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Tillstånd söks för besöksbrygga vid Strömsunds Hembygdsgård

STRÖMSUND (JT) Hembygdsgården i Strömsund söker dispens från strandskyddet för att uppföra en 10 m lång
flytbrygga. Den är tänkt att användas som anläggningsplats för allmänheten vid besök på Hembygdsgården. Den
strandskyddade platsen ligger vid Ströms Vattudals östra strand, cirka 300 meter söder om Strömsundsbron. Miljö och
byggnämndens förvaltning bedömer att det inte behöver göras en särskild naturvärdesinventering, eftersom platsen inte
är utpekad för något skydd enligt Naturvårdsverket. Bryggan kommer att tas upp vintertid och möjligheter för fri passage
bedöms inte påverkas av bryggan. Det är Länsstyrelsens om fattar slutgiltigt beslut om dispens kan beviljas.

Ny nationell vattenkraftsplan
försämrar för fisket
Förhoppningar har t ex funnits att torrlagda fåror skulle få en
del vatten, att det skulle byggas
en fiskväg vid Borgforsens kraftverk nedströms Lesjön i Rossön.
En fiskväg skulle möjliggöra t ex
att öringen kan vandra tillbaka
och fiskebeståndet därmed ökar.
– Som läget är nu kan en öring
som nu vandrar ner vid kraftverket inte ta sig tillbaka till lekstället och då fortplantar den sig
inte, säger Steinar Mårtensson
som också representerar Rörströmälvens FVOF.
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STRÖMSUND (JT) Turistföretagare, fiskare och en engagerad
allmänhet reagerar över den
nya nationella planen för
vattenkraft. Sveriges ca 2000
vattenkraftverk ska under
de kommande 20 åren få nya
moderna miljövillkor. En prövning som ska göras i Sveriges
fem Mark- och miljödomstolar.
Enligt EU-vattendirektiv ska
miljöförbättringar ha genomförts
fram till 2027 med bl a en god
ekologisk status som mål. En
mängd undantag finns dock, vilka bl a kraftbolagen använder sig
av. Det handlar om att en trygg
elförsörjning ska upprätthållas.
I hela landet produceras ca
65 TWh från vattenkraften under ett normalår. Hur mycket
som bör tas av dessa terrawatttimmarna att användas för mil-
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jöåtgärder anges i den nationella
prövningsplanen för vattenkraft
som tagits fram av Havs- och
vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät.
Där är målet att åtgärder högst
får medföra en minskning av
elproduktionen med 1,5 TWh.
I planen framgår att södra Sverige får använda mellan 15-20
% medan t ex Ångermanälven i
norra Sverige endast får använda
0,1 % av detta utrymme.
– Det är ett tydligt storstadsperspektiv som lyser igenom i
planen, säger Joakim Svensson

vid Länsstyrelsen i Jämtland.
Marcus Bryntesson vid Länsstyrelsen i Västernorrland instämmer.
– Ångermanälven i vårt område är den älv som får minst
utdelning i förslaget som nu ska
behandlas av regeringen, säger
han.

Den andel som får användas till
miljöåtgärder i Ångermanälven
betyder alltså att elproduktionen
inte får minska, vilket det finns
ett behov av med tanke på hur
det ser ut idag. Fem norrlandskommuner, Strömsund, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Sollefteå har gemensamt skrivit till
regeringen med en protest mot
lagändringarna som gäller vattenkraft. ”Lägg inte en död hand
över våra älvar” står det i skrivelsen som gjordes redan för ett år

sedan. Kommunerna framför att
det är viktigt att minska de omfattande skador som vattenkraften orsakat, och att åtgärderna är
viktiga för de människor som bor
och verkar i älvens avrinningsområde. ”Dessa människor kompenseras inte av att motsvarande
miljöförbättrandeåtgärder vidtas
i älvar i en annan del av landet….
Det är inte bara en fråga om energi och miljö, utan även en fråga
om jämlikhet och rättvisa mellan
landsbygd och centralmakt”.

I Rossön riskerar bland andra
Steinar Mårtensson att beröras
negativt av kommande beslut.
Han bedriver fiske och fisketurism genom sitt företag Rörströmsälvens Jakt och fiske.
– Fisketurismen ger många
positiva kringeffekter i bygden,
säger han i ett uttalande.

I prövningsplanen för vattenkraft gå det läsa: ”den nationella
planen lägger grunden för ett
systematiskt arbetssätt för att
uppnå målet om största möjliga
vattenmiljönytta samtidigt som
en nationell effektiv tillgång till
vattenkraftsel bibehålls.” Det betyder både kostnadseffektivitet
och miljönytta, men i praktiken
också att kraftverken kan utnyttja
sin kapacitet maximalt och inte
behöver bekymra sig om t ex minimitappning till naturfåror eller
fiskvägar.
– Det finns andra åtgärder
som inte kostar produktionsbortfall för kraftverken, säger Joakim
Svensson vid länsstyrelsen i Jämtland.
– Det ska vara nya moderna
miljövillkor men de riskerar att
se likadana ut som på 50- och
60-talen när älvarna byggdes ut.
Det är lite konstigt, vi borde ha
kommit längre i vårt sätt att se
på vattenmiljön, säger Marcus
Bryntesson.
– Till exempel finns möjligheter att både producera el och
släppa minimitappning, som man
gör i Umeälven vid Stornorrfors.
Kommande omprövningar får
visa var vi slutligen hamnar, fortsätter han.
Energiöverenskommelsen
spökar i bakgrunden och hoppet
om förändring kan finnas i EU:s
vattendirektiv. Intressen som inte
alltid är av ekonomisk natur kan
stå emot både rödingens och
öringens fortlevnad. Kampen
mellan norra och södra Sverige
verkar i varje fall få förnyad kraft.

