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LAHOLM

Fiskar mot kilowatt
VATTENKRAFT.

Ägare informerade kommunledningen

HORSABÄCK

Kommunens satsning

pi fritidsfisket går stick
i stäv med den småskaliga vattenkraftens
intressen. Det menar
Sven-Erik Vänneå i Hallands vattenkraftsförening.
I tisdags fick kommunledningen inblick i problematiken. Horsabaeks kvarn
har sugit kilowatt ur vattnet sedan rzoo-talet. Men
nu måste ägaren Håkan
Nordling
söka tillstånd
för verksamheten. Hittills
rådande urminnes
hävd
gäller enligt dornstol inte
längre. Ägare till småskaliga vattenkraftverk måste
söka tillstånd enligt miljöbalken, vilket innebär att
de måste g~ra en miljökonsekvensbeskrivning
av
anläggningen.

Kommunrådet
verksägarnas

Elisabet Babic fick med hjälp av Håkan Nordling i Horsabäck
utmaningar. Det fick även kommunrådet
Erling Cronqvist,

bakom kragen.

på att naturen återställs.
Erling Cronqvist (C), vice
kommunråd,
var också
undrande över lagkravet.
Smedjeån är lekplats för
lax och djurlivet är även
i övrigt rikt, både i och
Håkan Nordling visade .-ovanför vattnet.
sitt kraftverk, som försörjer hela Horsabäck med
Kommunen har gått med
el, för kommunledningen.
i den ekonomiska förenKommunrådet
Elisabet ingen Relax Fishing SweBabic (M) ställde sig oförden vars policy ska gynna
stående till kravet.
fritidsfisket i kommunen.
- Vi ser ju miljökonDen innehåller följande
sekvensen
här omkring
önskemål för Smedejån:
oss. Frågan är snarare vad Inga dammar, inga kraftsom skulle hända med verk, inga kulvertar eller
liknande som hindrar fisk
miljön om man river damatt vandra fritt.
men, säger hon.
Om det beslutas att anSven-Erik Vänneå
är
läggningen inte får drivas
rädd att kommunen målavisare kan det komma krav de in sig i ett hörn när den

inblick ikraftsom skymtar
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gick med i fiskesatsningen.
Han fruktar att de myndigheter som ska .ge. tillstånd
till vattenkraften kan hänvisa till kommunens fiskeambitioner för att avslå
ansökningarna.
Ämnet är juridiskt "komplext och riksdagen har
begärt en övergripande utredning av all vattenverksamliet.
Håkan Nordling ska vid
hot om vite ha sökt tillstånd
för Horsabäcks kvarn senast I oktober nästa år och
hyser inga förhoppningar
om att reglerna har hunnit
ändras till dess.
Babic tycker att tillståndshandläggarna
ska
låta pennorna vila tills sa-

ken är utredd:
- Det finns många intressenter i fråga om vattenkraften
och frågan
är vad som ligger överst
bland
prioriteringarna:
Vattendirektivet,
kulturarvet, närproducerat eller
fisketurismf Vi vet vad vi
har men inte vad konsekvenserna kan bli. Stanna
därför allt arbete på länsstyrelserna tills riksdagen
bestämt sig för vad som är
viktigast.
Under tisdagen .besökte
de tre kommunråden, kommunchefen och miljöchefen
även Gårdshus kvarn och
Värestorps kvarn.
Hans Bengtsson
0430·73717. hans.bengtsson@laholmstidning.se

