna för nationalpark och naturreservat. 
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Det finns ett större Natura 2000-område föreslaget som omfattar delar av Rönne å 
nedströms Stackarps kraftstation samt de nedre delarna av Bäljane å, se figur 7. 
Området är inte beslutat men föreslås inkludera ett av vattenkraftverken (Söndraby) 
inom NAP. Även om området inte är beslutat så finns värdena på platsen idag och 
behöver tas hänsyn till i verksamhetsutövarnas ansökningar. 

Nationalpark och naturreservat 

Söderåsens nationalpark har en yta på ca 1600 hektar och är en av Sveriges 30 
nationalparker. Inom nationalparken finns ett så stort ädellövskogsområde lämnat 
för fri utveckling. Området omfattas även av Natura 2000 samt av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Vid Skäralid finns ett naturum och nationalparken har 
årligen 100 000-tals besökare. Marken ägs av staten och förvaltas av Länsstyrelsen 
Skåne23.  

Genom Söderåsens nationalpark rinner Skärån och dess biflöden Kvärkabäcken och 
Dejabäcken. Vattendragen inom nationalparken har ett kallt, rent syrerikt vatten 
med en artrik bottenfauna och en ovanligt liten mänsklig påverkan. Vid 
Skärdammen har ett definitivt vandringshinder åtgärdats och det finns mycket goda 
förutsättningar för havsvandrande öring att reproducera sig inom nationalparkens 
gränser om konnektivitet återskapas i huvudfåran vid Klippan. Karta med 
nationalpark och reservat finns i slutet av kartbilagan. 

Naturreservatet Klöva hallar (2013917) har bland annat till syfte att skydda, 
återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter och skogsmiljöer, 
ädellövskog, tillsammans med att tillgodose behov av område för friluftslivet. 
Naturreservatet går delvis in lite på dammen uppströms NAP-anläggningen Klöva 
hallar24. 

Naturreservtet Herrevadskloster (2027429) består till större delen av Natura 2000-
områdena Herrevads kloster samt Brandeborg och naturreservatet har liknande 
bevarandemål samt skyddsvärda arter som Natura 2000-områdena. Bland annat är 
syftet att skydda och återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer som vattendrag 
och svämlövskog25. 

Naturreservat Billingemölla (2001491) är ett litet reservat som täcker Rönne å 
huvudfåra mellan kraftverken i Klippan och Ringsjön. Området är bland annt 

23 Söderåsen Skötselplan, 2001, Webb.pdf 
24 Klöva hallar SKÖTSELPLAN 2012 Webb.pdf 
25 Herrevadskloster SKÖTSELPLAN 2011 Webb.pdf 

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/219793
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utpekat för liminiska miljöer, vattendrag, skogsmiljöer och sumpskog. Ändamålet 
med reservatet ska bland annat tryggas genom att naturliga översvämningar 
bibehålls26. 

Värdefulla vatten 
Inom arbetet med miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” sammanställde 
Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet tillsammans med 
länsstyrelserna under 2006 områden med Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer 
ur natur-, fisk-/fiske- och kulturmiljövårdssynpunkt. Områdena pekades ut utifrån 
befintlig kunskap baserat på de kriterier som anges i den nationella strategin för 
skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer27. Syftet med Värdefulla vatten 
var att erhålla underlag för arbete med skydd och restaurering enligt 
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. I slutet av kartbilagan finns en 
karta över värdefulla vatten, i tabell 2 listas vilka vattenförekomster som har pekats 
ut som vilken typ av värdefullt vatten samt av vilken myndighet. 
 
Rönne ås huvudfåra, Ringsjöarna, Rössjöholmsån, Klingstorpabäcken och 
Klövabäcken är bedömda som nationellt särskilt värdefullt vatten ur 
naturvårdssynpunkt. Bäljane å, Pinnån, Skärån inom nationalparken samt Rössjön, 
Västersjön och Dagstorpssjön är bedömda som nationellt värdefulla vatten ur 
naturvårdssynpunkt. 
 
Ur kulturmiljösynpunkt lyfts land annat Mölleriket vid Stockamöllan, Klippans 
pappersbruk och Herrevadskloster fram som värdekärnor. Ur fiskesynpunkt betonas 
huvudfåran nedströms Stackarps kraftverk, Rössjöholmsån, Kägleån och Bäljane å 
nedströms Ebbarp. 

Riksintresse naturvård 

Rönneåns dalgång – Ageröds mosse (N 40)28 är utpekat som ett område av 
riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB.  Området omfattar hela huvudfåran 
och stora delar av Rönne ås dalgång. I värdeomdömet lyfts de limniska värdena fram 
med havsvandrande lax och öring såväl som hävdade strandängar, sidovalssängar och 
naturbetesmarker.  
 

 
 
26 Billingemölla BESLUT och SKÖTSELPLAN 1994 Webb.pdf 
 
27 Naturvårdsverket, Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur och kulturmiljöer – delmål 1 
Levande sjöar och vattendrag rapport 5666 
28 N 40 Rönneåns dalgång – Ageröds mosse, Webb.pdf.  

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/218570
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/218570
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5666-2.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5666-2.pdf
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Söderåsen med vattendrag och Jällabjär (N 48)29 är ett annat område utpekat som 
riksintresse för naturvård. Området omfattar Söderåsen på båda delar av 
vattendelaren mellan Rönne å och Vege å. I värdeomdömet lyfts ädellövskogen fram 
tillsammans med artrika ängs- och naturbetesmarker samt de förhållandevis 
opåverkade vattendragen i de stora ravinerna. Bäckarna innehåller en intressant flora 
och fauna med lokala öringstammar, elritsa, bäcknejonöga och ål. 
För båda områden framhålls bland förutsättningarna för bevarande att motverka 
negativ fysisk påverkan på vattenmiljön såsom vattenregleringar, vandringshinder 
och vattenuttag. I Klövabäcken med biflöden leker öring och lax nedströms 
vattenkraftverket vid Klövahallar. 

Riksintresse friluftsliv 

Rönneå (FM 04) är utpekat som område av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 
§ MB30. Området sträcker sig längsmed Rönne ås huvudfåra från havet upp till 
Ringsjön. Huvudkriteriet för utpekande är att området har särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer samt särskilt 
goda förutsättningar för vattenknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande 
upplevelser. Friluftsaktiviteter som listas för området är vandring, strövande, 
promenader, kanot, naturupplevelser, kulturupplevelser, fritidsfiske, fågelskådning, 
ridning samt övernattning/tältning. Områdets värden beskrivs som mycket stora 
natur- och kulturvärden och har stor betydelse för friluftsliv för hela regionen. 
 
Söderåsen (FM 05) är utpekat som område av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 
6 § MB31. Huvudkriteriet för område är särskilt goda förutsättningar för berikande 
upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö. Friluftsaktiviteter som listas för området 
är vandring, strövande, promenader och naturupplevelser. Området omfattar 
Klövabäcken och vandringsleden Skåneleden går förbi NAP-anläggningen 
Klövahallar. I förutsättningar för bevarande och utveckling av riksintressets värden 
står bland annat nationalpark och naturreservat inom området förvaltas enligt 
skötselplan. Befintliga strövområden samt Skåneleden bevaras och underhålls. 
Området lämnas fritt från ytterligare exploatering. 

Riksintressen för kulturmiljövården 

Klippans pappersbruk är utpekat som riksintresse för kulturmiljön enligt 3 kap. 6 § 
MB. Detta är en industrimiljö med det äldsta i drift varande pappersbruket i landet. 
Se mer under rubriken kulturmiljö. Se även under avsnittet Kulturmiljö. 

 
 
29 N 48 Söderåsen med vattendrag och Jällabjär. Webb.pdf 
30 FM 04 Rönneå, 2017, Värdebeskrivning, Område av riksintresse för friluftsliv i Skåne län,  
31 FM 05 Söderåsen, 2014, Värdebeskrivning, Område av riksintresse för friluftsliv i Skåne län 

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/203095
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/256773
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/247711
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Skyddade arter  
Rönne å och dess biflöde hyser flera skyddade och skyddsvärda arter. Kända 
förekomster och utbredning i de vattenförekomster som tydligast påverkas av 
vattenkraft framgår av tabell 2 och skydda samt rödlistning framgår av tabell 3. 
Tabellerna ska inte ses som en heltäckande förteckning över alla skyddade och 
skyddsvärda arter i avrinningsområdet. 
 
Vissa skyddsvärda arter är till följd av utbygganden av vattenkraften utestängda från 
delar av sina tidigare lek- och uppväxtområde. Till exempel är havsnejonöga, 
flodnejonöga, lax och havsvandrande öring utestänga från de sina naturliga 
utbredningsområde uppströms Klippan. Havsnejonöga, flodnejonöga och lax är 
skyddad enligt art- och habitatdirektivet 
 
Laxstammen i Rönne å är genetiskt välbevarad med ett högt bevarandevärde, trots 
tidiga utsättningar av lax från Lagan. Efter utbyggnaden av kraftverken har lax i 
nuläget få lek- och uppväxtområde i huvudfåran. De största uppväxtområde för lax 
finns i dag i Rössjoholmsån, Kägelån, Bäljane å, Pinnån nedanför det naturliga 
hindret vid Storamölla samt i Klövabäcken nedström vattenkraftverket vid 
Klövahallar. 
 
Andra skyddsvärda arter som minskat på grunda av mänsklig påverkan är 
flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Båda dessa arter förekommer 
fortfarande i små bestånd i Rössjöholmsån och Kägleån med biflöde. Flodpärlmussla 
förekommer dessutom i Klingstorpabäcken och Snällerödsån. Nya lokaler för 
flodpärlmussla har upptäckts nyligen, och arten kan förekomma på fler lokaler än 
vad som är känt i dag. Det finns ingen känd föryngring av flodpärlmussla eller 
tjockskalig målamussla i avrinningsområdet under de senaste decennierna. 
Orsakerna till detta är inte klarlagda. Stormusslornas livscykel är komplex och de är 
beroende av fisk för sin reproduktion. Olika arter av musslor är beroende av olika 
fiskarter, varför fria vandringsvägar är viktigt även för musslornas möjlighet till 
reproduktion och spridning.  
 
Utter, som är skyddad enligt art- och habitatdirektivet, är exempel på en skyddsvärd 
art som ökat både nationellt och i Rönne å avrinningsområde. Förekomst av 
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miljögifter utgör fortfarande det största hotet motet utterns reproduktion, men 
många uttrar dör även vid vägpassager. 

Kungsfiskare är skyddad enligt fågeldirektivet och exempel på en fågelart som 
påverkas av vattenkraften. Kungsfiskaren är Klippans kommunfågel. 

Flodkräfta är exempel på en art som tidigare funnits rikligt men som till följd av 
utplantering av signalkräfta har drabbats av kräftpesten. Den senaste noteringen av 
flodkräfta i avrinningsområdet är från år 2001 och då i Klingstorpabäcken och 
Bäljane å32.  

Ålen i Rönne å viktig för den nationella förvaltningsplanen för ål 

Rönne å är ett viktigt uppväxtområde för ål som bedöms ha stor betydelse för 
återhämtningen av det europeiska ålbeståndet i enlighet med den nationella 
förvaltningsplanen för ål33. Enligt rådets förordning (1100/2007)34 om åtgärder för 
återhämtning av beståndet av europeisk ål ska målet för varje förvaltningsplan vara 
att minska den antropogena mortaliteten så att minst 40 % av biomassan av blankål 
med stor sannolikhet tar sig ut i havet, i förhållande till den bästa uppskattningen av 
utvandring som skulle ha funnits om antropogena faktorer inte hade påverkat 
beståndet. Ålen finns inom hela vattensystemet men flera vattenkraftverk och 
dammar försvårar ålens vandringsmöjligheter i upp- och nedströmsriktning. 

Ålynglen samlas i dag med en ålyngeluppsamlare vid Stackarps kraftverk. Det 
bedrivs fortfarande ett yrkesfiske på ål i Ringsjöarna. Lekvandrande ål har också 
fångats i Ringsjöarna och transporterats för utsättning nedströms de tre kraftverken i 
huvudfåran för att undvika dödlighet vid passage av kraftverken. 

Övriga vattenmiljövärden 

Rönne å avrinningsområde hyser ett stort antal fiskarter i ett ursprungligt 
fiskbestånd samt en rik bottenfauna. Bottenfaunan är särskilt rik i biflöden med god 
vattenkvalitet, t.ex. på Söderåsen. Av tabell 3 framgår, förutom de skyddade arterna 

32 Artportalen (SLU) 
33 Nationell förvaltningsplan för ål, 2008,(HaV) 
34 RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1100/2007 av den 18 september 2007 om åtgärder för återhämtning av 
beståndet av europeisk ål 

https://artportalen.se/
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/aldre-publikationer/ovriga-publikationer-fran-fiskeriverket/2012-11-05-nationell-forvaltningsplan-for-al.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:248:0017:0023:SV:PDF
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i vattenförekomster som påverkas av vattenkraft, även några övriga organismer 
inklusive fiskarter som fångats vid elfisken och var de fångats. 
 
I avrinningsområdet har äkta målarmussla, flat dammussla och spetsig målarmussla 
hittats, utöver tjockskalig målamussla och flodpärlmussla. De två förstnämnda 
arterna är rödlistade (nära hotade). Var arterna hittats framgår av tabell 3. Även lake 
är en rödlistad art (sårbar) som förekommer i Rönne ås huvudfåra och de större 
biflödena. 
 
Havsvandrande öring förekommer i huvudfåran och de flesta biflödena nedströms 
Klippan. Flera biflöden har betydande stammar av havsvandrande öring med 
potential för produktion av mer än 1000 öringsmolt per år. Det finns en stor 
potential för reproduktion av havsvandrande öring i biflöden uppströms Klippan 
efter att fria vandringsvägar återskapats, även om fallen vid Klippan naturligt utgör 
en utmaning för lekvandrande öring. 
 
Havs- och vattenmyndigheten har listat 23 fiskarter som bedöms ha 
vandringsbehov35. Detta är de fiskarter som man tar hänsyn till vid bedömningen av 
konnektivitet i uppströms och nedströms riktning. Av de 23 arterna har följande 
fångats vid elfisken inom avrinningsområdet: abborre, benlöja, elritsa, flodnejonöga, 
havsnejonöga, gädda, gös, lake, lax, mört, ål och öring. Dessutom förekommer id, 
färna och gärs i avrinningsområdet. För information om fiskvägar och olika typer av 
passagelösningar finns i HaV:s Vägledningen för fisk- och faunapassager36.   

 
 
35 HVMFS 2019:25 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten; (havochvatten.se) 
36 Vägledning för fisk- och faunapassager - Vattenkraft och arbete i vatten - Havs- och vattenmyndigheten 
(havochvatten.se) 

https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html
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Tabell 2. Tabellen innehåller de vattenförekomster som tydligast påverkas av vattnekraften , samt ett urval av skyddade arter, rödlistade arter och svaga bestånd, värdefulla 
vatten samt övriga arter fångade vid elfiske. (NV=Naturvårdsverket, FiV=Fiskeriverket, RAÄ=Riksantikvarieämbetet).  Artlistan har sammanställts baserat på förekomster 
i elprovfisken37 och artportalen38. Information om tidigare restaureringsarbeten finns i databasen Åtgärder i vatten39. 

Vattenförekomst Skyddade arter enligt 
artskyddsförordningen 

Övriga 
vattenmiljövärden, 
(exempelvis rödlistade 
arter eller potential för 
arter) 

Vilka tidigare 
restaureringsarbeten 
som utförts i det berörda 
området. 

Värdefullt vatten Fiskarter fångade vid 
elfiske 

Rönne: havet till 
Klövabäcken (fler 
vattenförekomster) 

Utter, lax, flodnejonöga, 
havsnejonöga, 
kungsfiskare 

Äkta målarmussla, lake, 
ål, betydande 
havsvandrande 
öringstam 

Biotopvård  Nationellt särskilt 
värdefullt vatten [FIV, 
NV] 

Abborre, benlöja, 
björkna, braxen, elritsa, 
gers, gädda, gös, id, lax, 
mört, nejonöga 
(obestämd), sandkrypare, 
sutare, ål, öring 

Rössjöholmsån: Rönne å-
Kägleån 

Utter, lax, flodnejonöga, 
havsnejonöga, tjockskalig 
målarmussla, 
flodpärlmussla  

Betydande 
havsvandrande 
öringstam, lake, ål 

- Nationellt särskilt 
värdefullt vatten [FIV, 
NV] 

Elritsa, gädda, lax 
ejonöga (obestämd), 
sandkrypare, ål, öring 

 
 
37 Svenskt elfiskeregister – SERS hämtat den 3 mars 2021 
38 Artportalen hämtat den 3 mars 2021 
39 Åtgärder i Vatten – Sveriges åtgärder för en bättre vattenmiljö (atgarderivatten.se) 

http://dvfisk.slu.se/
https://artportalen.se/
https://www.atgarderivatten.se/
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Rössjöholmsån: Kägleån-
Rössjön 

Utter, lax, flodnejonöga, 
havsnejonöga, tjockskalig 
målarmussla, 
flodpärlmussla  

Betydande 
havsvandrande 
öringstam, lake, ål 

Kammartrappor, enkla 
fiskvägar och biotopvård  

Nationellt särskilt 
värdefullt vatten [FIV, 
NV] 

Abborre, elritsa, gädda, 
lax, mört, nejonöga 
(obestämd), sandkrypare, 
ål, öring  

Kägleån:Rössjöholmsån-
Margretetorp dammutlopp 

Lax, tjockskalig 
målarmussla, 
flodpärlmussla  

Betydande 
havsvandrande 
öringstam, ål 

Enkla fiskvägar  Regionalt särskilt 
värdefullt vatten 

Bäcknejonöga, elritsa, 
lax, ål, öring 

Kägleån:Margretetorp 
dammutlopp-Källa 

Utter, lax, flodpärlmussla, 
kungsfiskare 

Betydande 
havsvandrande 
öringstam, ål 

Utrivningar av dammar 
och enkel fiskväg  

Regionalt särskilt 
värdefullt vatten 

Elritsa,  lax, nejonöga 
(obestämd), ål,  öring 

Pinnån: Rönne å-
Hjälmsjön 

Utter, lax, kungsfiskare  Spetsig målarmussla, 
lake, ål 

Biotopvård  Nationellt värdefullt 
vatten [NV], Nationellt 
särskilt värdefullt vatten 
[FiV, nedstr Storamölla]  

Abborre, benöja, björkna,  
bäcknejonöga, elritsa, 
gädda, lax, mört, 
sandkrypare, sutare, ål 
öring 

Bäljane å nr 1: Rönne å-
Smålarpsån 

Utter, lax, kungsfiskare  Betydande 
havsvandrande 
öringstam, lake, ål 

Biotopvård  Nationellt värdefullt 
vatten [NV], Nationellt 
särskilt värdefullt vatten 
[FiV]  

Elritsa, lax, löja, mört, 
sandkrypare, öring 
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Bäljane å nr 1: 
Smålarpsån-Perstorpsån 

Utter, lax, kungsfiskare  Betydande 
havsvandrande 
öringstam, lake, ål 

Biotopvård (omfattande), 
kammartrappor och 
enkla fiskvägar  

Nationellt värdefullt 
vatten [NV], Nationellt 
särskilt värdefullt vatten 
[FiV]  

Abborre, elritsa, gädda, 
lax, nejonöga 
(obestämd), ål, öring 

Bäljane å nr 1: 
Perstorpsån-Källa 
(Oderbäck) 

Lax, kungsfiskare  Lake - Nationellt värdefullt 
vatten [NV] 

Abborre, elritsa, lake 
mört, nejonöga 
(obestämd), lax, öring 

Klövabäcken Lax, flodnejonöga, 
kungsfiskare  

Betydande 
havsvandrande 
öringstam, ål 

Utrivning av dämme, 
enkla fiskvägar och 
biotopvård  

Nationellt särskilt 
värdefullt vatten [FIV, 
NV], Nationellt värdefulla 
vatten [NV] 

Bäcknejonöga, elritsa, 
lax, ål, öring 

Rönne å: Klövabäcken-
Skärån 

Utter, lax, flodnejonöga, 
kungsfiskare  

Betydande 
havsvandrande 
öringstam, lake, ål, 
sumpkamgälsnäcka 

Biotopvård  Nationellt särskilt 
värdefulla vatten [NV, 
RAÄ, FiV] 

Abborre, benöja, gädda, 
lax, mört, ål, 
sandkrypare, öring  

Skärån Citronfläckad 
kärrtrollslända, bred 
paljettdykare, större 
vattensalamander, 
kungsfiskare 

Lake, potential för 
havsvandrande bestånd 
av laxfisk 

Omlöp Nationellt värdefulla 
vatten [NV] 

Abborre, bäcknejonöga, 
elritsa,lake, gädda, 
småspigg, ål öring 
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Snällerödsån Utter, flodpärlmussla, 
kungsfiskare 

Potential för 
havsvandrande bestånd 
av laxfisk, lake 

Utrivningar av dämmen 
och enkla fiskvägar  

- Abborre, bäcknejonöga, 
elritsa, lake, mört, ål 
öring 

Rönne å: Skärån till 
Ringsjöarna (flera 
vattenförekomter) 

Utter, kungsfiskare  Flat dammussla, lake, ål, 
sumpkamgälsnäcka, 
potential för 
havsvandrande bestånd 
av laxfisk 

Utrivningar av dammar 
och biotopvård [SE 
ÅTGÄRDER I VATTEN] 

Nationellt särskilt 
värdefulla vatten [NV, 
RAÄ] 

Abborre, benlöja, elritsa, 
gös, mört, ål 
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Tabell 3. Skyddade arter, vilket skydd de har samt om de är känsliga för påverkan från vattenkraft40. 

Art Artskyddsförordningen Övrigt Rödlistning Känslig för påverkan 
Lax Endast 5 § Art- och 

habitatdirektivet bilaga 2 
och 5. 

Livskraftig (LC) Reglering, 
vandringshinder, 
förstörda biotoper 

Ål Nej Nationell 
ålförvaltningsplan 

Akut hotad  
(CR) 

Reglering, 
vandringshinder,  

Havsnejonöga Nej Art- och 
habitatdirektivet bilaga 
2. Fångst är förbjuden 
enligt Fiskeriverkets 
föreskrifter 
(FIFS2004:37 och FIFS 
2004:36). 
Åtgärdsprogram för 
hotade arter. 

Starkt hotad (EN) Reglering, 
vandringshinder, 
förstörda biotoper 

Flodnejonöga Nej Art- och 
habitatdirektivet bilaga 
2. 

Livskraftig (LC)  

 
 
40 Artdatabanken SLU. Artfakta. Hämtat den 1 november 2020 

http://www.artfakta.se/
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Åtgärdsprogram för 
hotade arter. 

Lake Nej  Sårbar (VU)  
Tjockskalig målarmussla Ja Art- och 

habitatdirektivet bilaga 2 
och 4. 
Åtgärdsprogram för 
hotade arter. 

Starkt hotad EN) Reglering, 
vandringshinder, 
förstörda biotoper 

Flodpärlmussla Ja Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 
och 4. 
Åtgärdsprogram för 
hotade arter. 

Starkt hotad (EN) Reglering, 
vandringshinder, 
förstörda biotoper 

Utter Ja Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 
och 4. 
Åtgärdsprogram för 
hotade arter. 

Nära hotad (NT) Reglering, 
vandringshinder, 
förstörda biotoper 

Kungsfiskare 4 § Fågeldirektivet bilaga 1. Sårbar (VU) Reglering 
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Strömvattenmiljöer 

Strömvattenmiljöer är viktiga områden för många arter däribland skyddade och 
skyddsvärda arter som flodnejonöga, havnejonöga, lax och flodpärlmussla. 
Strömvattensträckor framgår av figur 8. Underlaget är framtaget av 
Vattenmyndigheten med utifrån Lantmäteriets nationella höjdmodell. Att förbättra 
konnektiviteten till områden med strömsträckor är värdefullt liksom att restaurera 
påverkade strömvattenmiljöer. De flesta strömvattensträckorna i avrinningsområdet 
är påverkade genom att block och sten har rensats bort historiskt.  
 

 
Figur 8. Strömvattensträckor i Rönne å avrinningsområde med medellutning mellan 0,25 och 4%. Strömsträckor i korta vattendrag har 
sållats bort för att se strömvattensträckorna i de större vattendragen. Strömvattensträckorna stämmer inte helt med de blåa flödeslinjerna 
för vatten, för några av de kortare saknas strömvattenmiljöer i kartan. 
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Restaureringsarbeten 

Planerade restaureringsarbeten 

Rönne å ingår i LIFE CONNECTS, ett delvis EU-finansierat projekt med en budget 
på cirka 100 miljoner kronor. Projektet syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner 
i sju sydsvenska vattendrag. Klippans kommun och Länsstyrelsen Skåne är två av 
projektets partners. I Rönne ås avrinningsområde kommer åtgärder genomföras i 
huvudfåran samt i tre biflöden; Klövabäcken, Skärån och Ybbarpsån. Åtgärderna 
omfattar nedmontering av de tre kraftverken vid Klippan samt restaurering av 
påverkade sträckor i huvudfåran samt i ovan nämnda biflöden. I projektet ingår även 
att stärka bestånden av hotade stormusslor genom odling och utsättning samt 
installera en fiskräknare vid Klippans Pappersbruk i syfte att kunna följa upp 
åtgärdernas effekt på fiskbestånden. 
 
De artificiella vandringshinder som inte omfattas av NAP kommer behöva åtgärdas 
antingen genom frivilligt åtgärdsarbete eller genom tillsynsarbete av Länsstyrelsen 
för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelsen Skåne avser att fortsätta 
åtgärdsarbetet i avrinningsområdet tillsammans med intresserade markägare, även 
utöver vad som ska göras inom LIFE CONNECTS. Fiskevårdsplaner och 
biotopkartering utgör planeringsunderlag för framtida restaureringsarbeten.  

Genomförda restaureringsarbeten 

Efterhand som vattenkvalitén har förbättrats i avrinningsområdet har det sedan 
1980-talet genomförts åtgärder för att restaurera vattenmiljön. 
Restaureringsarbeten har tidigare i stor utsträckning fokuserat på 
vattendragssträckor med lax och havsvandrande öring. Typiska åtgärder har varit att 
återföra bortrensade block och sten.  I huvudfåran har denna åtgärdstyp genomfört 
på flertalet strömsträckor nedströms Klippan. I biflöden har likande 
restaureringsarbete genomförts i Bäljane å, Rössjöholmsån och Klövabäcken, men 
också i biflöden som inte påverkas av NAP-anläggningar. Sedan Klippans kommun 
köpte de tre vattenkraftverken i Klippan i syfte att återställa fria vandringsvägar och 
strömvattenmiljöer har även ett arbete inletts med att restaurera påverkade 
strömvattenmiljöer uppströms Klippan, och flera sträckor har redan idag 
restaurerats. I Pinnån har restaureringsarbete även genomförts på sträckor 
uppströms ett naturligt definitivt vandringshinder. 
 
Ett antal vandringshinder i form av äldre kvarnar har åtgärdats i Rönne ås biflöden, 
se figur 4. Till exempel har svåra vandringshinder avlägsnats i Kägelån, och 
konnektiviteten har återställt mellan havet och källflödena på Hallandsåsen. I Bäljane 
har bland annat ett före detta kraftverk vid Hyllstofta rivits ut och ett omlöp har 
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byggts vi en äldre såg. I Skärån har ett omlöp skapats vid ett tidigare definitivt 
artificiellt hinder vid Skäralid inom Söderåsens nationalpark. 
 
Utförda restaureringar är redovisade i databasen Åtgärder i vatten41:  

Vattenkraft  
 
Vattenkraft är viktig för den svenska elförsörjningen och bidrar med 
koldioxidneutral el och reglerförmåga som kan balansera elnätet42. Alla kraftverken 
som ingår i NAP är dock strömkraftverk med liten elproduktion och saknar 
reglerbidrag. De är därför klassade som klass 3 kraftverk enligt rapporten 
”Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet från Energimyndigheten” och 
bör därför inte utifrån elproduktionen påverka t.ex. vilka miljökvalitetsnormer som 
sätts enligt vattenförvaltningen43. nivå kan dock ha betydelse ur ett 
elberedskapsperspektiv. Dessa vattenkraftanläggningar kan stå för regleringen i små 
lokala nät (så kallade önät) och om de har dödnätsstartförmåga så kan de utgöra 
startpunkten för uppbyggnaden av önät. 
 
I tabell 4 finns uppgifter om samtliga NAP-anläggningar. I tabellen redogörs för 
vilket tillstånd verksamhetsutövare anser sig ha, plan för fortsatt drift, 
årsproduktion, turbintyp, lägsta drivvattenföring samt medelflöde för året (MQ) och 
medelvärdet för varje årets lägsta dygnsflöde (MLQ) vid utloppet av det 
delavrinningsområde vattenkraftverket ligger i. Uppgifterna om anläggningarna 
baseras på vad verksamhetsutövaren för anläggningen berättat i det första 
individuella samverkansmötet eller vad som i övrigt skickats in till Länsstyrelsen. 
Det står verksamhetsutövaren fritt att ändra planer fram tills de lämnar in sin 
ansökan till domstol. Stationskorrigerat vattenflöde för respektive anläggnings 
delavrinningsområde kommer från SMHI. Uppgifterna är viktiga i den fortsatta 
samverkan inför att ta fram åtgärder och samordna åtgärder kring till exempel 
minimitappning i vattendrag med flera anläggningar och för att avgöra lämpliga 
flöden i exempelvis faunapassager. 

 
 
41 Åtgärder i Vatten – Sveriges åtgärder för en bättre vattenmiljö (atgarderivatten.se) 
42 Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet Rapport från Energimyndigheten, Svenska kraftnät 
och Havs- och vattenmyndigheten ER 2016:11 
43 Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet Rapport från Energimyndigheten, Svenska kraftnät 
och Havs- och vattenmyndigheten ER 2016:11 

https://www.atgarderivatten.se/
https://www.energimyndigheten.se/contentassets/0470e9ec1c58479093f161e614adb474/vattenkraftens-reglerbidrag-och-varde-for-elsystemet.pdf
https://www.energimyndigheten.se/contentassets/0470e9ec1c58479093f161e614adb474/vattenkraftens-reglerbidrag-och-varde-for-elsystemet.pdf
https://www.energimyndigheten.se/contentassets/0470e9ec1c58479093f161e614adb474/vattenkraftens-reglerbidrag-och-varde-for-elsystemet.pdf
https://www.energimyndigheten.se/contentassets/0470e9ec1c58479093f161e614adb474/vattenkraftens-reglerbidrag-och-varde-for-elsystemet.pdf
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Tillstånd 

Det är inte säkert att alla anläggningars hela verksamheten omfattas av urminnes 
hävd44 eller av åberopade tillstånd. I nuläget saknas vägledande domar att titta på och 
det finns ingen etablerad praxis om vilka delar av en anläggning som omfattas av 
urminnes hävd. Sentida ändringar av anläggningen som exempelvis turbindrift kan 
eventuellt komma att behöva prövas genom en ändrings- eller tillståndsansökan (ofta 
kallat ”nyprövas”). Det eftersom turbiner enligt Länsstyrelsens bedömning bedöms 
ha en annan påverkan på vattenförhållandena än vad exempelvis ett tidigare 
vattenhjul haft. 
 
I ansökan om moderna miljövillkor ingår för verksamhetsutövaren att redogöra för 
med vilket stöd som verksamheten idag bedrivs45. Det är därför viktigt att 
verksamhetsutövare utreder för vilka delar av anläggningen det kan föreligga hävd 
eller andra rättigheter som avses i 5 a § i lagen om införande av Miljöbalken och som 
därmed kan omprövas eller om någon del, eller hela verksamheten, behöver prövas 
genom en ändrings- eller tillståndsansökan (ofta kallat ”nyprövas”). Vid nyprövning 
krävs bland annat ett samråd enligt 6 kap. miljöbalken (utöver denna samverkan) 
och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Vid en ändrad eller utökad verksamhet 
behöver verksamhetsutövaren som huvudregel genomföra ett samråd och ta fram en 
MKB. Om det behövs genomföras ett samråd och en MKB behöver tas fram är det 
angeläget för verksamhetsutövarna att påbörja det så snart som möjligt om det inte 
redan påbörjats. Det för att hinna med inför inlämning av ansökan till domstol den 1 
februari 2022. Länsstyrelsen tar i dagsläget inte ställning till åberopade rättigheter 
och urminnes hävd. Det krävs det enligt Länsstyrelsens bedömning fortsatta 
utredningar från verksamhetsutövarnas sida för att sammanställa kompletta underlag 
som på ett tydligt och strukturerat sätt presenterar vad verksamhetsutövaren anser 
sig ha hävd eller andra rättigheter för. En sådan sammanställning bör enligt 
Länsstyrelsens bedömning bland annat redogöra för hur den åberopade rättigheten 
anses uppkommit, vad den består i och hur åberopad rättighet förhåller sig till 
dagens verksamhet och drift. Det vill säga att visa att det finns ett tillstånd och vad 
tillståndet innebär (jfr prop. 2017/18:243, s. 235–236). I det fall äldre 
dokumentation finns tillgängligt och åberopas till stöd för rättigheten bör det enligt 
Länsstyrelsens bedömning framgå i vilket hänseende åberopat material ger stöd för 
verksamhetsutövarens bedömning. Det kan exempelvis innebära att tydligt markera 
delar i äldre handlingar som verksamhetsutövaren anser utgör stöd för rättigheten 
samt att tydligt redogöra för hur skrivningen i handlingen enligt 
verksamhetsutövaren tolkas och hur den anses utgöra stöd för rättigheten och dess 

 
 
44 Vattenmiljö och vattenkraft, Prop. 2017/18:243 
45 Ansökan om omprövning och tillstånd, HaV hämtat 2021 03 16 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/04/prop.-201718243/
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/ansokan-om-omprovning-och-tillstand.html
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omfattning i relation till dagens verksamhet. Eftersom äldre handlingar ibland kan 
vara svåra att tyda och tolka kan det enligt Länsstyrelsens bedömning i vissa fall 
komma att bli aktuellt för verksamhetsutövare att behöva transkribera äldre 
handlingar som åberopas. Det för att exempelvis kunna styrka att den åberopade 
handlingen ger stöd för den åberopade rättigheten och dess omfattning på det sätt 
som verksamhetsutövaren vill göra gällande. Transkribering av handlingar kan 
därmed behövas för att verksamhetsutövaren på ett tydligt sätt ska kunna göra 
gällande att det åberopade tillståndet finns och vad det åberopade tillståndet innebär. 
 
Enligt Länsstyrelsens bedömning är det alltid bra att som verksamhetsutövare 
genomföra ett samråd inför att en ansökan lämnas in till domstolen. Så även om det 
vid ett senare tillfälle skulle visa sig att det formellt sätt inte krävs att man 
genomfört ett sådant samråd. Genom att genomföra ett samråd kan man som 
verksamhetsutövare få en möjlighet att på ett tidigt stadie få in synpunkter som man 
kan ta med sig i det fortsatta arbetet med ansökan och utformningen av exempelvis 
miljöanpassningar med mera. Ju tidigare i processen synpunkter kommer in desto 
större möjlighet är det ofta att ta hänsyn till de olika intressena och synpunkterna 
som framförs av olika aktörer. På så vis kan man på ett tidigt stadie försöka verka för 
att effektivisera den kommande domstolsprövningen. Även mot bakgrund av det i 
dagsläget något osäkra rättsläget kring vad som anses omfattas av exempelvis 
urminnes hävd kan det vara en fördel för en verksamhetsutövare att genomföra ett 
samråd i det fall det råder någon osäkerhet kring eventuella åberopade rättigheters 
omfattning och hur de förhåller sig till dagens verksamhet. 
 
Havs- och vattenmyndigheten har en beskrivning av vad en ansökan om omprövning 
för moderna miljövillkor bör innehålla för att uppfylla kraven på en ansökan enlighet 
miljöbalken som Länsstyrelsen rekommenderar46. 

 
 
46 Ansökan om omprövning och tillstånd - Omprövning för moderna miljövillkor - Vattenkraft och arbete i 
vatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) 

https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/ansokan-om-omprovning-och-tillstand.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/ansokan-om-omprovning-och-tillstand.html
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Tabell 4. Översikt över vattenkraftsanläggningar baseras på vad VU berättat i det första individuella samverkansmötet. Det står VU fritt att ändra planer fram till de 
lämnar in ansökan till domstol. Stationskorrigerat vattenflöde för respektive anläggnings delavrinningsområde hämta den 2021-03-08 från SMHI: Modelldata per område 
| SMHI – Vattenwebb. MQ är Medelvärdet av dygnsvattenföringen under perioden 1981–2010 och MLQ är medelvärdet av varje års lägsta dygnsvattenföring 1981-
2010.  

Anläggning Vattendrag Åberopat 
tillstånd i 
samverkan 

Plan för 
fortsatt 
drift 

Års-
produktion 
MWh 

Slukförmåg
a l/s 

Turbintyp Lägsta 
drivvattenf
öring l/s 

MQ 
m3/s 

MLQ  
m3/s 

Skaftarp  Kägelån Urminnes 
hävd 

Fortsatt drift 60 800 2 Kaplan 50-60 1,65 0,09 

Västra kvarn Rössjöholmså
n 

Urminnes 
hävd 

Ej bestämt 150 - - - 4,01 
 

0,64 

Östra kvarn Rössjöholmså
n 

Urminnes 
hävd 

Ej bestämt 16 400-800 - - 
4,01 
 

0,64 

Röamöllan 
nedre 

Rössjöholmså
n 

Urminnes 
hävd 

Fortsatt drift 67 800 1 Francis 300 2,41 0,6 

Röamöllan 
övre 

Rössjöholmså
n 

Urminnes 
hävd 

Fortsatt drift 370 2600 4 Francis 300 2,41 0,6 

Nyamölla Rössjöholmså
n 

Vattendom 
från 1952 

Fortsatt drift 572 1200 2 Francis 
varav 1 i drift 

200 2,41 0,6 

Rössjöfors 
vattenkraftver
k 

Rössjöholmså
n 

Urminnes 
hävd 

Fortsatt drift 380 2000 2 Francis 
 

Saknar 
uppgift* 

2,41 0,6 



 

    67(249) 

 Dnr 531- 8122-2021  
    

  
  

  
    

 

 

Rössjöholms 
Kraftstation*
* 

Rössjöholmså
n 

Vattendom Avveckling 350 - - - 2,41 0,6 

Stora Mölla 
kraftverk 

Pinnån Vattendom 
från 1958 

Fortsatt drift 1783 4800 3 Francis 500 3,17 0,35 

Skvattemölla Pinnån Vattendom Fortsatt drift 
och 
effektivisering 
för att minska 
underhåll 

80 1500 2 Francis 500 2,92 0,33 

Brukets kvarn Pinnån Urminnes 
hävd 

Fortsatt drift 60 850 2 Francis 
varav 1 i drift 

200 2,48 0,48 

Söndraby 
kraftverk 

Bäljane å Urminnes 
hävd i väntan 
på utfall av 
mål nr M 
2113-20 i 
MÖD 

Fortsatt drift 100 1600 2 Francis 500 2,56 0,44 

Ebbarps 
kraftverk 

Bäljane å Vattendom 
från 1925, 
omprövad 
2008 

Troligtvis 
avveckling 

500 5000 2 turbiner 300 1,28 0,29 
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Klövahallar 
(även kallat 
Glaskonst) 

Klövabäcken Undantagen 
tillståndsplikt
*** 

Fortsatt drift 
om 
verksamheten 
får tillstånd 
annars 
utrivning 

70-75  2 Francis  0,64 0,06 

Stackarp Rönne å Vattendom Utrivning 2253 14000  100 11,8 2,47 
Klippans 
kraftverk 

Rönne å Vattendom Utrivning 2287 14000  100 11,8 2,47 

Forsmöllan Rönne å Vattendom Utrivning 3597 15000  100 11,8 2,47 
Snälleröds 
kvarn 

Snällerödsbäc
ken 

Urminnes 
hävd 

Fortsatt drift 100 1700 2 Francis 50 1,37 0,22 

 
* Saknar uppgift men minmitappning uppges till ca 250 l /s.** Deltar ej i samverkansprocessen, utgör idag inget vandringshinder och 
avveckling av verksamheten är planerad. *** Verksamhetsutövaren menar att det mellan 1880 års vattenrättsförordning och 1918 gick att 
starta produktion av el ifall ingen klagade och eftersom det enligt verksamhetsutövaren inte kom klagomål bör anläggningen enligt 
verksamhetsutövaren nu ses som laglig. Frågan om Klöva hallars tillstånd kommer troligtvis prövas i domstol.
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Särskilda driftsförhållanden vid vattenkraftverken som kan ha betydelse för 
miljöanpassningar  

Det finns två sjöregleringar som påverkar flödet i Rönne å som regleras vid 
Ringsjöns utlopp av Sydvatten samt Rössjöns utlopp där Ängelholms kommun 
reglerar flödet i Rössjöholmsån. Dessa båda anläggningar har befintliga tillstånd och 
ingår inte i omprövningen inom NAP. Mer beskrivning finns under Vattentillgång 
och framtida klimat. 
 
Samtliga kraftverk som ingår i NAP i Rönne å avrinningsområde är småskaliga 
strömkraftverk enligt vad verksamhetsutövarna uppgett i individuella 
samverkansmöten. De har därför relativt liten inbördes påverkan på varandra. 

Vattentillgång och framtida klimat 

Det är viktigt att veta hur tillgången på vatten ser ut för att kunna ta ställning till 
förutsättningarna för vattenkraftproduktion samt eventuella framtida villkor om 
minimitappning till naturfåra med mera. I tabell 4 över vattenkraftverkens 
vattenanvändning är uppgifterna hämtade från verksamhetsutövarna och modelldata 
från SMHI, modelldatan bör användas med viss försiktighet och faktiska mätningar 
hade varit att föredra. SMHI uppger att lägsta dygnsvattenföring (MLQ) har en 
tendens att visa för högt värde i modellerna så att det i modellerna ser ut att finnas 
mer vatten vid lågvattenföring än vad det faktiskt finns. 
 
Klimatet är i förändring och nederbördsmönstret verkar redan ha börjat ändras med 
en tendens till mer regn på vintern och ungefär oförändrat på sommarn i Skåne vid 
jämförelse av perioderna 1960-1990 med perioden 1991-201347. Det har dock varit 
ett par mycket torra somrar, framförallt 2018 då det föll mycket lite nederbörd i 
samband med kraftig värme vilket gjorde att flödena gick ner till mycket låga nivåer 
i många av länets vattendrag. I framtidens varmare klimat kommer det att bli torrare 
somrar även om det skulle regna lika mycket som förr på grund av längre 
vegetationsperiod och större evapotranspiration. Figur 9 visar ett diagram över 
flödet ett medelår i Rönne ås mynning i dagens klimat (svart linje) jämfört med 
flödet ett medelår i slutet av århundrade med låga utsläpp (blå linje) respektive höga 
utsläpp av växthusgaser (röd linje).  

 
 
47 SMHI, KLIMATOLOGI Nr 29, 2015 Framtidsklimat i Skåne län − enligt RCP-scenarier 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95718!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Framtidsklimat_i_Sk%C3%A5ne_L%C3%A4n_Klimatologi_nr_29.pdf
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Figur 9. Framtida vattenflöde vid Rönne ås mynning år svart linje är referensperiod 1963-1992. Blå linje och 
röd linje visar hur medelvattenföringen förändras till slutet av århundradet (2069-2098). Den blå linjen 
representerar ett klimatscenario med utsläppsbegränsningar fast utan att riktigt lyckas nå parisavtalet och den 
röda står för höga utsläpp av växthusgaser. Figur hämtad från SMHI, KLIMATOLOGI Nr 29, 2015 
Framtidsklimat i Skåne län − enligt RCP-scenarier. 

Det finns också risk för vädermönster som i större utsträckning fastnar i ett läge, till 
exempel regnigt eller soligt och torrt under en längre period som till exempel den 
torra sommaren 2018, men det är svårt att dra några tydliga slutsatser av dagens 
klimatmodeller48. Under vintertid kommer det troligen att finnas en större mängd 
vatten tillgängligt för vattenkraftsproduktion jämfört med perioden 1963-199249. 
Sommartid kommer det sannolikt finnas mindre vatten tillgängligt på grund av att 
mer avdunstar och tas upp av vegetationen på grund av ökningen av temperatur. 
Hur ofta det kommer bli riktigt torra somrar likt den 2018 är svårt att säga men det 
går inte att utesluta att de blir vanligare och har potential att bli ännu torrare under 
längre tid. Det går därmed inte att utesluta att en större andel av det tillgängliga 
vattnet (relativt till tillgången) kommer att behöva avvaras till förmån för 
exempelvis faunapassager och minimitappning i framtiden vilket kan ha en inverkan 
på anläggningarnas produktion under den torrare delen av året. Därmed kan det 
komma att finans ett behov av tydliga villkor som reglerar under vilka 

 
 
48 IPCC 2019, SPECIAL REPORT: SPECIAL REPORT ON THE OCEAN AND CRYOSPHERE IN A 
CHANGING CLIMATECH 06 Extremes, Abrupt Changes and Managing Risks, se sektion 6.3.1.2 
“Extratropical Cyclones and Blocking” 
49 SMHI, KLIMATOLOGI Nr 29, 2015 Framtidsklimat i Skåne län − enligt RCP-scenarier 

https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-6/
https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-6/
https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-6/
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95718!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Framtidsklimat_i_Sk%C3%A5ne_L%C3%A4n_Klimatologi_nr_29.pdf
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förutsättningar vatten får avledas till turbinerna framöver och när vattnet istället ska 
gå till att förse anläggningarnas skyddsåtgärder (exempelvis faunapassager, 
flyktöppningar och minimitappning) med vatten. 
 
Under torra somrar ökar behovet av vatten och det finns idag lite över 30 
tillståndsgivna vattenuttag i avrinningsområdet varav 11 är för bevattning av 
jordbruk med vatten från Rönne å huvudfåra50. Platserna för vattenuttagen är grovt 
utsatta i figur 10. Det samlade maximala tillståndsgivna uttaget för bevattning av 
jordbruk är cirka 230 l/s från Rönne å under förutsättning att vattenflödet är minst 
1,3 m3/s vid Forsmöllan. Det kan också göras dricksvattenuttag ur Ringsjön som är 
reservvattentäkt och utpekat som riksintresse för dricksvattenförsörjning om det 
behöver göras underhåll eller reparationer av Bolmentunneln. Maxuttaget är 1.150 
m3/s och sommaren 2009 var flödet i Rönne å periodvis mycket lågt på grund av 
kombinationen av lite nederbörd och vattenuttag i samband med reparation av 
Bolmentunneln51.  
 
Under den torra sommaren 2018, under perioden maj till oktober, tappade 
Sydvatten AB betydligt mer vatten till Rönne å från Ringsjön än vad som uppmättes 
vid Forsmöllans mätstation, 4 mil nedströms regleringsdammen52. Periodvis 
"försvann" upp till 1 m3/s längs vattendraget, trots relativt kort avståndet mellan 
regleringsdamm och flödesmätstation och trots att ett tjugotal små och medelstora 
vattendrag tillkommer längs sträckan. När nivån i Ringsjön började sjunka mot 
gränsen för vad som anges i tillståndet var sydvatten tvungna att minska tappningen 
och i augusti sänkte de tappningen från 2,8 m3/s till ca 1,7 m3/s. Flödet i 
Forsmöllan låg efter justeringen på i medeltal 1,6 m3/s istället för de 2,5 m3/s som 
är det värde som ska eftersträvas enligt tappningsställaren. Sydvatten bröt därmed 
mot sin vattendom i syfte att spara på Ringsjöns vatten så att det skulle kunna räcka 
som reservvattentäkt. Något som i efterhand godkändes som skyddande av allmänt 
intresse av Mark- och miljödomstolen53.  
 
I Rössjöholmsån regleras flödet av Ängelholms kommun via tappningen av Rössjön 
där minimitappningen är 250 l/s ifall vattenståndet i sjön är lägre än +66m, annars 
335 l/s eller mer om det krävs för att hålla att inte överstiga den övre 
dämningsgränsen54. Det görs även dricksvattenuttag med tillstånd på 75l/s i 
medeltal och max 81l/s per dygn i Rössjösjön när nivån är mer än 66 meter över 

 
 
50 LstM Vattendomar Ytvattenuttag, internt webbgis hämtat 11 mars 2021. 
51 Eklöv, A 2009, Fiskvårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring.  
52Dom mål nr M 6139-2019 
53Dom mål nr M 6139-2019 
54 Dom mål nr DVA 34-1995 
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havet55. Längre ner i Rössjöholmsån finns också tillstånd till dricksvattenuttag på 
högst 70 l/s förutsatt att flödet i ån är minst 150 l/s 56. 
 
 

 
Figur 10. Tillståndsgivna vattenuttag i Rönne å avrinningsområde, anpassat från internt GIS-material på Länsstyrelsen.  

 
I Pinnån regleras nivån i Hjälmsjön av en ålkista som är belägen lite uppströms NAP-
anläggningen Brukets kvarn57. Det finns också ett vattenuttag i Ekholm nedströms 
Örkelljunga på max 75 l/s förutsatt att flödet i ån är minst 100 l/s 58. 

 
 
55 Dom mål nr DVA 34-1995 
56 Dom mål nr A 44-1970 
57Tjänsteanteckningar samverkansmöte Brukets kvarn samt vandringshinder i Länsstyrelsens GIS-skikt. 
58 Dom mål nr DVA 13-1986 
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Kulturmiljö 
Kunskapsläget med avseende på kulturmiljövärden inom prövningsområdet är 
relativt gott. Både med avseende på avrinningsområdet som helhet på en 
övergripande nivå samt för de anläggningar som ingår i prövningsgruppen. Samtliga 
anläggningar som omfattas av NAP utom en har dokumenterats och värderats av 
Länsstyrelsen med utgångspunkt i sina kulturvärden, liksom ett antal kvarnmiljöer 
som inte omfattas av prövning enligt NAP. 
 
För avrinningsområdet har dessutom två kulturhistoriska översikter gjorts, där 
information om kulturlandskapets beskaffenhet, värden och skydd redovisats. En av 
översikterna avser Rönne å huvudsystem59 och en avser dess biflöden60. 

Generella förhållningssätt och hänsyn till kulturmiljön 

Hänsyn till kulturmiljön ingår som en del av den grundläggande miljöhänsynen i 
miljöbalken. Redan av 1 kap. 1 § MB framgår att lagen ska tillämpas så att värdefulla 
natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. I arbetet med prövning av 
vattenverksamheter innebär det bland annat att kulturmiljön alltid ska utgöra en del 
av bedömningen jämte övriga miljöaspekter när tillstånd prövas och moderna 
miljövillkor fastställs. När miljöanpassning diskuteras och utformas behöver därför 
kulturmiljön som regel ingå som en aspekt. Behovet av anpassning till kulturmiljön 
är sedan relaterad till de värden som kulturmiljön tillmäts, miljöns känslighet för 
påverkan och kulturvärdenas relation till övriga miljövärden.  
 
Utifrån vad som sagts ovan är det alltid nödvändigt att ta ställning till behovet av 
anpassning till kulturmiljövärden i det enskilda fallet. Bedömningen kan initialt 
baseras på den information som presenteras Länsstyrelsens inventeringsrapporter, 
men dessa kan komma att behöva kompletteras med ytterligare kunskapsunderlag 
och analyser. Sådana kompletterande utredningar åligger i sådana fall 
verksamhetsutövaren vid den aktuella anläggningen. Av ansökningshandlingar och 
andra underlag som tas fram inför en tillståndsprövning bör följande alltid framgå 
avseende kulturmiljön: 
 

• Kulturmiljöns karaktärsdrag, värde och känslighet för påverkan 
• Eventuell skyddslagstiftning eller utpekanden som rör kulturmiljön 
• Hur planerade åtgärder anpassats till kulturmiljövärdena på platsen 

 
 
59 Rönne å- Fördjupat kunskapsunderlag inom Rönneås avrinningsområde (Länsstyrelsen 2012) 
60 Rönne ås biflöden, Kunskapsöversikt för kulturmiljö och vattenförvaltning (Länsstyrelsen 2015) 
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• Hur åtgärderna kommer att påverka kulturmiljövärdena på platsen och, om 
det är relevant, inom ett större område 

• Hur värden inom riksintresse påverkas, om sådant berörs av åtgärderna 
• Hur behovet av anpassning till kulturmiljön värderats i relation till andra 

intressen i området 
 

 

Figur 11. Kartan redovisar hur de anläggningar som anmälts till NAP berörs av utpekanden av riksintresse för 
kulturmiljövården samt regionalt särskilt värdefulla miljöer och stråk. Samtliga utpekade kulturmiljöer inom 
området redovisas inte. 
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Områden och miljöer som kräver särskild hänsyn  

Inom Rönne å avrinningsområde finns många miljöer och objekt som omfattas av 
skyddslagstiftning eller som på annat sätt pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla. 
Nedan följer en övergripande redovisning av hur olika skydd och utpekanden berör 
prövningsgruppens anläggningar. Se även figur 11. 

Särskilt utpekade värdefulla kulturmiljöer 

Inom avrinningsområdet har ett antal miljöer pekats ut som särskilt värdefulla 
utifrån sina kulturvärden i form av riksintresse för kulturmiljövården. Endast ett 
riksintresse, Klippans pappersbruk (L:K 30), berörs dock av prövningarna genom 
Klippans kraftverk. Riksintressen pekas ut enligt 3 kap. 6 § MB, och ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  
 
Inom avrinningsområdet finns vidare ett antal områden som pekats ut som regionalt 
särskilt värdefulla kulturmiljöer. Rönne ås huvudfåra har också i sin helhet pekats ut 
som ett regionalt särskilt viktigt kulturmiljöstråk. De anläggningar som anmälts till 
NAP kan i högre eller mindre grad ha betydelse för värden som är av särskild 
betydelse för det kulturhistoriska värdet inom området. Generellt kan dock sägas att 
bevarade kvarnanläggningar ofta har mycket lång hävd och har varit av stor betydelse 
för den lokala utvecklingen. Ofta utgör de därför viktiga komponenter för 
förståelsen av dagens komplexa kulturlandskap. De regionalt värdefulla miljöerna 
finns redovisade i Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram för Skåne61. I figur 11 finns de 
särskilt utpekade värdefulla kulturmiljöerna som överlappar med NAP-anläggningar 
redovisade. 
 
Följande miljöer berörs av utpekanden utifrån sina kulturvärden: 

Riksintresse för kulturmiljövården:   

• Klippans kraftverk62 

Utpekade områden med regionalt särskilt värdefulla kulturmiljöer:  
Nedan finns länkar till utpekade områden med regionalt särskilt värdefulla 
kulturmiljöer i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram där det finns NAP-anläggningar. 
Områdena redovisas även i figur 11.                

• Färingtofta-Anderstorp-Snälleröd-Forestad, Snälleröds kvarn 

 
 
61 Kulturmiljöprogram | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) 
62 Riksantikvarieämbetets underlag för utpekanden i Skåne 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/faringtofta-anderstorp-snallerod-forestad.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram.html
https://www.raa.se/app/uploads/2020/11/M_riksintressen.pdf
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• Kulturmiljöstråk Rönne å, Stackarps kraftverk 
• Klippan, Kulturmiljöstråk Rönne å, Klippans kraftverk 
• Kulturmiljöstråk Rönne å, Forsmöllan 
• Örkelljunga, Brukets kvarn 
• Rössjöholm, Rössjöholms kraftstation 
• Barkåkra-Skepparkroken-Ängeltofta, Östra kvarn 

 

Nationellt särskilt värdefulla vatten utpekat av Riksantikvarieämbetet: 

• Klippans kraftverk63 

Riksintresse för kulturmiljövården samt Nationellt värdefullt vatten/Kulturmiljö: 
  

• Klippans kraftverk64 (Klippans pappersbruk) 
 

Fornlämningar 

Inom prövningsområdet finns ett stort antal forn- och kulturlämningar som i olika 
hög grad har ett samband med vattnet. Fornlämningar är skyddade enligt 
Kulturmiljölagens 2 kapitel. Kända fornlämningar inom området hittas i 
Riksantikvarieämbetets system för fornminnesinformation65. 
 
Vid planering av arbeten är utgångspunkten att undvika inverkan på fornlämningar. 
Om kända fornlämningar ändå berörs av arbeten krävs tillstånd till ingrepp i 
fornlämning från Länsstyrelsen. Tillståndet kan villkoras med att arkeologiska 
undersökningar genomförs på verksamhetsutövarens bekostnad.  
 
Observera att det i anslutning till kvarnmiljöer ofta finns fornlämningar som inte har 
registrerats i Fornsök eller inslag i miljön vars fornlämningsstatus är oklar. Detta kan 
komma att behöva utredas vidare vid anläggningar i samband med att åtgärder 
planeras. 
 
På platser där det funnits förutsättningar att utvinna vattenkraft finns ofta en mycket 
lång kontinuitet av verksamheter. De äldsta beläggen för kvarnverksamhet i Norden 
finns i Skåne från 1130-talet, och medeltida belägg för att verksamhet pågått på en 

 
 
63 Värdefulla vatten | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) 
64 Riksantikvarieämbetets underlag för utpekanden i Skåne 
65 Fornsök | Riksantikvarieämbetet (raa.se) 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/kulturmiljostrak/ronne-a.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/klippan.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/kulturmiljostrak/ronne-a.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/kulturmiljostrak/ronne-a.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/orkelljunga.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/rossjoholm.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/barkakra-skepparkroken-angeltofta.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/vattenforvaltning/vardefulla-vatten.html#0
https://www.raa.se/app/uploads/2020/11/M_riksintressen.pdf
https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/
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plats där kraft utvinns idag är generellt vanligt. Det gör att dagens kvarnmiljöer ofta 
innehåller många olika lager av lämningar från olika tiders kvarnverksamhet. Vissa av 
dessa kan vara att betrakta som fornlämning och omfattas av skydd enligt 
kulturmiljölagen. Ett exempel kan vara spår efter en äldre skvalta i anslutning till 
kvarnplatsen. Andra lämningar kan successivt ha inkorporerats i dagens miljö, så 
som fallet kan vara med en dammvall som gradvis byggts på under historiens lopp. I 
sådana fall kan det vara svårt att direkt avgöra om några delar av anläggningen 
omfattas av skyddslagstiftning. Till följd av kvarnmiljöernas komplexa karaktär 
saknas ofta registrering i fornminnesregistret av objekt som kan omfattas av skydd. 
Vid planering av arbeten är det därför viktigt att vara medveten om att 
anläggningsdelar som kan antas vara äldre än 1850 kan omfattas av skydd som 
fornlämning. Om lämningar vars fornlämningsstatus är oklar berörs av arbeten bör 
verksamhetsutövaren samråda med Länsstyrelsen om behovet av tillstånd för 
ingrepp i fornlämning eller av arkeologiska insatser. 
Mer information om ansökan och samråd hittar du här:  
Fornlämningar och fornfynd | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)  
 

Kulturhistorisk dokumentation på anläggningsnivå 

Länsstyrelsen har under ett antal år arbetat med att bygga upp kunskapen om 
vattenanknutna kulturmiljöer i länet genom att dokumentera och värdera ett stort 
antal kvarnmiljöer utifrån deras kulturhistoriska värden. Trettiofyra kvarnar inom 
prövningsområdet har inventerats med utgångspunkt i sina kulturvärden, varav 
samtliga anläggningar som anmälts till NAP utom en inventerats. 
Dokumentationerna har sammanställts i ett antal rapporter, varav följande omfattar 
objekt inom prövningsgruppen: 
 

• Rössjöholmsån och Kägleån, Länsstyrelsen Skånes rapport 2015:38, 2015 
• Ett urval vandringshinder i Skåne län III, Länsstyrelsen Skånes rapport 2018:30, 

2018 
 
Några anläggningar dokumenterades under vintern 2020/2021 och slutbearbetning 
av rapporter pågår för närvarande. Rapporterna kommer så snart de är färdigställda 
delges berörda parter. 

Kulturhistorisk värdering 

Kulturhistoriskt värde hänger samman med miljöns förmåga att förmedla förståelse 
och kunskap om historiska händelser och sammanhang. Platser, miljöer och 
företeelser kan berätta hur människor har levt genom olika tider och brukat 
landskapet. Genom exempelvis byggnadsteknik, byggnadsmaterial och strukturer i 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/kulturmiljo/fornlamningar-och-fornfynd.html
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402719c4f/1527756280262/Rossjoholmsan%20och%20Kaglean.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/vandringshinder-i-skane-lan-iii---kulturhistorisk-utredning.html
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landskapet ges information om det förflutna. Även immateriella företeelser så som 
hantverkskunskap, sedvanor och muntlig tradition förmedlar kunskap om historien 
och människors levnadsvillkor. 
 
De dokumenterade kulturmiljöerna vid vattendragen i Skåne har värderats utifrån 
fyra värdeklasser: 
 

1. Mycket högt kulturhistoriskt värde 
2. Högt kulturhistoriskt värde 
3. Kulturhistoriskt värde 
4. Visst kulturhistoriskt värde 

 
Om en miljö bedöms stå utanför dessa fyra värdeklasser har den kategoriserats som 
”Inget kulturhistoriskt värde”. 
 
Vid ett mycket högt kulturhistoriskt värde är miljön särskilt välbevarad och 
komplex. Kvarnbyggnaden, interiört såväl som exteriört, vattenvägar och den 
omkringliggande helhetsmiljön förmedlar en tydlig och bred historisk förståelse för 
vattnet som kraftkälla. Miljön går att koppla till ett historiskt sammanhang. Vid ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde bör helhetsmiljön samt dess beståndsdelar 
bevaras intakta och stor hänsyn bör tas vid åtgärder. 
 
Vid ett högt kulturhistoriskt värde är miljön välbevarad och helhetsmiljön är 
tydligt läsbar. Vissa egenskaper hos miljön är förändrade eller borta, men 
helhetsmiljön är intakt och ger en god historisk förståelse för platsens bruk och 
historiska sammanhang. Vid ett högt kulturhistoriskt värde bör stor hänsyn tas vid 
åtgärder. 
 
Vid ett kulturhistoriskt värde saknas vissa beståndsdelar hos miljön som har 
betydelse för den historiska förståelsen men miljön är fortfarande läsbar. Vid ett 
kulturhistoriskt värde bör hänsyn tas vid åtgärder, specifikt bör de värdebärande 
uttrycken hos miljön bevaras. 
 
Vid ett visst kulturhistoriskt värde är miljön antingen raserad, splittrad eller så 
pass hårt förändrad att den historiska läsbarheten är svårtydd. Vid ett visst 
kulturhistoriskt värde finns fortfarande enstaka egenskaper som bär på ett 
kulturhistoriskt värde men helhetsmiljön saknar flera beståndsdelar som har 
betydelse för en förståelse av platsen. Vid åtgärder bör hänsyn tas till de egenskaper 
som är värdebärande. 
 



 

   
 

79(249) 

 Dnr 531- 8122-2021  
  

  
  

     

 

Till värdeklassningen tillkommer även en värdebeskrivning för varje miljö. I 
värdebeskrivningen kommenteras: 
 

• Kvarnbyggnaden eller sågen, stampen etc. med beståndsdelar (i de fall de är 
bevarade) 

• Dammen och vattenvägarna 
• Helhetsmiljön 

 
För mer information om den metodik som använts hänvisas till rapporternas 
inledningskapitel.  
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Tabell 5 Sammanställning av Länsstyrelsens kulturmiljöinventeringar 

Sammanställning av Länsstyrelsens kulturmiljöinventeringar 

Värdering Namn  Vatten Inventering 

Kulturhistoriskt 
värde  

Forsmöllan  Rönne å Ett urval vandringshinder i Skåne 
län III 

Högt kultur-
historiskt värde 

Klippans kraftverk Rönne å Ett urval vandringshinder i Skåne 
län III 

Visst 
kulturhistoriskt 
värde  

Röamölla nedre Rössjöholmsån Rössjöholmsån och Kägleån 

Kulturhistoriskt 
värde 

Röamöllan övre Rössjöholmsån Rössjöholmsån och Kägleån 

Kulturhistoriskt 
värde  

Rössjöfors 
vattenkraftverk 
(spikfabrik)  

Rössjöholmsån Rössjöholmsån och Kägleån 

Visst 
kulturhistoriskt 
värde 

Stackarp  Rönne å Ett urval vandringshinder i Skåne 
län III 

Kulturhistoriskt 
värde  

Sågmöllan (Nya 
Valskvarnen) 

Rössjöholmsån Rössjöholmsån och Kägleån 

Kulturhistoriskt 
värde  

Västra kvarn Rössjöholmsån Rössjöholmsån och Kägleån 

Visst 
kulturhistoriskt 
värde  

Östra kvarn Rössjöholmsån Rössjöholmsån och Kägleån 

Kulturhistoriskt 
värde  

Skaftarp 
(vattenkraftverk) 

Kägelån Rössjöholmsån och Kägleån 

Högt 
kulturhistoriskt 
värde 

Skvattemölla Pinnån Inventering under färdigställande 

Kulturhistoriskt 
värde 

Snälleröds kvarn Snällerödsbäcken Inventering under färdigställande 
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Sammanfattande prioriteringar och behov av kompletteringar 

Som tidigare konstaterats bör hänsyn till kulturmiljövärden alltid ingå som en 
naturlig del i utformningen av miljöanpassningar. Behovet av anpassning till 
kulturmiljön är relaterad till de värden som kulturmiljön tillmäts, miljöns känslighet 
för påverkan och kulturvärdenas relation till övriga miljövärden. Behovet av 
anpassning till kulturmiljövärden ska bedömas i det enskilda fallet, lämpligen utifrån 
de beskrivningar och värderingar som finns i Länsstyrelsens dokumentationer. 
 
Av de kvarnmiljöer som ingår i prövningarna enligt NAP har särskilt Klippans 
kraftverk och Skvattemölla bedömts ha höga kulturmiljövärden kopplade till 
Klippans pappersbruk. Klippans pappersbruk utgör riksintresse för 
kulturmiljövården och ingår i område som pekats ut som särskilt nationellt 
värdefullt vatten, vilket accentuerar behovet av kulturmiljöhänsyn. Kompletterande 
kulturmiljöutredningar kan behövas och en långtgående anpassning av åtgärdernas 
utformning till de utpekade kulturvärdena krävs. Bedömningar bör baseras på 
omsorg om den värdefulla helhetsmiljön kring pappersbruket. Fortsatta utredningar 
behöver klargöra hur miljöanpassningar kan utformas för att negativ inverkan på 
kulturmiljön ska kunna minimeras. I detta arbete är det en förutsättning att 
kulturhistorisk kompetens finns med redan tidigt i processen, medan det fortfarande 
finns en möjlighet att påverka åtgärdernas utformning och placering. Olika alternativ 
kan behöva analyseras och utvärderas och konsekvenserna av valda åtgärder kan 
behöva redovisas. 
 
Även för andra miljöer kan kompletterande kulturmiljöutredningar behöva 
genomföras för att klargöra hur miljöanpassningar kan utformas för att negativ 

Kulturhistoriskt 
värde 

Stora Mölla kraftverk Pinnån Inventering under färdigställande 

Visst 
kulturhistoriskt 
värde 

Söndraby kraftverk Bäljane å Inventering under färdigställande 

Kulturhistoriskt 
värde 

Ebbarps kraftverk Bäljane å Inventering under färdigställande 

Kulturhistoriskt 
värde 

Brukets kvarn Pinnån Inventering under färdigställande 

Visst 
kulturhistoriskt 
värde 

Klövahallar (Glaskonst) Klövabäcken Inventering under färdigställande 

- Rössjöholms Kraftstation Rössjöholmsån Ej inventerad 
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inverkan på kulturmiljön ska kunna minimeras. Alla kulturmiljöutredningar bör 
utformas av personer med relevant kulturhistorisk kompetens. Länsstyrelsen har 
bistått med ett gediget kunskapsunderlag avseende kulturmiljöer inom 
prövningsområdet. Om ytterligare utredningar behöver göras åvilar kostnad och 
ansvar verksamhetsutövaren. 

Övriga intressen 

Ledningar och Borra vid Klöva hallar 

Anläggningen Klövahallar har i samverkansmöte med Länsstyrelsen framfört att om 
inte anläggningen får tillstånd för fortsatt drift med moderna miljövillkor är det 
troligaste alternativet utrivning. Om det ska bli frågan om utrivning tar 
verksamhetsutövaren upp några hänsynsfrågor. Verksamhetsutövaren berättar att 
det är en tät liten by och det ligger hus i princip direkt invid dammen. 
Vattenledningar är även placerade i dammen för att hindra dem från att frysa, 
ledningarna ägs av byns vattenförening. Vidare har verksamhetsutövaren berättat att 
det finns en vattentäkt ”Borran” som är en brunn ca 15 meter från dammens kant. 
Verksamhetsutövaren uppger att kommunen försökt köpa borran samt att 
vattenskyddsområdet för Klippans tätort går ända in på dammen.  

Nyckelbiotoper 

Vid flera av NAP-anläggningarna finns det nyckelbiotper i anslutning till 
vattenkraftverken som kan behöva extra hänsyn under vid val av miljöanpassningar 
anläggningsarbeten. Områden som är utpekade nyckelbiotoper visar främst på 
områdets naturvärden och innebär inget formellt skydd utan är ett utpekande av 
extra värdefull skog där det normalt sett finns rödlistade arter. Om skogliga 
åtgärder behöver utföras exempelvis i samband med anläggandet av 
miljöanpassningar kan verksamhetsutövaren behöva genomföra ett samråd med 
Skogsstyrelsen. 
 
Nyckelbiptoper finns i anslutning till kraftverken i Klippans kommun, Röamölla 
övre och nedre samt Nyamölla (sågmöllan). Kartor finns i kartbilagan. 

Hydrologiska mätningar  

SMHI har tre hydrologiska mätstationer i avrinningsområdet samt att mätningar sker 
vid forsmöllan. Mätstationerna bidrar med flödesdata som är viktiga för flera 
samhällsintressen. SMHI önskar kännedom om åtgärder inom 5 km från stationerna 
och som skulle kunna påverkan mätstationerna. 
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Stationsnamn Läge för stationshus Läge för tröskel 

96-1635 Klippan 2 N6223697 E382420 N6223692 E382399 

96-2128 Heåkra N6189695 E414554 N6189664 E414529 

96-2325 Ärrarp N6239008 E367360 N6239008 E367352 
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Bakgrundsbeskrivning bilaga 1 Länkar 
 
NATIONELL PLAN FÖR MODERNA MILJÖVILLKOR FÖR 
VATTENKRAFTEN beslutad av regeringen (regeringskansliet):  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nationell-plan-for-
moderna-miljovillkor-for-vattenkraften/ 
 
VAD EN BÖR EN ANSÖKAN OM MODERNA MILJÖVILKOR INNEHÅLLA 
(HaV): 
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-
och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/ansokan-om-omprovning-och-
tillstand.html 
 
VISS, VattenInformationsSystem Sverige, (Länsstyrelsen), databas som har 
utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och 
vattenmyndigheten. Här finns miljökvalitetsnormer för respektive vattenförekomst. 
https://viss.lansstyrelsen.se/ 
 
VÄRDEFULLA VATTEN (Länsstyrelsen), Vattenmiljöerna är utvalda av 
Länsstyrelsen med hjälp av befintlig kunskap om natur- fiske- och kulturvärdena 
(2006). En nationell prioritering har sedan gjorts av Naturvårdsverket, Fiskeriverket 
och Riksantikvarieämbetet för respektive område. 
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-
vatten/vattenforvaltning/vardefulla-vatten.html 
 
ARTPORTALEN, Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, 
djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och 
söka bland de över 50 miljoner (jan 2016) fynduppgifterna, som privatpersoner 
såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med. 
Artportalen utvecklas och drivs av SLU Artdatabanken vid Sveriges 
lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket. 
https://www.artportalen.se/ 
 
ANALYSPORTALEN, musselportalen ingår nu i analysportalen som är en tjänst 
från Svenska LifeWatch - en forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata. Här kan 
du söka, filtrera, visualisera och ladda hem data från alla de datakällor som är 
anslutna till Svenska LifeWatch. Analysportalen är under utveckling och 
kompletteras successivt med nya funktioner och mer data 
https://www.analysisportal.se/ 
 
SKYDDAD NATUR, INKL. BEVARANDEPLANER (Naturvårdsverket), karttjänst 
där det går att zooma in och se vilken skyddad natur som finns i närheten av en 
anläggning.   

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nationell-plan-for-moderna-miljovillkor-for-vattenkraften/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nationell-plan-for-moderna-miljovillkor-for-vattenkraften/
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/ansokan-om-omprovning-och-tillstand.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/ansokan-om-omprovning-och-tillstand.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/ansokan-om-omprovning-och-tillstand.html
https://viss.lansstyrelsen.se/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/vattenforvaltning/vardefulla-vatten.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/vattenforvaltning/vardefulla-vatten.html
https://www.artportalen.se/
https://www.analysisportal.se/
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https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
 
FISKEVÅRDSOMRÅDEN (Länsstyrelsen), Fiskevårdsområden är ett viktigt sätt att 
förvalta ett fiskevatten. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en 
fiskevårdsområdesförening. 
https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/fiske/fiskevardsomraden.html 
 
ELFISKEREGISTRET (Sveriges lantbruksuniversitet), Den nationella databasen för 
elfiskedata och den har varit i bruk sedan 1989: 
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/elfiskeregistret/ 
 
VÄGLEDNING FÖR FISK- OCH FAUNAPASSAGER (HaV) Beskriver vilka krav 
det finns på utformning av fisk och faunapassager.  
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-
och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-
faunapassager.html 
 
LÄNSSTYRELSENS KULTURMILJÖRAPPORTER platsspecifika beskrivningar av 
kulturhistoriska kvarnmiljöer där om NAP-anläggningar ingår.  
 
Ett urval vandringshinder i Skåne län V, Anläggningarna: Stora mölla kraftverk, 
Skvattemölla, Brukets kvarn, Söndraby kraftverk, Ebbarpskraftverk, Klövahallar 
(Glaskonst) och Snällerödskvarn. 
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/atgarder-och-
verksamheter-i-vatten/restaurering-av-sjoar-och-vattendrag.html 
 
Ett urval vandringshinder i Skåne län III, Länsstyrelsen Skånes rapport 2018:30, 
Anläggningarna: Forsmöllan, Klippans kraftverk och Stackarp 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402719c4f/152775
6280262/Rossjoholmsan och Kaglean.pdf 
 
Rössjöholmsån och Kägleån, Länsstyrelsen Skånes rapport 2015:38, 2015. 
Anläggningarna: Röamölla nedre, Röamöllan övre, Rössjöfors vattenkraftverk 
(spikfabrik), Nyamölla, (Nya Valskvarnen, Sågmöllan), Västra kvarn, Östra kvarn, 
Skaftarp 
(vattenkraftverk)https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/vand
ringshinder-i-skane-lan-iii---kulturhistorisk-utredning.html 
 
FISKVÅRDSPLANER För huvudfåran och de flesta biflödena till Rönne å finns det 
fiskevårdsplaner. De innehåller mycket information om vattendraget och har 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/fiske/fiskevardsomraden.html
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/elfiskeregistret/
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/restaurering-av-sjoar-och-vattendrag.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/restaurering-av-sjoar-och-vattendrag.html
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402719c4f/1527756280262/Rossjoholmsan%20och%20Kaglean.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402719c4f/1527756280262/Rossjoholmsan%20och%20Kaglean.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/vandringshinder-i-skane-lan-iii---kulturhistorisk-utredning.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/vandringshinder-i-skane-lan-iii---kulturhistorisk-utredning.html
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identifierat olika miljöanpassningar som kan behövas. Kontakta länsstyrelsen om ni 
har frågor kring eller vill ha ut fiskevårdsplaner. 
 

  



 

   
 

87(249) 

 Dnr 531- 8122-2021  
  

  
  

     

 

Bakgrundsbeskrivning bilaga 2 Höjdprofiler 
I bilagan finns höjdprofiler över vattendragets vattenyta framtagna i GIS baserat på 
den nationella höjdmodellen som bygger på en laserscanning av landskapet. I relativt 
smala vattendragför träffade färre laserstrålar vattenytan vilket minskade 
noggrannhet något men det går ändå att se var det ligger dammar, fall eller naturliga 
strömsträckor. I höjdprofilerna har NAP-anläggningarna satts ut med namn baserat 
anläggningens höjd över havet.   
 
Höjdprofilerna ger en uppfattning om hur mycket fallhöjd som dämts in av 
vattenkraft. Det ger också en uppfattning om hur stor mängd strömsträcka som finns 
uppströms respektive hinder. NAP-anläggningarna är markerade och i en del fall 
även andra anläggningar, passerbarhet markeras med grön för passerbara dammar, 
gul för partiella samt röd för definitiva hinder. 
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Figur 12 Höjdprofil för Rönne å huvudfåra. Forsmöllan, Klippans kraftverk samt Stackarp utgör definitiva vandringshinder samt upptar 
en relativt stor del av den totala fallhöjden. Anläggningarnas rutor är färgade efter passerbarhet, röda rutor är definitiva 
vandringshinder, gula är partiella och gröna är passerbara. Fler vandringshinder kan finnas i vattendraget om ni vill se samtliga kända 
gå in på Länsstyrelsens kartjänst ”Vatten och klimat” i listan med länkar om ni vill se samtliga. Höjdprofilen följer sträckningen för ån i 
översiktskartan. 
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Figur 13 Höjdprofil för Kägleån. Skaftarp är ett partiellt vandringshinder och utgör en mycket liten del av den totala fallhöjden. 
Fler vandringshinder kan finnas i vattendraget, se figur 4 eller gå in på Länsstyrelsens kartjänst ”Vatten och klimat” i listan med 
länkar där samtliga kända vandringshinder finns med. 
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Figur 14, Höjdprofil för Rössjöholmsån. Rössjöholms kraftstation, Rössjöfors, Röamöllan övre och nedre, Sågmöllan samt Västra och Östra kvarn 
ingår i NAP och upptar en relativt stor del av fallhöjden i ån. Dammarna är utskrivna i textrutor som är gula i de fall de är partiella 
vandringshinder, och gröna i de fall de inte utgör vandringshinder. Texten är normal för de anläggningarna som ingår i NAP och kursiv för de som 
inte ingår i NAP.  
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Figur 15. Höjdprofil för Pinnån. Brukets kvarn, Skvattemölla och Stora mölla ingår i NAP och utgör definitiva 
vandringshinder. Anläggningarnas rutor är färgade efter passerbarhet, röda rutor är definitiva vandringshinder, 
gula är partiella och gröna är passerbara. Vid stora mölla finns också ett fall som är ett naturligt 
vandringshinder. Texten är normal för de anläggningarna som ingår i NAP och kursiv för de som inte ingår i 
NAP. Fler vandringshinder kan finnas i vattendraget, se figur 4 eller gå in på Länsstyrelsens kartjänst ”Vatten 
och klimat” i listan med länkar där samtliga kända vandringshinder finns med. 
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Figur 16. Höjdprofil för Bäljane å. Tostarp Ebbarp, definitivt vandringshinder samt Söndraby kraftverk, 
partiellt vandringshinder och ingår i NAP. Dammarna är utskrivna i textrutor som är röda i de fall de är 
definitiva vandringshinder och gult för partiella vandringshinder. Fler vandringshinder kan finnas i 
vattendraget, se figur 4 eller gå in på Länsstyrelsens kartjänst ”Vatten och klimat” i listan med länkar där 
samtliga kända vandringshinder finns med. 
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Figur 17. Höjdprofil för Klövabäcken. Klövahallar, även kallat Glaskonst ingår i NAP och utgör ett definitivt 
vandringshinder. Det finns även ett till definitivt vandringshinder uppströms vid Klövamöllan, se figur 4 eller 
gå in på Länsstyrelsens kartjänst ”Vatten och klimat” i listan med länkar där samtliga kända vandringshinder 
finns med. 
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Figur 18. Höjdprofil för Snällerödsån. Snälleröds kvarn utgör ett partiellt vandringshinder och ingår i NAP. 
Fler vandringshinder kan finnas i vattendraget, se figur 4 eller gå in på Länsstyrelsens kartjänst ”Vatten och 
klimat” i listan med länkar där samtliga kända vandringshinder finns med. 
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Bakgrundsbeskrivning bilaga 3 Ordlista 
 
Avbördning  
Ett mått på hur mycket vatten som per tidsenhet passerar genom en tvärsektion av 
ett vattendrag. Jämför med begreppet vattenföring.  
 
Anlockning 
Det som gör att fisken hittar/attraheras av ingången till en passage.  
 
Avrinningsområde  
Ett avrinningsområde kan bestå av flera delavrinningsområden. Ett 
avrinningsområde avgränsas ytterst av en ytvattendelare och omfattar både markytan 
och ytan av det begränsande områdets sjöar. All avrinning från området har ett 
gemensamt utlopp vid en given punkt i ett vattendrag.  
 
Bassängtrappa  
Kammartrappa, en uppströmspassage bestående av flera bassänger bestående av 
överfall, sidoöppningar (slitsränna), eller bottenöppningar mellan bassängerna.  
 
Beräknat högsta flöde 
Det högsta möjliga flödet för ett vattendrag. Flödet modelleras fram genom att 
kombinera värsta scenario för kritiska faktorer såsom regnmängd, snösmältning, hög 
markvattenhalt och fyllnadsgrad i vattenmagasin. Flödet beräknas enligt "Riktlinjer 
för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar (utgåva 2015)".  
 
Bestämmande sektion  
En sektion i ett vattendrag där det finns ett tydligt samband mellan vattenstånd och 
vattenföring. En bestämmande sektions utgörs av en tröskel som är en avgränsande 
förhöjning av botten i ett vattendrag eller vid ett sjöutlopp. Vattenståndet 
nedströms en bestämmande sektion påverkar inte vattenståndet uppströms 
sektionen.  
 
Biflöde  
Ett vattendrag som mynnar ut i ett annat större (överordnat) vattendrag.   
 
Drivvattenföring  
Vattenflödet som passerar genom en turbin.  
 
Dämningsgräns 
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I ett regleringsmagasin strävar man efter att reglera vattennivån mellan 
dämningsgränsen och sänkningsgränsen där dämningsgränsen är den högsta nivån. 
Om vattennivån når över dämningsgräns finns ofta bestämmelser för hur tappning 
ska hanteras.  
 
Dämningsgränsen  
Bestäms när tillstånd för vattenverksamheten ges.  
 
Effekt  
Beskriver energiomvandling per tidsenhet. Effekt betecknas ofta med bokstaven P 
från engelskans power, och kan bland annat yttra sig i form av ett värmeflöde eller 
arbete. SI-enheten för effekt är watt (W), där en watt motsvarar en 
energiomvandling på en joule per sekund (P=J/s). 
 
Ekologisk status  
Är en övergripande bedömning av olika biologiska, fysikalisk-kemiska och 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer sammanvägs. Kvalitetsfaktor är en övergripande 
nivå av flera underliggande parametrar. Exempel på en kvalitetsfaktor är 
morfologiskt tillstånd som är en sammanvägning av flera underliggande parametrar. 
Olika kvalitetsfaktorer speglar olika miljöproblem. Se vidare vattendatabasen VISS. 
 
Fallhöjd  
Avståndet mellan dammens vattenyta och den ursprungliga vattendragets vattenyta 
nedströms dammkonstruktionen.  
 
Fiskanpassade fingaller  
Galler vars utformning liksom hydrauliken i anslutning till gallret särskilt anpassats 
för att avleda fisk.  
 
Flyktöppning  
Öppningen som fiskarna styrs mot i sin nedströmsvandring med hjälp av en 
avledare.  
 
Huvudavrinningsområde  
Sverige har 116 huvudavrinningsområden. Ett huvudavrinningsområde har ett 
huvudvattendrag och ett antal biflöden. Det är i regel minst 200 km² stort och har 
sin utloppspunkt i havet. Numreringen börjar i norr med 1 Torneälven och slutar 
med 112 Enningdalsälven på gränsen mellan Sverige och Norge.  
 
Huvudvattendrag  
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Det största vattendraget i ett avrinningsområde. Har i varje sammanflödespunkt 
större avrinningsområden än tillkommande vattendrag. Vid flera tillflöden till en sjö 
räknas det största tillflödet som huvudvattendrag.  
 
Hydrologi  
Vetenskapen om vattnet i naturen, dess förekomst, cirkulation och fördelning. 
Hydrologin studerar de olika faserna och processerna i den hydrologiska cykeln. 
Hydrologisk regim Beskriver hur människan har påverkat växter och djur genom 
regleringar av vattenflöden i vattendrag och ändrade vattenstånd i sjöar.  
 
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer  
Är ett samlingsnamn för Konnektivitet, Hydrologisk regim och Morfologiskt 
tillstånd. Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer beskriver och ger ett mått på 
mänsklig påverkan på växter och djurs livsmiljöer. De beskriver vilka förutsättningar 
som växter och djur har att nå god ekologisk status. 
 
Inlöp  
Ingång och del av stigrännan som är placerad i vattendraget, vanligtvis längs stranden 
i syfte att trygga fiskvandring.  
 
Insteg  
Ingången nedströms till en passagelösning för uppströmsvandrande fisk.  
 
Karakteristisk vattenföring  
En uppsättning vattenföringsparametrar som används för att karaktärisera 
hydrologin i en punkt i ett vattendrag. Vanliga parametrar är, högsta 
högvattenföring (HHQ), medelhögvattenföring (MHQ), medelvattenföring (MQ), 
medellågvattenföring (MLQ), lägsta lågvattenföring (LLQ) och återkomsttider ex 
50-, 100-års flöde.  
 
Klunkning  
Temporär ökning av flödet för att anlocka fisk. Sker vanligtvis i naturfåran.  
 
Konnektivitet  
Ger ett mått på hur vandringshinder som har skapats av människan påverkar växter 
och djurs möjligheter att vandra/sprida sig mellan olika sjöar och vattendrag. 
Exempel på sådana vandringshinder är regleringsdammar, dammfundament eller 
fellagda vägtrummor.  
 
Korttidsreglering  
Vattenreglering som momentant avviker kraftigt från den naturliga avbördningen.  
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Kraftverksdamm  
Konstruktion för att dämma upp vatten i ett magasin för produktion av vattenkraft.  
 
Kraftverksmagasin  
Uppdämt vatten i vattendrag eller sjö som används till kraftproduktion. Magasinets 
volym är den vattenvolym som finns mellan sänkningsgräns och dämningsgräns.  
 
Kritisk strömning  
Den hastighet vid vilken strömmande vatten (långsamtflytande) vatten övergår i 
stråkande (forsande) vatten.  
 
Lägsta lågvattenföring (LLQ)  
Lägsta uppmätta eller beräknade flödet. 
 
Markavvattning  
Markavvattning är ett samlingsnamn för de metoder som används för att leda bort 
vatten. Exempel på markavvattning är dikning, vattenavdelning, invallning och 
täckdikning.  
 
Minimitappning  
Det vattenflöde som enligt tillstånd alltid minst ska tappas. Minimitappningen kan 
gälla nedströms kraftverkets utlopp eller i naturfåran/torrfåran och detta 
specificeras i beslut/dom.  
 
Medelhögvattenföring (MHQ)  
Ett medelvärde av varje års högsta dygnsvattenföring.  
 
Medellågvattenföring (MLQ)  
Medelvärdet av varje års lägsta dygnsvattenföring. 
 
Medelvattenföring (MQ) 
Medelvärdet av dygnsvattenföringen under en längre period av år. 
 
Miljökvalitetsnorm  
För vatten beskriver den kvalitet en så kallad vattenförekomst ska ha nått vid en viss 
tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom 
vattenförvaltning kallas god status. För vatten som inte uppnår god status har 
vattendelegationerna i många fall beslutat om en tidsfrist till 2021 eller 2027. Då har 
vattenmyndigheterna bedömt att det är tekniskt omöjligt eller orimligt dyrt att 
genomföra åtgärder för att förbättra kvaliteten tidigare än så.  
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Målart  
Art som prioriteras vid utformning av passagelösningen.  
 
Naturfåra  
Den ursprungliga vattendragsfåran där vattnet rann naturligt innan vattenkraftverket 
byggdes, men som genom avledningen av vattnet till kraftverket får en kraftigt 
minskad vattenföring.  
 
Naturlik fiskväg/fiskpassage  
En fiskväg bestående av naturliga material och som efterliknar ett naturligt 
vattendrag.  
 
Nolltappning nedströms kraftverkets utlopp  
När inget vatten släpps fram genom kraftverket eller regleringsdammarna.  
 
Omlöp  
En naturlik vattenpassage som löper runt hindret. 
 
Passageeffektivitet  
Hur stor andel av de organismer som lockats in i fiskpassagen/faunapassagen som 
också lyckas passera hela fiskpassagen/faunapassagen uppströms. 
 
Pegel 
Instrument som används vid mätning av vattenstånd. I sin enklaste form är det en 
graderad skala som avläses manuellt.  
 
Regleringsmagasin 
Naturlig eller konstgjord sjö för reglering av vattenföringen i ett vattendrag. Se även 
kraftverksmagasin.  
 
Regleringsvolym  
Den del av ett kraftmagasin som avgränsas nedåt av sänkningsgränsen och uppåt av 
dämningsgräns.  
 
Starksimmande arter  
Arter med förmåga att simma mot strömmen i höga strömhastigheter. Lax är ett 
exempel på en simstark art, men simförmågan är också storleksberoende. Generellt 
ökar simkapaciteten linjärt med längden på fisken. 
 
Svagsimmande arter  



 

   
 

99(249) 

 Dnr 531- 8122-2021  
  

  
  

     

 

Arter som har svårt att simma mot strömmen vid höga strömhastigheter. Många av 
de sjölevande arterna klassas som simsvaga.  
 
Sjöreglering  
Mänsklig påverkan på vattenståndet i en sjö (höjning eller avsänkning) för olika 
ändamål. De största intressenterna av sådana åtgärder är t ex. jordbruket, 
vattenkraften, vattenförsörjningen och sjöfarten.  
 
Skibord  
Öppning i en damm för avbördning av vatten där tröskeln till skibordet är belägen i 
nivå med eller strax ovanför dämningsgränsen. Syftet med skibordet är att hindra 
vattnet att stiga över dammkrönet.  
 
Slitsränna  
Bassängtrappa med en eller båda sidorna öppna för passage mellan bassängerna.  
 
Slukförmåga  
Maximalt flöde som kan passera genom en turbin.  
 
Smolt  
Lax- eller öringunge som växt färdigt på den ursprungliga uppväxtplatsen i 
vattendraget och har påbörjat sin vandring till ett nytt uppväxtområde, till exempel 
havet för lax och havsöring eller en sjö eller stort sel för vandringsöring.  
 
Spill  
Vatten som släpps från dammanläggning, antingen på grund av att flödet i 
vattendraget överskrider kraftverkets slukförmåga eller för att tillföra tillgodose en 
fastställd minimivattenföring i naturfåran nedströms dammen.  
 
Stryk  
Samma som ramp. En rampliknande konstruktion vanligen bestående av sten och 
grus för att skapa en strömsträcka upp mot dammkrönet. Åtgärden är bara praktiskt 
tillämpbar vid dammar med låg höjd. 
 
Stråkande vatten  
När vattnets strömhastighet överskrider den kritiska strömningshastigheten. Även 
kallat forsande vatten.  
 
Strömkraftverk  
Vattenkraftverk som drivs så att drivvattenföring tillsammans med övrig avbördning 
i stort följer tillrinningen.  



 

   
 

100(249) 

 Dnr 531- 8122-2021  
  

  
  

     

 

 
Sänkningsgräns  
I ett regleringsmagasin strävar man efter att reglera vattennivån mellan 
dämningsgränsen och sänkningsgränsen där sänkningsgränsen är den lägsta nivån.  
 
Sättar  
Brädor som placeras ovanpå eller bredvid varandra för att dämma och reglera 
vattennivån. Genom att ta bort eller sätta dit brädor kan man sänka eller höja 
vattennivån.  
 
Tappning  
Det vattenflöde som släpps från en sjö som är reglerad.  
 
Tappningsstrategi 
En strategi som anger hur tappningen från en sjö eller regleringsmagasin ska skötas.  
 
Teknisk fiskväg/fiskpassage  
En icke naturlik fiskväg, bestående av någon form av byggnadsverk, vanligtvis i 
betong eller trä.  
 
Torrfåra  
Den normalt ursprungliga vattendragsfåran, som efter kraftverksutbyggnad erhåller 
ett kraftigt begränsat flöde och i vissa fall helt torrläggs. Kan också kallas naturfåra.  
 
Tröskel  
Avgränsande förhöjning i vattendrag eller sjöutlopp. Se även bestämmande sektion.  
 
Upptröskling  
En naturlik upphöjning som utgörs av block och stenar som skapar en ny sluttande 
botten och byggs upp i höjd med hindret.  
 
Utskov  
Öppning i damm för utflöde av vatten.  
 
Vattendom  
En juridisk handling som utgör beslut och tillstånd för en vattenverksamhet.  
 
Vattenförekomst  
Är en administrativ indelning av sjöar och vattendrag som används inom 
vattenförvaltningen. Statusen på varje vattenförekomst bedöms och publiceras på i  
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Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Sjöar är ofta en egen vattenförekomst och 
större vattendrag delas in i flera vattenförekomster. För varje vattenförekomst 
fastställs också en miljökvalitetsnorm som beskriver vad som ska uppnås och till 
vilket år. 
 
Vattenföring  
Ett mått på hur mycket vatten per tidsenhet som passerar genom en tvärsektion av 
vattendraget. I Sverige används enheten m³/s eller l/s.  
 
Vattenhushållningsbestämmelser  
Bestämmelser kring hur vattnet ska tappas ur en sjö eller regleringsmagasin eller 
kring hur vattennivån i en sjö eller regleringsmagasin får variera. 
 
Vattenkraft  
Elproduktion med vattenkraftverk. I ett vattenkraftverk utnyttjar man 
höjdskillnaden mellan två vattennivåer. Vatten från den högre nivån strömmar 
genom en turbin som börjar rotera. Turbinen driver en generator som omvandlar 
vattnets energi till elektricitet. I en transformator ökas spänningen i elektriciteten så 
att den kan transporteras ut på ledningar till konsumenterna.  
 
Vattenreglering  
Åtgärd för ändring av vattenföringen i ett vattendrag eller avbördningen från en sjö 
(indirekt vattenståndet) till förmån för utvinnande av vattenkraft, vattenförsörjning 
och torrläggning m.m.  
 
Vattenverksamhet  
Vattenverksamhet är benämningen på i princip alla verksamheter och åtgärder som 
med syfte att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort 
grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. 
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Kartbilaga  

NAP-anläggning 

Samtliga kartor är från kulturmiljörapporterna Ett urval vandringshinder i Skåne län 
III, Rössjöholmsån och Kägleån samt inventeringen under färdigställande. Kartorna 
ger en inledande överblick på anläggningarna. För bilder på anläggningarna och en 
historisk översikt rekommenderas de rapporter de översiktliga kartorna är hämtade 
ifrån. Alla NAP-anläggningar utom Rössjöholms Kraftstation är representerade och 
redovisas i samma ordning som i övriga rapporten. 
 

1. Skaftarp 
2. Västra kvarn 
3. Östra kvarn 
4. Röamöllan nedre 
5. Röamöllan övre 
6. Nyamölla 
7. Rössjöfors vattenkraftverk 
8. Rössjöholms Kraftstation 
9. Stora Mölla kraftverk 
10. Skvattemölla 
11. Brukets kvarn 
12. Söndraby kraftverk 
13. Ebbarps kraftverk 
14. Klövahallar (även kallat Glaskonst) 
15. Stackarp 
16. Klippans kraftverk 
17. Forsmöllan 
18. Snälleröds kvarn 

Övriga kartor 

Naturreservat och nationalpark 
Riksintresse naturvård 
Riksintresse friluftsliv 
Värdefulla vatten 
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Skaftarp  

Översiktskarta över kvarnmiljön i Skaftarp är hämtad från Rössjöholmsån och 
Kägleån, Länsstyrelsen Skånes rapport 2015:38, 2015 
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Västra kvarn och Östra kvarn 

Översiktskarta över kvarnmiljön i Västra kvarn och Östra kvarn är hämtad 
från Rössjöholmsån och Kägleån, Länsstyrelsen Skånes rapport 2015:38, 2015 
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Röamöllan nedre och Röamöllan övre 

Översiktskarta över kvarnmiljön i Röamöllan nedre och Röamöllan övre är 
hämtad från Rössjöholmsån och Kägleån, Länsstyrelsen Skånes rapport 2015:38, 
2015 
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Nyamölla (Nya valskvarn, Sågmöllan) 

Översiktskarta över kvarnmiljön i Nyamölla (även kallad Nya valskvarn samt 
Sågmöllan) är hämtad från Rössjöholmsån och Kägleån, Länsstyrelsen Skånes 
rapport 2015:38, 2015 
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Rössjöfors vattenkraftverk 

Översiktskarta över kvarnmiljön i Rössjöfors vattenkraftverk är hämtad från 
Rössjöholmsån och Kägleån, Länsstyrelsen Skånes rapport 2015:38, 2015 
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Stora Mölla kraftverk 

Översiktskarta över kvarnmiljön i Stora Mölla är hämtad från den pågående 
kulturmiljöinventeringen. 
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Skvattemölla 

Översiktskarta över kvarnmiljön i Skvattemölla hämtad från den pågående 
kulturmiljöinventeringen. 
 

 
Figur 3 Översiktskarta över kvarnmiljön i Skvattemölla. 
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Brukets kvarn 

Översiktskarta över kvarnmiljön i Brukets kvarn är hämtad från den pågående 
kulturmiljöinventeringen. 
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Söndraby kraftverk 

Översiktskarta över kvarnmiljön i Söndraby kraftverk är hämtad från den 
pågående kulturmiljöinventeringen. 
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Ebbarps kraftverk 

Översiktskarta över kvarnmiljön i Ebbarps kraftverk är hämtad från den 
pågående kulturmiljöinventeringen. 
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Klövahallar (även kallat Glaskonst) 

Översiktskarta över kvarnmiljön i Ebbarps kraftverk är hämtad från den 
pågående kulturmiljöinventeringen. 
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Stackarp 

Översiktskarta över kvarnmiljön i Stackarp är hämtad från Ett urval 
vandringshinder i Skåne län III, Länsstyrelsen Skånes rapport 2018:30, 2018 
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Klippans kraftverk  

Översiktskarta över kvarnmiljön i Klippans kraftverk är hämtad från Ett urval 
vandringshinder i Skåne län III, Länsstyrelsen Skånes rapport 2018:30, 2018 
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Forsmöllan 

Översiktskarta över kvarnmiljön i Forsmöllan är hämtad från Ett urval 
vandringshinder i Skåne län III, Länsstyrelsen Skånes rapport 2018:30, 2018 
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Snälleröds kvarn 

Översiktskarta över kvarnmiljön i Snälleröds kvarn hämtad från den pågående 
inventeringen. 
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Nationalpark och naturreservat 

Söderåsens nationalpark och naturreservaten Billingemölla, Klöva hallar samt 
Herrevads kloster är utsatta i kartan och kort beskrivna under rubriken Nationalpark 
och naturreservat. 
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Värdefulla vatten 

Vattendrag och områden utpekade som värdefulla vatten. Beskrivning av värdefulla 
vatten och kopplingen till NAP finns på sida 51. 
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Riksintresse naturvård 

Karta över de riksintressen för naturvård som finns inom Rönne å 
avrinningsområde. Se sida 51. 
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Riksintresse friluftsliv 

Karta över de riksintressen för friluftsliv som finns inom Rönne å avrinningsområde. 
Se sida 52. 
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Nyckelbiotoper 

Karta över nyckelbiotoper i anslutning till NAP-anläggningar hämtade från 
Skogsstyrelsen.  
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 
 

  

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 2 Remissammanställning 
Bakgrundsbeskrivning 

Följande yttrat sig över remissen 

Skogsstyrelsen  
Skåne-Blekinge Jordägarförbund 
Skogsstyrelsen  
Klippans kommun 
Arbetets museum – Vattenhistoriskt nätverk 
Eslövs Kommun 
SMHI 
Hamilton advokatbyrå Karlstad AB (juridiskt ombud för verksamhetsutövarna för 
vattenkraftverken, Röamölla övre och nedre, Nya Mölla och Rössjöfors) 
Svalövs kommun 
Svensk vattenkraftsförening (SVAF)  
Kammarkollegiet 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
Svenska kraftnät 

Skogsstyrelsen 

Vi har beretts möjlighet att yttra oss i rubricerat ärende.  
Som ni skriver är det viktigt att veta vilka områdesskydd som finns och vilka 
planeringsförutsättningar som gäller. För att tydliggöra detta får 
bakgrundsbeskrivningen gärna komplettas med kartor på biotopskyddsområden, 
naturvårdsavtal, nyckelbiotoper, objekt med naturvärden och sumpskogar. De 
områden som antas kunna påverkas av åtgärder i vattensystemet kan presenteras 
ytterligare.  
 
Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, t.ex. nyckelbiotoper och skyddade 
skogsområden finns på www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. Dessa register fylls 
kontinuerligt på med nya områden. Våra planerade områdesskydd finns inte i detta 
register men kan lämnas till er efter särskild förfrågan. I övrigt har vi inga ytterligare 
synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare information att 
tillföra som har bäring på detta. Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till 
uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska 
målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken 
gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under SVL.). Vidare ingår 
bland våra uppgifter att medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar 
utveckling och hushållning med naturresurser.  
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Länsstyrelsens svar och kommentarer Skogsstyrelsen 

Länsstyrelsen har gått igenom nyckelbiotoper och skyddade skogsområden finns på 
www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor med en GIS-analys och lagt till de 
nyckelbiotoper som fanns i anslutning till NAP-anläggningarna Nyamölla 
(Sågmöllan), Röamölla övre och nedre samt vattenkraftverken i Klippan. 
Uppdaterad text finns därav på sidan 83 samt kompletterande kartor i kartbilagan 
sidan 123. 

Skåne-Blekinge Jordägarförbund/Sveriges Jordägarförbund 

Skåne-Blekinge Jordägarförbund/Sveriges Jordägarförbund (Förbundet) uppskattar 
att vara med som remissinstans och lämnar följande synpunkter. I underlaget står att 
bakgrundsbeskrivningen är en nulägesbeskrivning av förhållanden av betydelse för de 
kommande prövningarna och utgör ett underlag till analysfasen där förslag till 
åtgärder tas fram som behövs för att vattenkraftsanläggningarna anmälda till NAP 
ska kunna uppfylla kraven på moderna miljövillkor. Rönneå är en av de första 
prövningsgrupperna i NAP och vägledningen från HaV är inte färdigställd. Vi undrar 
hur de eventuella uppdateringarna av bakgrundsbeskrivningen kommer att 
redovisas? 
 
Förbundet anser att det är viktigt att ta hänsyn till kulturmiljövärdena, att 
kulturmiljön alltid ska utgöra en del av bedömningen jämte övriga 
miljöaspekter. Jord- och skogsbruk är samhällsviktiga verksamheter som också 
bör vara en del i bedömningen. Klimatförändringarna kommer att kräva en 
ökad krisberedskap för brand. Behovet av vattenreglering kommer troligtvis att 
öka, med hänsyn till förväntade större variationer av nederbörd och torka. Fritt 
strömmade vatten innebär att invasiva arter får lättare att sprida sig. 
Förbundet vill också framföra att regeringen menar att utrivning ska vara 
undantagsfall och att möjligheten att klassa en vattenverksamhet som kraftigt 
modifierat vatten (KMV) ska användas. 

Länsstyrelsens svar och kommentarer  

Länsstyrelsen bedömer att den vattenreglerande förmåga som NAP-anläggningarna 
har är begränsad eftersom det är mycket små magasin till strömkraftverk. 
Strömkraftverk släpper ut vatten i samma takt som vatten rinner till när de har små 
magasin vilket gör att de inte har någon buffrande förmåga i vattensystemet. 
Sjöregleringarna av Ringsjön och Rössjön som inte är NAP-anläggningar står för de 
viktigaste regleringarna av vattenföringen i Rönne ås huvudfåra och Rössjöholmsån 
där tillståndsgivna dricksvatten och bevattningsuttagen sker. Frågan behandlades 
även under samverkansmötet angående bakgrundsbeskrivningen den 19 mars då 
även SMHI besvarade frågan och kommenterade att ” strömkraftverk inte har någon 

http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
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avgörande effekt på den hydrologiska regimen. Det är snarare regleringen som den i 
Ringsjön som kan påverka detta.” 
 
Länsstyrelsen anser i dagsläget att nyttan för ekosystemet av att ta bort artificiella 
vandringshinder tydligt överstiger risken för skada genom spridning av invasiva 
arter. Om situationen i framtiden förändras och nya invasiva arter risker att spridas 
kan man behöva omvärdera och vidta åtgärder. Sannolikt kommer dessa åtgärder att 
bestå av något annat än att återskapa vandringshinder såsom de ser ut i dag. 
Yttrandet föranleder inte någon ändring av bakgrundsbeskrivningen. 
 
Frågan om kulturmiljö har behandlats i avsnittet ”Redovisning av olika 
uppfattningar”. Frågan om kraftigt modifierat vatten behandlas i avsnittet 
”Redovisning av olika uppfattningar ”. 

Klippans kommun 

Klippans kommun har tagit del av dokumentet Bakgrundsbeskrivningen Rönne å. 
Kommunen kan konstatera att dokumentet är välskrivet och ger en heltäckande bild 
av vattendraget. Klippans kommun har i övrigt inget att erinra mot rubricerat 
dokument. 

Vattenhistoriskt Nätverk 

Vattenhistoriskt Nätverk har fått bakgrundsbeskrivningen av Rönne å på samråd. 
Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) företräder de allmänna intressena i enlighet med 
miljöbalken, som intresseorganisation för de kulturhistoriska och de sociala värdena 
samt människors livsmiljö. VhN har tagit del av bakgrundsbeskrivningen där 
Länsstyrelsen till merparten sammanställt de olika underlagsmaterial som finns inom 
avrinningsområdet. Sakområde för sakområde redovisas men vägs inte samman. 
Läsaren blir hänvisad till olika dokument för fördjupningar inom de olika 
sakområdena medan läshänvisningar får ta plats. VhN efterlyser en sammanvägd 
analys för varje miljö och inte en förlegad stuprörsmetod.  
 
I kapitlet där de skyddade områdena redovisas finns både riksintresse för friluftsliv 
och kulturmiljövården redovisade. Friluftslivet kan kopplas till både sociala värden 
och människors livsmiljö men i övrigt saknar VhN en fördjupad redovisning vad de 
utpekade miljöerna har för sociala värden. Flera synvinklar på miljön såsom sociala 
värden och människor livsmiljö behöver således beaktas. I kapitlet om kulturmiljö 
omnämns de olika riks- och regionala intressena samt de inventeringar som 
gjorts längs vattendragen. De kulturhistoriska värdena är många och höga men den 
enda miljö som beskrivs i ett helt stycke är riksintresset Klippan. Övriga 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer lämnas därhän. VhN bedömer att en fylligare 
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beskrivning av de berörda kulturmiljöerna bör infogas i bakgrundsbeskrivningen för 
att de höga kulturhistoriska värdena får sin rättmätiga plats vid sidan av de biologiska 
värdenas detaljerade beskrivningar. Vattenhistoriskt Nätverk anser, liksom 
regeringen, att statusklassningen KMV (Kraftigt modifierat vatten) ska nyttjas fullt 
ut gäller alla vattendistrikt enligt 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen. 
Riksdagen vill att synen på vattenlandskapen och på vattenförvaltningen ska omfatta 
alla värden, verksamheter och intressen i vattenlandskapen, inom ramen för vad som 
medges av EU:s vattendirektiv och som förespråkas respektive krävs i följd av 
Europeiska landskapskonventionen (ELK) och Århuskonventionen. I EU:s 
vattendirektiv står miljön i stort, rekreationsintressen och andra verksamheter av 
väsentlig betydelse från allmän synpunkt. I propositionen Nationell plan för 
omprövning av vattenkraft” (NAP) står det att ”…andra samhällsintressen än energi, 
t.ex. kulturmiljöintresset, industri, bostäder och jordbruk”, i centrum för att 
uppmärksammas, tas hänsyn till och kunna utvecklas. Utrymmet för detta finns 
enligt EU:s författning och Riksdagens beställning är att det ska utnyttjas. 

Länsstyrelsens svar och kommentarer Vattenhistoriskt nätverk 

Syftet med bakgrundsbeskrivningen är att ge en nulägesbild och en översikt av 
avrinningsområdet och det frågor som kan vara viktiga i det kommande arbetet med 
den nationella planen. Yttrandet föranleder inte någon ändring av 
bakgrundsbeskrivningen. 
 
Frågan om kulturmiljö har behandlats i avsnittet ”Redovisning av olika uppfattningar 
” ovan/i föreliggande dokument. Frågan om kraftigt modifierat vatten behandlas i 
avsnittet ”Redovisning av olika uppfattningar ”. 

Eslövs kommun  

Miljöavdelningen har inte några direkta synpunkter på själva beskrivningen men är 
positiv till att processen med miljöanpassning av vattenkraften i Rönne å nu 
påbörjats i enlighet med planen. 

SMHI 

SMHI har tagit del av rubricerad remiss och har följande synpunkter. Yttrandet 
avgränsas till SMHIs kompetensområde hydrologi (enbart ytvatten). SMHI anser att 
bakgrundsbeskrivningen ger en bra bild av Rönne å avrinningsområde och utgör ett 
bra underlag till det kommande arbetet. 
 

Hydrologiska mätningar 
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SMHI ska förvalta den svenska hydrologiska infrastrukturen och därigenom inhämta 
och förmedla kunskaper om landets hydrologiska förhållanden, se 3 §, förordning 
(2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 
och en del av detta är att genomföra flödes- och vattenståndsmätningar i en stor 
mängd vattendrag i Sverige. 
 
Våra hydrologiska mätningar sker i vattendrag av varierande storlek på ungefär 300 
platser i landet (nationella hydrologiska grundnätet). Cirka 200 av dessa stationer 
ägs av SMHI varav tre är placerade i Rönne å avrinningsområde. 
•  

Stationsnamn Läge för stationshus Läge för tröskel 

96-1635 Klippan 2 N6223697 E382420 N6223692 E382399 

96-2128 Heåkra N6189695 E414554 N6189664 E414529 

96-2325 Ärrarp N6239008 E367360 N6239008 E367352 

 
Även vid Forsmöllan sker vattenföringsmätningar som skickas till SMHI och ingår i 
det hydrologiska grundnätet. Det är viktigt att mätningar vid Forsmöllan fortsätter 
även efter utförda åtgärder och att data från platsen kan levereras till SMHI. 
 
SMHI anser att stationerna bör listas i Bakgrundsbeskrivningen. 
För händelser inom en sträcka av 5 km upp- respektive nedströms våra mätstationer 
önskar SMHI få information om åtgärderna i ett tidigt skede för att se om stationen 
berörs. 
 

Lagring av data 

SMHI tillhandahåller möjlighet att kostnadsfritt ta emot och lagra tidsserier av den 
vattenstånds- och vattenföringsdata som kan vara av intresse under arbetet med 
Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP). Även i de fall nya mätstationer 
upprättas under arbetet med NAP kan SMHI åta sig att ta emot och lagra den 
mätdata som samlas in. SMHI kan också agera nod för att distribuera data genom att 
presentera den på SMHIs webbplats. 
 
Data kring vattenstånd och vattenflöden som samlas in kommer att användas för att 
förbättra hydrologiska modeller vilket bland annat leder till säkrare prognoser. 
Insamlad mätdata bidrar också till att förbättra de statusklassningar som SMHI 
levererar som underlag till vattenförvaltningens bedömningar. 
 

Vattenwebb 
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Vid användning av data från Vattenwebb ska information om modellversion m.m. 
anges. SMHI vill påpeka att data från vattenwebb är osäkra, den hydrologiska 
modellen S-HYPE ger bra vattenflödesvärden för Sverige i stort, men är inte 
kalibrerad och granskad för varje enskilt område. Låga flöden tenderar att 
överskattas av modellen. 

Länsstyrelsen svar och kommentarer 

Länsstyrelsen håller med SMHI om att stationsnätet är viktigt men har inte möjlighet 
att särskilt bevaka frågan åt SMHI i den fortsatta processen. Stationerna har 
inkluderats i bakgrundsbeskrivningen under övriga intressen i 
bakgrundsbeskrivningen, sida 83.  

Hamilton Advokatbyrå Karlstad AB (numera Sjutton 34) 

I egenskap av juridiskt ombud för verksamhetsutövarna vid kraftverken i 
Rössjöholmsån (Röamölla nedre och övre, Nya mölla och Rössjöfors) inkommer jag 
med följande yttrande avseende av länsstyrelsen framtagen bakgrundsbeskrivning för 
Rönne å. Sid 7-8 innehåller skrivningar som handlar om att det finns två 
sjöregleringar, Västra Ringsjön och Rössjön, som påverkar vattendraget. Dock anges 
i denna del endast att länsstyrelsen ser över behoven vid anläggningarna. Frågor 
kopplade till dessa och andra anläggningar som påverkar vattenföringen berörs till 
viss del på sid. 43-46. Det framstår dock som oklart i vad särskilt de sistnämnda 
delarna av bakgrunds beskrivningen verkligen betyder. Eftersom det bl.a. 
är frågan om kommunala uttag av dricksvatten så måste utgångspunkten i samverkan 
vara att dessa anläggningar blir kvar och att de kommer ha betydande effekt på 
vattenföringen framöver. Hur man ska beakta dessa anläggningar, hur de påverkar 
vattenföringen och bedömningarna av möjligheten att uppnå MKN m.m. är således 
en central fråga som bakgrundsbeskrivningen mer eller mindre helt missar att beröra 
idag. På samma sätt förhåller det sig med markavvattningsföretag som finns i 
vattendraget och som påverkar vattenföringen på ett klart sätt. Det centrala här är 
att de värden som används som utgångspunkt för exempelvis MLQ måste vara 
korrekta och ta hänsyn till alla verksamheter i vattendraget.  
 
På sid. 9 anges angående miljökvalitetsnormer (MKN) att det inte ingår att samverka 
kring själva normerna, det görs inom ramen för samrådet för nya MKN som 
Vattenmyndigheten håller på med. Dock är det av intresse att veta hur länsstyrelsen 
ser på de brister som kan sägas finnas i dagens MKN, att de inte fullt ut beaktar de 
förutsättningar som faktiskt finns i vattendragen såsom inverkan av naturliga 
vandringshinder, de faktiska behoven av faunapassager m.m. Hur kommer detta 
påverka samverkansprocessen och i sådant fall på vilket sätt? En förutsättning för att 
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samverkan ska kunna leda till praktiska lösningar torde vara att man även kan 
diskutera nuvarande och kommande MKN, hur man ska förhålla sig till dessa 
och vilken betydelse de får vid valet av lösning för miljöanpassning. På sid. 11-12 
redogörs för vilka typer av vandringshinder som finns i de olika delarna av Rönne 
å. Det är dock väldigt oklart vad länsstyrelsen avser i detta avsnitt, särskilt med 
slutsatsen kring de artificiella vandringshindren som inte ingår i NAP. Det anges i 
den delen att de hanteras inom ramen för ordinarie tillsyn. Vad det betyder framgår 
dock inte. Rent konkret så måste verksamhetsutövarna framöver veta om man ska 
utgå i sina analyser från att dammarna som inte ingår i NAP finns kvar eller inte. 
Saken är av stor betydelse då rättsläget får anses vara att den som idag har en damm 
som går att knyta till en äldre rättighet inte kan åläggas att söka tillstånd för 
dammen. Vidare träffas dessa anläggningar inte heller av kraven på moderna 
miljövillkor då det sistnämnda endast gäller anläggningar som producerar och avser 
att även fortsättningsvis producera vattenkraftsel. Så skrivningen om att de aktuella 
dammarna ska hanteras inom ramen för ordinarie tillsyn ger i grunden inget svar på 
frågeställningen eftersom den ordinarie tillsynen inte i dagsläget kan tänkas resultera 
i något som gäller förutsättningarna för att medge fiskvandring förbi dessa typer av 
anläggningar. Här behöver således texten utvecklas så att verksamhetsutövarna vet 
vad som gäller. Sidan 20 innehåller i det sista stycket en skrivning som anger att 
kraftverk belägna nedströms Natura 2000-områden kan komma att påverka dessa. 
Detta måste förtydligas kring vad länsstyrelsen menar, anser länsstyrelsen att detta 
innebär att s.k. Natura 2000-tillstånd också måste ingå vid ansökan om omprövning? 
Om så är fallet så behöver det anges exakt vilka kraftverk det gäller och vilken typ av 
påverkan som kan anses medföra skäl för att förena ansökan med begäran om Natura 
2000-tillstånd.  
 
På sid. 36 talas om de genomförda åtgärderna i vattendraget. Det finns dock vid 
några anläggningar under mitten av 1980-talet av länsstyrelsen installerade 
fisktrappor. Dessa trappor anlades i grunden utan stöd av den då gällande nya 
vattenlagen utan länsstyrelsen motiverade det hela med stöd av regler för fisket. 
Fisktrappornas status, hur verksamhetsutövaren ska förhålla sig till dessa och vems 
ansvar det är att ta bort trapporna om så bedöms erforderligt är dock en fråga som 
behöver belysas noggrant i underlaget.  
 
Med början på sid. 37 börjar ett längre stycke om äldre rättigheter, tillstånd m.m. 
som får anses vara missvisande om hur det faktiska rättsläget är just nu. De äldre 
rättigheternas status, hur man ska förhålla sig till dessa är rätteligen följande. De 
äldre rättigheterna består av urminnes hävd, privilegiebrev och häradsdomar. Går 
man några år tillbaka i tiden, runt 2015, så var dessa en stor stridsfråga. Grunden för 
detta bestod då i att MÖD i två domar, 2012 och 2015 års s.k. Gisslarbodomar, mer 
eller mindre underkänt äldre rättigheter som grund för en pågående 



 

   
 

131(249) 

 Dnr 531- 8122-2021  
  

  
  

     

 

vattenverksamhet. Denna hållning ledde till en våg av förelägganden mot framförallt 
småskalig vattenkraft. En länsstyrelse kunde med stöd av denna rättsutveckling 
förelägga verksamhetsutövarna att söka tillstånd. Den juridiska utgångspunkten var i 
detta läge att de äldre rättigheterna inte medförde en rätt som var i paritet med ett 
tillstånd enligt miljöbalken. Därmed så formulerades föreläggandena utifrån detta, 
att man skulle söka tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt drift eller för att riva ut. 
Det som betecknas som nyprövnings skulle alltså göras. 
 
Lagstiftaren kom dock, på grund av stora politiska ställningstaganden såsom 
Energiöverenskommelsen, att tänka om. Debatten om skäligheten kring att pröva 
alla vattenkraftverk på nytt och hur det ens skulle vara görligt på ett rimligt sätt hade 
under lång tid gått höga. När de nya reglerna kring vattenkraften och 
omprövningarna infördes så gjordes därför en lösning som medför att man i grunden 
förtydligade ett missförstånd eller en brist när Miljöbalken infördes. Detta i och med 
införandet av regeln i 5 a § i lagen om införande av Miljöbalken. Regeln får sägas 
medföra och klargöra att har man en äldre rättighet, och kan bevisa denna, så har 
man en rättighet som är i paritet med miljöbalkens regler. Konsekvensen av detta 
klargörande medförde under de kommande åren en praxis som gör att man idag kan 
säga att äger man bara en damm och kan bevisa sina äldre rättigheter, dock utan 
producerande kraftverk, så har länsstyrelsen mycket små möjligheter att förelägga 
om att tillstånd ska sökas eller att andra åtgärder ska vidtas. 
 
Det som dock gör att frågan om de äldre rättigheterna har betydelse för de pågående 
omprövningarna är hur lagstiftaren har valt att utforma dessa regler. För 
producerande vattenkraftverk räcker det inte med att bara ha en äldre rättighet, vill 
man kunna producera el så måste man enligt 11 kap. 27 § Miljöbalken ha moderna 
miljövillkor. Och det är alltså villkor beslutade i enlighet med MB:s regler som inte 
är äldre än 40 år. I praktiken så medför det för verksamheter som vilar på urminnes 
hävd och liknande att man "utsätts" för miljöbalkens regler fullt ut. Dock är det 
frågan om en omprövning och inte en nyprövning och valet av lösning har klar 
betydelse. För att en omprövning ska kunna göras så måste man rimligen ha något 
att utgå ifrån. För verksamheter med äldre tillstånd är inte det så svårt men de äldre 
rättigheterna är lite klurigare. Här måste prövningen utgå från just den äldre 
rättigheten. Lagstiftaren klargör tydligt i förarbetena att det är på detta sätt, även de 
äldre rättigheterna är utgångspunkten. Endast om det inte finns några äldre 
rättigheter alls, vilket troligen är mycket få fall, så är en omprövning omöjlig. 
 
Om man först ser tillförarbetena så får man anse att lagstiftaren tydligt signalerat vad 
man önskar med de kommande omprövningarna. Både i själva propositionen (prop. 
2017 /18 :243 sid. 109-110) och i Civilutskottets betänkande (2017/18:CU31, sid. 
18-19) finns skrivningar som anger att den teknik som tidigare använts för att 



 

   
 

132(249) 

 Dnr 531- 8122-2021  
  

  
  

     

 

tillgodose sig kraften från vattnet inte är avgörande för den äldre rättighetens 
rättskraft. Att det från början var en kvarn som sedan blir kraftverk är inte det 
avgörande. Det avgörande är istället att det som verkligen kräver tillstånd, 
vattenverksamheten i form av vattenregleringen, har bedrivits genom alla år på 
ungefär samma sätt som alltid har gjorts. Man talar i denna del om att verksamheten 
ska vara förenlig med den äldre rättigheten och att den nuvarande verksamheten inte 
i väsentlig grad ska avvika från den historiska. Verksamhetsutövaren ska i denna del 
ha ett beviskrav ställt på sig som innebär att man ska göra det sannolikt att 
verksamheten är i linje med den äldre rättigheten. Detta är i praktiken ett av de 
lägsta beviskraven som finns inom juridiken. Det centrala framöver, och som i 
grunden är det enda intressanta för omprövningarna, är således om 
verksamhetsutövaren kan göra sin äldre rättighet sannolik och visa att 
vattenregleringen bedrivs utan att den har avvikit i väsentlig grad genom åren. 
 
Såsom praxis har utvecklats så kan man lätt få intrycket av att det räcker med ganska 
lite för att påvisa sin äldre rättighet. Utdrag från register över kvarnar, historiska 
kartor eller omnämnanden i äldre litteratur som återger historiska förhållanden på 
en viss plats har många gånger lett till framgång för en verksamhetsutövare. Ett visst 
skifte får dock anses ha skett i samband med att Mark- och miljööverdomstolen 
målet M 1328-19 i juni 2020 kom att återförvisa ett mål om en damm som bedriv 
sin verksamhet med stöd av äldre rättighet. Det domstolen i grunden kan sägas ha 
klargjort är att historiskt material inte behöver vara tillräckligt, den som påstår sig 
ha en äldre rättighet måste även visa att dammens funktion och dess inverkan på 
vattenförhållandena i allt väsentligt är desamma över hela tiden som den äldre 
rättigheten omfattar. Saken kom sedermera att prövas av Mark- och 
miljödomstolen, som fick frågan återskickat, och via tekniska utredningar som 
dammägaren inkom med så ansåg domstolen att i sitt avgörande i målet M 2744-20 
att dammägaren visat på just att vattenverksamheten bedrivs i enlighet med den 
äldre rättigheten. Även den nyligen komna domen i målet M 3583-19 vid Mark- och 
miljödomstolen i Växjö får anses visa att en äldre rättighet kan ligga till grund för 
omprövning och tillskapandet av moderna miljövillkor.  
 
Kombinationen av tekniska utredningar och äldre handlingar är därför troligen var 
rättsläget står idag, kan man som verksamhetsutövare relatera till dessa bevis så bör 
en urminnes hävd vara tillräckligt. Utgångspunkten måste rimligen vara att alla 
verksamhetsutövare med äldre rättigheter ska söka omprövning av sina äldre 
rättigheter. Endast i de fall där det inte finns äldre rättigheter eller där närmare 
undersökningar visar på att vattenregleringen har ändrats i betydande del så kan 
nyprövning vara aktuellt. Detta bör således också vara länsstyrelsens utgångspunkt 
varför hela den aktuella delen av bakgrundsbeskrivningen behöver ändras. 
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En del i det arbete som ska göras i samverkan är inte bara att ange alla delar som 
vattenkraften kan anses påverka vattenmiljön och kulturvärden. Det framgår 
uttryckligen av 42 b § i förordningen om vattenverksamhet liksom i förslaget till 
vägledning för samverkan från Ha V att det ska tas fram underlag som medför att 
moderna miljövillkor kan ges alla kraftverk. Dessa moderna miljövillkor ska vara en 
avvägning mellan största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv tillgång på 
vattenkraftsel. Det utkast till bakgrundsbeskrivning länsstyrelsen nu har 
lagt fram innehåller inte en enda del som handlar om effektiv tillgång till 
vattenkraftsel. Det är inget eget stycke och frågan behandlas överhuvudtaget inte alls 
i den nuvarande bakgrundsbeskrivningen. För att kommande arbete med att 
diskutera avvägningar kring vilka åtgärder som ska vidtas vid aktuella anläggningar 
ska kunna genomföras så måste detta självklart åtgärdas. 
 
Frågan om effektiv tillgång till vattenkraftsel handlar i grunden om det av Riksdag 
och Regering antagna planeringsmålet om maximala förluster efter genomförda 
omprövningar om 1,5 TWh. För att kunna få till en återverkning av detta 
planeringsmål i de enskilda prövningarna har man tidigare i lagstiftningsärendet 
arbetat med det s.k. HARO-värdet, en form av uträkning kring 
hur mycket påverkan som kan bedömas vara acceptabel i olika vattendrag. De mera 
konkreta värdena, hur man ska förhålla sig till dessa och hur det ska påverka 
prövningarna är rimligen en fråga som bäst besvaras av Energimyndigheten och 
Svenska Kraftnät. Med tanke på att det inför de första omprövningarna inte finns 
några som helst fakta att tillgå i dessa delar så bör det anses åligga länsstyrelsen att 
begära in yttrande/klargörande från de två aktuella myndigheterna. Att 
verksamhetsutövarna ska ha någon som helst praktisk möjlighet att på egen 
hand hantera frågan är i grunden omöjligt att se. Frågan är klart mera komplex och 
måste rimligen hanteras av myndigheterna, inte verksamhetsutövarna. Med tanke på 
att både Energimyndigheten och Svenska Kraftnät ingår i de myndigheter som 
ytterst ansvarar för dessa frågor i den nationella planen borde det gå att begära att de 
ska yttra sig särskilt i aktuellt avsnitt. Utöver detta bör det även klargöras att för de 
nu aktuella kraftverken gäller följande. Dessa är i ett nationellt perspektiv inte 
särskilt stora men på en regional och lokal nivå har de klar betydelse. Och detta då 
de naturliga förhållandena är sådana att kraftverken vid normala förhållanden 
producerar som allra mest under vintertid då efterfrågan är som störst. Detta ger 
en stor nytta i elnäten då det vintertid ofta är förhållanden som gör att vindkraften 
inte klarar av att producera i den takt som erfordras. Vattenkraften i de aktuella 
kraftverken tillför både el och ger även välbehövlig balans i kraftsystemet vid dessa 
tider när systemen är som mest belastade. Då det dessutom är frågan om 
anläggningar som ligger på landsbygden medför det ytterligare 
fördelar på det sättet att den balanserande delen av produktionen finns långt ut på 
ledningarna, där systemen är som skörast. Det är således frågan om anläggningar 
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som ur ett lokalt och regionalt perspektiv har en mycket positiv betydelse för 
elnätet. Till detta kommer även att det är frågan om producerande anläggningar som 
belägna långt söderut i elområde SE4. Detta är det absolut känsligaste elområdet av 
alla i landet och där el- och effektbrist idag är ett faktiskt problem på ett sätt som 
inte förekom för 10-20 år sedan. Varje kWh, och då särskilt från vattenkraften med 
dess för elnäten så värdefulla egenskaper, torde vara av stor nytta. Kort sagt, 
hela frågan om de aktuella kraftverkens bidrag förbigås helt i utkastet till bakgrunds 
beskrivning vilket får anses vara i direkt strid med de gällande reglerna i aktuell 
förordning. Detta måste självklart ordnas till nästa version av 
bakgrundsbeskrivningen. 
 
En stor brist i underlaget är även att det till största delen saknas objektspecifikt 
underlag. Det finns idag visst material kring de olika anläggningarna, främst i form 
av kartor och skrivningar som gäller vissa anläggningar. I andra länsstyrelsers 
bakgrundsmaterial så har man använt sig av en lösning där det finns objektsspecifika 
sammanfattningar kring varje kraftverk. Detta underlättar klart översiktligheten för 
verksamhetsutövarna och gör det då lättare att komma med synpunkter på vad som 
gäller just deras anläggning. En sådan lösning bör övervägas av 
länsstyrelsen även i detta fall. 

Länsstyrelsens svar och kommentarer 

Angående påverkan på MKN och hur man ska se på andra anläggningar och 
vandringshinder utöver NAP-anläggningarna anser Länsstyrelsen att 
bakgrundsbeskrivningen är så tydlig som möjlig utifrån givna förutsättningar. 
Eftersom god ekologisk status ska uppnås i vattenförekomsten anser Länsstyrelsen 
att det är rimligt att förvänta sig att övriga artificiella vandringshinder görs 
passerbara. Därför ser Länsstyrelsen ingen anledning att minska ambitionsnivån för 
miljöanpassningar med hänvisning till övriga artificiella vandringshinder i 
vattenförekomsten.  
 
När det gäller MLQ har Länsstyrelsen beskrivit nuvarande kunskapsläge i 
bakgrundsbeskrivningen vilket är så längt Länsstyrelsen anser att det är rimligt att 
bakgrundsbeskrivningen ska sträcka sig. Det är känt att det delvis saknas data på 
MLQ samt att SMHI:s modellerade värden tenderar att överskatta mängden vatten 
som faktiskt rinner i vattendraget vid lågflöden, SMHI påpekade detta i sitt 
remissvar. Synpunkten föranleder ingen ändring.  
 
Angående Natura 2000-områden görs förtydligande i ”Analys och förslag på 
miljöanpassningar” att Länsstyrelsen bedömer utifrån nuvarande kunskapsläge att det 
inte kommer att krävas Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken 7 kap § 28a för 
majoriteten av NAP-anläggningarna. Länsstyrelsen ser dock behov av att utreda 
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frågan vilket förtydligas under anläggningarna Klövahallar och Klippankraftverken i 
texten kopplad till respektive anläggning i analysen. För frågan om Natura 2000-
områden och behov av tillstånd tas även upp under avsnittet ”Redovisning av olika 
uppfattningar ”.  
 
Vad som krävs för att styrka en äldre rättighet kommer det vara upp till domstol att 
avgöra. Det Länsstyrelsen tar upp i bakgrundsbeskrivningen skrivs i upplysningssyfte 
för att verksamhetsutövaren ska kunna ta ett informerat val kring vilken typ av 
ansökan han eller hon går in med, detta anser Länsstyrelsen framgår av nuvarande 
text. Genomgången av domar i remissvaret förefaller tämligen korrekt men 
framförallt frågan om turbindrift kan omfattas av en omprövning anser Länsstyrelsen 
aldrig riktigt ställts på sin spets. Synpunkten föranleder ingen ändring av 
bakgrundsbeskrivningen. 
 
Frågorna om effektiv tillgång till el, tillstånd, samt kraftigt modifierat vatten 
behandlas i avsnittet ”Redovisning av olika uppfattningar ”. Synpunkterna föranleder 
inga ändringar i bakgrundsbeskrivningen. 

Svalövs kommun 

 
Förvaltningen anser bakgrundsbeskrivningen generellt är väl genomförd och att 
förutsättningarna i Klövabäcken är korrekt beskrivna. Förvaltningen ställer sig 
dock frågande till att Lilla Bäljaneå inte finns med i bakgrundsbeskrivningen 
trots att vattendraget påverkas betydligt av de vattenkraftsanläggningar som 
ligger nedströms i Rönneås huvudfåra. Vidare bör vattenmyndigheten fullt ut 
använda de möjligheter som EU-rätten ger avseende undantag och förklarande 
av vatten som kraftigt modifierade. 

Länsstyrelsens svar och kommentarer 

Länsstyrelsen anser att Lilla Bäljane å påverkas i så begränsad omfattning av NAP-
anläggningar att den inte behöver redovisas särskilt. För frågan om att klassa 
vattenförekomster som kraftigt modifierade hänvisas till avsnittet ”Redovisning av 
olika uppfattningar ”. Synpunkten föranleder ingen ändring i 
bakgrundsbeskrivningen. 

Svensk Vattenkraftförening (SVAF) 

Svensk Vattenkraftförening (SVAF) följer samverkan kring Rönne å genom både 
Skånes Vattenkraftförening och de enskilda verksamhetsutövarna i 
avrinningsområdet. Syftet med detta yttrande är främst att avvisa länsstyrelsens åsikt 
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i några frågor av generell karaktär, frågor där Skånelänsstyrelsen förvisso inte står 
ensam men ändå har hamnat fel. 
 

Allmänna synpunkter 

Först dock några allmänna synpunkter. Bakgrundsbeskrivningen domineras av främst 
vattenmiljön men också kulturmiljön får en fyllig behandling. I stort förefaller de 
rimliga. Det finns dock några avsnitt som domineras av länkar (vilka i sig är bra) 
men där det saknas en sammanfattande text. Mer detaljerade synpunkter kommer 
säkert från regionalt och lokalt håll. Hydrologin får också utrymme, det är dock 
angeläget att ännu mer gå in på vilka problem en (mycket) låg vattenföring kommer 
att orsaka många år. MQ och MLQ är just medelvärden och särskilt när det gäller 
MLQ kan enstaka år höja medelvärdet på ett sätt som ger en falsk bild av 
hur det ser ut de flesta år (för att inte tala om år med extremt torra somrar - 
höstar). Detta drabbar inte bara vattenkraften (som är van vid det) utan också 
vattenförsörjningen (bra diskussion om Ringsjön), bevattning och inte minst de 
fiskarter som egentligen skulle vilja vandra vid en tid när flödena är små. De här 
problemen kommer att accentueras genom den klimatförändring som verkar 
trolig (bra diskussion). Ännu värre blir de om Skåne-länsstyrelsen lyckas få till stånd 
utrivning av dammar, då hålls ännu mindre vatten kvar i landskapet till förfång för 
alla samhällsintressen, inte minst vattenmiljön. 
 

Även mindre kraftverk bidrar till systemstabiliteten 

Länsstyrelsen hävdar, med hänvisning till den s k reglerbidragsrapporten 
Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet, att de aktuella kraftverken 
saknar reglerbidrag. Om det beror på okunnighet eller något annat må vara osagt 
men denna rapport är ett mycket svagt aktstycke som systematiskt missar de bidrag 
till elsystemet som mindre kraftverk redan lämnar respektive har potential att 
lämna. För det första bidrar rotationsenergin (=svängmassan) till nätstabiliteten. För 
det andra bidrar kraftverken till säsongregleringen genom att huvuddelen av deras 
produktion sker under höglastperioden helt enkelt genom att det är då flödet är 
störst. Att den sker i det allra tydligaste underskottsområdet är ytterligare ett bidrag 
till systemstabiliteten. Men de mindre kraftverken har också en potential att bidra 
till regleringen i sekund-, minut- och timperspektiven. De flesta är byggda för eget 
nät, utrustningen finns oftast kvar och kan enkelt kompletteras. Genom att 
aggregeras till ett större virtuellt kraftverk kan också de mindre kraftverken 
bidra till systemtjänstmarknaden. Detta är inte bara tekniskt enkelt, det har börjat 
användas kommersiellt. Trots att både EU- och svensk rätt framhåller också de 
lokala och regionala perspektiven sitter länsstyrelsen här fast i det nationella. 
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Elberedskapen 

Bakgrundsbeskrivningen säger inte ett ord om elberedskapen och den mycket viktiga 
roll de mindre kraftverken kan spela. Den nationella planen räknar i en bilaga upp 
de stora norrlandsälvarna som viktiga för beredskapen. Men den vanligaste 
krissituationen är att elnätet faller ifrån, då har man ingen glädje av t ex 
Harsprånget. De mindre kraftverken däremot finns i eller i anslutning 
till mindre och större orter och kan där hålla igång samhällskritiska funktioner som 
vatten- och reningsverk, telekommunikation, enstaka affärer, bensinpumpar, 
äldreboenden m m. Också här sitter länsstyrelsen fast i ett nationellt perspektiv. 
 

Äldre rättigheter gäller 

Skåne-länsstyrelsen är en av de länsstyrelser som försöker slingra sig undan 
riksdagens kristallklara beslut när man röstade ja till proposition 2017/18:243 och 
inte minst civilutskottets betänkande, att äldre rättigheter gäller som om de vore 
tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsens agerande kan inte ses som annat än ett 
sätt att göra omprövningsprocessen så påfrestande och kostsam som möjligt för 
verksamhetsutövarna. Det är ett anständighetskrav att länsstyrelsen 
stryker dessa slingerbultar ur den slutliga bakgrundsbeskrivningen. 
 

Vi lyfter de frågor vi vill 

Länsstyrelsen undanber sig synpunkter på miljökvalitetsnormerna och hänvisar den 
frågan till vattenmyndigheterna. Så enkelt kommer man inte undan. Även om 
förslag till beslut tas fram av vattenmyndigheterna och besluten fattas av 
vattendelegationerna spelar länsstyrelsen en mycket viktig roll när det gäller att ta 
fram underlag. Det är också uppenbart att länsstyrelsen sitter fast i samma felaktiga 
tolkning och tillämpning av EU-rätten och samma totala nonchalans för av riksdag 
och regering fattade beslut som hela den svenska vattenförvaltningen. EU:s 
vattendirektiv och CIS-dokument 37 ger i princip möjlighet att KMV-klassa alla 
vattenförekomster med eller påverkade av vattenkraft och det politiska systemet har 
bestämt att dessa möjligheter ska utnyttjas fullt ut. 
 
Vi har alla för några dagar sedan kunnat ta del av Havs- och vattenmyndighetens 
yttrande över vattenmyndigheternas samrådsunderlag, ett yttrande så kritiskt att 
man kan undra om Energiföretagen eller SVAF varit spökskrivare. Det gäller bl a 
möjligheten att KMV-klassa ytterligare vattenförekomster, något som Havs- och 
vattenmyndigheten tar upp också i sin redovisning av ett regeringsuppdrag 15 april. 
Det borde få även Skåne-länsstyrelsen att fundera över om man inte borde komma 
upp ur skyttegraven. Vattenförvaltningen har på 15 år inte åstadkommit något 
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nämnvärt, jo, i just Skånes fall några förödande utrivningar. Det är dags att se att 
vattenförvaltning handlar inte bara om vattenmiljö utan ett tiotal samhällsintressen, 
de finns uppräknade i både vattendirektivet och vattenförvaltningsförordningen (4.3 
i båda fallen). Att utveckla vattenmiljö, vattenkraft och alla de andra 
samhällsintressena handlar om att hitta rimliga avvägningar. Det kräver att 
länsstyrelsen på ett helt annat sätt lever upp till sitt tvärsektoriella uppdrag. 

Länsstyrelsens svar och kommentarer 

Länsstyrelsen följer gällande lagar och regler samt agerar utifrån rättspraxis. Det 
Länsstyrelsen har tagit upp om tillstånd har varit för att ge verksamhetsutövare 
möjlighet att förbereda sina ansökningar och Länsstyrelsen bedömer att en väl 
förberedd ansökan ökar verksamhetsutövares möjligheter att få moderna 
miljövillkor för fortsatt drift.  
 
Frågorna om effektiv tillgång till el, NAP-anläggningarnas vattenhållande förmåga, 
tillstånd samt kraftigt modifierat vatten behandlas i avsnittet ”Redovisning av olika 
uppfattningar ”. Föranleder inga ändringar i bakgrundsbeskrivningen. 

Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet har följande synpunkter på länsstyrelsen Skånes remitterade 
bakgrundsbeskrivning av Rönne å inför kommande prövningar inom den nationella 
planen för moderna miljövillkor (NAP).  

Angående vattenverksamheterna i bakgrundsbeskrivningen  

Kammarkollegiet ser positivt på länsstyrelsens genomgång av förutsättningarna för 
att rättigheter som urminnes hävd etc. ska kunna åberopas som tillstånd. Nämnda 
genomgång tydliggör att det är verksamhetsutövarna som ansvarar för att ta fram 
kompletta underlag som kan ligga till grund för prövning. Här kan även tilläggas att 
omprövning förutsätter att det finns något att ompröva samt att rättskraft endast 
gäller avseende de frågor som har prövats. 

Avslutande kommentar 

Bakgrundsbeskrivningen innehåller inga analyser av åtgärdsbehov eller förslag på 
miljöåtgärder. Det är därför svårt att utläsa exakt vilka åtgärder som skulle behöva 
vidtas för att berörda vattenförekomster ska nå normen god ekologisk status. 
Kollegiet vill dock inför kommande miljöprövningar särskilt betona att oavsett vilka 
miljöförbättrande åtgärder som blir utfallet av stundande domstolsprövningar 
behöver gällande miljökvalitetsnormer uppnås i varje enskild vattenförekomst för att 
säkerställa följsamhet till Sveriges EU-rättsliga förpliktelser. 

Länsstyrelsens svar och kommentarer 



 

   
 

139(249) 

 Dnr 531- 8122-2021  
  

  
  

     

 

Frågan om tillstånd behandlas i avsnittet ”Redovisning av olika uppfattningar ”. 
Föranleder inga ändringar i bakgrundsbeskrivningen. 

Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät lämnar härmed synpunkter om komplettering i Länsstyrelsens 
remiss gällande ”Bakgrundsbeskrivningen Rönne å”. Svenska kraftnät har inga 
synpunkter på den bifogade Bakgrundsbeskrivningen i stort då den beskriver 
dagsläget för området kring Rönne å; naturvård, friluftsliv, vattenmiljö, 
kraftverk/produktion, kulturmiljö, historia, etc. Bakgrundsbeskrivningen nämner 
vattenkraftens viktiga bidrag till effektregleringen i Sverige och även Rönne 
åområdets mycket ringa bidrag i detta sammanhang. 
 
Då elberedskapsaspekter såsom dödnätsstartsförmåga eller ödrift inte nämns i 
bakgrundsbeskrivningen önskar Svenska kraftnät att en komplettering införs i 
första stycket under rubriken ”Vattenkraft” på sid 37, före meningen som börjar 
med "I tabell 4 finns uppgifter om samtliga NAP-.... 
 
Kompletterande text: 
Vattenkraftanläggningar som har marginell betydelse som reglerkällor på nationell 
nivå kan dock ha stor betydelse ur ett elberedskapsperspektiv. Dessa 
vattenkraftanläggningar kan stå för regleringen i små lokala nät (så kallade önät) 
och om de har dödnätsstartförmåga så kan de utgöra startpunkten för 
uppbyggnaden av önät. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Stf enhetschef Oscar Ehnbom efter föredragning 
av Projektledare inom elberedskap Anette Engström. I ärendets handläggning har 
även deltagit resurskonsult Gunnar Krebs. 
Sundbyberg, dag som ovan 

Länsstyrelsens svar och kommentarer Svenska kraftnät 

Frågan om effektiv tillgång till el behandlas i avsnittet ”Redovisning av olika 
uppfattningar ”. 
 
Länsstyrelsen kompletterar bakgrundsbeskrivningen med den önskade 
kompletterande texten med undantag för ordet stor. I Rönne å avrinningsområde 
anser Länsstyrelsen att vattenkraftverken är så små, största anläggning med planerad 
fortsatt drift har årsproduktion på ca 1800 MWh/år men majoriteten har 100 
MWh/år eller lägre, vilket enligt Länsstyrelsen gör det är svårt att se att 
anläggningarna skulle ha någon stor betydelse för elberedskapsperspektivet. Ingen 
verksamhetsutövare har heller aktiv rapporterat att de har förmåga att stå för 
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regleringen i små lokala nät (så kallade önät) eller angett ifall de har 
dödnätsstartförmåga 
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1 Inledning 
 
Denna analys och genomgång av verksamhetsutövares förslag på miljöanpassningar 
har tagits fram som en del i Länsstyrelsen uppdrag att leda samverkan inom 
prövningsgruppen Rönne å i enlighet med den nationella planen för moderna 
miljövillkor för vattenkraften (NAP). Analysen är baserad på Havs- och 
Vattenmyndighetens (HaV) vägledning66 men har anpassats till de regionala behoven 
och det arbete Länsstyrelsen hunnit göra innan vägledningen publicerades. Eftersom 
det bara återstår fram till den 1 februari 2022 innan respektive verksamhetsutövare 
ska lämna in ansökningarna om moderna miljövillkor till domstol prioriterar 
Länsstyrelsen att färdigställa denna analys och översikt av planerade åtgärder vid 
respektive vattenkraftverksanläggning.  
 
Syftet med detta dokument är att inför prövning i domstol analysera behovet av 
miljöanpassningar, redovisa de förslag på miljöanpassningar verksamhetsutövare 
tagit fram samt att ge Länsstyrelsens syn på föreslagna åtgärder och kvarstående 
frågor. 
 
Analysen av behovet av miljöanpassningar har gjorts utifrån miljökvalitetsnormer för 
vatten och statusklassning enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och de 
värden som redovisats i bakgrundsbeskrivningen samt vad verksamhetsutövarna tagit 
upp under samverkan. Analysen bygger vidare på bakgrundsbeskrivningen och för 
en god förståelse av analysen bör läsaren även ha tillgång till 
bakgrundsbeskrivningen. I analysen försöker Länsstyrelsen klargöra vilka 
miljöanpassningar som kan bli aktuella vid varje anläggning. Det innebär bland annat 
förslag på miljöanpassningar enligt bästa möjliga teknik67 för att de berörda 
verksamheterna: 
 

• inte ska försämra statusen för relevanta kvalitetsfaktorer, 
• inte ska äventyra att gällande miljökvalitetsnormer nås, 
• inte ska försvåra möjligheterna att uppnå bevarandemålen för naturtyper och 

arter inom Natura 2000-områden, 

 
 
66 Vägledning om samverkan inför prövning enligt nationella planen - Omprövning för moderna miljövillkor - 
Vattenkraft och arbete i vatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) 
67 Vägledning för fisk- och faunapassager - Vattenkraft och arbete i vatten - Havs- och vattenmyndigheten 
(havochvatten.se) 

https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/vagledning-om-samverkan-infor-provning-enligt-nationella-planen.html#Analys
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/vagledning-om-samverkan-infor-provning-enligt-nationella-planen.html#Analys
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html
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• inte ska försvåra möjligheterna att uppnå respektive upprätthålla en gynnsam 
bevarandestatus för berörda arter som finns upptagna i 
artskyddsförordningen, 

• inte ska försvåra möjligheterna att uppfylla Sveriges åtaganden gällande ål 
inom ramen för EU:s ålförordning, 

• mildra eventuell negativ påverkan på övriga vattenmiljövärden, och 
• mildra eventuell negativ påverkan på andra allmänna intressen till exempel 

kulturmiljö och reglerkraft. 

 Verksamhetsutövarnas bidrag till analysen och förslag på 
miljöanpassningar   

I samband med arbetet att ta fram analysen har Länsstyrelsen genomfört 
samverkansmöten med alla verksamhetsutövare inom prövningsgruppen. I de flesta 
fall har det varit tre individuella möten med respektive verksamhetsutövare varav ett 
fältbesök. Vid mötena har verksamhetsutövarna haft möjlighet att ge sin bild av 
verksamhetens miljöpåverkan samt diskutera behov av miljöanpassningar med 
Länsstyrelsen. Verksamhetsutövarna förslag på miljöanpassningar har dokumenterats 
i tjänsteanteckningar som verksamhetsutövarna har givits möjlighet att yttra sig 
över. Baserat på tjänsteanteckningarna har Länsstyrelsen sammanställt 
åtgärdsförlagen under avsnittet Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens 
planerade miljöanpassningar. Förslagen på miljöanpassningar som 
verksamhetsutövarna har framfört i samverkan är inte bindande.  
 
Länsstyrelsen ser positivt på att många verksamhetsutövare redan kommit relativt 
långt med sina förslag på miljöanpassningar vilket ger goda förutsättningar att under 
hösten ta fram den detaljerade utformningen av förslagen. Länsstyrelsen fortsätter 
gärna dialogen med verksamhetsutövare kring utformning av åtgärder, uppföljning, 
flödesfördelningar eller annat som berör ansökan. Verksamhetsutövare uppmanas 
kontakta Länsstyrelsen om de önskar fortsatt dialog kring ansökan framöver, även 
efter att den formella samverkansprocessen avslutats. 
 

1.2 Översikt över verksamhetsutövarnas planerade 
miljöanpassningar 

 
I avrinningsområdet finns det 18 vattenkraftsanläggningar som är anmälda till NAP 
och figur 1 ger en översikt över deras föreslagna miljöanpassningar. En del har 
kommit långt i arbetet med att ta fram förslag till miljöanpassningar medan det i 
några fall är osäkert vilka anpassningar verksamhetsutövaren ska gå vidare med.  
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Majoriteten planerar fortsatt drift med miljöanpassningar för upp och nedströms 
passerbarhet för de vandringsbenägna fiskarterna enligt referensförhållandet på 
platsen.  
 
För de tre vattenkraftverken i Rönne ås huvudfåra har verksamhetsutövaren, 
Klippans kommun, tagit beslut om att avveckla verksamheten och återskapa 
konnektiviteten vilket tillgängliggör stora arealer för starksimmande fiskarter. Även 
tre andra verksamhetsutövare planerar avveckling. I Pinnån, vid Stora mölla, finns 
ett naturligt definitivt vandringshinder som bara ål kan passera uppströms vilket gör 
att det inte finns behov av att skapa passerbarhet för alla arter i uppströmsriktning. 
Även Klövahallar är ett naturligt vandringshinder där det i nuläget är oklart om 
andra fiskarter än ål har kunnat passera uppströms. 
 
 

 
Figur 4 Verksamhetsutövarnas nuvarande planerade miljöanpassningar   

1.3 Övergripande behov av miljöanpassningar inom 
avrinningsområdet 
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Som beskrivits i bakgrundsbeskrivningen finns det höga natur- och 
kulturmiljövärden inom Rönne å avrinningsområde. Huvudfåran samt flera av 
biflödena är utpekade som nationellt särskilt värdefulla vatten. Avrinningsområdet 
hyser ett stort antal fiskarter i ett ursprungligt fiskbestånd samt en rik bottenfauna i 
delar av avrinningsområdet.  
 
Genom bland annat ett omfattande restaureringsarbete finns det få övriga artificiella 
vandringshinder i avrinningsområdet och det är bara i Pinnån det ligger övriga 
artificiella hinder nedströms NAP-anläggningar. Eftersom god ekologisk status ska 
uppnås till 2027 i vattenförekomsten och de moderna miljövillkoren ska löpa över 
40 år anser Länsstyrelsen att det är rimligt att förvänta sig att övriga artificiella 
vandringshinder görs passerbara väl inom tiden de moderna miljövillkoren är 
gällande. Därför ser Länsstyrelsen heller ingen anledning att ställa lägre krav på 
miljöanpassningar med hänvisning till övriga artificiella vandringshinder i 
vattenförekomsten i de fall de förekommer. Det pågår också ett aktivt tillsynsarbete 
riktat mot övriga vandringshinder.  

 Behov av miljöanpassningar utifrån miljökvalitetsnormerna. 

Inom vattenförvaltningen – Sveriges arbete med EU:s vattendirektiv - har samtliga 
vattenförekomster med NAP-anläggningar i Rönne å avrinningsområdet bedömts ha 
måttlig ekologisk status.  Målsättningen, den så kallade miljökvalitetsnormen, är att 
uppnå minst god ekologisk status. På Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 
hemsida finns information om alla vattenförekomster inklusive statusbedömningar 
och tidsundantag. I tabell 1 nedan finns en ett urval av miljökvalitetsnormer (MKN) 
och statusklassningar som kan vara relevanta i NAP, tabellen är en kopia av den som 
finns i bakgrundsbeskrivningen. Länsstyrelsens syn på behovet av miljöanpassningar 
utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och statusklassning som redovisas i 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Behovet av åtgärder kompletteras sedan 
med vad Länsstyrelsen ser behov av för att leva upp till övriga punkter redovisade i 
inledningen. Kriterierna för klassning av god ekologisk status samt för de olika 
kvalitetsfaktorerna och parametrarna finns i Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 
2019:25)68. 
 
Vattenkraften påverkar de så kallade hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna vilka i 
sin tur påverkar de biologiska kvalitetsfaktorerna och i slutänden den ekologiska 
statusen. För att en vattenförekomst ska kunna uppnå god ekologisk status behöver 

 
 
68 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifterom klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten; 
(lansstyrelsen.se) 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA59827031
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14976638
https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary/55035/HVMFS%202019-25-ev.pdf
https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary/55035/HVMFS%202019-25-ev.pdf
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alltså även de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna uppnå god status. De 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna för vattendrag innefattar bedömningar av 
konnektivitet, hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd. Den största påverkan 
från kraftverken i Rönne å avrinningsområde föreligger på konnektiviteten. 
Däremot är påverkan på hydrologin begränsad eftersom samtliga kraftverk drivs som 
så kallade strömkraftverk, och alltså inte reglerar flödena i någon stor omfattning. 
 
I föreskriften HVMFS 2019:25 Tabell 2.1, Bilaga 3 definieras begreppet 
konnektivitet i vatten som möjligheten till spridning och fria passager för djur, 
växter, sediment och organiskt material i uppströms och nedströms riktning. God 
status avseende konnektivitet i uppströms och nedströms riktning i vattendrag 
definieras som att högst 25 % av de vandringsbenägna fiskarterna enligt 
referensförhållandet saknas på grund av bristande konnektivitet i uppströms och 
nedströms riktning eller saknar möjlighet att vandra inom eller genom 
ytvattenförekomsten. 
 
Vid samtliga kraftverk i Rönne å avrinningsområde behöver miljöanpassningar 
genomföras för att uppfylla målsättningarna avseende konnektivitet i uppströms och 
nedströms riktning. Åtgärder för fria vandringsvägar innebär i många fall 
faunapassager som kan passeras av vandringsbenägna arter, såväl svagsimmande som 
starksimmande. Referensförhållandena på den aktuella platsen är emellertid 
avgörande för vilka arter som ska kunna passera. Typiska miljöanpassningar för 
nedvandring är fiskanpassade galler med flyktöppningar och avledare. Det är också 
vanligt att galler vid turbinutloppskanalen behövs för att förhindra felvandring.  
 
Havs- och vattenmyndigheten har listat 23 fiskarter som bedöms ha 
vandringsbehov69. Detta är de fiskarter som man tar hänsyn till vid bedömningen av 
konnektivitet i uppströms och nedströms riktning om de utgör en del av 
referensförhållandena. I bakgrundsbeskrivningen redovisas vilka fiskarter som har 
fångats i olika vattenförekomster i avrinningsområdet. Detta ger en fingervisning om 
vilka arter som förekommer i den aktuella vattenförekomsten. Exempel på 
vandringsbenägna arter som tas upp i bakgrundsbeskrivningen i en eller flera delar 
av vattenförekomsterna är lax, öring, ål som är starksimmande. Svagsimmande 
vandringsbenägna arter är lake, havsnejonöga, flodnejonöga, elritsa, abborre, mört, 
gädda.  Det är emellertid inte säkert att alla förekommande arter har fångats vid 
elfiske, dessutom kan det historiskt har förekommit flera fiskarter. Till exempel har 
havsvandrande lax, öring och sannolikt nejonöga förekommit uppströms Klippan 

 
 
69 Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster (havochvatten.se)  

https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1efe1/1600933718978/11.%20Vandringsben%C3%A4gna%20fiskarter.pdf
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innan kraftverken i huvudfåran byggdes ut på 1940-talet, och utgör alltså en del av 
referensförhållandena där. 
 

 Referensförhållanden 
 
I detta dokument används begreppet referensförhållandet med samma definition 
som i 1 kap 3 § HVMFS 2019:25: 
”Referensförhållande: tillstånd i form av biologiska, allmänna fysikalisk, kemiska och 
hydromorfologiska funktioner och strukturer som en ytvattenförekomst uppvisar vid 
ingen eller mycket liten mänsklig påverkan. Referensförhållande kan fastställas 
specifikt för ytvattenförekomsten eller för typer av ytvattenförekomster” 
 
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att vid bedömning av hur en verksamhet 
påverkar miljön görs i relation till ovan definitionen av referensförhållandet för att 
det ska vara möjligt att avgöra om verksamheten riskerar äventyra 
miljökvalitetsnormerna.  
 
Det innebär att miljöanpassningarna som görs vid vattenkraft behöver jämföras med 
förhållandena innan en damm byggdes för att kunna avgöra påverkan på MKN samt 
om det finns risk att de äventyras.  

 Behov av miljöanpassningar utifrån andra intressen  

För verksamhetsutövarna är det viktigt att i sina ansökningar utreda  om det krävs 
ytterligare åtgärder i förhållande till artskyddsförordningen, den nationella 
förvaltningsplanen för ål samt mildra eventuell negativ påverkan från 
miljöanpassningar på andra allmänna intressen som kulturmiljö och effektiv tillgång 
på vattenkraftsel.  
 
Länsstyrelsen bedömer utifrån nuvarande kunskapsläge att det inte kommer att 
krävas Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken 7 kap § 28a för majoriteten av NAP-
anläggningarna då Länsstyrelsen inte ser någon större risk att miljön i ovan beskrivna 
Natura 2000-områden på ett betydande sätt påverkas negativt av NAP-
anläggningarnas föreslagna miljöanpassningar. I de fall Länsstyrelsen ser behov av att 
utreda frågan närmare tas detta upp under respektive anliggning i dokumentet 
Analys och förslag till miljöanpassningar. 
 
  
 
  



 

 

Tabell 6. Urval av MKN och statusklassningar som kan vara relevanta i NAP. Detta är ingen fullständig tabell och inför prövning är det viktigt att titta på individuella 
vattenförekomster och anläggningar. Vattenförekomster upp och nedströms anläggningar kan också vara påverkade av åtgärder. GES står för God ekologisk status. Informationen 
hämtad i VISS den 18 mars 2021. 

Vattenförekomst Anläggningar MKN Ekologisk 
status 

Konnektivitet Fisk Hydrologisk 
regim 

Morfologiskt 
tillstånd 

Betydande 
påverkan 
Vattenkraft 

Kägleån:Rössjöholmsån-
Margretetorp 
dammutlopp 

Skaftarp GES 2033 Måttlig Otillfreds-
ställande 

Måttlig Dålig Otillfreds-
ställande 

Konnektivitet 
 
 

Rössjöholmsån: Rönne 
å-Kägleån 
 

Västra kvarn 
Östra kvarn 

GES 2027 Måttlig Måttlig Måttlig Dålig Otillfreds-
ställande 

Hydrologisk regim 
Konnektivitet 

Rössjöholmsån: 
Kägleån-Rössjön 

Röamöllan 
nedre 
Röamöllan övre 
Rössjöfors 
vattenkraftverk 
Nyamölla 
Rössjöholms 
Kraftstation 

GES 2033 Måttlig Otillfreds-
ställande 

Måttlig Dålig Otillfreds-
ställande 

Hydrologisk regim 
Konnektivitet 
 

Pinnån: Rönne å-
Hjälmsjön 

Skvattemölla 
Stora mölla 
Brukets kvarn 

GES 2027 Måttlig Dålig Måttlig Dålig Otillfreds-
ställande 

Konnektivitet 
 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25636011
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25636011
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25636011
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA57939111
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA57939111
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14976638
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14976638
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27985066
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27985066


 

 

Bäljane å nr 1: 
Smålarpsån-Perstorpsån 

Söndraby mölla GES 2027 Måttlig Måttlig Måttlig Dålig Måttlig Konnektivitet 
 

Bäljane å nr 1: 
Perstorpsån-Källa 
(Oderbäck) 

Ebbarp 
kraftverk 

GES 2027 Måttlig Dålig Måttlig Dålig Otillfreds-
ställande 

Konnektivitet 
 

Klövabäcken Klövahallar 
(Glaskonst) 

GES 2033 Måttlig Otillfreds-
ställande 

Måttlig Otillfreds-
ställande 

Måttlig Konnektivitet 
 

Rönne å: Klövabäcken-
Skärån 

Forsmöllan 
Stackarp 
Klippan 

GES 2033 Måttlig Dålig Måttlig Måttlig Måttligt Hydrologisk regim 
Konnektivitet 
 

Snällerödsån Snälleröds 
kvarn 

GES 2033 Måttlig Otillfreds-
ställande 

Måttlig Dålig Otillfreds-
ställande 

Konnektivitet 
 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14946877
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14946877
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79934815
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79934815
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79934815
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA70766331
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA60391049
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA60391049
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA59827031
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1.4 Behov av funktionsvillkor och uppföljning av 
skyddsåtgärdernas funktion 

Skyddsåtgärder som vidtas vid verksamheter och villkor som föreskrivs har till syfte 
att avhjälpa en del av den negativa miljöpåverkan som en verksamhet, i detta fall ett 
vattenkraftverk, medför för vattendraget. Hur långtgående krav som ställs på 
skyddsåtgärder och vilka villkor som föreskrivs följer av den påverkan verksamheten 
har. Det kan vara såväl den enskilda anläggnings direkta påverkan på vattendraget 
men också vilken påverkan verksamheten bidrar till i ett större sammanhang. För att 
säkerställa att skyddsåtgärdens syfte blir tydligt och att det inte råder några 
tveksamheter kring vad den eftersträvade funktionen med skyddsåtgärden är kan det 
i vissa fall bli aktuellt att föreskriva tydliga villkor om vilken funktion den vidtagna 
skyddsåtgärden ska uppnå när den färdigställts. Detta görs ofta genom att så kallade 
funktionsvillkor kopplas till verksamheten och skyddsåtgärden. 
 
Ett funktionsvillkor kan ha olika lydelse men det gemensamma är, som framgår 
ovan, att göra det tydligt kring vilka krav som ställs på den skyddsåtgärd som ska 
vidtas och vad den ska uppnå. Hur långtgående funktionskrav som ställs vid en viss 
anläggning kan variera med vilket behov som råder på platsen och i vattendraget 
som helhet. När det kommer till konnektivitet (organismers möjlighet att vandra 
upp- och nedströms i vattendragen) kan det exempelvis vara att det ska vara en 
passagelösning som möjliggör fungerande passage för såväl stark- som svagsimmande 
arter i upp- och nedströmsriktning (jfr MÖDs dom mål nr M 8897-19 från den 9 
juli 2021). Frågan uppstår då snabbt kring vad som avses med ”fungerande” i det 
enskilda fallet. Givet detta är det därför enligt länsstyrelsens bedömning fördelaktigt 
att i domen föreskriva vad som avses med ”fungerande” exempelvis genom att ange 
fasta procenttal kring hur stor del av den havsvandrande fisken som ska minst kunna 
passera anläggningen, så kallad passageeffektivitet. 
 
Oaktat lydelsen av ett funktionsvillkor så medför ett funktionsvillkor i de flesta fall 
att det uppstår ett behov av uppföljning för att veta om man har uppnått det 
eftersträvade målet som fastställs i funktionsvillkoret. Detta oaktat om det i domen 
föreskrivits att det ska vara en ”fungerande fiskväg” eller om mer precisa 
funktionskrav föreskrivits. Det kan därför ofta vara aktuellt att kombinera 
funktionsvillkor med villkor kring att uppföljningsåtgärder ska vidtas inom ramen 
för verksamhetsutövarens egenkontroll. I det fall specifika villkor kring uppföljning 
inte föreskrivs i domen är det en fråga som behöver hanteras inom verksamhetens 
egenkontrollprogram för att tydliggöra hur verksamhetsutövaren ska följa upp 
funktionen i förhållande till beslutade villkor med avseende på passagelösningen. 
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Har inga tydliga villkor avseende funktionen fastställts (exempelvis 
passageffektivitet) bedömer länsstyrelsen att man bör gå tillbaka till vad sökanden 
angett i samband med ansökan avseende passagelösningens funktion och att 
åtagandet om funktionen då får anses omfattas av det så kallade allmänna villkoret. 
Vilken typ av uppföljningsåtgärder som behöver vidtas är beroende av hur 
funktionsvillkoret har utformats. Om kravet är att vissa arter eller kategorier av 
arter (exempelvis svag- respektive starksimmande fiskarter) ska kunna passera kan 
uppföljning exempelvis vara att man med en fiskräknare med hjälp av kamera 
kontrollerar vilka arter som använder passagelösningen. Om villkoren, eller 
åtaganden i samband med ansökan, anger specifika krav på exempelvis 
passageeffektivitet kan andra typer av uppföljning bli aktuellt där man märker fisk 
(pit-tag, telemetri etc.) för att sedan kunna följa hur de rör sig genom 
passagelösningen. Det åligger verksamhetsutövaren att utreda och föreslå vilken typ 
av uppföljning som kan bli aktuell vid den egna verksamheten.  

För majoriteten av anläggningarna inom Rönne å avrinningsområde har, som nämnts 
ovan, bristande konnektivitet identifierats som ett problem. Länsstyrelsen bedömer 
därmed att åtgärder som förbättrar konnektivitet kommer att behöva vidtas vid 
flertalet av anläggningarna för att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska 
kunna uppnås. För flertalet av dessa bedömer Länsstyrelsen vidare att det är fråga 
om passagelösningar som möjliggör fungerande passage för såväl stark- som 
svagsimmande arter i såväl upp- som nedströmsriktning. I det fall det enbart finns 
ett fåtal vattenkraftsanläggningar och andra vandringshinder i ett vattendrag, bästa 
möjliga teknik nyttjas för skyddsåtgärderna och verksamhetsutövaren kan visa att 
föreslagna åtgärder inte riskerar att äventyra MKN är det enligt Länsstyrelsens 
bedömning ofta inte nödvändigt med krav på långtgående funktionsvillkor och 
villkor kring uppföljning. Det eftersom bästa möjliga teknik nyttjas för att 
åstadkomma en god konnektivitet för såväl stark- som svagsimmande arter och att 
det inte förväntas bli några kumulativa effekter som behöver beaktas eftersom 
antalet på varandra följande vandringshinder är lågt. Länsstyrelsen bedömer det då 
som mer prioriterat att det fastställs tydliga villkor med vilka krav som gäller för 
passagelösningen (exempelvis funktionsvillkor i form av att såväl stark- som 
svagsimmande arter ska kunna nyttja passagelösningen). Detta undantar dock inte att 
verksamhetsutövaren inom ramen för egenkontrollen behöver kunna visa att 
passagelösningen är fungerande och uppfyller sitt syfte. I det fall avsteg från vad som 
generellt får anses vara bästa möjliga teknik sker av någon anledning (exempelvis att 
en brantare lutning väljs p.g.a begränsat utrymme på platsen eller liknande) kan det 
enligt Länsstyrelsens bedömning motivera mer långtgående krav kring såväl funktion 
som uppföljning även i vattendrag med relativt få anläggningar. Detta kan också vara 
aktuellt i vattendrag med höga naturvärden som exempelvis Natura 2000-områden 
som riskerar att påverkan av verksamheten. 
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I vattendrag där det finns flera på varandra följande anläggningar (såväl 
vattenkraftverk som övrigt förekommande vandringshinder) bedömer Länsstyrelsen 
att det blir ett ökat behov av att ställa mer precisa krav på funktionen för att 
säkerställa att MKN uppnås och att villkor om passageeffektivitet och uppföljning av 
densamma därmed kan bli aktuellt. Även om bästa möjliga teknik används vid flera 
på varandra flöjande anläggningar behöver man vid dessa förhållanden också bedöma 
den samlade kumulativa effekten av skyddsåtgärderna och sätta villkor som 
säkerställer att funktionen är så pass hög att normen inte riskerar att äventyras till 
följd av den samlade påverkan70. När det kommer till konnektivitet finns kriterierna 
för en god konnektivitet angivet i bilaga 3 till HVMFS 2019:25, tabell 2.1.  För god 
konnektivitet anges följande: 

”1 % till mindre än 25 % av de vandringsbenägna fiskarterna enligt referensförhållandet 
saknas på grund av bristande konnektivitet i uppströms och nedströms riktning eller saknar 
möjlighet att vandra inom eller genom ytvattenförekomsten” (Tabell 2.1, Bilaga 3 HVMFS 
2019:25) 

Det är därmed för vattensystemet som helhet denna bedömning behöver ske. 
Vandringshinder i nedströms belägna vattenförekomster påverkar också 
vattenförekomster uppströms varför en samlad analys för konnektivitet i 
vattendraget blir nödvändig. Detta ställer höga krav på en god anlockning och en 
god funktion i passagelösningen i vattendrag med flera på varandra följande 
anläggningar. 

Kumulativa effekter ökar behovet av miljöanpassningar i 
Rössjöholmsån 

Inom prövningsgrupp Rönne å kan det konstateras att det finns flera på varandra 
följande anläggningar i Rössjöholmsån. Länsstyrelsen bedömer att det i 
Rössjöholmsån föreligger ett behov av att föreskriva tydliga villkor om vilken 
funktion som skyddsåtgärderna vid respektive anläggning behöver uppnå för att den 
kumulativa effekten av flera på varandra följande skyddsåtgärder inte ska medföra att 
uppnåendet av normen riskerar att äventyras. Om flera på varandra följande 
skyddsåtgärder anläggs med en allt för låg passageeffektivitet riskerar det att 
medföra att den kumulativa effekten av verksamheterna blir för stor för att normen 
ska kunna uppnås. Det är därför enligt Länsstyrelsens bedömning viktigt att 
verksamhetsutövarna i sina ansökningar presenterar underlag kring förväntade 

70 Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar,  Havs- och vattenmyndighetens 
rapport 2013:14  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1366331/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1366331/FULLTEXT01.pdf
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kumulativa effekter av att flera på varandra följande passagelösningar anläggs och att 
verksamhetsutövarna föreslår tydliga villkor för sina föreslagna passagelösningar så 
att normen inte riskerar äventyras. I det fall den kumulativa påverkan visar sig bli för 
stor för att rymmas inom normen bör man enligt Länsstyrelsens bedömning i första 
hand överväga att avveckla någon av anläggningarna i vattendraget med en liten 
elproduktion eller anläggningar vid vilka det bedöms svårt att uppnå en tillräcklig 
funktion för att normen inte ska riskera att äventyras. 

Nationella planen medför goda förutsättningar för samordnad 
uppföljning 

Länsstyrelsen bedömer vidare att de samlade prövningarna som nu ska ske inom 
ramen för den nationella planen möjliggör för verksamhetsutövarna att åstadkomma 
en samordnad uppföljning på ett sätt som tidigare ofta inte varit möjligt. 
Länsstyrelsen ser med fördel att verksamhetsutövarna i Rössjöholmsån utreder och 
överväger möjligheten om att kunna gå samman för att samordna uppföljningen av 
funktionen av de planerade konnektivitetsåtgärderna i vattendraget. Det skulle 
enligt Länsstyrelsens bedömning medföra att fastställande av funktionsvillkor och 
efterföljande uppföljning inte skulle bli så ekonomiskt betungande för den enskilda 
kraftverksägaren som det annars hade varit om funktionsvillkoren fastställts i en 
enskild prövning utan det helhetsperspektiv som den nationella planen medför. 

1.5 Kulturmiljö 

I bakgrundsbeskrivningen finns en genomgång av kunskapsläget kring befintlig 
kulturmiljö samt information om riksintresse för kulturmiljö, regionalt särskilt 
värdefulla kulturmiljöer och information om hur värderingen av de enskilda 
anläggningarnas kulturmiljövärde är gjord. 

Generella förhållningssätt och hänsyn till kulturmiljön 

Hänsyn till kulturmiljön ingår som en del av den grundläggande miljöhänsynen i 
miljöbalken (MB). Redan av 1 kap. 1 § MB framgår att lagen ska tillämpas så att 
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. I arbetet med prövning av 
vattenverksamheter innebär det bland annat att kulturmiljön alltid ska utgöra en del 
av bedömningen jämte övriga miljöaspekter när tillstånd prövas och moderna 
miljövillkor fastställs. När miljöanpassning diskuteras och utformas behöver därför 
kulturmiljön som regel ingå som en aspekt. Behovet av anpassning till kulturmiljön 
är sedan relaterad till de värden som kulturmiljön tillmäts, miljöns känslighet för 
påverkan och kulturvärdenas relation till övriga miljövärden.  



154(249) 

  Dnr 531- 8122-2021  
  

 

Utifrån vad som sagts ovan är det alltid nödvändigt att ta ställning till behovet av 
anpassning till kulturmiljövärden i det enskilda fallet. Länsstyrelsen har inventerat 
och värderat kulturvärden hos samtliga anläggningar som ingår i NAP i Rönne å. 
Inventeringsrapporterna utgör ett bra underlag för att utforma och bedöma 
effekterna av miljöanpassningar med hänsyn till kulturmiljövärden på platsen. 

I vissa fall kan inventeringarna behöva kompletteras med ytterligare 
kunskapsunderlag och analyser. Sådana kompletterande utredningar åligger i sådana 
fall verksamhetsutövaren vid den aktuella anläggningen.  

Under samverkan har Länsstyrelsen studerat möjligheter och förslag till 
miljöanpassning för de enskilda anläggningarna utifrån de slutsatser som dragits vid 
kulturmiljöinventeringarna. I de fall Länsstyrelsen tydligt kan se att ytterligare 
utredning eller anpassning behövs har detta angivits. Länsstyrelsen har även gjort en 
första bedömning av om åtgärder i miljöerna kan behöva tillstånd för ingrepp i 
fornlämning enligt 2 kapitlet kulturmiljöjagen (1988:950). 

När de ansökningshandlingarna färdigställs är det viktigt att tänka på att effekter på 
kulturmiljön bör redovisas. Se vidare bakgrundsbeskrivningen s. 47 ff. 

1.6 Övriga övergripande frågor 

Samtliga anläggningar som planerar för fortsatt drift är små strömkraftverk som inte 
bidrar till reglerförmåga och har små dammagasin. Driften som strömkraftverk samt 
de små dammarna gör att Länsstyrelsen inte bedömer att dammarna ger någon 
flödesutjämnande effekt. 

När det gäller risken för översvämning ger arbetet med miljöanpassningar ett bra 
tillfälle för verksamhetsutövarna att samtidigt se över sin dammsäkerhet samt 
underhållsbehov. Dammsäkerheten hanteras inte inom denna samverkan men det är 
en viktig fråga för verksamhetsutövarna att ha med sig. MSB har gjort en 
översvämningskartering av huvudfåran men den täcke inte biflödena där alla 
kraftverk som planerar fortsatt drift finns. 

Risken för smittspridning till isolerade arter när vandringshinder tas bort ökar men 
Länsstyrelsen bedömer att miljövinsterna av förbättrad konnektivitet är väsentligt 
mycket större. Därför är risken för smittspridning till isolerade bestånd inget skäl att 
avstå åtgärder för att återställa passerbarheten vid vattenkraftsanläggningar till 
referensförhållandet.  
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Enligt 28 kap. 13 § miljöbalken får förbud mot fiske inom ett visst område meddelas 
i samband med beslut om anordningar för att främja fisket eller för att förebygga 
skador på fisket. I Naturvårdsverkets (samt Havs- och vattenmyndighetens) handbok 
(2008:5) Vattenverksamheter anges att det inom anslutande områden till fiskvägar 
eller i samband med andra åtgärder för att främja fisket är lämpligt att införa 
fiskeförbud. Länsstyrelsen bedömer att det därför kan vara skäligt med förbud mot 
fiske vid vissa föreslagna miljöanpassningar prövningsgruppen för att säkerhetsställa 
tillräcklig passageeffektivitet förbi respektive anläggning. 

I de fall Länsstyrelsen ser behov av att lyfta specifika frågor görs det på 
anläggningsnivå, till exempel sediment och vattentäkter.  

2 Övergripande analys för Rössjöholmsån 

Rössjöholmsån är uppdelad i två vattenförekomster: Rössjöholmsån: Rönne å-
Kägleån samt Rössjöholmsån: Kägleån-Rössjön. I den förstnämnda finns två 
anläggningar anmälda till NAP och i den sistnämnda finns fem. I 
samverkansprocessen har en verksamhetsutövare i respektive vattenförekomst 
aviserat att avveckling kommer att ske och att verksamheten kommer att avslutas. 
Övriga fem verksamhetsutövare avser att genomföra miljöanpassningar och att 
fortsätta att driva sina kraftverk. Kraftverken i den nedersta vattenförekomsten 
Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån påverkar även konnektiviteten för fisk som 
vandrar till och från Kägleån samt den uppströms liggande vattenförekomsten i 
Rössjöholmsån. Tillsammans utgör vattenkraftverken i Rössjöholmsåns båda 
vattenförekomster en betydande påverkan på konnektiviteten i uppströms och 
nedströms riktning som därför är bedömd som otillfredsställande. 

Rössjöholmsån har höga naturvärden och hyser flera arter som är upptagna i 
artskyddsförordningen. En mer utförlig beskrivning finns i bakgrundsbeskrivningen 
och summeringen nedan. På grund av sina höga naturvärden är ån även utpekad som 
nationellt särskilt värdefullt vatten. Det finns även ett Natura 2000-området, 
Århultsbäcken, uppströms Rössjön.  

Lax, flodnejonöga, havsnejonöga och ål är exempel på havsvandrande arter som 
förekommer i Rössjöholmsån och som kan vandra långt om de ges möjlighet. Det 
räcker emellertid med att en liten andel av fiskarnas vandring hindras vid varje 
enskilt kraftverk för att bestånden ska påverkas och för att uppnåendet av 
miljökvalitetsnormen ska riskera att äventyras. Idag utgör samtliga vattenkraftverk 
vandringshinder för svagsimmande fiskarter. Detta påverkar i sin tur de hotade 
arterna tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla som är beroende av 
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vandringsbenägna fiskarter i tillräckligt täta bestånd för att kunna föröka sig och 
spridas. 

Strömvattenmiljöer är viktiga områden för många arter hotade och skyddade arter. 
Som framgår av figur 2 ligger den en stor del av strömvattenmiljöerna i 
Rössjöholmsån uppströms de fem vattenkraftverk med planerar fortsatt drift. De 
havsvandrande fiskarter som använder dessa område för lek och uppväxt kommer 
alltså behöva passera samtliga kraftverk flera gånger under sina liv.  Östra kvarn 
behöver dessutom passeras av all fisk som använder de långa strömvattensträckorna i 
Kägleån. 

Länsstyrelsen bedömer att om fem kraftverk ska fortsätt sin drift i Rössjöholmsån 
krävs passagelösningar som är tillräckligt bra för att de kumulativa effekterna av de 
fem anläggningarna inte ska äventyra möjligheten att uppnå god ekologisk status. Se 
även 1.3 och 1.4 om behov av anpassningar utifrån miljökvalitetsnormerna samt 
uppföljning. 
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Figur 2 Strömsträckor med lutning 0,25 – 4% i Rössjöholmsån och Kägleån. Anläggningarna i kartan är 1 Skaftarp, 2 Västra kvarn 
(planerar avveckling), 3 Östra kvarn, 4 Röamölla nedre, 5 Röamölla övre, 6 Nyamölla (sågmöllan), 7 Rössjöfors vattenkraftverk samt 
Rössjöholms kraftstation (planerad avveckling) 

Summering av informationen i bakgrundsbeskrivningen kopplat till 
vattenförekomsterna 

Nedan uppräknade arter från bakgrundsbeskrivningen är ett urval av skyddade arter, 
rödlistade arter och svaga bestånd, värdefulla vatten samt övriga arter fångade vid 
elfiske. Artlistan har sammanställts baserat på förekomster i elprovfisken71 och 
artportalen72. Information om tidigare restaureringsarbeten finns i databasen 

71 Svenskt elfiskeregister – SERS hämtat den 3 mars 2021 
72 Artportalen hämtat den 3 mars 2021 

http://dvfisk.slu.se/
https://artportalen.se/
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Åtgärder i vatten73. För en mer fullständig redovisning hänvisas till 
bakgrundsbeskrivningen.  

Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån: 

Betydande påverkan: 
Hydrologisk regim, Konnektivitet 

Arter i artskyddsförordningen:  
Utter (NT, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 4, ÅGP-art), lax (LC, Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 och 5), havsnejonöga (EN, Art- och habitatdirektivet bilaga 
2, ÅGP-art), tjockskalig målarmussla (EN, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 4, 
ÅGP-art) och flodpärlmussla (EN, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 4, ÅGP-
art),  

Övriga vattenmiljövärden, (exempelvis rödlistade arter eller potential för arter): 
Betydande havsvandrande öringstam (LC), ål (CR, nationell förvaltningsplan) lake 
(EN) 

Fiskarter fångade vid elfiske: 
Elritsa (LC), gädda (LC), lax (LC, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 5) 
nejonöga (obestämd), sandkrypare (LC), ål (CR, nationell förvaltningsplan), öring 
(LC) 

Aktuella skyddade områden:  
Nationellt särskilt värdefullt vatten, N2000 Århultsbäcken uppströms 
Rössjöholmsån.  

Rössjöholmsån: Kägleån-Rössjön 

Betydande påverkan: 
Hydrologisk regim, Konnektivitet 

Arter i artskyddsförordningen:  
Utter (NT, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 4, ÅGP-art), lax (LC, Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 och 5), havsnejonöga (EN, Art- och habitatdirektivet bilaga 
2, ÅGP-art), tjockskalig målarmussla (EN, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 4, 
ÅGP-art) och flodpärlmussla (EN, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 4, ÅGP-
art). 

73 Åtgärder i Vatten – Sveriges åtgärder för en bättre vattenmiljö (atgarderivatten.se) 

https://www.atgarderivatten.se/
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Övriga vattenmiljövärden, (exempelvis rödlistade arter eller potential för arter): 
Betydande havsvandrande öringstam (LC), ål (CR, nationell förvaltningsplan) lake 
(EN) 

Fiskarter fångade vid elfiske: 
Abborre (LC) elritsa (LC), mört (LC) gädda (LC), lax (LC, Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 och 5) nejonöga (obestämd), sandkrypare (LC), ål (CR, 
nationell förvaltningsplan), öring (LC) 

Aktuella skyddade områden:  
Nationellt särskilt värdefullt vatten, N2000 Århultsbäcken uppströms 
Rössjöholmsån.  

2.2 Västra kvarn 

Västra kvarn ligger längst nedströms av kraftverken i Rössjöholmsån i 
vattenförekomsten Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån. Länsstyrelsens bedömer att 
anläggningen utgör ett partiellt vandringshinder som hindrar svagsimmande fiskarter 
och försvårar passagen för starksimmande fiskarter. Länsstyrelsen bedömer att 
referensförhållandet på platsen är att samtliga fiskarter har kunnat passera i 
uppströms- och nedströms riktning. Strax uppströms Västra kvarn ligger Östra 
kvarn och strax uppströms denna utmynnar Kägleån i Rössjöholmsån. Ser även 2 ” 
Övergripande analys för Rössjöholmsån” angående naturvärden och övergripande 
frågor för Rössjöholmsån” 

Länsstyrelsen har i sin värdering av kulturmiljön bedömt att Västra kvarn har ett 
kulturhistoriskt värde. Värdet baseras huvudsakligen på att miljön är tydlig som 
kvarnmiljö, har lång historisk hävd och utgör en viktig enhet i jordbrukslandskapet. 
Anläggningen har även ett teknikhistoriskt värde. Viktiga beståndsdelar i miljön är 
den välbevarade kvarnbyggnaden, delvis bevarad kvarnutrustning, kvarnkanal och 
damm. 

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid avveckling 

Vid avveckling av verksamheten är det viktigt att säkerställa fria vandringsvägar för 
stark- och svagsimmande fiskarter samt att beakta påverkan på enskilda intressen, till 
exempel till följd av en avsänkning av vattennivån. Vid en fortsatt drift vore 
Länsstyrelsens syn på behov av åtgärder det samma som vid Östra kvarn, som har 
liknande förutsättningar som Västra kvarn. 
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Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren avser att avveckla verksamheten och riva ut delar av 
anläggningen.  

Dämmet planeras att sänkas av och den uppdämda sträckan kommer att ersättas av 
en kort strömsträcka. I den södra åfåran kommer tröskeln att anpassas för att uppnå 
lämplig flödesfördelning mellan fårorna och en ny strömsträcka kommer att öppnas 
där. Utloppskanalen från kraftverket har delvis rasats och verksamhetsutövaren avser 
att lägga igen en delsträcka av kanalen för att skydda bygganden jämte kanalen. 
Omfattningen är inte bestämd än. 

Verksamhetsutövaren bedömer med stöd av teknisk konsult att de planerade 
åtgärderna leder till fria vandringsvägar för samtliga arter samt att två mindre 
strömsträckor skapas. Arbetet pågår med att utforma åtgärderna i detalj, bland annat 
vilka nivåer sänkt dämmet och tröskel ska ha samt hur kulturmiljöhänsyn ska tas. 

Länsstyrelsens syn på föreslagna miljöanpassningar 

Länsstyrelsen bedömer att verksamhetsutövarens föreslagna åtgärder återskapar fria 
vandringsvägar för samtliga arter på platsen och värdefulla strömvattensträckor vid 
Västra kvarn. Utifrån Västra kvarns läge – längs nedströms av kraftverken i 
Rössjöholms ån – är det särskilt viktigt att få till bra passagelösningar här. Eftersom 
driften avslutas bedöms uppföljning av passageeffektiviteten på platsen inte vara 
nödvändig. 

Länsstyrelsen bedömer att verksamhetsutövarens föreslagna åtgärder har god 
potential att lösa passerbarhet för samtliga arter och med en hög passageeffektivitet 
om det utvecklas på det sätt åtgärderna beskrivits under samverkan.  

Dammens intag och uttag med tydlig kvarnkanal utgör ett viktigt element i 
landskapet, dessa härrör från 1800-talets början och bidrar till förståelsen av platsen 
som kvarnmiljö. Att delar av kanalen fylls igen påverkar det kulturhistoriska värdet 
negativt. Detaljutformningen av åtgärderna behöver anpassas så att så god hänsyn 
som möjligt kan tas till kulturmiljön. 

Kvarnkanalen är uppförd före 1850 och lämningarna omfattas därför av skydd enligt 
kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel. Planerade innebär ingrepp kräver därför även 
tillstånd enligt 2 kap KML. 
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Viktiga kvarstående frågor 

• Kulturmiljöhänsyn vid avsänkning och igenläggning av kvarnrännan inklusive
eventuella behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

• Planerade innebär ingrepp kräver tillstånd enligt 2 kap KML.

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   

Effekter av miljöanpassningar 

Naturmiljö 
Utifrån Västra kvarns läge längst nedströms av kraftverken i Rössjöholmsån är det 
särskilt viktigt att få till bra passagelösningar här. Avslutad drift och avsänkning är ur 
det perspektivet den bästa lösningen på platsen. Åtgärderna innebär också att 
värdefulla strömvattenmiljöer återskapas.  

Elproduktion 
Åtgärderna innebär att elproduktionen upphör. Elproduktionen har tidigare varit ca 
150 000 kWh årligen, men vid det första individuella samverkansmötet uppgav 
verksamhetsutövaren att 20 000kWh är en mer rimlig siffra på nuvarande 
årsproduktion som minskat på grund av miljöhänsyn samt att verksamhetsutövaren 
ofta inte haft tid att övervaka driften och därför haft den avstängd. 

Kulturmiljö 
Att delar av kanalen fylls igen påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. 
Detaljutformningen av åtgärderna avgör hur stor den negativa inverkan blir. 
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2.3 Östra kvarn 

Östra kvarn ligger i vattenförekomsten Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån och är det 
i dag det andra kraftverket i ån från havet men kommer vara det första framöver 
eftersom verksamhetsutövaren vid Västra kvarn avser att avveckla verksamheten.  
Länsstyrelsens gör bedömningen att Östra kvarn idag är ett partiellt vandringshinder 
som hindrar svagsimmande fiskarter och försvårar passagen för starksimmande 
fiskarter. Länsstyrelsen bedömer att referensförhållandet på platsen är att samtliga 
fiskarter har kunnat passera i uppströms- och nedströms riktning. Ser även 2 
”Övergripande analys för Rössjöholmsån” angående naturvärden och övergripande 
frågor för Rössjöholmsån” 

Länsstyrelsen har i sin värdering av kulturmiljön bedömt att Östra kvarn har ett visst 
kulturhistoriskt värde baserat på att miljön utgör en tydlig kvarn- och gårdsmiljö 
med lång historisk hävd i landskapet. Värdebärande beståndsdelar i miljön utgör av 
en äldre del av kvarnhuset, murar från tidigare ekonomibyggnad, damm med inlopp 
och- utloppskanal. 

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
statusklassning som redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Behovet av 
åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att leva upp till 
punkter redovisade i det inledande stycket 1.1 och följande stycken till 1.6. Se 
särskilt 1.4 för de kumulativa effekterna av flera vandringshinder. Bedömt utifrån 
referensförhållande ser Länsstyrelsen behov av: 

• Funktionskrav för upp- och nedströms passerbarhet för både stark- och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen,
funktionskraven ska även ta hänsyn till kumulativa effekter.

• Uppföljning av funktionskraven
• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de

har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Villkor som säkerställer tillräcklig flöde i naturfåran för att upprätthålla dess
ekologiska funktion under olika vattenförhållanden

• Villkor kring drift.
• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal från turbinen.

Eftersom det finns flera vattenkraftverk i Rössjöholmsån ser Länsstyrelsen med 
fördel på om uppföljningen samordnas.  

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27985066
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Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren har i vid senaste samverkansmötet med Länsstyrelsen 
informerat att han nu bestämt sig för att fortsätta driften av anläggningen och 
därmed kommer ansöka om tillstånd för fortsatt drift vid kommande 
domstolsprocess. Vid tidigare samverkansmöten har även alternativet att avveckla 
verksamheten diskuterats. Verksamhetsutövaren anser dock att det föreligger för 
stora ekonomiska osäkerheter med att avveckla anläggningen, då Vattenkraftens 
Miljöfond betalar ut sin ersättning retoraktivt och enbart för åtgärder som fastslagit i 
domslut. 

Verksamhetsutövaren avser att anlita samma tekniska konsult som övriga 
verksamhetsutövare i Rössjöholmsån, Fiskevårdsteknik AB, för att arbeta fram 
förslag till miljöanpassningar för anläggningen samt underlag till kommande ansökan 
om moderna miljövillkor. 

I samband med senaste samverkansmötet var inget tekniskt underlag ännu framtaget. 
Verksamhetsutövaren berättade att han gärna vidtar enklare åtgärder vid 
fördämningen för att öka flödesfördelningen till naturfåran. Vidare har även 
utformningen av fiskanpassade intagsgaller och behovet av galler framför 
utloppskanalen diskuterats. Enligt verksamhetsutövaren behövs inte galler då fisk 
som går upp i utloppskanalen efter ett tag hittar tillbaka till naturfåran, men kan 
tänka sig installera galler vid utloppskanalens mynning till naturfåran om 
Länsstyrelsen anser det nödvändigt. Länsstyrelsen har framfört att Länsstyrelsen 
bedömer att ett sådant behov föreligger. 

Verksamhetsutövaren kommer anlita teknisk konsult för att under hösten arbeta 
med den detaljerade utformningen av miljöanpassningar vid anläggningen och 
ansökan om moderna miljövillkor.  

Länsstyrelsens syn på föreslagna miljöanpassningar 

Länsstyrelsen menar att hög passageeffektivitet är särskilt viktigt vid Östra kvarn på 
grund av dess lokalisering längts ner i vattendraget. Fiskpassagen består av en enkel 
upptröskling mellan dämme och naturfåra. Viktiga frågor i det fortsätta arbetet är att 
tillräckliga flöden avleds till faunapassagen vilket också säkrar den ekologiska 
funktionen i naturfåran.  Faunapassagen behöver utformas för att säkerställa fria 
vandringsvägar såväl stark- som svagsimmande fiskarter. Vidare behöver förslagen 
preciseras avseende fiskvänliga intagsgaller med flyktöppningar och galler vid 
utloppskanalen. 
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Länsstyrelsen bedömer att funktionsvillkor och villkor kring uppföljning behövs i 
Rössjöholmsån givet det stora antalet anläggningar som följer på varandra. 
Länsstyrelsen bedömer, som framgår ovan, att villkor om passageeffektivitet för 
långvandrande fiskarter kan vara aktuellt för anläggningarna i Rössjöholmsån. Detta 
för att säkerställa att den samlade återstående påverkan på konnektiviteten inte blir 
så stor att miljökvalitetsnormen riskerar att äventyras. Det åligger 
verksamhetsutövaren att föreslå hur ett sådant villkor ska formuleras med beaktande 
av den kumulativa påverkan som kan uppstå till följd av antalet anläggningar i ån. 

Åtgärder behöver utformas med hänsyn till kulturmiljön på platsen. Vid fortsatt 
utformning av miljöåtgärder är det viktigt att ta följande i beaktande: Ur 
kulturhistorisk synpunkt är det önskvärt att den tydliga kvarnkanalen bibehålls 
liksom delar av dammbyggnadens fundament för att fortfarande kunna förstå dess 
tidigare sammanhang. 

Viktiga kvarstående frågor 

• Utreda funktionskrav och föreslå uppföljning utifrån den kumulativa effekten
på konnektiviteten.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de
har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Villkor som säkerställer tillräcklig flöde i naturfåran för att upprätthålla dess
ekologiska funktion under olika vattenförhållanden

• Detaljerad och slutlig utformning av de beskrivna skyddsåtgärderna
• Villkor kring drift
• Kulturmiljöhänsyn vid utformning av åtgärder inklusive eventuella behov av

villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under genomförandeskedet,
exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

• För eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2
kapitel ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   

Effekter av miljöanpassningar 

Naturmiljö 
Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
det blir en stor miljönytta av föreslagna åtgärder och att dessa ger förutsättningar att 
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minska kraftverkets påverkan på miljökvalitetsnormerna så att det inte utgör en risk 
för att uppnå god ekologisk status, detta under förutsättning att de kumulativa 
effekterna av övriga vattenkraftverk kan begränsas i tillräcklig utsträckning. Det ger 
förutsättningar att för det långsiktiga bevarandet av artrikedomen i Rössjöholmsån 
och de värden som beskrivs i bakgrundsbeskrivningen.  

Elproduktion 
Det har i dagsläget inte utretts vilka flöden som krävs i faunapassage/naturfåran 
respektive flyktöppningar för att säkerställa den önskade funktionen. Det är därmed 
svårt att i dagsläget bedöma de föreslagna miljöåtgärdernas påverkan på 
elproduktionen vid anläggningen. Det är viktigt att säkra tillräckliga flöden till 
naturfåran för att säkerställa dess ekologiska funktion.  

Alternativet till föreslagen miljöanpassning skulle vara att avveckla verksamheten vid 
Östra kvarn, vilket dock bedöms ha en avsevärt större påverkan på elproduktionen. 
Därmed bedömer Länsstyrelsen att föreslagna miljöanpassningar, även om de 
kommer ta vatten i anspråk, är det alternativ som medför minst påverkan på 
elproduktionen vid Östra kvarn. Verksamhetsutövaren bör analysera hur de 
föreslagna miljöanpassningarna påverkar elproduktionen när utredningen kring 
utformning och flödesfördelning tagits fram.  

Kulturmiljö 
Effekter på kulturmiljön kan bedömas först när ett förslag föreligger men kan 
preliminärt, utifrån anläggningens mer begränsade värde, antas bli hanterliga. 

2.4 Röamölla nedre 

Röamölla övre och nedre drivs av samma verksamhetsutövare och ligger i 
vattenförekomsten Rössjöholmsån: Kägleån-Rössjön. 

Båda utgör enligt Länsstyrelsens bedömning partiella vandringshinder som hindrar 
svagsimmande fiskarter och försvårar passagen för starksimmande fiskarter. 
Länsstyrelsen bedömer att referensförhållandet på platsen är att samtliga fiskarter 
har kunnat passera i uppströms- och nedströms riktning. Ser även 2 ” Övergripande 
analys för Rössjöholmsån” angående naturvärden och övergripande frågor för 
Rössjöholmsån” 

Länsstyrelsen har i sin värdering av kulturmiljön bedömt att Röamölla nedre har ett 
visst kulturhistoriskt värde. Värdet baseras huvudsakligen på att miljön kring 
Röamölla utgör en av Rössjöholmsåns äldsta kvarnplatser med hävd som varit en 
grundpelare i bygdens samhällsutveckling. Viktiga beståndsdelar i miljön är det 
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topografiskt kvarnläget, överfallsdammen, den nedmonterade ramsågen och 
boningshuset. Mellan åren 1848 och 1853 flyttades kvarnplats och dämme något, 
samtidigt som en kanal grävdes till den nya kvarnplatsen. Idag är det svårt att läsa av 
platsens äldre historiska hävd i det fysiska landskapet. 

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
statusklassning som redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Behovet av 
åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att leva upp till 
punkter redovisade i det inledande stycket 1.1 och följande stycken till 1.6. Se 
särskilt 1.4 för de kumulativa effekterna av flera vandringshinder. Bedömt utifrån 
referensförhållande ser Länsstyrelsen behov av: 

• Funktionskrav för upp- och nedströms passerbarhet för både stark- och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen,
funktionskraven ska även ta hänsyn till kumulativa effekter.

• Uppföljning av funktionskraven
• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de

har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Villkor kring drift.
• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal från turbinen.

Eftersom det finns flera vattenkraftverk i Rössjöholmsån ser Länsstyrelsen med 
fördel på om uppföljningen samordnas.  

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren har, tillsammans teknisk konsult, i samverkansmöten med 
Länsstyrelsen berättat att planen är fortsatt drift av anläggningen och presenterat ett 
översiktligt förslag på miljöanpassningar av anläggningen. Verksamhetsutövaren 
kommer att arbeta med den detaljerade utformningen under hösten och kan under 
det arbetet komma att justera delar av förslaget.  

Föreslagna miljöanpassningar för fortsatt drift i korthet: 
• Anlägga ett omlöp som medger passage för både stark- och svagsummande

fiskarter.
• Låglutande fiskanpassat galler framför tubinintaget med spaltvidd 15 mm

med flyktöppningar.
• Galler ersätter kedjor vid utloppskanalen för att förhindra felvandring.

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27985066


167(249) 

  Dnr 531- 8122-2021  
  

Förslaget är att anlägga ett omlöp norr om dämmet. Omlöpet skulle göra det 
möjligt för svagsimmande fisk och övriga fauna som finns i ån att passera 
anläggningen. Längden på omlöpet planeras till ca. 90 meter och lutningen blir då 
ca. 2 %. Lösningen förutsätter att det inte finns ytligt berg, i så fall behöver andra 
lösningar övervägas.  

Intagsgallret vid Röamölla nedre ska flyttas bakåt för att minska strömhastigheten 
och lutningen på gallret ska sänkas till 30 grader. Arean på gallret är redan idag väl 
tilltagen i relation till slukförmågan på 800 l/s vilket gör att vattenhastigheterna 
enligt ombudet blir tillräckligt låga. Spaltvidden på gallret planeras till 15 mm. Vid 
intagskanalen planeras flyktöppningar. För att hindra felvandring till utloppskanalen 
planeras de befintliga kedjorna bytas ut mot ett galler. 

Åtgärder behöver utformas med hänsyn till kulturmiljön på platsen. Vid fortsatt 
utformning av miljöåtgärder är det viktigt att ta följande i beaktande: Ur 
kulturhistorisk synpunkt är det önskvärt att den tydliga kvarnkanalen bibehålls 
liksom delar av dammbyggnadens fundament för att fortfarande kunna förstå dess 
tidigare sammanhang. 

Länsstyrelsens syn på föreslagna miljöanpassningar 

Länsstyrelsen bedömer att verksamhetsutövarens föreslagna åtgärder har god 
potential att lösa passerbarhet för samtliga arter och med en hög passageeffektivitet 
om det utvecklas på det sätt åtgärderna beskrivits under samverkan. Viktiga frågor i 
det fortsätta arbetet är att tillräckliga flöden avleds till omlöp och flyktöppningar för 
att säkerställa funktionen under olika flödesförhållanden.  

Länsstyrelsen bedömer att funktionsvillkor och villkor kring uppföljning behövs i 
Rössjöholmsån givet det stora antalet anläggningar som följer på varandra. 
Länsstyrelsen bedömer, som framgår ovan, att villkor om passageeffektivitet för 
långvandrande fiskarter kan vara aktuellt för anläggningarna i Rössjöholmsån. Detta 
för att säkerställa att den samlade återstående påverkan på konnektiviteten inte blir 
så stor att miljökvalitetsnormen riskerar att äventyras. Det åligger 
verksamhetsutövaren att föreslå hur ett sådant villkor ska formuleras med beaktande 
av den kumulativa påverkan som kan uppstå till följd av antalet anläggningar i ån. 

Ur kulturmiljösynpunkt vore den föreslagna lösningen positiv då dammbyggnaden 
bevaras och därmed förståelse för den historiska kontexten som en kvarnplats. Då 
dagens dämme och kvarnränna uppförts efter 1850 behöver ingrepp inte prövas 
enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel. 
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Viktiga kvarstående frågor 

• Utreda funktionskrav och föreslå uppföljning utifrån den kumulativa effekten
på konnektiviteten.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de
har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Detaljerad och slutlig utformning av de beskrivna skyddsåtgärderna
• Villkor kring drift
• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella

behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   

Effekter av miljöanpassningar 

Naturmiljö 
Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
det blir en stor miljönytta av föreslagna åtgärder och att dessa ger förutsättningar att 
minska kraftverkets påverkan på miljökvalitetsnormerna så att det inte utgör en risk 
för att uppnå god ekologisk status, detta under förutsättning att de kumulativa 
effekterna av övriga vattenkraftverk kan begränsas i tillräcklig utsträckning. Det ger 
förutsättningar att för det långsiktiga bevarandet av artrikedomen i Rössjöholmsån 
och de värden som beskrivs i bakgrundsbeskrivningen.  

Elproduktion 
Vilka vattenflöden som krävs för att uppnå god anlockning i inlöpet och en god 
funktionalitet i flyktöppningarna har inte utretts i dagsläget. Därmed är det svårt att 
bedöma påverkan på elproduktionen vid anläggningen i dagsläget. Länsstyrelsen 
bedömer dock att alternativet till att genomföra miljöanpassningarna skulle vara att 
avveckla verksamheten vilket skulle ha en större påverkan på elproduktionen. 

Kulturmiljö 
Effekter på kulturmiljön kan slutgiltigt bedömas först när ett färdigt förslag 
föreligger men den lösning som föreslagits är väl anpassad till kulturmiljövärden på 
platsen. 
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2.5 Röamölla övre 

Röamölla övre och nedre drivs av samma verksamhetsutövare och ligger i 
vattenförekomsten Rössjöholmsån: Kägleån-Rössjön. 

Båda utgör enligt Länsstyrelsens bedömning partiella vandringshinder som hindrar 
svagsimmande fiskarter och försvårar passagen för starksimmande fiskarter. 
Länsstyrelsen bedömer att referensförhållandet på platsen är att samtliga fiskarter 
har kunnat passera i uppströms- och nedströmsriktning. Ser även 2 ” Övergripande 
analys för Rössjöholmsån” angående naturvärden och övergripande frågor för 
Rössjöholmsån” 

Vid Röamölla övre finns en ca 600 meter lång naturfåra med god potential för 
strömvattenlevande organismer. 

Länsstyrelsen har i sin värdering av kulturmiljön bedömt att Röamölla övre har ett 
kulturhistoriskt värde. Värdet baseras dels på att miljön kring Röamölla utgör en av 
Rössjöholmsåns äldsta kvarnplatser med hävd som varit en grundpelare i bygdens 
samhällsutveckling. Dels på att miljön utgör en tydlig sentida kvarnmiljö med visst 
teknik- och samhällshistoriskt värde som berättar om det tidiga 1900-talets 
industrialisering. Viktiga beståndsdelar i miljön är kvarnbyggnad, magasin, loge, 
svinstall, vagnstall, disponentvilla, kvarnkanal och dammbyggnad. 

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
statusklassning ssom redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Behovet 
av åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att leva upp 
till punkter redovisade i det inledande stycket 1.1. Motiveringar till Länsstyrelsens 
syn på behov finns under det inledande kapitlet. Se särskilt 1.4 för de kumulativa 
effekterna av flera vandringshinder. Bedömt utifrån referensförhållande ser 
Länsstyrelsen behov av: 

• Funktionskrav för upp och nedströms passerbarhet för både stark och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen,
funktionskraven ska även ta hänsyn till kumulativa effekter.

• Uppföljning av funktionskraven
• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de

har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27985066
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• Villkor som säkerställer tillräcklig flöde i naturfåran för att upprätthålla dess
ekologiska funktion under olika vattenförhållanden

• Villkor kring drift.
• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal från turbinen.

Eftersom det finns flera vattenkraftverk i Rössjöholmsån ser Länsstyrelsen med 
fördel på om uppföljningen samordnas.  

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren har, tillsammans teknisk konsult, i samverkansmöten med 
Länsstyrelsen berättat att planen är fortsatt drift av anläggningen och presenterat ett 
översiktligt förslag på miljöanpassningar av anläggningen. Verksamhetsutövaren 
kommer att arbeta med den detaljerade utformningen under hösten.  

Föreslagna miljöanpassningar för fortsatt drift i korthet: 
• Upptröskling av fallet i naturfåran/faunapassagens övre del till 3-4 % i

kombination med av att utskovet fördjupas.
• Låglutande fiskanpassat galler i intagskanalen med spaltvidd 15 mm med

flyktöppningar och flyktränna.

Länsstyrelsens syn på föreslagna miljöanpassningar 

Länsstyrelsen bedömer att verksamhetsutövarens föreslagna åtgärder har god 
potential att lösa passerbarhet för samtliga arter och med en hög passageeffektivitet 
om det utvecklas på det sätt åtgärderna beskrivits under samverkan. Viktiga frågor i 
det fortsätta arbetet är att tillräckliga flöden avleds till omlöp och flyktöppningar för 
att säkerställa funktionen under olika flödesförhållanden. En viktig fråga är att 
tillräckligt vattendjup och flöde säkerställs i kanalen där flyktrännan planeras att 
mynna så att en fungerande passage åstadkoms även för större arter och individer. 
Eftersom det tänkta omlöpets lutning föreslås överstiger 3 procent krävs särskild 
omsorg vid omlöpets utformande för att säkerställa att svagsimmande 
vandringsbenägna arter kan passera vid olika flödesförhållanden. Ett alternativ, 
som Länsstyrelsen förespråkar, är att utforma omlöpet så att lutningen understiger 3 
procent. 

Länsstyrelsen bedömer att funktionsvillkor och villkor kring uppföljning behövs 
givet det stora antalet anläggningar som följer på varandra i Rössjöholmsån. 
Länsstyrelsen bedömer, som framgår ovan, att villkor om passageeffektivitet för 
långvandrande fiskarter kan vara aktuellt för anläggningarna i Rössjöholmsån. Detta 
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för att säkerställa att den samlade återstående påverkan på konnektiviteten inte blir 
så stor att miljökvalitetsnormen riskerar att äventyras. Det åligger 
verksamhetsutövaren att föreslå hur ett sådant villkor ska formuleras med beaktande 
av den kumulativa påverkan som kan uppstå till följd av antalet anläggningar i ån.  

Vid fortsatt utformning av miljöåtgärder är det viktigt att ta följande i beaktande: 

Vid åtgärder är det ur kulturmiljösynpunkt önskvärt att den tydliga kvarnkanalen 
med dammspegel kvarstår. Inlopps- och utloppskanal liksom dammfästet med 
skibord är viktiga delar av den relativt välbevarade kvarnmiljön som Röa mölla övre 
utgör. Då dagens dämme och kvarnränna uppförts efter 1850 behöver ingrepp inte 
prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel. 

Viktiga kvarstående frågor 

• Utreda funktionskrav och föreslå uppföljning utifrån den kumulativa effekten
på konnektiviteten.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de
har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Villkor som säkerställer tillräcklig flöde i naturfåran för att upprätthålla dess
ekologiska funktion under olika vattenförhållanden

• Detaljerad och slutlig utformning av de beskrivna skyddsåtgärderna
• Villkor kring drift
• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella

behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   

Effekter av miljöanpassningar 

Naturmiljö 
Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
det blir en stor miljönytta av föreslagna åtgärder och att dessa ger förutsättningar att 
minska kraftverkets påverkan på miljökvalitetsnormerna så att det inte utgör en risk 
för att uppnå god ekologisk status, detta under förutsättning att de kumulativa 
effekterna av övriga vattenkraftverk kan begränsas i tillräcklig utsträckning. Det ger 
förutsättningar att för det långsiktiga bevarandet av artrikedomen i Rössjöholmsån 
och de värden som beskrivs i bakgrundsbeskrivningen.  
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Elproduktion 
Vilka vattenflöden som krävs för att uppnå god anlockning i naturfåran och en god 
funktionalitet i flyktöppningarna har inte utretts i dagsläget. Därmed är det svårt att 
bedöma påverkan på elproduktionen vid anläggningen i dagsläget. Det är viktigt att 
säkra tillräckliga flöden till naturfåran för att säkerställa dess ekologiska funktion. 
Verksamhetsutövaren bör beräkna produktionsförluster på grund av ökad tappning 
till naturfåran. Gallrets placering kan också påverka flödet som behövs. 

Kulturmiljö 
Effekter på kulturmiljön kan bedömas först när ett färdigt förslag föreligger men kan 
preliminärt antas bli hanterliga.  

2.6 Nyamölla (Nya valskvarn, Sågmöllan) 

Nyamölla (även benämnd Nya valskvarn och Sågmöllan) ligger i vattenförekomsten 
Rössjöholmsån: Kägleån-Rössjön och utgör enligt Länsstyrelsens bedömning ett 
partiellt vandringshinder som hindrar svagsimmande fiskarter och försvårar passagen 
för starksimmande fiskarter. Länsstyrelsen bedömer att referensförhållandet på 
platsen är att samtliga fiskarter har kunnat passera i uppströms- och nedströms 
riktning. Se även 2 ” Övergripande analys för Rössjöholmsån” angående naturvärden 
och övergripande frågor för Rössjöholmsån” 

Länsstyrelsen har i sin värdering av kulturmiljön bedömt att Nyamöllan har ett 
kulturhistoriskt värde. Värdet baseras huvudsakligen på att miljön utgör ett viktigt 
element i vardagslandskapet med koppling till vattenkraftutvinning, samt en 
samlingsplats och traditionell badplats i bygden. Betydelsefulla beståndsdelar i 
miljön är dammbyggnad och dammspegel, omkringliggande bebyggelse och 
lämningar efter äldre bebyggelse. Högst kulturhistoriskt värde har den mäktiga 
dammbyggnaden, med unik och teknikhistoriskt intressant skalmurskonstruktion. 
Längs vattenvägarna finns andra kulturhistoriskt intressanta landskapsstrukturer 
såsom trappan för bad och byk, vilken vittnar om det vardagliga livet i de här 
miljöerna. 

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
statusklassning som redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Behovet av 
åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att leva upp till 
punkter redovisade i det inledande stycket 1.1 och följande stycken till 1.6. 
Motiveringar till Länsstyrelsens syn på behov finns under det inledande kapitlet. Se 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27985066
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särskilt 1.4 för de kumulativa effekterna av flera vandringshinder. Bedömt utifrån 
referensförhållande ser Länsstyrelsen behov av: 

• Funktionskrav för upp och nedströms passerbarhet för både stark och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen,
funktionskraven ska även ta hänsyn till kumulativa effekter.

• Uppföljning av funktionskraven
• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de

har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Villkor kring drift.
• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal från turbinen.

Eftersom det finns flera vattenkraftsanläggningar i Rössjöholmsån ser Länsstyrelsen 
med fördel på om uppföljningen samordnas. 

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren har, tillsammans teknisk konsult, i samverkansmöten med 
Länsstyrelsen berättat att planen är fortsatt drift av anläggningen och presenterat ett 
första översiktligt förslag på miljöanpassningar av anläggningen. 
Verksamhetsutövaren kommer att arbeta med den detaljerade utformningen under 
hösten och kan under det arbetet komma att justera delar av förslaget.  

Föreslagna miljöanpassningar för fortsatt drift i korthet: 
• Omlöp med lutning på drygt 3 procent där både svag- och starksimmande

arter kommer kunna passera.
• Gallret framför intagskanalen ska bytas ut till et fiskanpassat galler,

eventuellt ett alfagaller med ytligt placerade flyktöppningar.
• Nytt galler i utloppskanalen

Förslaget är att bygga ett omlöpet som i nedströmsänden kommer placeras där det 
idag finns en kammartrappa. 

Fiskvägen utgör en populär badplats året runt. Verksamhetsutövaren anser att det är 
viktigt om badmöjligheten finns kvar och kommer eventuellt göra anpassningar för 
att det ska vara möjligt genom att spara något av de befintliga bassängerna i 
kammartrappan och avleda en mindre mängd vatten till dessa.  
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Enligt verksamhetsutövaren avleds idag cirka 1,2 m3/s men enligt tillståndet för 
verksamheten från 1952 får 3,6 m3/s avledas till kraftverket. Idag utgör 
intagskulverten en begränsande faktor och om nuvarande kraftproduktionen ska 
utökas behövs enligt verksamhetsutövaren en större dimensionerad intagskulverten. 
Under fältbesöket framförde verksamhetsutövaren att han avser att fortsätta driften 
av anläggningen och ompröva tillståndet med samma avledningskapacitet som 
medgavs 1952. Några ombyggnationer av anläggningen för att hantera den 
vattenavledningen planerades dock inte i dagsläget inom ramen för omprövningen.  

Vid utloppskanalen finns kedjor som syftar till att förhindra felvandrande fisk. 
Lösningen behöver ses över för att den ska fungera vid högflöden. 
Verksamhetsutövaren framförde önskemål om att få rensa upp och fördjupa 
utloppskanalen i relation till den nivå den har idag. Det skulle enligt 
verksamhetsutövaren kunna förbättra anläggningens produktion.  

Länsstyrelsens syn på föreslagna miljöanpassningar 

Länsstyrelsen bedömer att verksamhetsutövarens föreslagna åtgärder har god 
potential att lösa passerbarhet för samtliga arter och med en hög passageeffektivitet 
om det utvecklas på det sätt åtgärderna beskrivits under samverkan. Viktiga frågor i 
det fortsätta arbetet är att tillräckliga flöden avleds till omlöp och flyktöppningar för 
att säkerställa funktionen under olika flödesförhållanden. Om det tänkta omlöpets 
lutning överstiger 3 procent krävs särskild omsorg vid omlöpets utformande 
för att säkerställa att svagsimmande vandringsbenägna arter kan passera vid olika 
flödesförhållanden. Ett alternativ, som Länsstyrelsen förespråkar, är att utforma 
omlöpet så att lutningen understiger 3 procent. 

Länsstyrelsen bedömer att funktionsvillkor och villkor kring uppföljning behövs 
givet det stora antalet anläggningar som följer på varandra i Rössjöholmsån. 
Länsstyrelsen bedömer, som framgår ovan, att villkor om passageeffektivitet för  
långvandrande fiskarter kan vara aktuellt för anläggningarna i Rössjöholmsån. Detta 
för att säkerställa att den samlade återstående påverkan på konnektiviteten inte blir 
så stor att miljökvalitetsnormen riskerar att äventyras. Det åligger 
verksamhetsutövaren att föreslå hur ett sådant villkor ska formuleras med beaktande 
av den kumulativa påverkan som kan uppstå till följd av antalet anläggningar i ån.  

Länsstyrelsen bedömer att verksamhetsutövaren bör överväga att i prövningen 
ompröva den tillåtna avledningen efter dagens förhållande i det fall ombyggnationer 
inte planeras. Det eftersom den delen av tillståndet utöver vad som kan avledas idag 
inte avses att tas i bruk efter omprövningen. Storleken på vattenavledningen kan 
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också påverka vilken flödesfördelning som krävs för att uppnå god anlockning i 
föreslagna flyktvägar varför frågan är relevant i aktuell prövning. 

De föreslagna åtgärderna bör gå att förena med hänsyn till kulturmiljön på platsen. 
Lämningar efter äldre bebyggelse finns vid den södra strandbrinken intill 
kvarnbyggnaden, vilka kan vara fornlämningar enligt 2 kap. KML. För att eventuella 
ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel ska ett separat 
samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Viktiga kvarstående frågor 

• Utreda funktionskrav och föreslå uppföljning utifrån den kumulativa effekten
på konnektiviteten.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de
har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Detaljerad och slutlig utformning av de beskrivna skyddsåtgärderna
• Villkor kring drift
• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella

behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

• För att eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML)
2 kapitel ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   

Effekter av miljöanpassningar 

Naturmiljö 
Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
det blir en stor miljönytta av föreslagna åtgärder och att dessa ger förutsättningar att 
minska kraftverkets påverkan på miljökvalitetsnormerna så att det inte utgör en risk 
för att uppnå god ekologisk status, om även de kumulativa effekterna av övriga 
vattenkraftverk kan begränsas i tillräcklig utsträckning. Det ger förutsättningar att 
för det långsiktiga bevarandet av artrikedomen i Rössjöholmsån och de värden som 
beskrivs i bakgrundsbeskrivningen.  

Elproduktion 
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Vilka vattenflöden som krävs för att uppnå god anlockning i inlöpet och en god 
funktionalitet i flyktöppningarna har inte utretts i dagsläget. Därmed är det svårt att 
bedöma påverkan på elproduktionen vid anläggningen i dagsläget.  

Kulturmiljö 
Effekter på kulturmiljön kan slutgiltigt bedömas först när ett färdigt förslag 
föreligger men den lösning som föreslagits bör gå att förena med kulturmiljövärden 
på platsen. Lämningar efter bebyggelse på platsen för föreslaget omlöp utgör en 
osäkerhetsfaktor och bör utredas. 

2.7 Rössjöfors vattenkraftverk 

Rössjöfors kraftverk ligger i vattenförekomsten Rössjöholmsån: Kägleån-Rössjön 
och utgör enligt Länsstyrelsens bedömning ett partiellt vandringshinder som hindrar 
svagsimmande fiskarter och försvårar passagen för starksimmande fiskarter. 
Länsstyrelsen bedömer att referensförhållandet på platsen är att samtliga fiskarter 
har kunnat passera i uppströms- och nedströms riktning. Ser även 2 ” Övergripande 
analys för Rössjöholmsån” angående naturvärden och övergripande frågor för 
Rössjöholmsån” 

Avseende kulturmiljö har Länsstyrelsen har i sin värdering av Rössjöfors kraftverk 
bedömt att anläggningen har ett kulturhistoriskt värde. Värdet hänger samman med 
att Rössjöfors är en levande kulturmiljö som vittnar om hur olika verksamheter över 
tid har nyttjat vattenkraften. Platsen har förändrats i samklang med 
samhällsutvecklingen och den nuvarande verksamheten flyttade till platsen under 
1910-talet. Den ersatte då en äldre kvarn. 

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
statusklassning som redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Behovet av 
åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att leva upp till 
punkter redovisade i det inledande stycket 1.1 och följande stycken till 1.6. 
Motiveringar till Länsstyrelsens syn på behov finns under det inledande kapitlet. Se 
särskilt 1.4 för de kumulativa effekterna av flera vandringshinder. Bedömt utifrån 
referensförhållande ser Länsstyrelsen behov av: 

• Funktionskrav för upp och nedströms passerbarhet för både stark och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen,
funktionskraven ska även ta hänsyn till kumulativa effekter.

• Uppföljning av funktionskraven

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27985066
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• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de
har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Villkor som säkerställer tillräcklig flöde i naturfåran för att upprätthålla dess
ekologiska funktion under olika vattenförhållanden

• Villkor kring drift.
• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal från turbinen.

Eftersom det finns flera vattenkraftverk i Rössjöholmsån ser Länsstyrelsen med 
fördel på om uppföljningen samordnas.  

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren har i samverkansmöten med Länsstyrelsen berättat att planen 
är fortsatt drift av anläggningen och presenterat ett första översiktligt förslag på 
miljöanpassningar av anläggningen. Verksamhetsutövaren kommer att arbeta med 
den detaljerade utformningen under hösten och kan under det arbetet komma att 
justera delar av förslaget.  

Föreslagna miljöanpassningar för fortsatt drift i korthet: 
• Inlöp och upptröskling med lutning på cirka 2,5%
• Fiskanpassat intagsgaller, troligtvis alfagaller med ytligt placerade

flyktöppningar och flyktränna.
• Galler i turbinrännan

Nuvarande förslag är att bygga ett inlöp vid den västra sidan av dammen och ersätta 
den befintliga fiskvägen, i vilken endast starksimmande arter kan passera. Inlöpet ska 
möjliggöra uppströms vandring för samtliga arter i vattenförekomsten och 
konstrueras genom spontning. Inlöpet planeras att bli cirka 80 meter långt med en 
lutning på cirka 2,5 %. Nedströms dämmet skapas ett insteg till inlöpet genom att 
åbotten trösklas upp med block och sten för att skapa en lutning på cirka 2,5%. 
Inlöpet konstrueras så att vattenflödet ökar vid höga flöden och underlätta 
anlockningen till faunapassagen.  

För att åstadkomma nedströmsvandring förbi kraftverket planeras början av 
intagskanalen att breddas och förses med ett nytt fiskanpassat galler samt flyktvägar 
och flyktränna som ska mynna på motsatta sidan av inlöpets placering nedströms 
dammen. Vid intagsgallret ska kanalen breddas för att sänka vattenhastigheten och 
underlätta för fisk att hitta flyktöppningarna som all typ av fisk ska kunna använda. 
Gallret ska bytas till ett nytt fiskanpassat galler, exakt utformning är under fortsatt 
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utveckling men i huvudsak har ett α-galler med ytligt placerade flyktöppningar 
diskuterats. Vid utloppskanalen från kraftverket kommer de befintliga kedjorna att 
bytas ut till ett galler för att hindra felvandring. Vilket vattenflöden som ska avledas 
till inlöpet och flyktvägarna är också under utredning. 

Länsstyrelsens syn på föreslagna åtgärder 

Länsstyrelsen bedömer att verksamhetsutövarens föreslagna åtgärder har god 
potential att lösa passerbarhet för samtliga arter och med en hög passageeffektivitet 
om det utvecklas på det sätt åtgärderna beskrivits under samverkan. Viktiga frågor i 
det fortsätta arbetet är att tillräckliga flöden avleds till inlöpet och flyktöppningar för 
att säkerställa funktionen under olika flödesförhållanden. Nuvarande förslag innebär 
att flyktrännan mynnar på motsatta sidan av inlöpets placering nedströms dammen. 
Det är viktigt att tillräckliga flöden släpps i flyktvägarna så att ett vandringsbart 
vattendjup åstadkoms nedströms flyktrännans mynning. 

Länsstyrelsen bedömer att funktionsvillkor och villkor kring uppföljning behövs 
givet det stora antalet anläggningar som följer på varandra i Rössjöholmsån. 
Länsstyrelsen bedömer, som framgår ovan, att villkor om passageeffektivitet för 
långvandrande fiskarter kan vara aktuellt för anläggningarna i Rössjöholmsån. Detta 
för att säkerställa att den samlade återstående påverkan på konnektiviteten inte blir 
så stor att miljökvalitetsnormen riskerar att äventyras. Det åligger 
verksamhetsutövaren att föreslå hur ett sådant villkor ska formuleras med beaktande 
av den kumulativa påverkan som kan uppstå till följd av antalet anläggningar i ån.  

Dammspegeln vid Rössjöfors är viktigt för platsens kulturhistoriska värde och 
Länsstyrelsen har gjort bedömningen att hänsyn till kulturmiljön kan uppnås genom 
att fysiska ingrepp utförs i befintlig fiskväg och/eller vid sidan av dammbyggnaden 
genom omlöp. Föreslagna åtgärder stämmer väl med detta och Länsstyrelsen 
bedömer därför att åtgärden är väl anpassad till kulturmiljön.  

En historisk karta från 1827 visar att det dämme som kan kopplas till den äldre 
kvarnverksamheten på platsen hade en väsentligt annan form än dagens dämme. Det 
kan därför inte anses belagt att dagens dämme tillkommit före 1850, utan mer 
troligt i samband med spikfabrikens etablering på platsen. Utifrån detta bedömer 
Länsstyrelsen inte att ingrepp i dämmet behöver prövas enligt kulturmiljölagens 
(KML) 2 kapitel. 

Viktiga kvarstående frågor 

• Utreda funktionskrav och föreslå uppföljning utifrån den kumulativa effekten
på konnektiviteten.
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• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de
har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Villkor som säkerställer tillräcklig flöde i naturfåran för att upprätthålla dess
ekologiska funktion under olika vattenförhållanden

• Detaljerad och slutlig utformning av de beskrivna skyddsåtgärderna
• Villkor kring drift
• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella

behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   

Effekter av miljöanpassningen 

Naturmiljö 
Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
det blir en stor miljönytta av föreslagna åtgärder och att dessa ger förutsättningar att 
minska kraftverkets påverkan på miljökvalitetsnormerna så att det inte utgör en risk 
för att uppnå god ekologisk status, detta under förutsättning att de kumulativa 
effekterna av övriga vattenkraftverk kan begränsas i tillräcklig utsträckning. Det ger 
förutsättningar att för det långsiktiga bevarandet av artrikedomen i Rössjöholmsån 
och de värden som beskrivs i bakgrundsbeskrivningen.  

Elproduktion 
Vilka vattenflöden som krävs för att uppnå god anlockning i inlöpet och en god 
funktionalitet i flyktöppningarna har inte utretts i dagsläget. Därmed är det svårt att 
bedöma påverkan på elproduktionen vid anläggningen i dagsläget. Länsstyrelsen 
bedömer dock att påverkan på elproduktionen av föreslagna åtgärder bör vara 
tämligen begränsad. Det eftersom vatten redan idag leds via den befintliga 
kammartrappan och att vatten, åtminstone under delar av året, spills över 
dammvallen. Därmed kommer delar av flödet som ska gå till de nya 
skyddsåtgärderna utgöra vatten som ”flyttas” från de äldre skyddsåtgärderna och spill 
till de nya skyddsåtgärderna. Alternativet till att anlägga nu föreslagna åtgärder 
skulle vara att avveckla verksamheten vid Rössjöfors vilket bedöms ha en betydligt 
större påverkan på elproduktionen. Därmed bedömer Länsstyrelsen att nu 
föreslagna åtgärder, även om de skulle kräva mer vatten än vad som avleds till 
nuvarande skyddsåtgärder, är det alternativ som bedöms ha minst påverkan på 
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elproduktionen vid Rössjöfors. Vidare bör verksamhetsutövaren analysera hur 
föreslagna miljöanpassningar påverkar elproduktionen.  

Kulturmiljö 
Länsstyrelse ser ingen konflikt mellan placeringen av inlöpet som ersätter nuvarande 
fiskväg och kulturmiljöhänsyn. Dock kan effekter på kulturmiljön slutgiltigt 
bedömas först när ett färdigt förslag föreligger men den lösning som föreslagits är 
väl anpassad till kulturmiljövärden på platsen. 

2.8 Rössjöholms kraftstation 

Rössjöholms kraftstation ligger i vattenförekomsten Rössjöholmsån: Kägleån-
Rössjön, ca 2 km nedströms Rössjön. Verksamheten vid kraftstationen har upphört 
sedan lång tid tillbaka och delar av dämmet är numera borta. Anläggningen utgör 
inte längre något vandringshinder. Kvarvarande anläggningsdelar har emellertid en 
dämmande funktion vid högvatten. Fastighetsägaren har inte några planer på att 
återuppta driften. Anläggningen omfattas av ett äldre tillstånd. 

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar 

Anläggningen är i nuläget passerbar för stark- och svagsimmande fisk men det går att 
ytterligare underlätta passerbarheten.  

Länsstyrelsens ser positivt på att delar av dammfästen och murar bibehålls då det kan 
bidra till att miljöns kulturhistoria kan avläsas även i framtiden. Då anläggningen 
tillkommit under 1900-talet krävs inte något tillstånd enligt 2 kapitlet KML för 
åtgärderna.  

Övergripande beskrivning av planerade miljöanpassningar 

Fastighetsägaren och Länsstyrelsen är eniga att återstående delar av dammvallen rivs 
bort, men att dammfästen och murar bibehålls då de inte har någon negativ påverkan 
på vattenmiljön och utgör kulturmiljöer med bevarandevärden. I samband med 
avvecklingen är avsikten att det ska genomföras biotopvårdande åtgärder, både 
uppströms och nedströms dämmet på en sträcka av totalt ca 180 m. Det äldre 
tillståndet återkallas. 

Länsstyrelsens syn på föreslagna åtgärder 

Länsstyrelsen bedömer att de planerade åtgärderna löser alla kvarstående frågor om 
passerbarhet och anläggningens miljöpåverkan om miljöanpassningarna genomförs 
som planerat.  
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Viktiga kvarstående frågor 

Kulturmiljö se under effekter av miljöanpassningarna. 

Effekter av miljöanpassningarna 

Naturmiljö 
Åtgärderna innebär att fria vandringsvägar bevaras och att värdefulla 
strömvattenmiljöer återskapas på platsen.  

Elproduktion 
Ingen elproduktion har skett flera decennier på platsen. 

Kulturmiljö 
Utifrån den kunskap Länsstyrelsen idag har om kulturmiljön bedömer vi att 
åtgärdernas negativa effekter på kulturmiljön begränsas om delar av anläggningen 
kan sparas på plats. Länsstyrelsen vill samtidigt påpeka att fastighetsägaren sagt nej 
till Länsstyrelsens förslag om kulturmiljöinventering av anläggningen. Det åligger 
därför verksamhetsutövaren att ta fram de underlag avseende kulturmiljön som 
behövs för bedömningen. 

3 Kägleån, Skaftarp 

Skaftarp kraftverk ligger i vattenförekomsten Kägleån: Rössjöholmsån-Margretetorp 
dammutlopp, och utgör enligt Länsstyrelsens bedömning ett partiellt 
vandringshinder som hindrar de svagsimmande fiskarternas passage och försvårar de 
starksimmande fiskarternas passage. Länsstyrelsen bedömer att referensförhållandet 
på platsen är att samtliga fiskarter har kunnat passera i uppströms- och nedströms 
riktning. Skaftarp kraftverk bedöms medföra en betydande påverkan på 
konnektivitet i uppströms och nedströms riktning, vilket utgör en del i 
bedömningen av att vattenförekomstens ekologiska status bedöms till måttlig. 
Strömvattenmiljöer är viktiga områden för många arter hotade och skyddade arter. 
Som framgår av figur 2 under beskrivningen av Rössjöholmsån ligger det en stor 
mängd strömvattenmiljöer i Kägleån uppströms Skaftarp vilket bidrar till behovet av 
välfungerande passagelösningar. Vid Skaftarp kraftverk finns därtill en lång 
utloppskanal från turbinen som innebär en risk för felvandring. 

Länsstyrelsen har i sin värdering bedömt att Skaftarps vattenkraftverk har ett 
kulturhistoriskt värde baserat på rapporten Rössjöholmsån och Kägleån. Värdet hänger 
främst samman med miljöns flerhundraåriga kontinuitet som kvarnplats och 
ensamgård med en central funktion i den agrara samhällsutvecklingen omkring 
Vantinge och Skaftarp. Vattnet har utgjort grundelementet i gårdsmiljöns framväxt 
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och vidmakthållande. Viktiga element i miljön är kvarn- och gårdsbebyggelsen, 
bevarat kvarnverk och utrustning samt vattenvägar. 

Summering av informationen i bakgrundsbeskrivningen kopplat till 
vattenförekomsten: 

Nedan uppräknade arter från bakgrundsbeskrivningen är ett urval av skyddade arter, 
rödlistade arter och svaga bestånd, värdefulla vatten samt övriga arter fångade vid 
elfiske. Artlistan har sammanställts baserat på förekomster i elprovfisken74 och 
artportalen75. Information om tidigare restaureringsarbeten finns i databasen 
Åtgärder i vatten76. (NV=Naturvårdsverket, FiV=Fiskeriverket, 
RAÄ=Riksantikvarieämbetet). För en fullständig redovisning hänvisas till 
bakgrundsbeskrivningen.  

Vattenförekomst:   
Kägleån:Rössjöholmsån-Margretetorp dammutlopp 

MKN betydande påverkan: 
Konnektivitet  

Arter i artskyddsförordningen:  
Utter (NT, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 4, ÅGP-art), lax (LC, Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 och 5), flodpärlmussla (EN, Art- och habitatdirektivet 
bilaga 2 och 4, ÅGP-art), kungsfiskare (VU, Fågeldirektivet bilaga 1)  

Övriga vattenmiljövärden, exempelvis rödlistade arter:  
Betydande havsvandrande öringstam, ål (CR, nationell förvaltningsplan) 

Fiskarter fångade vid elfiske: 
Elritsa (LC), lax (LC, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 5), nejonöga 
(obestämd), ål (CR, nationell förvaltningsplan), öring (LC) 

Aktuella skyddade områden:  
Regionalt särskilt värdefullt vatten 

74 Svenskt elfiskeregister – SERS hämtat den 3 mars 2021 
75 Artportalen hämtat den 3 mars 2021 
76 Åtgärder i Vatten – Sveriges åtgärder för en bättre vattenmiljö (atgarderivatten.se) 

http://dvfisk.slu.se/
https://artportalen.se/
https://www.atgarderivatten.se/
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Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
den statusklassning som redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 
Behovet av åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att 
leva upp till punkter redovisade i det inledande stycket 1.1 och följande stycken till 
1.6. Utifrån bedömt referensförhållande ser Länsstyrelsen behov av: 

• Funktionskrav för upp- och nedströms passerbarhet för både stark och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de
har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Villkor som säkerställer tillräcklig flöde i naturfåran för att upprätthålla dess
ekologiska funktion under olika vattenförhållanden

• Villkor kring drift.
• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal från turbinen.
• Säkerställa flöden till skyddsåtgärder genom att minska läckage genom

dammanläggning

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren har i samverkansmöten med Länsstyrelsen aviserat att planen 
är fortsatt drift av anläggningen. Samverkansmötena resulterade dock inte i konkreta 
förslag till miljöanpassningar, och såvitt Länsstyrelsen kan bedöma har arbetet med 
att ta fram förslag till miljöanpassningar i skrivande stund inte påbörjats.  

Verksamhetsutövaren har ifrågasatt behovet av miljöanpassningar samt framfört att 
det är orimligt att genomföra vid anläggningen. Om det skulle krävas så 
miljöanpassningar för de behov av miljöanpassningar Länsstyrelsen tagit upp ser sig 
verksamhetsutövaren tvungen att välja avveckling som alternativ. 
Verksamhetsutövaren förväntas inkomma med detaljerade utformningsförslag i 
samband med att ansökan inlämnas. 

Länsstyrelsens syn på föreslagna åtgärder 

Eftersom verksamhetsutövaren inte har presenterat några förslag till 
miljöanpassningar kan Länsstyrelsen inte bedöma om framtida miljöanpassningar har 
potential att lösa passerbarheten för stark och svagsimmande vandringsbenägna arter 
enligt referensförhållandet . Starksimmande fiskarter bedöms förvisso redan kunna 
passera uppströms förbi dammvallen när det inte är för låg vattenföring, men det 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25636011
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saknas idag möjlighet för svagsimmande arter att passera uppströms. Avseende 
avledning och nedströms passage finns förvisso ett intagsgaller, men det saknar 
flyktöppning med flyktränna. Därtill kan gallrets avledande funktion behöva utredas. 
Därutöver återstår flera viktiga frågor i det fortsätta arbetet, däribland att tillse att 
tillräckliga flöden avleds till erforderliga anordningar för uppströms och nedströms 
passage för att säkerställa anordningars funktion samt anlockning vid olika 
flödesförhållanden, behov att minska risken för felvandring i utloppskanalen. 
Länsstyrelsen ser också behovet av villkor som reglerar tappning till naturfåran och 
villkor kring när vatten överhuvudtaget får avledas från vattendraget till 
intagskanalen. Åtgärdsbehov bedöms också föreligga vid dämmet för att minska 
läckaget så att vatten vid lägre vattenföringar säkerställs till för verksamheten 
nödvändiga skyddsåtgärder så att passerbarheten för organismer förbi anläggningen 
säkerställs.   

Kulturmiljö: 
Vid fortsatt utformning av miljöanpassningar är det viktigt att ta följande i 
beaktande: Ur kulturmiljösynpunkt bör dammbyggnadens funktion, struktur och 
utbredning bevaras. För eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt 
kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML 
med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet 

Viktiga kvarstående frågor 

• Funktionskrav för upp och nedströms passerbarhet för både stark och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen.

• Villkor om erforderliga flöden för att säkerställa funktion för anordningar för
uppströms respektive nedströms passage samt anlockning. Detta kan behöva
kombineras med tätning av dammvallen vars läckage skapar problem vid låga
flöden.

• Villkor som säkerställer tillräcklig flöde i naturfåran för att upprätthålla dess
ekologiska funktion under olika vattenförhållanden

• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal från turbinen.
• Detaljerad och slutlig utformning av de beskrivna skyddsåtgärderna
• Villkor kring drift
• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella

behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

• För eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2
kapitel ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.
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Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   

Effekter av miljöanpassningarna 

Naturmiljö 
Om anläggningen kan göras passerbar genom tillräckliga miljöanpassningar som 
täcker de kvarstående frågorna kan det skapa förutsättningar att minska kraftverkets 
påverkan på miljökvalitetsnormerna så att det inte utgör en risk för att uppnå god 
ekologisk status och långsiktigt bevarandet av artrikedomen i Kägleån och de värden 
som beskrivs i bakgrundsbeskrivningen. Eftersom åtgärdsförslag inte föreslagits av 
verksamhetsutövaren är det dock svårt för Länsstyrelsen att i dagsläget ge en närmre 
bedömning mer än att ovan nämnda förutsättningar behöver uppfyllas för att målen 
ska uppnås. 

Elproduktion 
Konsekvenserna av framtida miljöanpassning på elproduktionen kan inte bedömas av 
Länsstyrelsen i dagsläget eftersom verksamhetsutövare ännu inte har föreslagit några 
miljöanpassningar. Det är naturligtvis så att om inga miljöanpassningar vidtas 
påverkas inte elproduktionen, men utan erforderliga miljöanpassningar bedöms inte 
miljökvalitetsnormen att uppnås varför detta inte bedöms vara ett realistiskt utfall. 
En avveckling av verksamheten bedöms dock ha en större påverkan på 
elproduktionen än om nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. Eftersom utredning saknas 
går det dock inte i dagsläget att fastställa hur stor denna skillnad skulle bli. 

Kulturmiljö 
Eftersom inga förslag på miljöanpassningar föreligger kan inte effekterna för 
kulturmiljön bedömas i nuläget. Om förslag till miljöanpassningar tillkommer 
framöver är det dock viktigt att vid planering ta hänsyn till kulturmiljön. 

4 Övergripande analys för Pinnån 

I Pinnån ligger tre vattenkraftverk i vattenförekomsten Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön 
som alla tre planerar för fortsatt drift. Vid det första kraftverket Stora mölla ligger 
ett naturligt definitivt vandringshinder som hindrar alla arter utom ål att passera 
uppströms. Eftersom hindret utgör referensförhållandet finns inget behov av att 
genomföra miljöanpassningar som ger en större passerbarhet i uppströmsriktning än 
den historiska.  
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Inom vattendraget uppströms Stora mölla finns det ål, stationär öring och flera 
svagsimmaden arter med behov av att vandra inom vattendraget vilket ställer krav på 
passagelösningar för dem vid de två andra vattenkraftsanläggningarna inom NAP. På 
grund av sina naturvärden är ån även utpekad som nationellt värdefullt vatten 
uppströms Stora mölla. En mer utförlig beskrivning finns i bakgrundsbeskrivningen 
och summeringen nedan.  

I Pinnån finns även vandringshinder som inte ingår i den nationella planen men de 
kommer att hanteras inom Länsstyrelsens ordinarie tillsynsarbete i enlighet med 
gällande lagstiftning. Det finns i dagsläget ett antal pågående tillsynsärenden 
avseende andra artificiella hinder i Pinnån. Eftersom god ekologisk status ska uppnås 
till 2027 i vattenförekomsten och de moderna miljövillkoren ska löpa över 40 år 
anser Länsstyrelsen att det är rimligt att förvänta sig att övriga artificiella 
vandringshinder görs passerbara väl inom tiden de moderna miljövillkoren är 
gällande. Därför ser Länsstyrelsen ingen anledning att göra mindre 
miljöanpassningar med hänvisning till övriga artificiella vandringshinder i 
vattenförekomsten.  

Summering av informationen i bakgrundsbeskrivningen kopplat till 
vattenförekomsten: 

Nedan uppräknade arter från bakgrundsbeskrivningen är ett urval av skyddade arter, 
rödlistade arter och svaga bestånd, värdefulla vatten samt övriga arter fångade vid 
elfiske. Artlistan har sammanställts baserat på förekomster i elprovfisken77 och 
artportalen78. Information om tidigare restaureringsarbeten finns i databasen 
Åtgärder i vatten79. (NV=Naturvårdsverket, FiV=Fiskeriverket, 
RAÄ=Riksantikvarieämbetet).  För en fullständig redovisning hänvisas till 
bakgrundsbeskrivningen. 

Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön: 
Betydande påverkan: 
Hydrologisk regim, Konnektivitet 

Arter i artskyddsförordningen:  
Utter (NT, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 4, ÅGP-art), lax (LC, Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 och 5), kungsfiskare (VU, Fågeldirektivet bilaga 1) 

77 Svenskt elfiskeregister – SERS hämtat den 3 mars 2021 
78 Artportalen hämtat den 3 mars 2021 
79 Åtgärder i Vatten – Sveriges åtgärder för en bättre vattenmiljö (atgarderivatten.se) 

http://dvfisk.slu.se/
https://artportalen.se/
https://www.atgarderivatten.se/
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Övriga vattenmiljövärden, (exempelvis rödlistade arter eller potential för arter): 
Spetsig målarmussla (LC), ål (CR, nationell förvaltningsplan) lake (EN) 

Fiskarter fångade vid elfiske: 
Elritsa (LC), gädda (LC), lax (LC, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 5), 
sandkrypare (LC), ål (CR, nationell förvaltningsplan), öring (LC), mört (LC), 
sutare (LC), abborre (LC), benöja (LC), björkna (LC), bäcknejonöga (LC) 

Aktuella skyddade områden:  
Nationellt värdefullt vatten [NV], Nationellt särskilt värdefullt vatten [FiV, nedstr 
Storamölla], Natura 2000-området Lärkesholmssjön uppströms Hjälmsjön. 

4.2 Stora Mölla kraftverk 

Stora mölla kraftverk ligger i vattenförekomsten Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön och 
bedöms enligt Länsstyrelsen utgöra ett definitivt vandringshinder som innebär att 
alla arter förutom ål hindras i sin uppströms passage. För arterna uppströms anser 
Länssyreslen att det bör ha gått att passera i nedströms riktning. Det har dock 
funnits ett naturligt definitivt vandringshinder på platsen (i form av ett högre 
vattenfall) redan innan platsen påverkades av människan. Länsstyrelsen gör 
bedömningen att referensförhållandet på platsen är att enbart ål historiskt kunnat 
passera naturligt i uppströms riktning. Det är emellertid sannolikt att kraftverket 
påverkar ålens möjligheter till uppströms och nedströms vandring negativt. För att 
underlätta ålens uppströms vandring finns sedan länge en ålyngelledare med 
ålyngelsamlare vid anläggningen. Direkt uppströms fallet finns en liten betongklack 
(en äldre anläggningsdel som idag saknar funktion) som riskerar att försvåra ålens 
uppströms vandring. Vid Stora mölla kraftverk finns en lång utloppskanal från 
turbinerna som skulle kunna innebära en risk för att uppvandrande laxfiske vandrar 
fel, vilket kan påverka leken i tillgängliga naturfåran nedströms det naturliga fallet.  

Länsstyrelsen har i sin värdering bedömt att Stora mölla har ett kulturhistoriskt värde. 
Värdet hänger främst samman med miljöns flerhundraåriga kontinuitet med 
kvarndrift fram till 1940-talet. Kvarnbyggnaderna utgör de viktigaste elementen i 
miljön. 

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
den statusklassning som redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 
Behovet av åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27985066
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leva upp till punkter redovisade i det inledande stycket 1.1 och följande stycken till 
1.6. Utifrån bedömt referensförhållande ser Länsstyrelsen behov av: 

• Funktionskrav för uppströms och nedströms passerbarhet i enlighet med
referensförhållande på platsen.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de
har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Villkor kring drift

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren har i samverkansmöten med Länsstyrelsen aviserat att planen 
är att fortsatta driften av anläggningen. Flera tänkbara miljöanpassningar har 
diskuterats under samverkanmötena, men hittills har inget konkreta förslag på 
miljöanpassningar av anläggningen presenterats. Arbetet pågår med att ta fram mer 
detaljerade förslag på miljöanpassningar.  

Verksamheten har idag ett tillstånd för korttidsreglering som inte utnyttjas och 
verksamhetsutövare planerar även i framtiden bedriva anläggningen som ett 
strömkraftverk och kan tänka sig villkor som inte tillåter korttidsreglering. 

Avseende uppströmspassage har dock verksamhetsutövaren redogjort för befintliga 
anordningar, i form av en ålyngelledare med ålyngelsamlare samt krypsubstrat över 
dammvallen (i form av mattor), som syftar till att möjliggöra uppströms passage för 
ål. Verksamhetsutövaren menar att det finns förbättringsmöjligheter avseende ålens 
uppströmspassage, och att det är något de avser undersöka framöver. Som exempel 
nämner verksamhetsutövaren att ålyngelledarens funktionalitet kan tänkas förbättras 
genom en justerad placering, och att ålynglens uppströmspassage över dammvallen 
kan tänkas förbättras av ett bättre krypsubstrat över dammvallen och av ett ökat spill 
över dammvallen till naturfåran (vilket kan åstadkommas genom att vattenståndet i 
dammen höjs med cirka en centimeter). 

Avseende nedströms passage har verksamhetsutövaren redogjort för idag befintliga 
anordningar, i form stora intagsgaller med spaltvidd på 20 mm, som anses fungera 
som avledare för nedströmsvandrande fisk. Dock saknas flyktöppning och flyktränna 
som kan säkerställa effektiv och skonsam nedströmspassage. Verksamhetsutövaren 
överväger att skapa flyktöppningar från intagsgallren till den gamla kvarnrännan som 
en miljöanpassning för nedströms passage. 
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Verksamhetsutövaren och dennes teknisk konsult bedömer att det redan idag finns 
möjlighet för ålen att vandra uppströms och nedströms förbi anläggningen i och med 
befintliga anordningar. Men som framgår ovan anser verksamhetsutövaren att det 
finns möjligheter till förbättring avseende uppströms och nedströms passage. Enligt 
verksamhetsutövarens ombud ska de särskilt utreda flöden, minimitappning och 
nivåer, krypsubstrat, flyktöppningar, samt flöde till flyktöppningar. 

Länsstyrelsens syn på föreslagna åtgärder 

Länsstyrelsen bedömer att förslagen till miljöanpassningar som verksamhetsutövaren 
överväger har potential att lösa passerbarhet för ål, om dessa sker i enlighet med vad 
som beskrivits översiktligt vid samverkan. De miljöanpassningar som övervägs är att 
justera ålyngelledarens placering, använda ett bättre krypsubstrat över dammvallen, 
och öka spillet över dammvallen till naturfåra. Verksamhetsutövaren överväger även 
flyktöppningar från intagsgallren till den gamla kvarnrännan som miljöanpassning för 
nedströms passage. Länsstyrelsen ser positivt på de miljöanpassningar som övervägs, 
samt till att ta bort möjligheten till korttidsreglering i framtida villkor. 

Det återstår dock flera viktiga frågor i det fortsätta arbetet, däribland att tillse att 
tillräckliga flöden avleds till anordningarna för uppströms respektive nedströms 
passage för att säkerställa dessa anordningars funktioner vid olika flödesförhållanden, 
betongklacken bör avlägsnas för att underlätta ålens uppströms passage, i synnerhet 
då klacken inte längre tycks fylla någon funktion, säkerställa tillräckligt flöde i 
naturfåran för att upprätthålla dess ekologiska funktion under olika 
vattenförhållanden om det behövs i förhållande till lekande lax, lämplig plats för 
utsättning av insamlade yngel (i det fall fortsatt ålyngelinsamling planeras),  
eventuellt behov åtgärder för att minska risken för felvandring i utloppskanalen till 
exempel i form av galler, samt eventuellt behov av anordningar som säkerställer 
effektiv och skonsam avledning av och nedströms passage för andra 
vandringsbenägna fiskarter utöver ål. 

Vidare kan tilläggas att den utökade slukförmågan vid anläggningen är något som kan 
behöva hanteras i kommande prövning. 

Åtgärder behöver utformas med hänsyn till kulturmiljön på platsen. Vid fortsatt 
utformning av miljöåtgärder är det viktigt att ta följande i beaktande: 
Kvarnbyggnaderna i sig är viktiga element i miljön. Den övre, östra kvarnbyggnaden 
har en låg känslighet för åtgärder eftersom den redan har genomgått sentida 
förändringar. Den nedre, västra kvarnbyggnaden är av en mer ålderdomlig karaktär 
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som omfattar yttre attribut vilka kopplar samman byggnaden med kvarndrift. Av 
den anledningen har byggnaden en hög känslighet för åtgärder. 

Dammen och hela det övre fallet med skiborddämmet och dammluckor anses ha en 
låg känslighet för åtgärder ur ett kulturhistoriskt perspektiv eftersom det är ett 
senare tillskott i miljön som tillkom efter att kvarndriften lades ner. Viss anpassning 
av åtgärder krävs. Den grävda rännan söder om Pinnån som delvis är igenväxt 
minner oss om tiden innan dammen anlades 1958 och bör beaktas vid 
vattenvårdsåtgärdande insatser. 

Miljön kring Stora mölla är registrerad som övrig kulturhistorisk lämning i 
fornminnesregistret. För eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt 
kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML 
med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Viktiga kvarstående frågor 

• Funktionskrav för uppströms och nedströms passerbarhet i enlighet med
referensförhållande på platsen.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de
har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Villkor kring hantering och tillvägagångssätt i samband med återutsättningen
av insamlade ålyngel – Ifall aktiv insamling även fortsättningsvis ska utföras.

• Detaljerad och slutlig utformning av de beskrivna skyddsåtgärderna
• Villkor kring drift
• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella

behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

• För eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2
kapitel ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för en fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.  

Effekter av miljöanpassningarna 

Naturmiljö 
Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
miljöanpassningarna kan skapa en stor miljönytta ger förutsättningar att reducera 
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kraftverkets påverkan på miljökvalitetsnormerna så att det inte utgör en risk för att 
uppnå god ekologisk status. Miljöanpassning skulle även kunna skapa förutsättningar 
för det långsiktiga bevarandet av artrikedomen i Pinnån och de värden som beskrivs i 
bakgrundsbeskrivningen. 

Elproduktion 
Konsekvenserna av framtida miljöanpassning på elproduktionen kan inte bedömas av 
Länsstyrelsen i dagsläget eftersom verksamhetsutövare ännu inte har föreslagit några 
miljöanpassningar. Det är dock troligt att det blir en begränsad påverkan eftersom 
det redan idag sker ett spill och minimitappning som är större än nuvarande 
tillståndet kräver.  

Kulturmiljö 
Eftersom inga detaljerade förslag på miljöanpassningar föreligger kan inte effekterna 
för kulturmiljön bedömas i nuläget. Om förslag till miljöanpassningar tillkommer 
framöver är det dock viktigt att vid planering ta hänsyn till kulturmiljön. 

4.3 Skvattemölla 

Skvattemölla kraftverk ligger i vattenförekomsten Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön och 
utgör enligt Länsstyrelsens bedömning ett partiellt vandringshinder, vilket hindrar 
svagsimmande fiskarter att passera uppströms och kan försvåra för starksimmande 
fiskarter att passera uppströms. Länsstyrelsen bedömer att referensförhållandet på 
platsen är att samtliga fiskarter historiskt har kunnat passera naturligt i uppströms- 
och nedströmsriktning. Skvattemölla kraftverk utgör, tillsammans med de andra 
konstruerade vandringshindren i Pinnån (i form av kraftverk och övriga dammar) 
en betydande påverkan på konnektiviteten i uppströms och nedströms riktning som 
utgör en del i bedömningen av att ekologisk status är bedömd till måttlig. Vid 
Skvattemölla finns vidare en lång utloppskanal från turbinen. Det finns dock en 
öppning i utloppskanalen som markant kortar dess längd men det kan fortfarande 
finnas risk för felvandring. 

Länsstyrelsen har i sin värdering bedömt att Skvattemölla har ett högt kulturhistoriskt 
värde. Värdet baseras på att miljön har lång kontinuitet och idag utgör en välbevarad 
och sammanhållen kvarnmiljö som varit i drift fram till 1978. Viktiga beståndsdelar i 
miljön är kvarnbyggnaden med komplett processutrustning samt vattenvägarna, 
dammspegel och skiborddämmen. 
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Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
statusklassning som redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Behovet av 
åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att leva upp till 
punkter redovisade i det inledande stycket 1.1 och följande stycken till 1.6. Utifrån 
bedömt referensförhållande ser Länsstyrelsen behov av: 

• Funktionskrav för upp och nedströms passerbarhet för både stark och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de
har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Villkor som säkerställer tillräcklig flöde i naturfåran för att upprätthålla dess
ekologiska funktion under olika vattenförhållanden

• Villkor kring drift.

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren har i samverkansmöten med Länsstyrelsen aviserat att planen 
är fortsatt drift av anläggningen och har dessutom presenterat ett första översiktligt 
förslag på miljöanpassning av anläggningen. Verksamhetsutövaren ska, tillsammans 
teknisk konsult, fortsätta arbetat med den detaljerade utformningen under hösten, 
varvid förslag kan komma att justeras.  

Föreslagna miljöanpassningar för fortsatt drift i korthet: 
• Omlöp och upptröskling med lutning på mellan 2,5 och 3,5 %.
• Minimitappning via omlöp på preliminärt 300–350 l/s. Vig låg vattenföring

omfördelas vatten från skibord till omlöp genom ny bestämmande sektion.
• Låglutande intagsgaller framför turbinintaget (α-galler med lutning på 30–35

grader, spaltvidd på 15–28 mm spaltvidd, och skrapplåt) med ytligt placerad
flyktöppning med flyktränna i anslutning till intagsgallret.

Förslaget är att bygga ett omlöp nordöst om dammen genom att muddra fram till 
det nordöstra dammfästet för att därifrån anlägga ett naturlikt omlöp som mynnar 
strax nedströms skibordet. Fallhöjden är ca. 2 meter och omlöpet planeras till en 
längd på 50–80 meter med en lutning mellan 2,5 och 3,5 %. I omlöpet nedströms 
dammen är planen att tillföra sten för att tröskla upp. I syfte att reglera flödet i 
omlöpet planers en ny bestämmande sektion som ska utformas så att erforderligt 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27985066
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vattenflödet alltid rinner i omlöpet för att säkerställa funktionen, preliminärt ca. 
300–350 l/s. Den bestämmande sektionen kommer att utformas så att det blir en 
minimitappning i omlöpet. Detta istället för att vatten går över skibordet vid låg 
vattenföring i ån. Utformningen av denna och muddringen kommer även göra att 
sediment transporteras nedströms genom omlöpet. 

Vidare avser förslaget ett nytt intagsgaller (α-galler) framför turbinintaget med en 
spaltvidd på ca. 15–18 mm, lutningen på cirka 30–35 grader och en skrapplåt vid de 
översta ca. 30 cm av gallret som hindrar att fisk fastnar där. En ytlig fiskränna 
planeras även att anläggas i anslutning till intagsgallret men det är ännu inte klart 
var. Framtida arbete kommer också inkludera fördelning av flöden. 

Den tidigare verksamhetsutövaren som företrätt den nuvarande 
verksamhetsutövaren har uppgett att en turbin är sönder och uppgav att den 
nuvarande verksamhetsutövaren enbart avser att använda den kvarvarande turbin 
framöver och att denna därför ska renoveras upp. Denna turbin har en total 
slukförmåga på 1 m3/s. Den andra turbinen avses enligt uppgift inte att tas i drift 
vilket i så fall minskar behovet av vatten till kraftproduktion. 

Länsstyrelsens syn på föreslagna åtgärder 

Länsstyrelsen bedömer att verksamhetsutövarens hittills föreslagna 
miljöanpassningar har potential att lösa passerbarhet för samtliga naturligt 
förekommande arter om de sker i enlighet med vad som beskrivits översiktligt vid 
samverkan. Det återstår emellertid flera viktiga frågor för det fortsatta arbetet, 
däribland vilken lutning omlöpet måste ha för att svagsimmande fiskarter ska kunna 
passera uppströms, att tillräckliga flöden avleds till omlöpet och flyktränna för att 
säkerställa anordningarnas funktioner under olika flödesförhållanden, att tillräckligt 
flöde tillförs naturfåran för att upprätthålla dess ekologiska funktion under olika 
vattenförhållanden, eventuellt behov att minska risken för felvandring i 
utloppskanalen till turbin.  

Eftersom det tänkta omlöpets lutning föreslås överstiger 3 procent krävs särskild 
omsorg vid omlöpets utformande för att säkerställa att svagsimmande 
vandringsbenägna arter kan passera vid olika flödesförhållanden. Ett alternativ, 
som Länsstyrelsen förespråkar, är att utforma omlöpet så att lutningen understiger 3 
procent 

I det fall anläggningen ska drivas med en turbin med slukförmåga 1 m3/s istället för 
nuvarande två turbiner bör den kommande ansökan om omprövning av 
verksamheten utformas efter detta. Det är också viktigt att ta hänsyn till i det 
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framtida arbetet med fördelning av flöden och vid bedömning av hur stor påverkan 
miljöanpassningar får på elproduktion miljöanpassningarna.  

På grund av kvarnmiljöns höga kulturhistoriska värden och välbevarade uttryck är 
miljön generellt känslig för åtgärder som påverkar miljön. Åtgärder behöver därför 
utformas med stor hänsyn till platsens värden. Länsstyrelsen har gjort bedömningen 
att hänsyn till kulturmiljön bäst kan uppnås genom att fysiska ingrepp utförs i den 
nordöstra delen av det långsträckta dämmet, så långt bort från kvarnmiljön som 
möjligt. Upplevelsen av kulturmiljön påverkas då endast i begränsad omfattning. De 
åtgärder som diskuterats av verksamhetsutövaren stämmer väl med detta och 
Länsstyrelsen bedömer därför att förslaget är väl anpassat till kulturmiljön. 

Länsstyrelsen bedömer, på grundval av dämmets placering och utformning samt 
utifrån tillgänglig information i historiska kartor, att dammvallen utgör fornlämning 
enligt 2 kapitlet kulturmiljölagen. Detsamma gäller det stenfundament från en äldre 
kvarnanläggning som finns vid utloppet från kraftverksbyggnaden. Ingrepp i 
dammvall och stenfundament kräver tillstånd 2 kap KML och tillstånd behöver sökas 
från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Viktiga kvarstående frågor 

• Funktionskrav för upp och nedströms passerbarhet för både stark och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i omlöpet respektive kvarnrännan
för att säkerställa anordningarnas funktioner samt anlockning till omlöpet vid
olika flödesförhållanden.

• Villkor som säkerställer tillräcklig flöde i naturfåran för att upprätthålla dess
ekologiska funktion under olika vattenförhållanden

• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal från turbinen.
• Villkor kring drift.
• Detaljerad och slutlig utformning av de beskrivna skyddsåtgärderna
• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella

behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

• Ingrepp i dammvall och stenfundament kräver tillstånd 2 kap KML och
tillstånd behöver sökas från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för en fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   
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Effekter av miljöanpassningarna 

Naturmiljö 
Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
miljöanpassningarna kan skapa en stor miljönytta och ger förutsättningar att 
reducera kraftverkets påverkan på miljökvalitetsnormerna så att det inte utgör en 
risk för att uppnå god ekologisk status. Miljöanpassning skulle även kunna skapa 
förutsättningar för det långsiktiga bevarandet av artrikedomen i Pinnån och de 
värden som beskrivs i bakgrundsbeskrivningen. 

Elproduktion 
Det har i dagsläget inte utretts vilka flöden som krävs i omlöp respektive flyktränna 
för att säkerställa anordningarnas funktion samt anlockning till omlöpet. Detsamma 
gäller vilket flöde som behöver tillföras naturfåran för att säkerställa dess ekologiska 
funktion. Det är därmed svårt att i dagsläget bedöma de föreslagna miljöåtgärdernas 
påverkan på elproduktionen vid anläggningen.  

Del av flödet ska för första gången avledas till anordningar för uppströms- respektive 
nedströms passage, i form av ett omlöp och en flyktränna. Därutöver kan det krävas 
minimitappning i naturfåran för att säkerställa dess ekologiska funktion. I dagsläget 
spills vatten redan över dammvall, åtminstone under delar av året, vilket innebär att 
delar av flödet som ska avledas till omlöpet respektive flyktrännan är vatten som 
annars skulle spillas över dammvallen. Alternativet till föreslagen miljöanpassning 
skulle vara att avveckla verksamheten vid Skvattemölla, vilket dock bedöms ha en 
avsevärt större påverkan på elproduktionen. Därmed bedömer Länsstyrelsen att 
föreslagna miljöanpassningar, även om de kommer ta vatten i anspråk, är det 
alternativ som medför minst påverkan på elproduktionen vid Skvattemölla. 
Verksamhetsutövaren bör analysera hur de föreslagna miljöanpassningarna påverkar 
elproduktionen.  

Kulturmiljö 
Länsstyrelsen gör bedömningen att kulturmiljöns höga värden har beaktats vid 
framtagandet av föreslagna miljöanpassningar, och att dessa är väl anpassade både 
med avseende på placering eller omfattning. 

4.4 Brukets kvarn 

Kraftverket vid Brukets kvarn finns i vattenförekomsten Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön 
och utgör enligt Länsstyrelsens bedömning ett artificiellt definitivt vandringshinder 
vilket innebär att alla arter, möjligen bortsett från ål, hindras vid uppströms passage.  
Länsstyrelsen gör bedömningen att referensförhållandet vid Brukets kvarn är att alla 
förekommande arter historiskt kunnat passera naturligt i uppströms- och nedströms 
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riktning. Kraftverket vid Brukets kvarn utgör, tillsammans med andra konstruerade 
vandringshinder inom Pinnån (i form av kraftverk och övriga dammar) en betydande 
påverkan på konnektiviteten i uppströms och nedströms riktning, vilket utgör en del 
i bedömningen av att ekologisk status bedöms till måttlig. Vid Brukets kvarn finns 
vidare en utloppskanal som kan innebära risk för felvandring om den i nuläget 
avstängda turbinen tas i drift. 

Länsstyrelsen har i sin värdering bedömt att Brukets kvarn har ett kulturhistoriskt 
värde. Värdet hänger främst samman med miljöns långa kontinuitet kopplad till 
järnframställning och kvarnverksamhet. Damm, dämmen och kvarnbyggnad utgör 
tillsammans de viktigaste elementen i miljön. 

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
den statusklassning som redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 
Behovet av åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att 
leva upp till punkter redovisade i det inledande stycket 1.1 och följande stycken till 
1.6. Utifrån bedömt referensförhållande ser Länsstyrelsen behov av: 

• Funktionskrav för upp och nedströms passerbarhet för både stark och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i fiskvägar så att de har erforderlig
funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en god anlockning.

• Villkor kring drift.
• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal från turbin – Ifall den andra

turbinen tas i drift.

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren har i samverkansmöten med Länsstyrelsen aviserat att planen 
är fortsatt drift av anläggningen och har dessutom presenterat ett första översiktligt 
förslag på miljöanpassning av anläggningen. Verksamhetsutövaren kommer fortsätta 
arbetet med den detaljerade utformningen, varvid förslaget kan komma att justeras. 

Föreslagna miljöanpassningar för fortsatt drift i korthet: 
• Teknisk fiskväg, i form av en slitsränna med en total längd på ca. 22 m och

lutning på ca. 9 %, som består av ca. 15 bassänger med språnghöjd för varje
bassäng som understiger 15 cm.

• Flödet i den slitsrännan planeras preliminärt till 100–200 l/s.

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27985066
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• Intagsgaller (med spaltvidd på 15–18 mm) men utan anslutande flyktöppning
med flyktränna. Istället bedöms nedströms passage kunna ske via slitsrännan
med hänvisning till avståndet mellan galler och slitsränna.

Verksamhetsutövarens har, genom sitt tekniska ombud, presenterat förslag om att 
anlägga en teknisk fiskväg, i form av en slitsränna, nordväst om dammvallen längs 
med fasaden till kvarnbyggnaden. Fiskvägen blir totalt ca. 22 m lång med en lutning 
på ca. 9 %. Fiskvägen ges ca. 15 bassänger med en språnghöjd för varje bassäng som 
understiger 15 cm. Botten utgörs av ett stenlager för att även fauna och ålyngel ska 
kunna passera. Enligt tekniskt ombud underlättas anlockningen till fiskvägen av att 
den placeras i nära anslutning till kraftverkets intag och utlopp, och därtill minskar 
behovet av vattenflöde till slitsrännan. Denna typ av teknisk fiskväg kräver, enligt 
ombudet, också mindre vatten än exempelvis ett omlöp vilket ger ett minska behov 
av flöde i fiskvägen. Flödet i slitsrännan har ännu inte analyserats klart, men troligen 
blir flödet mellan 100 och 200 l/s. 

Verksamhetsutövare har, genom sitt tekniska ombud, presenterar ett förslag om att 
byta befintligt intagsgallret till ett finare galler med 15 eller 18 mm spaltvidd. Enligt 
ombudet är målarten främst ål, men gallret bedöms dock fungera för andra arter. 
Enligt ombudet finns ingen risk för att fisk fastnar mot gallret, eftersom intaget och 
nuvarande galler är breda i relation till slukförmågan (med uppmätt vattenhastighet 
vid full drift på 0,2 m/s), varför ingen flyktränna avses anläggas invid intagsgallret. 
Valet att avstå från flyktränna motiveras också med att anläggningen är liten och att 
avståndet mellan intaget till kraftverket (gallret) och den planerade slitsrännan är 
relativt litet. 

Länsstyrelsens syn på föreslagna åtgärder 

Länsstyrelsen bedömer att verksamhetsutövarens hittills föreslagna 
miljöanpassningar har potential att lösa passerbarheten för samtliga förekommande 
arter. Det återstår dock flera viktiga frågor för det fortsatta arbetet, däribland om ny 
slitsränna kan förväntas fungera tillräckligt väl i samband med nedströms passage 
från intagsgallret (behöver intagsgallret kompletteras med flyktöppning med 
flyktränna), om nytt intagsgaller är att betrakta som fiskanpassat och förväntas 
fungera för övriga vandringsbenägna fiskarter utöver blankål. Länsstyrelsens 
bedömning är att flyktöppningar och flyktränna bör anläggas för att säkerställa 
nedströmspassage. Att tillräckliga flöden avleds till passageanordningar för att 
säkerställa deras funktion för samtliga arter under olika flödesförhållanden, 
eventuellt behov av åtgärd för att reducera risken för felvandring i en utloppskanal 
ifall aktuell turbin tas i drift, samt en erforderlig kulturmiljöhänsyn. 
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Verksamhetsutövaren har redovisat ett förslag med teknisk fiskväg. Förslaget 
bedöms kunna genomföras utan någon skada på miljöns kulturvärden. Vid fortsatt 
utformning av miljöåtgärder är följande viktigt att beakta: Byggnaderna och dämmet 
med spett- och planluckor har genomgått ett flertal omfattande renoveringar under 
1900-talet och bedöms ha en låg känslighet för åtgärder men en viss anpassning av 
åtgärder krävs. Det är viktigt att beståndsdelar som kopplar samman byggnader, 
damm och vattenvägar finns kvar. Det är också högst önskvärt att bevara 
byggnadernas exteriöra gestaltning för att platsens miljöskapande värden ska bestå. 
Dammen öster om kvarnbyggnaden är en viktig värdebärande beståndsdel i miljön 
som bedöms vara känslig för åtgärder och anpassning av åtgärder krävs eftersom den 
är så pass betydelsefull för miljöns avläsbarhet som kvarn.  

För eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel 
ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet. 

Viktiga kvarstående frågor 

• Funktionskrav för upp och nedströms passerbarhet för både stark och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de
har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Detaljerad och slutlig utformning av de beskrivna skyddsåtgärderna
• Villkor kring drift
• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal – Ifall den aktuella turbinen

tas i drift.
• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella

behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

• För eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2
kapitel ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   

Effekter av miljöanpassningarna 

Naturmiljö 
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Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
miljöanpassningarna kan skapa en stor miljönytta ger förutsättningar att reducera 
kraftverkets påverkan på miljökvalitetsnormerna så att det inte utgör en risk för att 
uppnå god ekologisk status. Miljöanpassning skulle även kunna skapa förutsättningar 
för det långsiktiga bevarandet av artrikedomen i Pinnån och de värden som beskrivs i 
bakgrundsbeskrivningen. 

Elproduktion 
Det har i dagsläget inte fastställt vilka flöden som måste avledas till slitsrännan för att 
säkerställa anordningens funktion samt anlockning. Vidare finns viktiga kvarstående 
frågor för verksamhetsutövaren att beakta i det pågående arbetet med att ta fram ett 
slutgiltigt förslag på miljöanpassning av anläggningen Brukets kvarn. Det är därmed 
svårt att i dagsläget bedöma föreslagna miljöåtgärders påverkan på elproduktionen, i 
synnerhet eftersom detta förslag kan avvika från det som till slut lämnas till domstol.  

Om bedömningen avgränsas till hittills föreslagna miljöanpassningar gör 
Länsstyrelsen bedömningen det blir viss påverkan på elproduktionen. Delar av 
flödet ska för första gången avledas till anordning för uppströms och nedströms 
passage, i form av slitsränna. Förvisso spills vatten redan över dammvallen, 
åtminstone under delar av året, vilket innebär att delar av det flöde som ska avledas 
till slitsrännan är vatten som annars skulle spillas över dammvall. Alternativet till 
föreslagen miljöanpassning skulle vara att avveckla verksamheten vid Brukets kvarn, 
vilket dock bedöms ha en avsevärt större påverkan på elproduktionen. Därmed 
bedömer Länsstyrelsen att de föreslagna miljöanpassningarna, även om de kommer 
ta vatten i anspråk, är det alternativ som medför minst påverkan på elproduktionen. 
Verksamhetsutövaren bör analysera hur hittills föreslagna miljöanpassningar 
påverkar elproduktionen, samt beakta de viktiga kvarstående frågorna i det 
kommande arbetet. 

Kulturmiljö 
Effekter på kulturmiljön kan slutgiltigt bedömas först när ett färdigt förslag 
föreligger men den lösning som föreslagits är väl anpassad till kulturmiljövärden på 
platsen. 

5 Övergripande analys för Bäljane å 

Bäljane å är uppdelad i två vattenförekomster: Bäljane å nr 1: Smålarpsån-
Perstorpsån samt Bäljane å nr 1: Perstorpsån-Källa (Oderbäck) med var sitt 
vattenkraftverk. Verksamhetsutövaren i den nedre vattenförekomsten planerar 
fortsatt drift medan verksamhetsutövaren i den uppströms liggande 
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vattenförekomsten framfört att de planerar avveckling av verksamheten. Kraftverket 
som planerar fortsatt drift påverkar även konnektiviteten i Perstorpsbäcken. 

Bäljane å har höga naturvärden och hyser flera arter som är upptagna i 
artskyddsförordningen. En mer utförlig beskrivning finns i bakgrundsbeskrivningen 
och summeringen nedan. På grund av sina höga naturvärden är ån även utpekad som 
nationellt särskilt värdefullt vatten. Det finns även Natura 2000-området Linneröd 
uppströms kraftverken. 

Lax och ål är exempel havsvandrande arter som förekommer i Bäljane å och som kan 
vandra långt om de ges möjlighet. Det räcker emellertid med att en liten andel av 
fiskarnas vandring hindras för att bestånden ska påverkas och miljökvalitetsnormen 
ska riskeras. Det finns även ett antal svagsimmande vandringsbenägna arter som 
fångats vi elfisken till exempel elritsa och lake. Ytterligare ett antal arter som inte 
fångats vid elfisken kan antas utgöra en del av referensförhållandena t.ex. benlöja, 
id, flodnejonöga och havsnejonöga.  

Strömvattenmiljöer är viktiga områden för många arter hotade och skyddade arter. 
Som framgår av figur 3 ligger den en stor del av strömvattenmiljöerna i Bäljane å 
uppströms vattenkraftverket med planerad fortsatt drift. De långvandrande 
fiskarterna som använder dessa område för lek och uppväxt kommer alltså behöva 
passera kraftverket flera gånger under sina liv.   
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 Figur 3 Strömsträckor med lutning 0,25 – 4%. Anläggningarna i kartan är 9 Stora mölla, 10 Skvattemölla och 11 Brukets kvarn i 
Pinnån , 12 Söndraby kraftverk, 13 Ebbarps kraftverk (trolig avveckling) 

Summering av informationen i bakgrundsbeskrivningen kopplat till 
vattenförekomsten 

Nedan uppräknade arter från bakgrundsbeskrivningen är ett urval av skyddade arter, 
rödlistade arter och svaga bestånd, värdefulla vatten samt övriga arter fångade vid 
elfiske. Artlistan har sammanställts baserat på förekomster i elprovfisken80 och 
artportalen81. Information om tidigare restaureringsarbeten finns i databasen 
Åtgärder i vatten82. (NV=Naturvårdsverket, FiV=Fiskeriverket, 
RAÄ=Riksantikvarieämbetet).   

Bäljane å nr 1: Smålarpsån-Perstorpsån 

Betydande påverkan: 
Konnektivitet 

Arter i artskyddsförordningen:  
Utter (NT, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 4, ÅGP-art), lax (LC, Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 och 5), kungsfiskare (VU, Fågeldirektivet bilaga 1) 

80 Svenskt elfiskeregister – SERS hämtat den 3 mars 2021 
81 Artportalen hämtat den 3 mars 2021 
82 Åtgärder i Vatten – Sveriges åtgärder för en bättre vattenmiljö (atgarderivatten.se) 

http://dvfisk.slu.se/
https://artportalen.se/
https://www.atgarderivatten.se/
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Övriga vattenmiljövärden, (exempelvis rödlistade arter eller potential för arter): 
Betydande havsvandrande öringstam (LC), ål (CR, nationell förvaltningsplan) lake 
(EN) 

Fiskarter fångade vid elfiske: 
Abborre (LC) elritsa (LC), lake (EN), mört (LC) gädda (LC), lax (LC, Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 och 5) nejonöga (obestämd), ål (CR, nationell 
förvaltningsplan), öring (LC) 

Nationellt värdefullt vatten [NV], Nationellt särskilt värdefullt vatten [FiV] 

Bäljane å nr 1: Perstorpsån-Källa (Oderbäck) 

Betydande påverkan: 
Konnektivitet 

Arter i artskyddsförordningen:  
Lax (LC, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 5), kungsfiskare (VU, Fågeldirektivet 
bilaga 1) 

Övriga vattenmiljövärden, (exempelvis rödlistade arter eller potential för arter): 
lake (EN) 

Fiskarter fångade vid elfiske: 
Abborre (LC) elritsa (LC), mört (LC) gädda (LC), lax (LC, Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 och 5) nejonöga (obestämd), öring (LC) 

Nationellt värdefullt vatten [NV], Nationellt särskilt värdefullt vatten [FiV] 

5.2 Söndraby kraftverk  

Söndraby vattenkraftverk ligger inom vattenförekomsten Bäljane å nr 1: Smålarpsån-
Perstorpsån och utgör enligt Länsstyrelsens bedömning ett partiellt vandringshinder, 
vilket hindrar de svagsimmande fiskarternas passage och försvårar de starksimmande 
fiskarternas passage. Länsstyrelsen bedömer att referensförhållandet på platsen är att 
samtliga fiskarter har kunnat passera i uppströms- och nedströms riktning. Söndraby 
kraftverk bedöms medföra en betydande påverkan på konnektivitet i uppströms och 
nedströms riktning, vilket utgör en del i bedömningen av att vattenförekomstens 
ekologiska status bedöms till måttlig. Vid Söndraby kraftverk finns därtill en lång 
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utloppskanal från turbinen som innebär en risk för felvandring. Denna risk minskas i 
dagsläget av en kedjebarriär som korsar utloppskanalens mynning.   

Länsstyrelsen har bedömt att Söndraby kraftverk har ett visst kulturhistoriskt värde. 
Helhetsmiljön på Söndraby mölla har förändrats i hög grad under 1980-talet och 
värdet hänger idag främst samman med platsens relativt långa kontinuitet för 
kvarnverksamhet. Dammen, dämmet och utloppskanalen har bedömts vara 
värdebärande delar av miljön.  

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
den statusklassning som redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 
Behovet av åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att 
leva upp till punkter redovisade i det inledande stycket 1.1 och följande stycken till 
1.6. Utifrån bedömt referensförhållande ser Länsstyrelsen behov av: 

• Funktionskrav för upp och nedströms passerbarhet för både stark och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de
har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Villkor som säkerställer tillräcklig flöde i naturfåran för att upprätthålla dess
ekologiska funktion under olika vattenförhållanden

• Villkor kring drift.
• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal från turbinen.

Kulturmiljö: 
Både dammen och dämmet anses ha en låg känslighet för åtgärder där ingen eller 
obetydlig anpassning av åtgärder krävs. Kraftverksbyggnaden har inget 
kulturhistoriskt värde och anses vara tålig för ingrepp. Viss anpassning av åtgärder 
krävs, genom att fortsätta använda samma vattenintag och utloppskanal som man har 
gjort sedan kvarnen anlades 1857. Den stensatta kvarnrännan som löper tvärs över 
fastigheten ha däremot en hög känslighet för åtgärder och bör av hänsyn till 
kulturmiljön i första hand lämnas orörd. 

Dokumenterad kvarnverksamhet på platsen finns först 1857, då det finns uppgifter 
om att en kvarn som drevs med vattenhjul uppfördes på fastigheten Söndraby nr 1 
1/8. Utifrån detta bedömer Länsstyrelsen inte att ingrepp i dämmet behöver prövas 
enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel. 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14946877


204(249) 

  Dnr 531- 8122-2021  
  

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren har i samverkansmöten med Länsstyrelsen framfört att planen 
är fortsatt drift av anläggningen. Samverkansmötena eller verksamhetsutövarens 
yttrande över mötesanteckningarna resulterade dock inte i konkreta förslag till 
miljöanpassningar, utöver att befintlig kammartrappa kommer att byggas om för 
förbättrad funktion för starksimmande fiskarter.  

Föreslagna miljöanpassningar för fortsatt drift i korthet: 
• Ombyggnad av befintlig teknisk fiskväg, i form av en äldre kammartrappa,

som syftar till att möjliggör uppströms passage för både stark- och
svagsimmande fiskarter.

Nuvarande förslag är, såvitt Länsstyrelsen har kunnat bedöma utifrån de genomförda 
samverkansmötena med verksamhetsutövaren, att bygga om en idag befintlig teknisk 
fiskväg för starksimmande fiskarter, i form av gjuten kammartrappa från 1990-talet. 
Kammartrappan ligger i fördämningens södra del, i anslutning till ett ytutskov från 
intagskanalen nedre del. Den ombyggda kammartrappan ska möjliggöra uppströms 
passage för starksimmande fiskarter. Verksamhetsutövaren har vid 
samverkansmöten inte föreslagit åtgärder för att möjliggöra uppströms passage för 
svagsimmande fiskarter och har ifrågasatt om det behövs i förhållande till MKN. 
Länsstyrelsen hänvisar till vad som står i 1.3 Övergripande behov av 
miljöanpassningar. 

Såvitt Länsstyrelsen har kunnat bedöma föreslår verksamhetsutövare inga ytterligare 
miljöanpassningar med avseende på nedströms passage förbi anläggningen, utöver 
dagens låglutande intagsgaller (lutning: ca. 27 grader, spaltvidd: ca. 21 mm) som 
kan förses med paneler med finmaskigt nät (ca. 11 mm) samt ett befintligt ytutskov i 
närheten av intagsgaller som möjligen skulle kunna tjäna som flyktöppning. 

Vilka vattenflöden som kommer avledas till kammartrappan respektive flyktöppning 
under olika flödessituationer har inte specificerats, men Länsstyrelsen förutsätter att 
det kommer att utredas. 

Länsstyrelsens syn på föreslagna åtgärder och åtgärdsbehov 

Länsstyrelsen gör bedömningen att hittills föreslagna miljöanpassningar saknar 
potential att lösa passerbarheten för samtliga förekommande arter. Dels eftersom 
uppströms passage förbi anläggningen enbart möjliggörs för åns starksimmande 
fiskarter. Dels eftersom dagens anordningar för avledning och nedströms passage 
från intagskanalen inte kan anses utgöra bästa möjliga teknik. Förvisso finns ett 
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ytutskov i intagsgallrets närhet, men det är oklart hur väl detta fungera som 
flyktöppning, och därtill saknas anslutande flyktränna från flyktöppning. Därutöver 
återstår flera viktiga frågor i det fortsätta arbetet, däribland att tillse att tillräckliga 
flöden avleds till anordningar för uppströms och nedströms passage för att 
säkerställa anordningarnas funktioner vid olika flödesförhållanden, samt om 
kedjebarriären vid i utloppskanalens mynning har god funktion. Ifall föreslagna 
miljöanpassningar inte bedöms utgöra bästa möjliga teknik. 

Länsstyrelsen förespråkar vid aktuell anläggning en passagelösning i form av inlöp 
alternativt ett omlöp. Detta behöver sedan kombineras med lämpliga anordningar 
för nedströmspassage i form av flyktöppningar och flyktränna. Givet utloppskanalens 
längd förespråkas också galler för att motverka felvandring. 

I den fortsatta utformningen av miljöåtgärder behöver hänsyn tas till kulturmiljön. 
Följande aspekter kan särskilt tas i beaktande: Både dammen och dämmet anses ha 
en låg känslighet för åtgärder där ingen eller obetydlig anpassning av åtgärder krävs. 
Kraftverksbyggnaden har inget kulturhistoriskt värde och anses vara tålig för 
ingrepp. Viss anpassning av åtgärder krävs, genom att fortsätta använda samma 
vattenintag och utloppskanal som man har gjort sedan kvarnen anlades 1857. Den 
stensatta kvarnrännan som löper tvärs över fastigheten ha däremot en hög känslighet 
för åtgärder och bör av hänsyn till kulturmiljön i första hand lämnas orörd. 

Dokumenterad kvarnverksamhet på platsen finns först 1857, då det finns uppgifter 
om att en kvarn som drevs med vattenhjul uppfördes på fastigheten Söndraby nr 1 
1/8. Utifrån detta bedömer Länsstyrelsen inte att ingrepp i dämmet behöver prövas 
enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel. 

Viktiga kvarstående frågor 

• Funktionskrav för upp och nedströms passerbarhet för både stark och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i olika anläggningsdelar så att de
har erforderlig funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en
god anlockning.

• Villkor som säkerställer tillräcklig flöde i naturfåran för att upprätthålla dess
ekologiska funktion under olika vattenförhållanden

• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal från turbinen.
• Detaljerad och slutlig utformning av de beskrivna skyddsåtgärderna
• Villkor kring drift



206(249) 

  Dnr 531- 8122-2021  
  

• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella
behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor, och verksamhetsutövaren 
får gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   

Effekter av miljöanpassningarna 

Naturmiljö 
Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
miljöanpassningarna kan skapa en stor miljönytta och ger förutsättningar att 
reducera kraftverkets påverkan på miljökvalitetsnormerna så att det inte utgör en 
risk för att uppnå god ekologisk status. Miljöanpassning skulle även kunna skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av artrikedomen i Bäljane å och de 
värden som beskrivs i bakgrundsbeskrivningen. Enligt Länsstyrelsens bedömning 
saknar hittills föreslagen miljöanpassning potential att skapa erforderlig miljönytta. 

Elproduktion 

Konsekvenserna av framtida miljöanpassning på elproduktionen kan inte bedömas av 
Länsstyrelsen i dagsläget eftersom verksamhetsutövare ännu inte har föreslagit några 
miljöanpassningar, utöver en ombyggnad av den redan befintliga kammartrappan.  

Kulturmiljö 
Eftersom inga förslag på miljöanpassningar föreligger kan inte effekterna för 
kulturmiljön bedömas i nuläget. Om förslag till miljöanpassningar tillkommer 
framöver är det dock viktigt att vid planering ta hänsyn till kulturmiljön. 

5.3 Ebbarps kraftverk  

Ebbarps kraftverk ligger inom vattenförekomsten Bäljane å nr 1: Perstorpsån-Källa 
(Oderbäck) och bedöms av Länsstyrelsens utgöra ett definitivt vandringshinder som 
hindrar samtliga naturligt förekommande arter att passera uppströms. Länsstyrelsen 
bedömer att referensförhållandet på platsen är att samtliga naturligt förekommande 
arter historiskt har kunnat passera upp- och nedströms historiskt. Ebbarps kraftverk 
bedöms medföra betydande påverkan på konnektivitet i uppströms och nedströms 
riktning, vilket utgör en del i bedömningen av att vattenförekomstens ekologiska 
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status har bedömts till måttlig. Vid Ebbarps kraftverk finns därtill en lång 
utloppskanal från turbinen som innebär en risk för felvandring. 

Länsstyrelsen har i sin värdering bedömt att Ebbarps kraftverk har ett kulturhistoriskt 
värde. Värdet hänger bland annat samman med att två generationer kraftverk finns på 
fastigheten. Det första kraftverket anlades 1908 några 100 meter söder om det 
nuvarande kraftverket som uppfördes 1928. Av det äldsta kraftverket återstår endast 
fragment. Turbinrum, dammvall och stenlagda kanaler har bedömts vara särskilt 
värdebärande delar av dagens miljö. 

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid avveckling: 

Vid avveckling av verksamheten är det viktigt att säkerställa fria vandringsvägar för 
stark- och svagsimmande fiskarter samt att beakta påverkan på enskilda intressen, till 
exempel till följd av en avsänkning av vattennivån. 

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 
Verksamhetsutövarna har i samverkansmöten med Länsstyrelsen aviserat att planen 
är avveckling av verksamheten. Samverkan har inte resulterat i någon detaljerad plan 
för avvecklingen, men verksamhetsutövarna förväntas inkomma med ett detaljerat 
underlag i samband med att ansökan inlämnas. 

Utan att närmre gå in på detaljer föreslår verksamhetsutövarna att dammen sänks av 
permanent genom att merparten av dammvallen avlägsnas. Verksamhetsutövarna ser 
gärna delar av anläggningen sparas för att bevara läsbarheten i miljön och för att det 
ska synas att det har funnit en dammanläggning med vattenkraftverk på platsen. Det 
är i dagsläget inte fastslaget vilka delar av anläggningen som skulle kunna bevaras. 

Med anledning av ett tillfälligt driftstopp har dammen redan sänkts av för tillfälligt 
underhåll. Detta har resulterat i en tydlig målbild, nämligen att den uppdämda ytan 
genom föreslagen åtgärd kommer att ersättas av en mer meandrande fåra som rinner 
genom finare sediment. Under den säsong som dammen varit nedsänkt har blottlagd 
mark blivit relativt fast och vegetation har på stora delar återhämtat sig. 

I dagsläget pågår arbetet med att i utforma den föreslagna åtgärden i detalj. 

Länsstyrelsens syn på föreslagna åtgärder 

Länsstyrelsen bedömer att verksamhetsutövarens föreslagna åtgärd kommer att lösa 
passerbarhet för samtliga naturligt förekommande arter om föreslagen åtgärd sker på 
det sätt som beskrivits översiktligt under samverkan. Viktiga frågor vid det fortsätta 
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arbetet är att fastslå vilka delar av dammvallen och de övriga delarna av anläggningen 
som ska sparas för framtiden. Länsstyrelsen delar verksamhetsägarnas bedömning att 
kulturmiljöhänsyn bör tas. Sådan kulturmiljöhänsyn bör dock utformas på sådant sätt 
att delar som påverkar vattenförhållanden åtgärdas i samband med nedmonteringen. 

Vid fortsatt utformning av miljöåtgärder är det viktigt att ta följande i beaktande: 
Dammvallen är en utmärkande del i den kulturmiljö som Ebbarps kraftverk utgör. 
Vallen bedöms ha en låg känslighet för åtgärder men det är samtidigt önskvärt att 
dammvallen i viss utsträckning kan bevaras. Ur kulturmiljöhänsyn är det den västra 
delen av vallen där vattenmagasinet, spettluckorna och intaget sitter som omfattar 
viktiga värdebärande beståndsdelar. Även kraftverksbyggnaden med sin turbinhall 
utgör värdebärande beståndsdelar som bör finnas kvar för att de kultur- och 
teknikhistoriska värdena på platsen ska bestå. Kraftverksbyggnaden anses ha en hög 
känslighet för åtgärder som påverkar byggnaden. Det är även önskvärt att 
lämningarna efter den äldre kraftverksanläggningen ska få finnas kvar för att kunna 
avläsa kraftverkets kontinuitet och utveckling på platsen 

Då anläggningen uppförts under 1900-talet behöver ingrepp i dämmet inte prövas 
enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel. 

Viktiga kvarstående frågor 

• Detaljerad och slutlig utformning av den föreslagna åtgärden
• Villkor kring skyddsåtgärder i samband med avvecklingen
• Villkor kring avveckling
• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella

behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   

Effekter av miljöanpassningarna 

Naturmiljö 
Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
det blir en betydande miljönytta av föreslagen åtgärd samt att kraftverkets påverkan 
på miljökvalitetsnormerna upphör, vilket förbättrar förutsättningarna för att nå god 
ekologisk status. Därmed förbättras förutsättningar för det långsiktiga bevarandet av 
artrikedomen i Bäljane å och de värden som beskrivs i bakgrundsbeskrivningen. 
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Elproduktion 
Den föreslagna åtgärden, i form av avveckling av verksamheten, innebär att 
elproduktionen upphör. 

Kulturmiljö 
Effekter på kulturmiljön kan bedömas först när ett färdigt förslag föreligger. 
Utformningen av förslaget bör visa hänsyn till de delar av anläggningen som pekats 
ut som särskilt känsliga för ingrepp. 

6 Klövabäcken, Klövahallar (även kallat 
Glaskonst) 

Vattenkraftverket vid Klövahallar ligger i vattenförekomsten Klövabäcken och utgör 
enligt Länsstyrelsens bedömning ett definitivt vandringshinder som innebär att svag- 
och starksimmande fiskarter hindras att passera. Förhållanden på platsen tyder på att 
det historiskt har funnits ett naturligt svårpasserat vandringshinder innan platsen 
påverkades av människan. För att närmare undersöka den historiska naturliga 
passerbarheten på platsen uppdrogs Länsstyrelsens Fiskeutredningsgrupp (FUG) att 
göra en bedömning. Enligt FUG’s bedömning har det sannolikt funnits ett naturligt 
svårpasserat vandringshinder på platsen innan mänsklig påverkan (sannolikt fors eller 
fall). Ål bedöms ha kunnat passera uppströms naturligt, och det kan inte uteslutas att 
starksimmande fiskarter (i det aktuella fallet lax och havsöring) därutöver har kunnat 
passera uppströms. Bedömningen är dock behäftad med osäkerheter med anledning 
av platsen har påverkats fysiskt över tid, och att bottenstrukturen inom det indämda 
området inte har undersökt ännu. Det kan således krävas en fördjupad undersökning 
för att med större säkerhet kunna slå fast den historiska naturliga passerbarheten på 
platsen. Länsstyrelsen gör i nuläget bedömningen att referensförhållandet på platsen 
är att ål och starksimmande fiskarter har kunnat passera i uppströms- och nedströms 
riktning. Tills dess motsatsen kan bevisas bedöms vattenkraftverket vid Klövahallar 
således medföra en betydande påverkan på konnektivitet i uppströms och nedströms 
riktning, vilket utgör en del i bedömningen av att vattenförekomstens ekologiska 
status har bedömts till måttlig. 

Uppströms vattenkraftsanläggningen Klövahallar finns Natura 2000-områdena Klöva 
hallar och Klövabäcken som kan påverkas av berörd vattenkraftsanläggning och det 
finns därför ett behov av att verksamhetsutövaren i sin ansökan utreder om 
planerade miljöanpassningar inte på ett betydande sätt påverkar miljön i områdena, 
samt om åtgärderna är tillräckliga för att bevarandemålen i områdenas skötselplaner 
ska kunna uppnås utan att äventyras av påverkan från aktuell 
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vattenkraftsanläggningen. Länsstyrelsen bedömer att anläggningen i nuläget främst 
påverkar konnektiviteten till N2000-områdena. 
Länsstyrelsen har i sin värdering bedömt att Klövahallar har ett visst kulturhistoriskt 
värde. Miljön utvecklades kring sekelskiftet 1900 och representerar en tidig 
turbindriven industri där den kvarvarande industrimiljön med koppling till 
vattenkraften utgör det starkaste värdet. Även spår efter den äldre sågverksamheten 
på platsen, i form av kallmurade sidor mellan fallet och bron samt de stenfundament 
som återfinns på en avsats väster om Klövabäcken, har betydelse för miljön. 

Summering av informationen i bakgrundsbeskrivningen 

Klövabäcken har höga naturvärden och hyser flera arter som är upptagna i 
artskyddsförordningen. En mer utförlig beskrivning finns i bakgrundsbeskrivningen 
och summeringen av arter och skyddade områden finns nedan. På grund av sina höga 
naturvärden är ån även utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten. 

Vattenförekomst:  Klövabäcken 

Betydande miljöpåverkan: Konnektivitet 

Arter i artskyddsförordningen: 
Lax (LC, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 5), flodnejonöga (LC, Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2), kungsfiskare (VU, Fågeldirektivet bilaga 1) 

Övriga vattenmiljövärden, exempelvis rödlistade arter: Betydande havsvandrande 
öringstam, ål (CR, nationell förvaltningsplan) 

Fiskarter fångade vid elfiske: Bäcknejonöga (LC), elritsa (LC), l Lax (LC, Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 och 5), ål (CR, nationell förvaltningsplan), öring (LC) 

Aktuella skyddade områden: Anläggningen ligger nedströms natura 2000-områdena 
Klöva hallar och Klövabäcken. Naturreservatet Klöva hallar går eventuellt delvis in 
på dammen. Nationellt särskilt värdefullt vatten [FIV, NV], Nationellt värdefulla 
vatten [NV]. Riksintresse friluftsliv, skåneleden går förbi anläggningen precis 
uppströms dammen. 

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
den statusklassning som redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 
Behovet av åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att 
leva upp till övriga punkter redovisade i det inledande stycket 1.1 och följande 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA70766331
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA70766331
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stycken till 1.6. Det kan även finnas behov av miljöanpassningar kopplat till 
uppströms Natura 2000-områden.  Utifrån nuvarande bedömning av 
referensförhållande ser Länsstyrelsen behov av: 

• Funktionskrav för upp och nedströms passerbarhet för ål och starksimmande
fiskarter (i aktuella fallet lax och öring) enligt referensförhållande på platsen.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i fiskvägar så att de har erforderlig
funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en god anlockning.

• Villkor kring drift.

Kulturmiljö: 
Vid eventuella ingrepp är det ur kulturmiljösynpunkt viktigt att bibehålla de 
stensatta strukturerna längs med Klövabäcken, samt stenfundamenten från den 
såganläggning som utgör den äldsta industrianläggningen på platsen. Dammvallen i 
sitt nuvarande utseende är inte kulturhistoriskt intressant och är i stort behov av 
renovering. Den har av den anledningen låg känslighet för förändringar och anses 
vara tålig för ingrepp. 

Den äldre anläggningen är belagd till 1838 och lämningarna omfattas därför av skydd 
enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel. Länsstyrelsen bedömer att detsamma 
gäller stenvalvsbron norr om dämmet, som sannolikt tillkommit innan 1850. Om 
åtgärder planeras som innebär ingrepp i dessa delar krävs ett separat samråd enligt 
10 § 2 kap KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren har i samverkansmöten med Länsstyrelsen berättat att fortsatt 
drift av anläggningen är förstahandsalternativet, men att avveckling fortfarande är ett 
alternativ. Verksamhetsutövarens beslut beror på om verksamheten blir föremål för 
omprövning eller tillståndsprövning. Samverkan har inte resulterat i några konkreta 
förslag på miljöanpassningar. Verksamhetsutövaren förväntas inkomma med 
detaljerade utformningsförslag i samband med att ansökan inlämnas. 

Avseende anordningar för nedströms passage överväger verksamhetsägaren anlägga 
flyktöppningar i anslutning till befintligt intagsgaller (i form av en gallerlåda), men 
går i nuläget inte in på detaljer kring utformningen. 

Avseende anordningar för uppströms passage tycks verksamhetsutövare överväga en 
bättre lösning för ålynglens uppvandring än den nuvarande (som går ut på utläggning 
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av björkgrenar som ålyngel kan klättrar uppför), samt nämner att det kan bli aktuellt 
med ålyngelledare. Med avseende på laxens och havsöringens uppvandring delar inte 
verksamhetsutövaren Länsstyrelsens nuvarande bedömning av referensförhållandet, 
alltså att starksimmande fiskarter kunnat passera naturligt innan mänsklig påverkan. 
Verksamhetsutövaren är därtill skeptisk till om en sådan anordning kan utformas på 
ett bra sätt givet dagens fallhöjd, begränsade utrymmen, periodvis höga flöden och 
omgivande kulturmiljö. Verksamhetsägaren tycks dock ha börjat undersöka tänkbar 
utformning av en teknisk fiskväg för starksimmande fiskarters uppströms passage.  

Ur ett generellt perspektiv menar verksamhetsutövaren att det är av stor betydelse 
att miljöanpassningar fungerar väl och ger en miljönytta. 

Länsstyrelsens syn på föreslagna åtgärder 

Eftersom verksamhetsutövaren ännu inte har presenterat några konkreta förslag till 
miljöanpassningar kan Länsstyrelsen i dagsläget inte bedöma om framtida 
miljöanpassningar har potential att lösa passerbarheten för ål respektive 
starksimmande fiskarter. Verksamhetsutövare tillämpar förvisso redan en 
provisorisk åtgärd för ålynglens uppvandring, i form av utläggning av björkstammar 
på dammvallen som krypsubstrat, men åtgärden kan inte anses utgöra bästa möjliga 
teknik. Avseende avledning och nedströmspassage av fisk finns förvisso intagsgaller, 
i form av gallerbur, men det saknas flyktöppning med flyktränna. Därtill kan burens 
avledande funktion behöva utredas. Därutöver återstår flera viktiga frågor inför det 
fortsätta arbetet, däribland att flyktöppningar som verksamhetsägaren överväger att 
anlägga intill intagsgallret bör kompletteras med flyktränna för effektiv och skonsam 
nedströms passage för ål och övriga fiskarter, att tillse att tillräckliga flöden avleds 
till anordningar för uppströms respektive nedströms passage för att säkerställa dessa 
anordningars funktioner samt för god anlockning vid olika flödesförhållanden, samt 
erforderlig kulturmiljöhänsyn. 

För att utesluta behovet av anordning för de starksimmande fiskarternas uppströms 
passage måste verksamhetsutövaren ta fram underlag som stödjer att starksimmande 
fiskarter inte har kunnat passera platsen naturligt innan mänsklig påverkan. I det fall 
sådant underlag inte presenteras som ger stöd för att det tidigare varit ett definitivt 
vandringshinder behöver lösningar för uppströms och nedströms passage för 
starksimmande arter presenteras. 

Kulturmiljö: 
Vid eventuella ingrepp är det ur kulturmiljösynpunkt viktigt att bibehålla de 
stensatta strukturerna längs med Klövabäcken, samt stenfundamenten från den 
såganläggning som utgör den äldsta industrianläggningen på platsen. Dammvallen i 
sitt nuvarande utseende är inte kulturhistoriskt intressant och är i stort behov av 
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renovering. Den har av den anledningen låg känslighet för förändringar och anses 
vara tålig för ingrepp. 

Den äldre anläggningen är belagd till 1838 och lämningarna omfattas därför av skydd 
enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel. Länsstyrelsen bedömer att detsamma 
gäller stenvalvsbron norr om dämmet, som sannolikt tillkommit innan 1850. Om 
åtgärder planeras som innebär ingrepp i dessa delar krävs ett separat samråd enligt 
10 § 2 kap KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Viktiga kvarstående frågor 

• Funktionskrav för upp och nedströms passerbarhet för ål och starksimmande
fiskarter (i aktuella fallet lax och öring) enligt referensförhållande på platsen.
Inte minst utvärdering av den befintliga intagsgallrets (gallerburens)
avledande funktion samt behov av flyktränna till planerade flyktöppningar
vid intagsgallret.

• Villkor som säkerställer tillräckliga flöden i fiskvägar så att de har erforderlig
funktion under olika vattenförhållanden, och säkerställer en god anlockning.

• Detaljerad och slutlig utformning av de beskrivna skyddsåtgärderna
• Villkor kring drift
• Behov av uppföljning
• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella

behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

• Om åtgärder planeras som innebär ingrepp i äldre anläggningsdelar krävs ett
separat samråd enligt 10 § 2 kap KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

• Verksamhetens påverkan på Natura 2000 behöver utredas i
verksamhetsutövarens ansökan

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   

Effekter av miljöanpassningarna 

Naturmiljö 
Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
miljöanpassningarna kan skapa en stor miljönytta och ger förutsättningar att 
reducera kraftverkets påverkan på miljökvalitetsnormerna så att det inte utgör en 
risk för att uppnå god ekologisk status. Miljöanpassning skulle även kunna skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av artrikedomen i Klövabäcken och de 
värden som beskrivs i bakgrundsbeskrivningen.  
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Elproduktion 
Konsekvenserna av framtida miljöanpassning på elproduktionen kan inte bedömas av 
Länsstyrelsen i dagsläget eftersom verksamhetsutövare ännu inte har föreslagit några 
miljöanpassningar.  

Kulturmiljö 
Effekter på kulturmiljön kan bedömas först när ett färdigt förslag föreligger. 
Utformningen av förslaget bör visa hänsyn till de delar av anläggningen som pekats 
ut som särskilt känsliga för ingrepp. 

Övrigt: 
Verksamhetsutövaren har tagit upp att det är en tät liten by där det ligger hus i 
princip direkt invid dammen. Vattenledningar är även placerade i dammen för att 
hindra dem från att frysa, ledningarna ägs av byns vattenförening. Vidare har 
verksamhetsutövaren berättat att det finns en vattentäkt ”Borran” som är en brunn 
ca 15 meter från dammens kant. Verksamhetsutövaren uppger att 
vattenskyddsområdet för Klippans tätort går ända in på dammen. 

7 Rönne ås huvudfåra 

Rönne ås är uppdelad i ett flertal vattenförekomster mellan de olika anslutande 
biflödena. I vattenförekomsten Rönne å: Klövabäcken-Skärån ligger de tre 
kraftverken i Klippans kommun som planerar avveckling.  

Rönne å är Skånes bästa laxförande vatten och är ett viktigt uppväxtområde för ål 
som bedöms ha stor betydelse för återhämtningen av det europeiska ålbeståndet i 
enlighet med den nationella förvaltningsplanen för ål. Rönne å har höga naturvärden 
och hyser flera arter som är upptagna i artskyddsförordningen. En mer utförlig 
beskrivning finns i bakgrundsbeskrivningen och summeringen nedan. På grund av 
sina höga naturvärden är ån även utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten. 
Det finns även Natura 2000-områdena Brandeborg, Billingemölla och 
Herrevadskloster uppströms kraftverken. 

Idag utgör vattenkraftverken definitiva vandringshinder för alla arter utom ål. Figur 
3 visar att detta utestänger stor andel av Rönne ås avrinningsområde för 
starksimmande fiskarter. Länsstyrelsen bedömer att det ger mycket stora miljönytta 
om detta område öppnas för starksimmande fiskarter. Länsstyrelsen bedömer att 
svagsimmande fisk inte kunnat passera fallen vid Klippan och vid Forsmöllan. 
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Summering av informationen i bakgrundsbeskrivningen kopplat till 
vattenförekomsten:  

Rönne å: Klövabäcken-Skärån 

Betydande miljöpåverkan: Hydrologisk regim, Morf annat, Konnektivitet 

Arter i artskyddsförordningen: Utter (NT, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 4, 
ÅGP-art), lax (LC, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 5),  
flodnejonöga (LC, Art- och habitatdirektivet bilaga 2) (LC), kungsfiskare (VU, 
Fågeldirektivet bilaga 1)  

Övriga vattenmiljövärden, exempelvis rödlistade arter: Betydande havsvandrande 
öringstam (LC), ål (CR, nationell förvaltningsplan), lake (VU), sumpkamgälsnäcka 
(NT) 

Övriga arter: Abborre (LC), benöja (LC), gädda (LC), lax (LC, Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 och 5), mört (LC), ål (CR, nationell förvaltningsplan), 
sandkrypare (LC), öring (LC) 

Aktuella skyddade områden: kraftverken ligger nedströms Brandeborg, Herrevads 
kloster samt Billingemölla. Nationellt särskilt värdefullt vatten [FIV, NV], Nationellt 
värdefulla vatten [NV]. Riksintresse kulturmiljö (klippans kraftverk), friluftsliv och 
naturvård 
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Figur 3 Område uppströms de tre kraftverken i klippan som blir tillgängligt för starksimmande vandringsbenägna arter. 

7.2 Stackarp 

Stackarps kraftverk ligger i vattenförekomsten Rönne å: Klövabäcken-Skärån, 
liksom de två övriga kraftverken i huvudfåran (Klippans kraftverk och Forsmöllan). 
Vart och ett av kraftverken utgör definitiva vandringshinder för fisk vid 
uppströmsvandring. Havsvandrande fisk såsom lax, havs- och flodnejonöga 
förekommer därför i dag endast nedströms Stackarp. Ål har kunnat passera 
uppströms med hjälp av ålyngeluppsamlare vid Stackarp samt nedströms genom 
”trap and transport” med fångst i Ringsjöarna. Konnektiviteten i uppströms och 
nedströms riktning är bedömd som dålig för vattenförekomsten. 

Länsstyrelsen bedömer preliminärt att referensförhållandet vid Stackarp är att 
samtliga fiskarter har kunnat passera i uppströms- och nedströmsriktning. Däremot 
bedöms fallen vid Klippan och Forsmöllan ha utgjort partiella hinder, det vill säga de 
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har varit passerbara för starksimmande fiskarter med inte för svagsimmande 
fiskarter. Det är väl dokumenterat att lax och havsvandrande öring för utbygganden 
av de tre kraftverken även förekommit uppströms kraftverken, och historiskt har 
havsvandrande fisk sannolikt förekommit i hela huvudfåran och i biflöden uppströms 
Klippan. 

De tre kraftverken utnyttjar tillsammans en fallhöjd på 23,75 meter, varav 6,2 
meter vid Stackarp. Detta kan ställas i relation till att vattennivån direkt nedströms 
Stackarp, ca 38 km från havet, endast är knappt 5 meter över havet eller att den 
aktuella vattenförekomsten Rönne å: Klövabäcken-Skärån totalt har 26,5 meter 
fallhöjd. Den totala fallhöjden mellan havet och starten av Rönne ås vid Ringsjöarna 
utlopp är ca 53 meter. De tre kraftverken har sålunda en stor påverkan på 
hydromorfologin i Rönne å genom dämning och avledning av vatten.    

Vid byggnationen av Stackarps kraftverk 1949 så skedde ingen utnyttjande av 
vattenkraften på platsen, men det är inte uteslutet att det finns äldre kvarlämningar i 
dagens dämningsområde. 

Klippans kommun har under 2018 köpt kraftverken i syfte att återskapa 
vandringsvägar och strömvattenmiljöer. Samtliga tre kraftverk omfattas av äldre 
domar. 

Uppströms Stackarp finns Natura 2000-områdena Brandeborg och Herrevads kloster 
samt Billingemölla som kan påverkas av aktuella vattenkraftsanläggningar och det 
finns därför ett behov av att verksamhetsutövaren i sin ansökan utreder om 
planerade miljöanpassningar inte på ett betydande sätt påverkar miljön i dessa 
Natura-områdena, samt om åtgärderna är tillräckliga för att bevarandemålen i 
områdenas skötselplaner ska kunna uppnås utan att äventyras av påverkan från 
berörda vattenkraftsanläggningar. 

Länsstyrelsen har i sin värdering av kulturmiljön bedömt att Stackarps kraftverk har 
ett visst kulturhistoriskt värde. Värdet hänger främst samman med att platsens 
kontinuitet och betydelse under flera hundra år att ta tillvara vattnets kraft har varit 
viktig för traktens industriella utveckling. Kraftverk, dammvall och damm utgör 
tillsammans de viktigaste elementen i miljön. 

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
statusklassning som redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Behovet av 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14976638
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åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att leva upp till 
övriga punkter redovisade i det inledande stycket 1.1 och följande stycken till 1.6.  

Vid fortsatt drift skulle för god status avseende konnektivitet i uppströms och 
nedströms riktning faunapassager behöva byggas för 23,75 höjdmeter. Dessutom 
behöver fiskanpassade galler installeras vid de tre verken för nedströmvandring. 
Vidare skulle ett bevarande av stora grunda dammar avsevärt minska överlevnaden 
för utvandrande till exempel smolt på grund av predation. Den stora påverkan av de 
tre kraftverken på hydromorfologin genom uppdämning och avledning gör att god 
status för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, särskilt avseende specifik 
flödeseffekt, inte är möjlig att uppnå utan att släppa betydande flöden i fåran förbi 
kraftverken, alternativt avveckla något/några av verken.  

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren arbetar med scenarioanalyser för hur man på bästa sätt ska 
genomföra avsänkningar/utrivningar av kraftverken Stackarp, Klippan och 
Forsmöllan. Analyserna tar hänsyn till påverkan på natur- och kulturmiljö, men 
också till kostnader. Fiskens möjlighet till vandring är en mycket viktig aspekt att 
beakta. En annan viktig aspekt är att förutse och begränsa negativ påverkan av 
sedimentspridning. Vid Stackarp innehåller sediment högre halter föroreningar än 
vid Fosmöllan. Sedimentspridningen kan styras på olika sätt, till exempel genom 
gradvis avsänkning, bortgrävning av sediment och kvarhållande av sediment i 
dammarna, men exakt hur det är ska utföras är ännu inte bestämt. Det kan också 
vara aktuellt att spara anläggningsdelar. Vilken typ av prövning som ska göras – 
ansökan om utrivning eller omprövning – är därför inte heller bestämt. 

Länsstyrelsens syn på föreslagna miljöanpassningar 

Kommunen har som verksamhetsutövaren ambition är att återskapa fria 
vandringsvägar för samtliga arter och värdefulla strömvattensträckor vid Stackarp. 
Tillsammans med planerade åtgärder vid Klippan och Forsmöllan innebär detta en 
helhetslösning som öppnar upp hela vattensystemet för havsvandrande fisk. Med 
anledning av detta har Länsstyrelsen de senaste åren arbetat med att åtgärda 
vandringshinder och rehabilitera påverkade strömvattenmiljöer i vattensystemet 
uppströms kraftverken. Förutom de ekologiska vinsterna har åtgärderna stor 
potential för det rörliga friluftslivet. Kommunen avser att diskutera 
åtgärdsscenarierna med en referensgrupp bestående av experter. Kommunen avser 
även att ha informationsmöten med berörda och med allmänheten under hösten. 
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Vid arbete med utformning av miljöåtgärder är hänsyn till kulturmiljön en viktig 
aspekt. Följande bör beaktas: Kulturmiljöns tidigare verksamheter är svåra att läsa av 
i miljön eftersom spår av dessa miljöer försvunnit över tid. Dammvallen och 
kraftverket byggdes 1949–1950 men är idag inte en intakt 1950-tals miljö utan 
anläggningen är förändrad och ombyggd och har inslag av olika moderna 
tidsperioder. Att platsen har använt vattnets kraft ända från 1600-talet finns det 
tyvärr inga spår av. Länsstyrelsen har bedömt att 1950-talsdammen och kraftverket 
kan förändras ytterligare utan större inverkan på det kulturhistoriska värdet. Dessa 
element utmärker ingen speciell tidsålder och anses tålig för ingrepp utifrån 
kulturmiljöhänsyn. 

Viktiga kvarstående frågor 

• Avsluta scenarioanalysen och välja vilka åtgärdsalternativ som är mest
fördelaktiga utifrån påverkan på natur- och kulturmiljön

• Bestämma hur sedimentspridningen kan kontrolleras.
• Utreda om några anläggningsdelar ska bevaras.
• Föreslå villkor för åtgärder.
• Föreslå eventuella villkor kopplade till kvarvarande verksamhet i det fall

något ska bevaras.
• Föreslå kontrollprogram.
• Hantera befintliga tillståndsgivna bevattningsuttag.
• Framtida markanvändning i dämningsområdet.
• Planera för hur eventuella fornlämningar i dämningsområdet ska hanteras

efter åtgärd.
• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella

behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

• Arkeologisk utredning eller motsvarande för att fastställa hur arkeologi inom
området i stort kan beröras.

• I anslutning till äldre kvarnlägen finns lämningar som gör att eventuella
ingrepp ska föregås av ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

• Utreda om det kan bli betydande påverkan på Natura 2000 uppströms

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   
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Effekter av miljöanpassningar 

Naturmiljö 
Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
det över tid blir en mycket stor miljönytta av avveckling av de tre kraftverken och 
att detta skapar förutsättningar att uppnå god status för kvalitetsfaktorn för 
hydromorfologi, vilket är en förutsättning för god ekologisk status i 
vattenförekomsten och uppströmliggande vattenförekomster. Avvecklingarna 
innebär att kraftverksdammarna försvinner och att strömvattenmiljöer som är 
referensförhållandet på sträckan återskapas, vilket Länsstyrelsen bedömer som 
positivt. Åtgärderna bedöms långsiktig att gynna arter som skyddas genom art- och 
habitatdirektivet såsom lax, havsnejonöga, flodnejonöga och utter. Även den akut 
hotade ålen kommer att gynnas. Planerade åtgärder återskapar konnektivitet mellan 
havet och uppströmliggande Natura 2000-områden som Brandeborg, Billingemölla i 
Rönne ås huvudfåra och Skärån inom Söderåsen. 

Kortsiktigt kommer emellertid sedimenttransport i samband med åtgärdsarbetet 
innebär en störning på de biologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna i 
nedströmsliggande vattenförekomster i Rönne å, varför det måste finnas en 
genomarbetat förslag för hur utrivning/avsänkning ska genomföras. 

Elproduktion 
Åtgärderna innebär att elproduktionen upphör. Elproduktionen har tidigare varit ca 
2,5 GWh årligen vid Stackarp och ca 11 GWh totalt vid de tre kraftverken. 
Nödvändiga miljöanpassningar hade emellertid inneburit att energiproduktionen 
hade behövt minska avsevärt att för att uppfyll miljökvalitetsnormen. De sista åren 
som Skånska Energi drev kraftverken var produktionen lägre, bland annat på grund 
av frekventa stillestånd. Kraftverken står redan idag still och producerar i dagsläget 
inte någon vattenkraftsel. 

Kulturmiljö 
Stackarp ingår, tillsammans med Klippans kraftverk och Forsmöllan i ett större 
projekt för restaurering av Rönne å i Klippan. Med tanke på projektets omfattning 
har speciell kulturmiljökompetens anlitats för att bistå med analyser, bedömningar 
och konsekvensbedömningar av projektet under utformningen. Fördjupad analys av 
påverkan på arkeologiska lämningar kommer även att genomföras. Utifrån de höga 
kulturmiljövärden som finns i området, framför allt knutet till Klippans bruk, ser 
Länsstyrelsen ser positivt på den process som inletts. 

7.3 Klippan 
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Klippans kraftverk ligger i vattenförekomsten Rönne å: Klövabäcken-Skärån, liksom 
de två övriga kraftverken i huvudfåran (Klippans kraftverk och Stackarp). Vart och 
ett av kraftverken utgör definitiva vandringshinder för fisk vid uppströmsvandring. 
Havsvandrande fisk såsom lax, havs- och flodnejonöga förekommer därför i dag 
endast nedströms Stackarp. Ål har kunnat passera uppströms med hjälp av 
ålyngeluppsamlare vid Stackarp samt nedströms genom ”trap and transport” med 
fångst i Ringsjöarna. Konnektiviteten i uppströms och nedströms riktning är 
bedömd som dålig för vattenförekomsten. 

Länsstyrelsen bedömer preliminärt att referensförhållandet vid Klippan  
är att starksimmande fiskarter har kunnat passera i uppströms- och nedströms 
riktning, men att fallen utgjort vandringshinder för svagsimmande fiskarter. Det är 
väl dokumenterat att lax och havsvandrande öring före utbygganden av de tre 
kraftverken även förekommit uppströms kraftverken, och historiskt har 
havsvandrande fisk sannolikt förekommit i hela huvudfåran och i biflöden uppströms 
Klippan. 

De tre kraftverken utnyttjar tillsammans en fallhöjd på 23,75 meter, varav 8,5 
meter vid Klippan. Detta kan ställas i relation till att vattennivån direkt nedströms 
Stackarp, ca 38 km från havet, endast är knappt 5 meter över havet eller att den 
aktuella vattenförekomsten Rönne å: Klövabäcken-Skärån totalt har 26,5 meter 
fallhöjd. Den totala fallhöjden mellan havet och starten av Rönne ås vid Ringsjöarna 
utlopp är ca 53 meter. De tre kraftverken har sålunda en stor påverkan på 
hydromorfologin i Rönne å genom dämning och avledning av vatten.    

Länsstyrelsen har i sin värdering av kulturmiljön bedömt att Klippans pappersbruk 
har ett högt kulturhistoriskt värde. Värdet hänger främst samman med bruket som 
har funnits på platsen i flera hundra år och som visar på olika sätt att nyttja vattnets 
kraft både i det förindustriella och industriella Sverige. Värdebärande element utgör 
bruksmiljön som helhet med byggnationer från 1700- och 1900-talen samt den 
vattenanknutna miljön med stödmurar, vattenavdelare, 1800-talsbassängen och bron 
från 1844. 

Klippans kraftverk utgör riksintresse för kulturmiljövården samt värdefullt vatten – 
Kulturmiljö. Särskilt stor anpassning och hänsyn till kulturhistoriska värden behövs i 
hela genomförandet. 

Uppströms Klippan finns Natura 2000-områdena Brandeborg och Herrevads kloster 
samt Billingemölla som kan påverkas av aktuella vattenkraftsanläggningar och det 
finns därför ett behov av att verksamhetsutövaren i sin ansökan utreder om 
planerade miljöanpassningar inte på ett betydande sätt påverkar miljön i dessa 
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Natura-områdena, samt om åtgärderna är tillräckliga för att bevarandemålen i 
områdenas skötselplaner ska kunna uppnås utan att äventyras av påverkan från 
berörda vattenkraftsanläggningar. 

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
statusklassning som redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Behovet av 
åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att leva upp till 
övriga punkter redovisade i det inledande stycket 1.1 och följande stycken till 1.6.  

Vid fortsatt drift skulle för god status avseende konnektivitet i uppströms och 
nedströms riktning faunapassager behöva byggas för 23,75 höjdmeter. Dessutom 
behöver fiskanpassade galler installeras vid de tre verken för nedströmvandring. 
Vidare skulle ett bevarande av stora grunda dammar avsevärt minska överlevnaden 
för utvandrande till exempel smolt på grund av predation. Den stora påverkan av de 
tre kraftverken på hydromorfologin genom uppdämning och avledning gör att god 
status för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, särskilt avseende specifik 
flödeseffekt, inte är möjlig att uppnå utan att släppa betydande flöden i fåran förbi 
kraftverken, alternativt avveckla något/några av verken.  

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren arbetar med scenarioanalyser för hur man på bästa sätt ska 
genomföra avsänkningar/utrivningar av kraftverken Stackarp, Klippan och 
Forsmöllan. Analyserna tar hänsyn till påverkan på natur- och kulturmiljö, men 
också till kostnader. Fiskens möjlighet till vandring är en mycket viktig aspekt att 
beakta. Vid Klippan finns i princip inte några finsediment att ta hänsyn till vid 
avsänkning som vid övriga anläggningar. Här finns istället höga kulturmiljövärden 
och ett vattenuttag till Klippans Pappersbruk. Det är till följd av detta och att 
vattendraget är överfördjupat uppströms dämmet är inte avsikten att riva ut dämmet 
helt, utan att spara ett lägre dämme än idag. Detta skulle även skapa goda 
möjligheter att ha en fiskräknare på platsen, eftersom kvarvarande delar av dämmet 
skulle leda fisken mot en smalare passage där kameraräknaren placeras. 
Turbinkanalen skulle då periodvis kunna användas som fiskfälla för att följa upp 
effekterna av åtgärderna på fisksamhället och för att kunna märka fisk med sändare. 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14976638
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Länsstyrelsens syn på föreslagna miljöanpassningar 

Kommunen har som verksamhetsutövaren ambition är att skapa konnektivitet i 
enlighet med referensförhållanden på platsen. Vid avslutad drift kommer hela flödet 
rinna i fallen vid Klippan, och inte som tidigare huvudsakligen ledas förbi via 
turbinkanalen. Tillsammans med planerade åtgärder vid Klippan och Stackarp 
innebär detta en helhetslösning som öppnar upp hela vattensystemet för 
havsvandrande fisk. Med anledning av detta har Länsstyrelsen de senaste åren arbetat 
med att åtgärda vandringshinder och rehabilitera påverkade strömvattenmiljöer i 
vattensystemet uppströms kraftverken. Förutom de ekologiska vinsterna har 
åtgärderna stor potential för det rörliga friluftslivet. Kommunen avser att diskutera 
åtgärdsscenarierna med en referensgrupp bestående av experter. Kommunen avser 
även att ha informationsmöten med berörda och med allmänheten under hösten. 

Vid utformning av åtgärder är det av yttersta vikt att hänsyn tas till kulturmiljön på 
platsen. Följande bör särskilt tas i beaktande: Miljön som helhet innehåller stora 
kulturhistoriska värden på olika plan. Platsen har en lång historia och pappersbruket 
är det äldsta i hela landet som fortfarande är i bruk. Fabriksmiljön som helhet och 
sambandet mellan de olika områdena är tydligt läsbara och är uttryck för flera olika 
tidsperioder som handlar om pappersindustrins utveckling. Hela fabriksmiljön 
bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde och dessa delar är känsliga för ingrepp. 

Dammvallen har byggts om och till under seklernas lopp. Den senaste dammvallen 
härrör från 1960-talet och förmedlar i sitt nuvarande skick ett relativt ungt 
kulturarv. Miljön bedöms därför som relativt tålig för moderna ingrepp. Vid 
eventuella ingrepp är det önskvärt att behålla stenstrukturerna såsom stödmuren vid 
fabriksbyggnaden vid intaget och vattenfördelaren vid utloppet. Den närliggande 
bassängen från 1896 är önskvärd att behålla intakt och akta vid eventuella arbeten i 
och vid ån. 

Viktiga kvarstående frågor 

• Avsluta scenarioanalysen och välja vilka åtgärdsalternativ som är mest
fördelaktiga utifrån påverkan på natur- och kulturmiljön

• Bestämma hur sedimentspridningen kan kontrolleras.
• Föreslå villkor för åtgärder.
• Föreslå villkor och utformning för kvarvarande verksamhet i det fall delar

ska lämnas kvar.
• Föreslå kontrollprogram.
• Hantera befintliga tillståndsgivna bevattningsuttag.
• Planera för hur eventuella fornlämningar i dämningsområdet ska hanteras

efter åtgärd.
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• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella
behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

• Arkeologisk utredning eller motsvarande för att fastställa hur arkeologi inom
området i stort kan beröras.

• I anslutning till äldre kvarnlägen finns lämningar som gör att eventuella
ingrepp ska föregås av ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

• Utreda om det kan bli betydande påverkan på Natura 2000 uppströms

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   

Effekter av miljöanpassningar 

Naturmiljö 
Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
det över tid blir en mycket stor miljönytta genom avveckling av de tre kraftverken 
och att detta skapar förutsättningar att uppnå god status för kvalitetsfaktorn för 
hydromorfologi, vilket är en förutsättning för god ekologisk status i 
vattenförekomsten och uppströmliggande vattenförekomster. Åtgärderna bedöms 
långsiktig att gynna arter som skyddas genom art- och habitatdirektivet såsom lax, 
havsnejonöga, flodnejonöga och utter. Även den akut hotade ålen kommer att 
gynnas när driften avslutas. Planerade åtgärder återskapar konnektivitet mellan havet 
och uppströmliggande Natura 2000-områden som Brandeborg, Billingemölla i 
Rönne ås huvudfåra och Skärån inom Söderåsen. 

Elproduktion 
Åtgärderna innebär att elproduktionen upphör. Elproduktionen har tidigare varit ca 
4 GWh årligen vid Klippan och ca 11 GWh totalt vid de tre kraftverken. 
Nödvändiga miljöanpassningar hade emellertid inneburit att energiproduktionen 
hade behövt minska avsevärt att för att uppfyll miljökvalitetsnormen. De sista åren 
som Skånska Energi drev kraftverken var produktionen lägre, bland annat på grund 
av frekventa stillestånd. 

Kulturmiljö 
Klippans kraftverk ingår, tillsammans med Stackarp och Forsmöllan i ett större 
projekt för restaurering av Rönne å i Klippan. Med tanke på projektets omfattning 
har speciell kulturmiljökompetens anlitats för att bistå med analyser, bedömningar 
och konsekvensbedömningar av projektet under utformningen. Fördjupad analys av 
påverkan på arkeologiska lämningar kommer även att genomföras. Utifrån de höga 
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kulturmiljövärden som finns i området, framför allt knutet till Klippans 
pappersbruk, ser Länsstyrelsen ser positivt på den process som inletts. 

7.4 Forsmöllan 
Forsmöllan kraftverk ligger i vattenförekomsten Rönne å: Klövabäcken-Skärån, 
liksom de två övriga kraftverken i huvudfåran (Klippans kraftverk och Stackarp). 
Vart och ett av kraftverken utgör definitiva vandringshinder för fisk vid 
uppströmsvandring. Havsvandrande fisk såsom lax, havs- och flodnejonöga 
förekommer därför i dag endast nedströms Stackarp. Ål har kunnat passera 
uppströms med hjälp av ålyngeluppsamlare vid Stackarp samt nedströms genom 
”trap and transport” med fångst i Ringsjöarna. Konnektiviteten i uppströms och 
nedströms riktning är bedömd som dålig för vattenförekomsten. 

Länsstyrelsen bedömer preliminärt att referensförhållandet vid Forsmölla  
är att starksimmande fiskarter har kunnat passera i uppströms- och nedströms 
riktning, men att fallen utgjort vandringshinder för svagsimmande fiskarter. Det är 
väl dokumenterat att lax och havsvandrande öring för utbygganden av de tre 
kraftverken även förekommit uppströms kraftverken, och historiskt har 
havsvandrande fisk sannolikt förekommit i hela huvudfåran och i biflöden uppströms 
Klippan. 

De tre kraftverken utnyttjar tillsammans en fallhöjd på 23,75 meter, varav 9,05 
meter vid Forsmöllan. Detta kan ställas i relation till att vattennivån direkt 
nedströms Stackarp, ca 38 km från havet, endast är knappt 5 meter över havet eller 
att den aktuella vattenförekomsten Rönne å: Klövabäcken-Skärån totalt har 26,5 
meter fallhöjd. Den totala fallhöjden mellan havet och starten av Rönne ås vid 
Ringsjöarna utlopp är ca 53 meter. De tre kraftverken har sålunda en stor påverkan 
på hydromorfologin i Rönne å genom dämning och avledning av vatten.    

Direkt nedströms dammvallen vid Forsmöllan syns en lägre dammvall som är en rest 
efter det tidigare vattenkraftverket på platsen. Vattenkraften har sannolikt utnyttjats 
under långt tid på platsen. Den långa kontinuiteten av dämning innebär att det 
ansamlats sediment under lång tid. 

Klippans kommun har under 2018 köpt kraftverken i syfte att återskapa 
vandringsvägar och strömvattenmiljöer. Samtliga tre kraftverk omfattas av äldre 
domar. 

Länsstyrelsen har i sin värdering bedömt att Forsmöllan har ett kulturhistoriskt värde. 
Kvarn- och industrimiljö som visar hur vattnets kraft haft en avgörande roll för 
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näringarnas placering. Värdebärande beståndsdelar i miljön utgör av smedjan, kvarn-
/kraftverk- och sågruiner, de äldre vattenvägarna och den äldre överfallsdammen. 

Uppströms Forsmöllan finns Natura 2000-områdena Brandeborg och Herrevads 
kloster samt Billingemölla som kan påverkas av aktuella vattenkraftsanläggningar och 
det finns därför ett behov av att verksamhetsutövaren i sin ansökan utreder om 
planerade miljöanpassningar inte på ett betydande sätt påverkar miljön i dessa 
Natura-områdena, samt om åtgärderna är tillräckliga för att bevarandemålen i 
områdenas skötselplaner ska kunna uppnås utan att äventyras av påverkan från 
berörda vattenkraftsanläggningar. 

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
statusklassning som redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Behovet av 
åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att leva upp till 
övriga punkter redovisade i det inledande stycket 1.1 och följande stycken till 1.6.  

Vid fortsatt drift skulle för god status avseende konnektivitet i uppströms och 
nedströms riktning faunapassager behöva byggas för 23,75 höjdmeter. Dessutom 
behöver fiskanpassade galler installeras vid de tre verken för nedströmvandring. 
Vidare skulle ett bevarande av stora grunda dammar avsevärt minska överlevnaden 
för utvandrande till exempel smolt på grund av predation. Den stora påverkan av de 
tre kraftverken på hydromorfologin genom uppdämning och avledning gör att god 
status för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, särskilt avseende specifik 
flödeseffekt, inte är möjlig att uppnå utan att släppa betydande flöden i fåran förbi 
kraftverken, alternativt avveckla något/några av verken.  

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren arbetar med scenarioanalyser för hur man på bästa sätt ska 
genomföra avsänkningar/utrivningar av kraftverken Stackarp, Klippan och 
Forsmöllan. Analyserna tar hänsyn till påverkan på natur- och kulturmiljö, men 
också till kostnader. Fiskens möjlighet till vandring är en mycket viktig aspekt att 
beakta. En annan viktig aspekt är att förutse och begränsa negativ påverkan av 
sedimentspridning. Sedimentspridningen kan styras på olika sätt vid Forsmöllan, till 
exempel genom gradvis avsänkning och kvarhållande av sediment i dammarna, men 
exakt hur det är ska utföras är ännu inte bestämt. Det kan också vara aktuellt att 
spara anläggningsdelar. Vilken typ av prövning som ska göra – ansökan om utrivning 
eller omprövning – är därför inte heller bestämt. 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14976638
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Länsstyrelsens syn på föreslagna miljöanpassningar 

Kommunen har som verksamhetsutövaren ambition är att skapa konnektivitet i 
enlighet med referensförhållanden på platsen. Dessutom kommer en avsänkning i 
kombination med avslutad avledning till turbinen återskapa värdefulla 
strömvattensträckor upp- och nedströms dämmet vid Forsmöllan. Tillsammans med 
planerade åtgärder vid Klippan och Stackarp innebär detta en helhetslösning som 
öppnar upp hela vattensystemet för havsvandrande fisk. Med anledning av detta har 
Länsstyrelsen de senaste åren arbetat med att åtgärda vandringshinder och 
rehabilitera påverkade strömvattenmiljöer i vattensystemet uppströms kraftverken. 
Förutom de ekologiska vinsterna har åtgärderna stor potential för det rörliga 
friluftslivet. Kommunen avser att diskutera åtgärdsscenarierna med en 
referensgrupp bestående av experter. Kommunen avser även att ha 
informationsmöten med berörda och med allmänheten under hösten. 

Miljöåtgärder behöver utformas med hänsyn till den värdefulla kulturmiljön. Vid 
fortsatt utformning av miljöåtgärder är det viktigt att ta följande i beaktande: Intaget 
i den västra delen av den gamla överfallsdammen har i dagsläget ingen funktion och 
är tålig för ingrepp utan att det skulle göra större skada på kulturmiljön. Den 
moderna dammvallen har inget kulturhistoriskt värde och är tålig för ingrepp utan 
att det påverkar kulturmiljövärdet på platsen. Ingrepp kan möjligen göras i 
överfallsdammen utan att sänka det kulturhistoriska värdet, men åtminstone delar av 
den behöver i så fall lämnas kvar för att inte minska förståelsen av miljön. Den äldre 
bron som är ur funktion är tålig för ingrepp utan att det gör större skada på 
kulturmiljön. Dock är det önskvärt att behålla något från den tidigare 
konstruktionen för att kunna avläsa äldre tiders hantverk. Även brons vägriktning är 
önskvärt att ha kvar eftersom den visar på äldre tiders vägsträckning. Kraftstationen 
och dammvallen från 1980-talet har lågt kulturhistoriskt värde och är mindre 
känsligt för ingrepp. Hänsyn bör visas de värdebärande beståndsdelarna såsom 
smedjan, såggrunden, kvarn/kraftverksruinen och de äldre vattenvägarna. 

I anslutning till Forsmöllan finns en registrerad fornlämning i form av en övergiven 
gårdstomt/såglämning med belägg från 1365. Ingrepp kräver därför tillstånd enligt 
2 kap KML. 

Viktiga kvarstående frågor 

• Avsluta scenarioanalysen och välja vilka åtgärdsalternativ som är mest
fördelaktiga utifrån påverkan på natur- och kulturmiljön

• Bestämma hur sedimentspridningen kan kontrolleras.
• Föreslå villkor för åtgärder.
• Föreslå kontrollprogram.
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• Föreslå villkor och utformning för kvarvarande verksamhet i det fall delar
ska lämnas kvar.

• Framtida markanvändning i dämningsområdet.
• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella

behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

• Arkeologisk utredning eller motsvarande för att fastställa hur arkeologi inom
området i stort kan beröras.

• I anslutning till Forsmöllan finns en registrerad fornlämning i form av en
övergiven gårdstomt/såglämning med belägg från 1365. Ingrepp kräver
tillstånd enligt 2 kap KML.

• Utreda om det kan bli betydande påverkan på Natura 2000 uppströms

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor och verksamhetsutövaren får 
gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   

Effekter av miljöanpassningar 

Naturmiljö 
Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
det över tid blir en mycket stor miljönytta genom avveckling av de tre kraftverken 
och att detta skapar förutsättningar att uppnå god status för kvalitetsfaktorn för 
hydromorfologi, vilket är en förutsättning för god ekologisk status i 
vattenförekomsten och uppströmliggande vattenförekomster. Avvecklingarna 
innebär att kraftverksdammarna försvinner och att strömvattenmiljöer som är 
referensförhållandet på sträckan återskapas, vilket Länsstyrelsen bedömer som 
positivt. Åtgärderna bedöms långsiktig att gynna arter som skyddas genom art- och 
habitatdirektivet såsom lax, havsnejonöga, flodnejonöga och utter. Även den akut 
hotade ålen kommer att gynnas när driften avslutas. Planerade åtgärder återskapar 
konnektivitet mellan havet och uppströmliggande Natura 2000-områden som 
Brandeborg, Billingemölla i Rönne ås huvudfåra och Skärån inom Söderåsen. 

Kortsiktigt kommer emellertid sedimenttransport i samband med åtgärdsarbetet 
innebär en störning på de biologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna i 
nedströmsliggande vattenförekomster i Rönne å, varför det måste finnas en 
genomarbetat förslag för hur utrivning/avsänkning ska genomföras. 

Elproduktion 
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Åtgärderna innebär att elproduktionen upphör. Elproduktionen har tidigare varit ca 
5 GWh årligen vid Forsmöllan och ca 11 GWh totalt vid de tre kraftverken. 
Nödvändiga miljöanpassningar hade emellertid inneburit att energiproduktionen 
hade behövt minska avsevärt att för att uppfyll miljökvalitetsnormen. De sista åren 
som Skånska Energi drev kraftverken var produktionen lägre, bland annat på grund 
av frekventa stillestånd. 

Kulturmiljö 
Forsmöllan ingår, tillsammans med Stackarp och Klippans kraftverk i ett större 
projekt för restaurering av Rönne å i Klippan. Med tanke på projektets omfattning 
har speciell kulturmiljökompetens anlitats för att bistå med analyser, bedömningar 
och konsekvensbedömningar av projektet under utformningen. Fördjupad analys av 
påverkan på arkeologiska lämningar kommer även att genomföras. Utifrån de höga 
kulturmiljövärden som finns i området, framför allt knutet till Klippans 
pappersbruk, ser Länsstyrelsen ser positivt på den process som inletts. 

8 Snällerödsån, Snälleröds kvarn 

Snälleröds kvarn ligger i vattenförekomsten Snällerödsån och utgör enligt 
Länsstyrelsens bedömning ett partiellt vandringshinder som hindrar svagsimmande 
fiskarter och försvårar passagen för starksimmande fiskarter. Länsstyrelsen bedömer 
att referensförhållandet på platsen är att samtliga fiskarter har kunnat passera i 
uppströms- och nedströms riktning. Det finns dock berg i dagen på platsen och 
dammanläggningen är byggd direkt på urberg enligt verksamhetsutövaren vilket gör 
att det finns viss osäkerhet kring referensförhållandena. För att ändra Länsstyrelsens 
bedömning av referensförhållandena skulle det dock krävas mer omfattande 
undersökningar. Vid anläggningen finns därtill en lång utloppskanal från turbinen 
som innebär en risk för felvandring. Snälleröds kvarn bedöms medföra en betydande 
påverkan på konnektivitet i uppströms- och nedströmsriktning, vilket utgör en del i 
bedömningen av att vattenförekomstens ekologiska status bedöms till måttlig. 

Länsstyrelsen har i sin värdering av kulturmiljön bedömt att Snälleröds kvarn har ett 
kulturhistoriskt värde, främst baserat på att kvarnmiljön är välbevarad med lång 
kontinuitet och har varit i drift fram till 1968. Värdebärande beståndsdelar i miljön 
utgörs av kvarn- och bostadshus, stenlagda rännor, dammvall och dammspegeln 
samt stenbro. 

Summering av informationen i bakgrundsbeskrivningen 

Snällerödsån har höga naturvärden och hyser flera arter som är upptagna i 
artskyddsförordningen. En mer utförlig beskrivning finns i bakgrundsbeskrivningen 
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och summeringen av arter och skyddade områden finns nedan. På grund av sina höga 
naturvärden är ån även utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten. 

Arter i artskyddsförordningen:  
Utter (NT, Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 4, ÅGP-art), flodpärlmussla (EN, 
Art- och habitatdirektivet bilaga 2 och 4, ÅGP-art), kungsfiskare (VU, 
Fågeldirektivet bilaga 1) 

Övriga vattenmiljövärden, exempelvis rödlistade arter: 
Potential för havsvandrande bestånd av laxfisk, lake (VU) 

Övriga arter:  
Abborre, bäcknejonöga (LC), elritsa (LC), lake (VU), mört (LC), ål (CR, nationell 
förvaltningsplan) öring 

Aktuella skyddade områden: N2000, anläggningen ligger uppströms Brandeborg, 
Herrevads kloster.  

Länsstyrelsens syn på behov av miljöanpassningar vid fortsatt drift 

Länsstyrelsens syn på behovet av åtgärder utgår ifrån miljökvalitetsnormerna och 
den statusklassning som redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 
Behovet av åtgärder kompletteras sedan med vad Länsstyrelsen ser behov av för att 
leva upp till punkter redovisade i det inledande stycket 1.1 och följande stycken till 
1.6. Utifrån bedömt referensförhållande ser Länsstyrelsen behov av: 

• Funktionskrav för upp och nedströms passerbarhet för både stark och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen.

• Villkor som säkerställer tillräcklig flöde i fiskvägar, flyktöppningar,
flyktrännor för att de ska uppfylla sin funktion under olika
vattenförhållanden, samt säkerställa en god anlockning.

• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal från turbinen.
• Villkor kring drift.
• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal från turbinen.

Övergripande beskrivning av verksamhetsutövarens planerade 
miljöanpassningar 

Verksamhetsutövaren har i samverkansmöten med Länsstyrelsen aviserat att planen 
är fortsatt drift av anläggningen och presenterat ett första översiktligt förslag på 
miljöanpassningar av anläggningen. I arbetet med de naturlika lösningarna är det i 
många fall flytt av sten och block som ändrar vattenflödet som ska skapa de 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14946877
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planerade miljöanpassningarna. Miljöanpassningarna planeras med lax som målart 
och dimensioneras för att ge laxen möjlighet att passera anläggningen när 
avvecklingen av kraftverken i klippan genomförts. 

Föreslagna miljöanpassningar för fortsatt drift i korthet: 
• Bygga om nuvarande överloppsränna till ett naturliknande omlöp för svag

och starksimmande arter anpassat för att även lax ska kunna gå upp i
framtiden.

• Fiskanpassat intagsgaller, spaltvidd 12 mm och 35% lutning samt
flyktöppningar för smolt och flyktränna till huvudfåran.

• Flyktöppning i utskov för vuxen fisk och anpassningar så fisken kan ta sig till
huvudfåran.

• Breddning och utspridning av flöde från utloppskanalen från kraftverket i
kombination med åtgärder som koncentrerar flödet i naturfåran för att
undvika felvandring i turbinränna.

Omlöpet planeras att breddas till ca. tre meter och vattenhastigheten minskas 
genom åtgärder med block och sten (flödesbromsning), tillförsel av vatten genom 
åtgärder vid inloppet (sänkning av inloppets bottennivå och breddning av inloppets 
botten) samt omfördelning av dammens vatten från att vattnet har gått via skibordet 
till att gå genom överloppsrännan. 

Avseende nedströms passage har verksamhetsutövaren föreslagit att 
miljöanpassningar som består av fiskanpassat intagsgaller med flyktöppningar för 
smolt samt anpassningar av ett befintligt utskov för att det ska kunna fungera som 
flyktöppning för vuxen fisk. Hur fisken ska komma till huvudfåran är grovt beskrivet 
med åtgärder för att höja vattennivån nedan utskov och någon form av ränna samt 
åtgärder för svagsimmande arter ska kunna passera ett stenigt parti. 

Vilka flöden som ska gå till respektive miljöanpassningar samt kraftproduktion har 
inte tagits fram än men det övergripande förslaget är att leda mycket vatten i 
faunapassage och flyktöppningar under sommar och fiskvandringsperioder samt att 
minska det och stänga flyktvägarna på vintern för att utnyttja vattnet till 
kraftproduktion. 

För att minska risken för felvandring i utloppskanalen från kraftverket är planen att 
flytta sten och block i naturfåran för att koncentrera flödet där i kombination med 
att bredda utloppskanalens utlopp och använda block för att ytterligare sprida ut och 
sakta ner flödet från utloppskanalen.  
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Länsstyrelsens syn på föreslagna åtgärder 

Länsstyrelsen bedömer att verksamhetsutövarens föreslagna åtgärder har potential 
att lösa passerbarhet för samtliga arter om det utvecklas på det sätt åtgärderna 
beskrivits under samverkan. Eftersom ål och utlekt öring samt eventuell framtida lax 
kan vandra ner under större delen av året anser Länsstyrelsen att passagelösningarna 
för dem behöver fungera under hela året. För att åtgärderna ska kunna leva upp till 
bästa möjliga teknik anser Länsstyrelsen att det behövs tillräckligt basflöde i 
flyktvägar och faunapassage för att garantera funktionen året om. Viktiga frågor i det 
fortsätta arbetet är att tillräckliga flöden avleds till omlöp och flyktöppningar för att 
säkerställa funktionen under olika flödesförhållanden. Det är viktigt att tillräckliga 
flöden släpps i flyktvägarna så att ett vandringsbart vattendjup åstadkoms nedströms 
flyktrännans mynning.  

När det gäller att hindra felvandring i utloppskanal behöver det gå att kontrollera att 
den miljöanpassning verksamhetsutövaren planerar uppfyller sin funktion över tid 
utan att påverkas av erosion eller andra processer som skulle kunna påverka den 
föreslagna lösningen över tid. 

De stensatta kanalerna är utmärkande och karaktäristiska för kulturmiljön i 
Snälleröds mölla och de anses ha mycket hög känslighet för åtgärder och långtgående 
anpassning av åtgärder krävs. Förslag på åtgärder som presenterats av 
verksamhetsutövaren omfattar bland annat breddning av utloppskanalens mynning. 
Om åtgärden innebär ingrepp i kallmurade delar innebär det en negativ påverkan på 
kulturmiljön som behöver utredas vidare. Skiborddämmet i dammens sydvästra 
hörn och den grävda rännan söder om dammen anses ha låg känslighet för åtgärder 
och viss anpassning av åtgärder krävs. Stenvalvsbron och det kallmurade 
stenfundamentet intill utskovsluckan som ligger direkt väster om dämmet bör 
beaktas vid eventuella vattenvårdsåtgärder i anslutning till skiborddämmet. 
Stenvalvsbron är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning i FMIS. Den 
avläsbara och tydliga kopplingen mellan den före detta kvarnbyggnaden och 
mjölnarbostaden är högst önskvärd att bevara. 

För eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel 
ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet. 

Viktiga kvarstående frågor 

• Funktionskrav för upp och nedströms passerbarhet för både stark och
svagsimmande fiskarter enligt referensförhållandet på platsen.
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• Villkor om erforderliga flöden för att säkerställa funktion för anordningar för
uppströms respektive nedströms passage samt anlockning under olika
flödesförhållanden.

• Villkor om att hindra felvandring i utloppskanal från turbinen, viktigt att den
föreslagna lösningen fungerar över tid och att funktionen är kontrollerbar
samt medför begränsad påverkan på kulturmiljön.

• Detaljerad och slutlig utformning av de beskrivna skyddsåtgärderna
• Villkor kring drift
• Kulturmiljöhänsyn vid fortsatt utformning av åtgärder inklusive eventuella

behov av villkor för att säkerställa kulturmiljöhänsyn under
genomförandeskedet, exempelvis i form av antikvarisk medverkan.

• För eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2
kapitel ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.

Länsstyrelsen fortsätter gärna att diskutera dessa frågor, och verksamhetsutövaren 
får gärna kontakta Länsstyrelsen för fortsatt diskussion under hösten inför prövning i 
domstol.   

Effekter av miljöanpassningarna 

Naturmiljö 
Under förutsättning att de kvarstående frågorna kan lösas bedömer Länsstyrelsen att 
miljöanpassningarna kan skapa en stor miljönytta ger förutsättningar att reducera 
kraftverkets påverkan på miljökvalitetsnormerna så att det inte utgör en risk för att 
uppnå god ekologisk status. Miljöanpassning skulle även kunna skapa förutsättningar 
för ett långsiktigt bevarande av artrikedomen i Snällerödsån och de värden som 
beskrivs i bakgrundsbeskrivningen.  

Elproduktion 
Vilka vattenflöden som krävs för att uppnå god anlockning i omlöpet och en god 
funktionalitet i flyktöppningarna har inte utretts i dagsläget. Frågan om mängden 
vatten som ska ledas till flyktöppningarna samt om det ska göras under hela året 
kvarstår även om Länsstyrelsen är av uppfattningen att flyktrännor och 
flyktöppningar alltid ska fungera. Det är därmed svårt att i dagsläget bedöma 
föreslagna miljöåtgärders påverkan på elproduktionen. 

Länsstyrelsen bedömer dock att påverkan på elproduktionen av föreslagna åtgärder 
bör vara tämligen begränsad. Det eftersom det planeras en minskning av spills över 
dammvallen och omfördelning till omlöp och flyktöppningar. Alternativet till att 
anlägga nu föreslagna åtgärder skulle vara att avveckla verksamheten vid Snälleröds 
kvarn vilket bedöms ha en betydligt större påverkan på elproduktionen. Därmed 
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bedömer Länsstyrelsen att nu föreslagna åtgärder, även om de skulle kräva mer 
vatten än vad som avleds till nuvarande skyddsåtgärder, är det alternativ som 
bedöms ha minst påverkan på elproduktionen. Vidare bör verksamhetsutövaren 
analysera hur föreslagna miljöanpassningar påverkar elproduktionen. 

Kulturmiljö 
Effekter på kulturmiljön kan bedömas först när ett färdigt förslag föreligger. 
Utformningen av förslaget bör visa hänsyn till de delar av anläggningen som pekats 
ut som särskilt känsliga för ingrepp. Förslag på åtgärder som presenterats av 
verksamhetsutövaren omfattar bland annat breddning av utloppskanalens mynning. 
Om åtgärden innebär ingrepp i kallmurade delar innebär det en negativ påverkan på 
kulturmiljön som behöver utredas vidare. 
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Bilaga 4 Remissammanställning Analys och 
förslag till miljöanpassningar  

Följande yttrat sig över remissen 

Sjutton34 (juridiskt ombud för verksamhetsutövarna för vattenkraftverken, 
Röamölla övre och nedre, Nya Mölla och Rössjöfors) 
Skåne-Blekinge Jordägarförbund 
Energimyndigheten 
Örkelljunga kommun 
SMHI 
Klippans kommun 
Kammarkollegiet 
Svalövs kommun 
Skogsstyrelsen  

Sjutton34 

I egenskap av juridiskt ombud för verksamhetsutövarna för vattenkraftverken, 
Röamölla övre och nedre, Nya Mölla och Rössjöfors (nedan Verksamhetsutövarna) 
får jag inkomma med yttrande i ovanstående ärende. (Hamilton advokatbyrå 
Karlstad AB har slagits ihop med Sjutton34 red. anmärkning) 

Generellt anser Verksamhetsutövarna att det är bra att samverkan nu har övergått i 
en analysfas där de faktiska åtgärderna vid respektive anläggning kan börja 
diskuteras. Verksamhetsutövarna är dock av den uppfattningen att fokus från 
länsstyrelsens sida i och med nu aktuellt analysförslag helt verkar ligga på de 
aspekter som rör miljön såsom kvalitetsfaktorer. En utgångspunkt för hela arbetet 
med omprövningen av vattenkraften, och som kom till tydligt uttryck i Regeringens 
antagande av den nationella planen, är att det ska vara frågan om en avvägning 
mellan miljönyttan och behovet av vattenkraftsel. Den analys som nu har framtagits 
inriktar sig enbart på den förstnämnda delen, d.v.s. miljönyttan. Det nämns endast i 
förbifarten på sid. 8 att effektiv tillgång till vattenkraftsel är en parameter som måste 
beaktas. Detta torde vara en direkt central brist i hela analysen och en brist som 
klart tydligare måste finnas med när länsstyrelsen arbetar vidare med frågan. Att 
länsstyrelsen har svårt att hantera frågor om effektiv tillgång till vattenkraftsel ändrar 
inte detta på något sätt utan då måste man på ett helt annat sätt än vad som sker för 
idag öppna upp för att denna fråga kommer att påverka möjligheterna till åtgärder 
vid respektive anläggning. Elområde SE4 är redan idag Sveriges klart mest utsatta 
elområde med elpriser långt över övriga landet stora delar av året. Detta går till stor 
del att härleda till avsaknaden av produktion och reglerkraft, något som 
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Verksamhetsutövarnas anläggningar förser det nationella elnätet med. Det går alltså 
inte att bara göra en analys på det sätt som länsstyrelsen nu har gjort och det måste 
tydliggöras klart mycket bättre i aktuellt dokument. 

Verksamhetsutövarna kan vidare konstatera att avsnitt 1.4 är gravt missvisande kring 
hur tillstånd för faunapassager och andra lösningar idag lämnas av domstolarna. 
Villkor som innehåller skrivningar om passageeffektivitet och andra funktionsvillkor 
har hittills aldrig lämnats av några domstolar i alla de ärenden där detta har varit 
uppe. Och skälet till detta är i grunden ytterst enkelt och det är att det helt saknas 
möjlighet att i en dom reglera frågor som gäller passageeffektivitet och andra 
funktionsvillkor. Den lösning som man idag använder sig och som torde helt 
adressera dessa frågor är att anläggandet av faunapassage eller liknande lösningar 
sker i samråd med sakkunniga hos länsstyrelsen. Detta leder i praktiken till att 
passagen får en utformning som medför att bästa möjliga effektivitet uppnås. Sedan 
är det också så att moderna miljötillstånd alltid innefattar ett kontrollprogram och 
detta program kommer även att omfatta en eventuell faunapassage. Både de aktuella 
frågorna adresseras således på ett klart smidigt sätt som gör att verksamhetsutövaren 
faktiskt kan leva upp till satta villkor för verksamheten. 

För att sätta i domen villkor kring funktion och effektivitet är som sagt inte möjligt. 
Det saknas idag någon som helst möjlighet till att på ett rimligt sätt kontrollera hur 
fiskar och andra arter passerar genom en faunapassage. Det som länsstyrelsen verkar 
fara efter i denna del av analysen är att det ska finnas ett villkor om att viss andel av 
fisken ska passera genom passagen. Och det villkoret skulle i sådant fall vara 
omöjligt att leva upp till eftersom det inte går att kontrollera. Så kort sagt, den nu 
aktuella delen av analysen behöver enligt Verksamhetsutövarna kraftigt omarbetas så 
att den återspeglar verkliga förhållanden och inte något som saknar grund i gällande 
praxis från domstolarna. 

Sedan vad gäller uppföljningen av funktionskraven så blir det än mera oklart vad 
länsstyrelsen far efter. En dom måste innehålla klara villkor som fastslår vad en 
verksamhetsutövare har att rätta sig efter. Det kan då inte finnas oklarheter om hur 
länge villkoren gäller eller vad de avser. Enda alternativet som finns är att man 
använder sig av utredningsvillkor under en viss tid och därefter ska 
verksamhetsutövaren inom viss tid återkomma med redovisning kring effekterna av 
åtgärden vilket leder till att domstolen fastställer slutliga villkor. Tekniken är vanlig 
för exempelvis nyetablering av gruvor eller täkter. Inom vattenkraften så saknas 
dock detta helt utan det man gör är att såsom nämnts ovan reglera frågor om 
uppföljning inom ramen för kontrollprogrammet och länsstyrelsens tillsyn. Villkor 
som kräver uppföljning och eventuella förändringar har veterligen aldrig använts vid 
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något vattenkraftverk och det torde inte heller vara juridiskt lämpligt. Här måste 
alltså också omformuleringar av texten göras enligt Verksamhetsutövarna. 

Vad gäller de mera exakta angivelserna för behov vid respektive anläggning så anser 
Verksamhetsutövarna att det som nu anges av länsstyrelsen, bortsett från frågan om 
funktionskrav och uppföljning av dessa, är i grunden frågor som man redan på ett 
tidigt stadium av samverkan har jobbat med. Detta kommer att vara utgångspunkten 
för det fortsatta arbetet med att ta fram underlag för omprövningen. 
Verksamhetsutövarna kommer att med ledning av detta och sina egna bedömningar 
av läget arbeta fram förslag till miljöanpassningar vid respektive kraftverk. Dessa 
förslag avser man sedan presentera för länsstyrelsen på plats så att man då även kan 
ha en konkret diskussion om vad som behöver göras vid respektive anläggning. 
Detta anser Verksamhetsutövarna vara själva kärnan i analysfasen och det som bör 
vara fokus framöver. Det finns idag delar i de beskrivningar av anläggningarna som 
Verksamhetsutövarna anser behöver förändras eller på annat sätt modifieras. Man 
bedömer dock att detta är en fråga för den kommande analysfasen och att dessa 
saker kommer att redas ut framöver. 

Länsstyrelsen svar och kommentarer 

Avsnitt 1.4 är enligt Länsstyrelsen avvägt i förhållande till vad som kan krävas för att 
inte riskera miljökvalitetsnormen och det finns rättsfall från MÖD på 
funktionsvillkor, (jfr MÖDs dom mål nr M 8897-19 från den 9 juli 2021). 
Länsstyrelsen har förtydligat sin syn på behoven av funktionsvillkor samt uppföljning 
i 1.4 men kritiken föranleder inga större förändringar av avsnittet.  

Angående möjligheten att använda utredningsvillkor anser Länsstyrelsen att en fråga 
som är avgörande för tillåtligheten av en verksamhet inte kan sättas på prövotid 
enligt 22 kap. 27 § miljöbalken. Det framgår bland annat av rättsfallet M6485-14. 
Utredningsvillkor kan bli aktuella om man behöver utföra undersökningar för att 
pröva t.ex. vilken passagelösning som är mest effektiv. Det måste dock när 
domstolen beslutar om prövotid stå klart att något typ av lösning som är tillräckligt 
effektiv för att verksamheten ska vara tillåtlig går att åstadkomma. När 
verksamheten väl har fått tillstånd går det inte att backa från det (annat än genom 
omprövning) om det skulle visa sig att det inte är möjligt att få till en bra lösning. 

Frågan om elproduktionens betydelse behandlas under rubriken ”Effektiv tillgång till 
vattenkraftsel” i avsnittet ”Redovisning av olika uppfattningar ”.  Frågan om 
elproduktionens betydelse behandlas under rubriken ”Effektiv tillgång till 
vattenkraftsel” i avsnittet ”Redovisning av olika uppfattningar ”. Funktionsvillkor och 
uppföljning behandlas under rubriken ”Funktionsvillkor och uppföljning” avsnittet 
”Redovisning av olika uppfattningar”. 
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Skåne-Blekinge Jordägarförbund/ Sveriges Jordägarförbund 

Skåne-Blekinge Jordägarförbund/ Sveriges Jordägarförbund (förbundet) uppskattar 
att vara med som remissinstans och lämnar följande synpunkter. 
I underlaget står att analysen är baserad på Havs- och Vattenmyndighetens 
vägledning, men har anpassats till de regionala behoven och det arbete Länsstyrelsen 
har hunnit göra innan vägledningen publicerades. Länsstyrelsen hade samma 
argument för remissen av bakgrundsbeskrivningen. Vi undrar därför hur 
uppdateringarna och eventuella skillnader kommer att redovisas? 
Förbundet anser inventeringsunderlaget för kulturmiljövärdena ska ingå i underlaget 
och inte att man hänvisar till länkar, för att ta del av underlaget. Detta för att 
kulturmiljövärdena ska bli mera jämspelta med naturvärdena. 

Riksdagen vill att synen på vattenlandskapen och på vattenförvaltningen ska omfatta 
alla värden, verksamheter och intressen i vattenlandskapen, inom ramen för vad som 
medges av EU:s vattendirektiv och som förespråkas respektive krävs i följd av 
Europeiska landskapskonventionen (ELK) och Århuskonventionen. I EU:s 
vattendirektiv står miljön i stort, rekreationsintressen och andra verksamheter av 
väsentlig betydelse från allmän synpunkt, och som det uttrycks i propositionen 
”…andra samhällsintressen än energi, t.ex. kulturmiljöintresset, industri, bostäder 
och jordbruk”, i centrum för att uppmärksammas, tas hänsyn till och kunna 
utvecklas. Utrymmet finns enligt EU:s författning och Riksdagens beställning är att 
det ska utnyttjas. 

Förbundet anser statusklassningen KMV (kraftigt modifierat vatten) ska nyttjas fullt 
ut enligt kap.4:3 § vattenförvaltningsförordningen. 

När det gäller kulturmiljöer och deras vikt i bedömningen så vore det utmärkt om 
det för tydlighets skull framkom att det ska vägas in och att riksintressen och 
byggnadsminnen skulle kunna utgöra grund för KMV-klassning och undantag. 
Kulturintresset får idag stå tillbaks för naturintresset trots att så mycket mindre 
resurser finns för att stödja det och då det är betydligt färre miljöer som berörs av 
detta. Skyddsintresset borde därför vara större och möjligheterna att beakta det tas 
tillvara. 

Slutligen så anser vi att det vore värdefullt om även frågan om vattenregleringens 
positiva effekter belystes. Både när det gäller krisberedskap, tillgången till 
dricksvatten och brandberedskap, men även för landsbygdens näringars möjlighet till 
långsiktig produktion av livsmedel och andra råvaror. I samtliga bedömningar så 
framgår med all önskvärd tydlighet att behovet att reglera vatten sannolikt kommer 
att öka och enligt SMHIs rapporter, som hänvisas till av Vattenmyndigheterna, är 
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reglering av sjöar det enda effektiva medlet. Att då riva ut denna möjlighet på grund 
av felaktig tolkning av vattendirektivet kommer med stor sannolikhet att visa sig vara 
ett historiskt misstag. 

Länsstyrelsen svar och kommentarer 

Frågan om kulturmiljö har behandlats i avsnittet ”Redovisning av olika uppfattningar 
”. Frågan om kraftigt modifierat vatten behandlas i avsnittet ”Redovisning av olika 
uppfattningar ”. 

Energimyndigheten 

Energimyndighetens ställningstagande: 
Energimyndigheten anser att det är bra att Länsstyrelsen sammanställt behovet av 
miljöanpassningar för vattenkraftverk för att uppnå god ekologisk status. 
Energimyndigheten ser även positivt på att Länsstyrelsen lyfter fram att en samlad 
analys av konnektivitetsåtgärder i vattendragen är nödvändig då flera på varandra 
följande anläggningar påverkar passageförmågan upp och nedströms. För att en 
samlade analys återstår dock fortfarande en del arbete för att få in föreslagna 
åtgärder från många av verksamhetsutövarna i Rönne å. 

Energimyndigheten saknar en analys av de föreslagna miljöanpassningarnas påverkan 
på elproduktionen för många kraftverk och där med en samlad helhetssyn helt. 
Energimyndigheten förstår att detta beror på att underlag saknas men på samma sätt 
som en samlad analys av konnektivitetsåtgärders påverkan är nödvändig ser 
Energimyndigheten att det vore bra med en samlad analys av påverkan på 
elproduktionen till följd av föreslagna åtgärder. En redovisning av totalt förlorad 
produktionsförmåga skulle var ett bra tillägg. 

Ytterligare ser Energimyndigheten att en konsekvensanalys av hur en ändrad 
produktion av vattenkraftsel påverkar närområdet är av intresse då bedömning av 
påverkan av vattenkraften i första hand bör beaktats utifrån reglerförmåga, sedan 
elberedskap och slutligen elproduktion. Dock är bedömning av reglerförmåga inte 
relevant här. 

Länsstyrelsen svar och kommentarer 

Som Energimyndigheten förstår är det korrekt att det saknas tillräckligt underlag för 
att kunna kvantifiera förlorad elproduktion både på kraftverksnivå och totalt för 
avrinningsområdet. För att sammanställa total förlorad elproduktion skulle det kräva 
ytterligare underlag från verksamhetsutövarna som idag inte finns färdigt, till 
exempel vilka flöden som ska avledas till passagelösningar. Länsstyrelsen bedömer 
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att det inte är möjligt för verksamhetsutövarna att bidra med detaljerat underlag 
över förlorad elproduktion på grund av miljöanpassningar samt lämna det i tid för 
att en sammanställning av förlorad elproduktion kopplad till miljöanpassningar ska 
kunna inkluderas i Analys och förslag på miljöanpassningar. 

Rössjöfors vattenkraftverk 

Hej 

Sommaren går mot sitt slut och regnet senaste dagen har gett ett flöde från i 
måndags på 604l till 6m3 idag onsdag. Vattnet är som alltid vid mycket regn brunt 
från att under sommaren varit klart. 

Vi har en höst framför oss med mycket jobb och många detaljer att enas kring. 
Det är vår förhoppning att vi kan bygga vidare och enas om en acceptabel lösning 
för fortsatt drift, ingenting blir 100%. Viktigt att vi håller varandra informerade 
om utvecklingen av de olika bitarna i projektet. Det är resultatet av åtgärderna som 
räknas, historien kan vi inte ändra på. 

Länsstyrelsen svar och kommentarer 

Länsstyrelsen håller gärna en fortsatt dialog med verksamhetsutövare under hösten 
om planerade miljöanpassningar och håller med om att resultatet är mycket viktigt. 
Historien kan vi inte ändra på men som lagen är uppbyggd behövs historien för att 
verksamhetsutövaren ska kunna veta vilken typ av ansökan som ska lämnas in. 
Sveriges domstolar har en sida83 med vad som bör ingå i en omprövning och tar 
bland annat upp följande: 

”Om tillåtligheten baseras på något annat än ett tillstånd, till exempel urminnes 
hävd, privilegiebrev eller annan särskild rättighet, bifoga den bevisning som 
åberopas till stöd för att anläggningen har ett tillstånd, jfr 5 a § lag (1998:811) om 
införande av miljöbalken.” 

Örkelljunga kommun 

Beskrivning av ärendet: 
I Analys och förslag till miljöanpassningar av vattenkraften i Rönne å går 
Länsstyrelsen igenom de förslag och behov av miljöanpassningar som 
föreligger vid respektive anläggning som är anmäld till nationella planen. I 
analysen har Länsstyrelsen beaktat behovet av åtgärder för att skydda 

83 Moderna miljövillkor - Nationella planen - Sveriges Domstolar 

https://www.domstol.se/amnen/mark-och-miljo/miljotillstand/moderna-miljovillkor---nationella-planen/
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miljövärdena inom berörda vattensystem samt vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att inte äventyra miljökvalitetsnormerna inom avrinningsområdet. 
Dokumentet bygger vidare på bakgrundsbeskrivningen av Rönne å som 
tidigare skickats ut till målgruppen. 

Syftet med remissen är att ned till anläggningsnivå så tydligt som möjligt 
beskriva behoven av miljöanpassningar, föreslagna miljöanpassningar från 
verksamhetsutövare som deltagit i samverkan, vilka kvarstående behov som 
finns samt vad som i nuläget går att säga om effekterna av föreslagna 
anpassningar. 

Förslag till beslut: 
Vi har tagit emot remissen med sista svarsdag 2021-08-20. 
Med anledning av remissens korta svarstid i kombination med att den 
demokratiska processen i en kommun tar en viss tid och att det är 
semestertider har det inte funnits tid till att besvara remissen i sin helhet. 
Därför har Örkelljunga kommun valt att endast fokusera på kapitel 4; 
Övergripande analys för Pinnån. Pinnån är det enda av berörda biflöden till 
Rönne å som rinner genom kommunen. Kommunen har inga synpunkter på 
innehållet i kapitel 4, och avstår från att yttra sig över övriga delar av dokumentet. 

SMHI 

SMHI har inga ytterligare synpunkter än de som tidigare framförts gällande 
bakgrundsbeskrivningen.  

Klippans kommun 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har bjudit in Klippans kommun till yttrande över remiss 
på analys av Rönne å. Länsstyrelsen presenterar i analysen förslag och behov 
av miljöanpassningar som föreligger vid respektive anläggning som är 
anmäld till nationella planen. Remissen riktar sig till verksamhetsutövare, 
kommuner och organisationer inom Rönne ås avrinningsområde och som 
berörs av frågor kopplade till vattenkraftens miljöanpassningar. 

Synpunkter ska skickas till Länsstyrelsen senast den 20 augusti 2021. 
Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen 
Delegat: Kommunstyrelsens ordförande 

Beslut: Klippans kommun yttrar sig i ovanstående ärende med 
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Länsstyrelsens dnr 531-8122-2021 enligt följande 
Klippans kommun har tagit del av materialet och konstaterar att 
Länsstyrelsens beskrivning och analys stämmer väl överens med 
kommunens bild av vattendraget. I övrigt har kommunen inga synpunkter. 

Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet har följande synpunkter på Länsstyrelsen Skånes analys och förslag 
till miljöanpassningar av vattenkraften i Rönne å.  

Allmänt 

Angående vissa äldre rättigheter  
Den som påstår sig ha ett tillstånd eller påstår sig ha stöd för sin verksamhet i en 
s.k. äldre rättighet har bevisbördan för tillståndets eller rättighetens existens och
dess innehåll. I de flesta fall bör man kunna kräva skriftlig dokumentation, men när
det gäller urminnes hävd kanske det inte finns någon sådan. Då får bevisningen
fullgöras t.ex. genom en utredning som visar på vilket sätt verksamheten har
bedrivits sedan åtminstone två mansåldrar före jordabalkens ikraftträdande. Det
innebär att urminnes hävd kan omfatta anläggningar och verksamheter som
tillkommit 90 år före jordabalkens ikraftträdande 1972, dvs. före 1882. Det är
således inte tillräckligt att en damm har funnits länge på en plats för att urminnes
hävd ska anses föreligga. Urminnes hävd är endast ett civilrättsligt institut. Någon
prövning gentemot allmänna intressen har aldrig gjorts beträffande de verksamheter
som anses bedrivas med stöd av urminnes hävd.

Såvitt känt fanns inte några vattenkraftverk för elproduktion i Skåne före 1882 
varför frågan om urminnes hävd i den delen inte torde vara relevant för nu aktuella 
kraftverk.  

Möjligen kan frågan om urminnes hävd uppkomma avseende dämningen vid vissa 
dammanläggningar.  

Förutsättningar för omprövning 

En förutsättning för att omprövning ska kunna ske är att det finns något att 
ompröva. För omprövning krävs således att det finns ett tillstånd eller en äldre 
rättighet som motsvarar ett tillstånd. Rättskraft gäller endast avseende de frågor som 
har prövats.   
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I de fall det inte finns något tillstånd eller motsvarande för den verksamhet som är 
anmäld till den nationella prövningsplanen för moderna miljövillkor finns därmed 
inget att ompröva. Vid sådana förhållanden krävs tillståndsprövning av hela 
verksamheten.  

Om verksamhetsutövaren kan visa att dämning sker med stöd av urminnes hävd kan 
det möjligen bli fråga om omprövning för att fastställa ”moderna miljövillkor” enbart 
för dämningen och tillståndsprövning för verksamheten i övrigt.  

Övrigt 

Kammarkollegiet instämmer i stort i länsstyrelsens syn på behov av 
miljöanpassningar vid fortsatt drift av de aktuella kraftverken samt på de viktiga 
kvarstående frågor som beskrivs.   

Kollegiet noterar dock följande.  
Frågan om miljöanpassningars eventuella påverkan på elproduktionen är irrelevant 
om inte verksamheten bedrivs med stöd av ett tillstånd eller äldre rättighet. Finns 
inget tillstånd eller motsvarande finns heller ingen rätt att bedriva de här aktuella 
verksamheterna.   

Såvitt framgår av underlaget är det endast miljön vid Klippans kraftverk som är av 
riksintresse för kulturmiljövården.  

Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån respektive Kägleån-Rössjön 

Västra kvarn  
Det föreligger inga uppgifter om att det finns tillstånd till nuvarande verksamhet. 
Det finns inte heller några uppgifter som visar att hela eller del av verksamheten 
bedrivs med stöd av urminnes hävd. För det fall verksamhetsutövaren planerar att 
riva ut del av anläggningen men fortsätta att dämma, även om det sker på en lägre 
nivå, vill kollegiet erinra om att det då är fråga om ändring av anläggning och ny 
dämning, vilka båda är tillståndspliktiga.  

Östra kvarn  
Det föreligger inga uppgifter om att det finns tillstånd till nuvarande verksamhet. 
Det finns inte heller några uppgifter som visar att hela eller del av 
verksamhetenbedrivs med stöd av urminnes hävd. För det fall verksamhetsutövaren 
har för avsikt att fortsätta med nuvarande verksamhet krävs därför tillståndsprövning 
av hela verksamheten.  

Röamölla nedre 
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Det föreligger inga uppgifter om att det finns tillstånd till nuvarande verksamhet. 
Det finns inte heller några uppgifter som klart visar att hela eller del av 
verksamheten bedrivs med stöd av urminnes hävd. För det fall verksamhetsutövaren 
har för avsikt att fortsätta med nuvarande verksamhet krävs därför tillståndsprövning 
av hela verksamheten.  

Röamölla övre  
Det föreligger inga uppgifter om att det finns tillstånd till nuvarande verksamhet. 
Det finns inte heller några uppgifter som klart visar att hela eller del av 
verksamheten bedrivs med stöd av urminnes hävd. För det fall verksamhetsutövaren 
har för avsikt att fortsätta med nuvarande verksamhet krävs därför tillståndsprövning 
av hela verksamheten.   

Nyamölla (Nya valskvarn, Sågmöllan)  
Det anges att enligt ett tillstånd från 1952 får 3,6 m3/s avledas från kraftverket. Det 
är angeläget att åberopade tillstånd redovisas i sin helhet så att det kan klargöras vad 
som egentligen är prövat. För det fall verksamhetsutövaren har för avsikt att rensa 
och fördjupa utloppskanalen är detta en vattenverksamhet som inte har prövats 
tidigare och som kräver tillstånd alternativt anmälan.  

Rössjöfors vattenkraftverk  
Det föreligger inga uppgifter om att det finns tillstånd till nuvarande verksamhet. 
Det finns inte heller några uppgifter som klart visar att hela eller del av 
verksamheten bedrivs med stöd av urminnes hävd. För det fall verksamhetsutövaren 
har för avsikt att fortsätta med nuvarande verksamhet krävs därför tillståndsprövning 
av hela verksamheten.   

Rössjöholms kraftstation  
Det anges att anläggningen (inte verksamheten?) omfattas av ett äldre tillstånd. Det 
är angeläget att åberopade tillstånd redovisas i sin helhet så att det kan klargöras vad 
som egentligen är prövat. Det anges att verksamheten har upphört. Eftersom endast 
del av dämmet är borta och kvarvarande delar har en dämmande funktion 
vidhögvatten pågår således verksamheten dämning. För det fall verksamhetsutövaren 
har för avsikt att ändra del av anläggningen krävs tillstånd.  

Kägleån, Skaftarp  
Det föreligger inga uppgifter om att det finns tillstånd till nuvarande verksamhet. 
Det finns inte heller några uppgifter som visar att hela eller del av verksamheten 
bedrivs med stöd av urminnes hävd. För det fall verksamhetsutövaren har för avsikt 
att fortsätta med nuvarande verksamhet krävs därför tillståndsprövning av hela 
verksamheten.   
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Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön 

Stora Mölla kraftverk  
Det anges att det för verksamheten föreligger ett tillstånd för korttidsreglering. Det 
är angeläget att åberopade tillstånd redovisas i sin helhet så att det kan klargöras vad 
som egentligen är prövat. En bedömning av miljöanpassningarnas eventuella 
påverkan på elproduktionen kan enbart göras utifrån vad som är prövat i befintligt 
tillstånd, dvs. vad rättskraften omfattar. Beroende på vad som är prövat kan det 
krävas tillståndsprövning av hela verksamheten.  

Skvattemölla  
Det föreligger inga uppgifter om att det finns tillstånd till nuvarande verksamhet. 
Det finns inte heller några uppgifter som visar att hela eller del av verksamheten 
bedrivs med stöd av urminnes hävd. För det fall verksamhetsutövaren har för avsikt 
att fortsätta med nuvarande verksamhet, möjligen också att ändra den, krävs 
tillståndsprövning.   

Brukets kvarn  
Det föreligger inga uppgifter om att det finns tillstånd till nuvarande verksamhet. 
Det finns inte heller några uppgifter som visar att hela eller del av verksamheten 
bedrivs med stöd av urminnes hävd. För det fall verksamhetsutövaren har för avsikt 
att fortsätta med nuvarande verksamhet krävs tillståndsprövning av hela 
verksamheten. Bäljane å: Smålarpsån-Perstorpsån respektive Perstorpsån-Källa  
(Oderbäck)  

Söndraby kraftverk  
Det föreligger inga uppgifter om att det finns tillstånd till nuvarande verksamhet. 
Det finns inte heller några uppgifter som visar att hela eller del av verksamheten 
bedrivs med stöd av urminnes hävd. För det fall verksamhetsutövaren har för avsikt 
att fortsätta med nuvarande verksamhet krävs därför tillståndsprövning av hela 
verksamheten.  

Ebbarps kraftverk  
Det föreligger inga uppgifter om att det finns tillstånd till nuvarande verksamhet. 
Det finns inte heller några uppgifter som visar att hela eller del av verksamheten 
bedrivs med stöd av urminnes hävd. För det fall verksamhetsutövaren har för avsikt 
att fortsätta med nuvarande verksamhet, möjligen också ändra vissa delar av 
anläggningen, krävs tillståndsprövning.  

Klövabäcken, Klövahallar (även kallat Glaskonst) 
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Det föreligger inga uppgifter om att det finns tillstånd till nuvarande verksamhet.  
Det finns inte heller några uppgifter som visar att hela eller del av verksamheten 
bedrivs med stöd av urminnes hävd. För det fall verksamhetsutövaren har för avsikt 
att fortsätta med nuvarande verksamhet krävs därför tillståndsprövning av hela 
verksamheten. Det anges att vattenledningar är placerade i dammen. Det framgår 
inte ifall ledningarna är avsedda för vattenuttag och inte heller ifall det finns tillstånd 
till sådan verksamhet. Enbart verksamheter som bedrivs med stöd av tillstånd bör 
beaktas vid kommande prövning.  

Rönne ås huvudfåra 

Stackarp, Klippan och Forsmöllan  
Såvitt framgår av handlingarna finns tillstånd för nuvarande verksamheter. 
Kammarkollegiet noterar att Klippans kraftverk utgör riksintresse för 
kulturmiljövården samt värdefullt vatten – Kulturmiljö. 

Snällerödsån 

Snälleröds kvarn  
Det föreligger inga uppgifter om att det finns tillstånd till nuvarande verksamhet. 
Det finns inte heller några uppgifter som visar att hela eller del av verksamheten 
bedrivs med stöd av urminnes hävd. För det fall verksamhetsutövaren har för avsikt 
att fortsätta med nuvarande verksamhet krävs tillståndsprövning av hela 
verksamheten. 

Länsstyrelsen svar och kommentarer 

Länsstyrelsen har i samverkansprocessen inte tagit ställning till enskilda 
verksamhetsutövarnas tillstånd och om det föreligger hävd för hela eller delar av 
anläggningarna.  

Frågan om elproduktionens betydelse behandlas under rubriken ”Effektiv tillgång till 
vattenkraftsel” i avsnittet ”Redovisning av olika uppfattningar ”. Frågan om fortsatt 
samverkan behandlas under rubriken ”Tillstånd” i avsnittet ”Redovisning av olika 
uppfattningar ”. 

Svalövs kommun 

Yttrande över remiss angående Analys och förslag till miljöanpassningar av 
vattenkraften i Rönne 

Beskrivning av ärendet 

Svalövs kommun har mottagit Länsstyrelsen Skånes remissversion av 
dokumentet Analys och förslag till miljöanpassningar av vattenkraften i Rönne å 
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för utlåtande. 

Ur Svalövs kommuns perspektiv är det främst Klövabäcken med 
vattenkraftverket Klövahallar (även kallat Glaskonst) som är relevant. 
Vattenkraftverket är fortfarande i bruk och verksamhetsutövaren ämnar enligt 
analysen att fortsätta driften av verket. 

Av analysen framgår att Länsstyrelsens Fiskevårdsgrupp (FUG) gjort 
bedömningen att det sannolikt funnits ett naturligt svårpasserbart 
vandringshinder på platsen innan mänsklig påverkan. Enligt denna bedömning 
har ål kunnat passera uppströms och det kan inte uteslutas att även lax och 
öring har kunnat passera. Baserat på denna undersökning har Länsstyrelsen 
bedömt referensförhållandena på platsen att ål, och starksimmande arter har 
kunnat passera i såväl uppströms som nedströms riktning. 
Därmed bedöms vattenkraftverket vid Klövahallar medföra betydande 
miljöpåverkan. Enligt länsstyrelsens bedömning ska anläggningen 
miljöanpassas för fortsatt drift där passerbarhet uppströms och nedströms för ål 
och starksimmande fiskar säkerställs. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen ställer sig frågande till att referensförhållandet är bedömt till att 
lax och öring tidigare har kunnat passera uppströms och nedströms eftersom 
det är högst tveksamt ifall dessa fiskar har kunnat vandra uppströms det 
naturliga vandringshinder som tidigare fanns på platsen. Referensförhållandet 
bör vara bättre underbyggda då Länsstyrelsen själv i analysen understryker att 
bedömningen är behäftad med osäkerheter. 

Vidare finns ytterligare naturliga vandringshinder uppströms, bland annat vid 
Klövamölla vilket begränsar miljönyttan med att förbättra konnektiviteten vid 
Klövahallar. 

Förvaltningen anser därmed att kraven om miljöanpassning inte är 
proportionerliga utifrån det kunskapsunderlag som presenteras i analysen. 

Länsstyrelsen svar och kommentarer 

Länsstyrelsen anser att Svalövs kommun inte kommer med någon ny information 
angående osäkerheten kring det naturliga vandringshindret vid Klövahallar och står 
fast vid bedömningen i Analys och förslag på miljöanpassningar. Länsstyrelsen anser 
att det är verksamhetsutövarens ansvar att visa att det varit ett naturligt definitivt 
vandringshinder om miljöanpassningarna vid anläggningen inte ska inkludera passage 
för starksimmande fiskarter.  
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Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende. 
Vi påminner om vårt tidigare yttrande från den 28 april 2021 (SKS diarienr 
2021/1413, ert diarienr 531-8122-2021) där vi informerade om att 
bakgrundsbeskrivningen gärna får komplettas med kartor på 
biotopskyddsområden, naturvårdsavtal, nyckelbiotoper, objekt med 
naturvärden och sumpskogar samt att de områden som antas kunna påverkas 
av åtgärder i vattensystemet kan presenteras ytterligare. Detta för att det är 
viktigt att veta, vilka områdesskydd som finns och vilka 
planeringsförutsättningar som gäller. 

Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, t.ex. nyckelbiotoper och 
skyddade skogsområden finns på www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. 
Dessa register fylls kontinuerligt på med nya områden. Våra planerade 
områdesskydd finns inte i detta register men kan lämnas till er efter särskild 
förfrågan. 

Skogsstyrelsen vill också uppmärksamma eventuella konsekvenser för 
anläggningar med koppling till skogsbruk som kan följa av ändrade 
vattennivåer/vattenflöden. Det kan till exempel påverka skogsbilvägars 
vattendragspassager (trummor, broar), skogsdikens anslutning m.m. 
I övrigt har Skogsstyrelsen inga ytterligare synpunkter på presenterat underlag 
och för närvarande inte heller någon ytterligare information att tillföra som 
har bäring på detta. 

Skogsstyrelsen ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att 
verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen 
nås. Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av 
miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under 
SVL.). 

Länsstyrelsen svar och kommentarer 

Länsstyrelsen har gått igenom nyckelbiotoper och skyddade skogsområden finns på 
www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor med en GIS-analys och lagt till de 
nyckelbiotoper som fanns i anslutning till NAP-anläggningarna Nyamölla 
(Sågmöllan), Röamölla övre och nedre samt vattenkraftverken i Klippan. 
Uppdaterad text finns därav på sidan 83 samt kompletterande kartor i kartbilagan 
sidan 123. 
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