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Sammanfattning  
Anja och Rolf Oscarsson har som ägare och verksamhetsutövare för avsikt att ansöka om tillstånd för 

miljöanpassning av vattenkraftsanläggningen vid Långarekull i Västerån och i samband med detta 

renovera anläggningen. Detta eftersom den bland annat utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. 

Vid Långarekull har fallhöjden sedan lång tid tillbaka utnyttjats till kvarnverksamhet, men numera 

pågår ingen sådan verksamhet längre utan kraften används istället till elproduktion. Så vitt det är 

känt har inget tillstånd meddelats för anläggningen och verksamheten vid Långarekull. Sedan den 1:a 

januari 2019, då en omfattande lagändring trädde i kraft, anses emellertid anläggandet av dammen 

och rätten att reglera vattnet ha ett miljöbalkstillstånd med hänvisning till äldre rätt.  

De åtgärder som för närvarande planeras är att anlägga två så kallade omlöp (konstgjorda bäckar), 

samt ett fiskanpassat låglutandegaller och en avledare för nedströms vandrande fisk. En kontinuerlig 

vattenföring kommer även att släppas fram i den ursprungliga åfåran/naturfåran (se illustration 

nedan). Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna kommer fisk återigen att kunna vandra förbi 

anläggningen. Dessutom kommer det att skapas strömvattenbiotoper inom verksamhets-

/åtgärdsområdet, vilket gynnar bland annat fisk-, bottenfauna- och fågelarter knuta till strömmande 

och forsande vattenmiljöer.  

 
Figur 1. Illustration över förslagen till miljöanpassning vid Långarekull vattenkraftverk.  

De nu föreslagna åtgärderna bibehåller vattennivån uppströms dammen och den planerade 

verksamheten ger förutom en lokal påverkan ingen i övrigt känd långvarig negativ påverkan. Vidare 

bidrar de föreslagna åtgärderna till uppnåendet av de nationella miljömålen ”Levande sjöar och 

vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv” inom Västeråns avrinningsområde. Den planerade 

verksamheten bidrar dessutom till uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk status i den 

berörda vattenförekomsten. Den samlade bedömningen är således att nyttan av åtgärderna tydligt 

överväger de negativa effekter som kan uppstå. 

Den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna är tillståndspliktig vattenverksamhet 

enligt bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken. Detta innebär att samrådsförfarandet ska inledas med 

att undersöka om den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven 

på det avgränsningssamråd som ska göras inom ramen för en specifik miljöbedömning. Föreliggande 

handling och dess bilagor utgör underlag för de undersöknings- och avgränsningssamråd som enligt 

bestämmelserna i 6 kap. 24–25 § och 29–31 § miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, 
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tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten, samt med 

de övriga statliga myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan antas bli 

berörda av verksamheten.  

Verksamhetsutövaren önskar nu era synpunkter på den planerade verksamhetens och de föreslagna 

åtgärdernas lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller 

åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Samrådsyttrande kan lämnas via brev till 

Jönköpings Fiskeribiologi AB, Peter Lindvall, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping eller via e-post till 

peter@fiskeribiologi.se. Samrådsyttrande önskas om möjligt senast 2021-12-01.  
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Inledning 
Västerån, som ingår i Nissans vattensystem, har under lång tid påverkats av såväl mänsklig och 

industriell verksamhet såsom rätning, rensning, anläggande av dammar och luftburna föroreningar 

(försurning), vilket avspeglas i de få utpekanden som gjorts med avseende på förekommande 

naturvärden. Anläggningen vid Långarekull vattenkraftverk är belägen cirka 2 mil uppströms 

sammanflödet med Österån. Den samlade fallhöjden uppgår till cirka 3,8 m (cirka 3,2 m under drift) 

och anläggningen dämmer in Västerån på en sträcka av cirka 3 km. Kraftverket har en samlad 

slukförmåga på cirka 5 m3/s. Ägarna till Långarekull vattenkraftverk har för avsikt att ansöka om 

tillstånd för miljöanpassning av anläggningen och i samband med detta renovera befintlig anläggning. 

Syftet är bland annat att återskapa konnektiviteten vid anläggningen så att fisk återigen kan passera. 

En återskapad konnektivitet krävs bland annat för att miljökvalitetsnormen god ekologisk status skall 

uppnås. Idag är de aktuella sträckorna av Västerån klassade till måttlig ekologisk status. En 

miljöanpassning av anläggningen vid Långarekull kraftverk kommer att gynna flera arter. Det kommer 

även återskapas strömmande vattenmiljöer.  

Administrativa uppgifter 

Sökande 
Anja och Rolf Oscarsson; Hensjö Ekagård 1; 333 92 Broaryd. 

Ombud 
Peter Lindvall, Jönköpings Fiskeribiologi AB; Gjuterigatan 9; 553 18 Jönköping; 0706–280 336; 

peter@fiskeribiologi.se. 

Tabell 1. Sammanfattande beskrivning av området och åtgärdslokalens läge. 

Huvudavrinningsområde Vattenförekomst Vatten ID (EU-CD) 
HARO 
(km2) 

DARO 
(km2) 

Nissan (SE10100) Västerån SE633097-133935 2 683 318 

Lokalnamn 
Lokalkoordinater (SWEREF 99 TM) 

Kommun 
Ungefärlig 

höjd över havet (m) Nord Öst 

Långarekull  6334164 391383 Gislaved 125 

Områdesbeskrivning 
När höger och vänster används för lägesbeskrivning skall det ses i nedströms riktning. Koordinater 

anges i SWEREF 99 TM, medan höjder anges i RH2000 (Lantmäteriets höjdpunkt: 052*1*7811 

Långarekull). 

Lägesbeskrivning, utformning och karaktäristik 

Området 
Den totala storleken för Västeråns avrinningsområde uppgår till 318 km2. Avrinningsområdet utgörs 

till största delen av skogsmark (77 %) följt av jordbruksmark (7 %). Den dominerande jordarten är 

morän. Andelen sjöar och vattendrag i avrinningsområdet uppgår till cirka 7 %, varav Majsjön, Store-

Malen och Hurven är de största. Västerån har sina källflöden uppströms sjön Store-Malen och rinner 

därefter i sydvästlig riktning, genom flertalet sjöar, för att slutligen sammanflöda med Österån vid 

Kinnared, en sträcka på cirka 4,5 mil fågelvägen (se översiktskartor i Figur 2 och bilaga 1). Västerån är 

utpekad som flera vattenförekomster enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Långarekull vattenkraftverk 

är beläget cirka 13 km väster om Smålandsstenar, cirka 2 mil uppströms sammanflödet med Österån. 

mailto:peter@fiskeribiologi.se
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Figur 2. Översiktskarta över den nedre delen av Nissans huvudavrinningsområde och den planerade verksamhetens läge. 

Avrinningsområdet uppströms Långarekull vattenkraftverk uppgår till cirka 208 km2. Baserat på ett 

hydrologiskt dimensioneringsunderlag från SMHI 2021-05-25 uppgår medelvattenföringen (MQ) till 

3,4 m3/s, medan medellåg- (MLQ) och medelhögvattenföringen (MHQ) uppgår till 0,3 m3/s respektive 

20 m3/s. De av SMHI beräknade 100-års (HQ100) och 50-års (HQ50) flödena uppgår till 41 m3/s 

respektive 38 m3/s (se Tabell 2). Av varaktighetskurvan baserad på uppgifter från SMHI:s 

dimensioneringsunderlag framgår att flöden understigande medellågvattenföringen endast 

förekommer cirka 5 % av tiden (se Figur 3).   

Tabell 2. Karakteristiska vattenföringar vid Långarekull vattenkraftverk i Västerån (ARO: 208 km2) baserat på ett 
hydrologiskt dimensioneringsunderlag från SMHI 2021-05-25. 

Flöde Långarekull vattenkraftverk (m3/s) 

HQ100  41 

HQ50 38 

MHQ 20 

MQ 3,4 

MLQ 0,3 
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Figur 3. Varaktighetskurva för vattenföringen vid Långarekull vattenkraftverk i Västerån baserad på ett hydrologiskt 
dimensioneringsunderlag från SMHI 2021-05-25. 

Långarekull 
Anläggningen vid Långarekull är belägen i Gislaveds kommun cirka 13 km väster om Smålandsstenar, 

cirka 2 mil uppströms sammanflödet med Österån. Ursprungligen fanns det troligen en eller flera 

fallsträckor/forsar på platsen. Området är emellertid sedan mycket lång tid tillbaka präglat och 

påverkat av mänsklig aktivitet. Redan på en karta från mitten av 1600-talet syns en symbol för 

kvarnverksamhet längs vänster sida av Västerån vid platsen för Långarekull. Indämningen av 

Västerån vid Långarekull sträcker sig cirka 3 km uppströms. Nedströms anläggningen finns i huvudsak 

två fåror, utloppskanalen till vänster respektive naturfåran till höger, vilka sammanflödar cirka 50 m 

nedströms väg 153. Båda fårorna är påverkade av rensning och kanalisering, i synnerhet 

utloppskanalen. Närområdet (inom 150 m) vid Långarekull utgörs utöver kvarnbyggnaden respektive 

kraftverket och Västerån av skogsmark, jordbruksmark, samt enstaka lantbruks- och 

bostadsbyggnader. Väg 153 (BK 1) passerar cirka 50 m nedströms kraftverket. Ytterligare en mindre 

enskild väg (den tidigare landsvägen) passerar över intagskanalen direkt uppströms kraftverket, samt 

naturfåran via en bro (se detaljkartor i bilaga 2). Någon kvarnverksamhet bedrivs inte längre vid 

Långarekull utan numera sker istället produktion av vattenkraftsel med två francisturbiner som har 

en sammanlagd slukförmåga på cirka 5 m3/s.  
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Figur 4. Dammen och anläggningen vid Långarekull vattenkraftverk sett uppströms ifrån. 

Dammen vid Långarekull är byggd som en jordfyllnadsdamm, medan kraftverket, samt delar av 

intagkanalen och utloppskanalen består av huggna block med utskov och stödmurar delvis pågjutna 

med betong. Dammen kan beskrivas på följande sätt från vänster till höger: 

1. Vänster anslutningsdamm är cirka 10 m lång med en krönnivå på cirka +122,0 m och utgörs 
av en kombinerad jord/blockdamm av okänd uppbyggnad, samt utgör även vägbank fram till 
kvarnen. 

2. Ett 6 m brett kraftverksintag med 7 stycken spettluckor á 0,77 m med en fast tröskel på nivån 
+120,0 m. Intagets sidor utgörs av pågjuten blockmur och över intaget finns en enklare 
träbro. Spettluckorna är belägna på brons nedströmssida och uppströms bron finns ett 
konventionellt intagsgaller med en spaltvidd på 18 mm som rensas manuellt.   

3. En cirka 32 m lång jorddamm av okänd uppbyggnad med ett krön på +121,5 m – 121,7 m.  

4. En 14 m lång erosionskyddad översvämningsbar jorddamm med ett krön på cirka +121,3 m.  

5. Ett 58 m långt överfall med krön på nivån cirka +121,2 m, troligen uppbyggt av en timrad 
kärna med motfyllnad av blockmaterial och erosionsskyddat tätmaterial på uppströmssidan. 

6. Överfallet övergår norrut i ett enklare blockdämme i dåligt/skadat skick. Vattnet har brutit 
genom dämmet och eroderat marken bakom detsamma. 

Dammens inre uppbyggnad är okänd. Vid en inmätning 2021-05-01 låg den övre vattenytan på nivån 

+120,99 m och den nedre vattenytan på nivån +117,17 m, vilket innebär en fallhöjd på cirka 3,8 m 

genom kraftverket. Vid drift uppgår fallhöjden vid kraftverket till cirka 3,2 m. Dammen utgör i 

oskadat/renoverat tillstånd ett definitivt vandringshinder för all fisk. 
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Figur 5. Nedströmssidan av bron och spettluckorna vid Långarekull vattenkraftverk. Intagsgallret är placerat uppströms 
bron och spettluckorna. 

 
Figur 6. Turbinutloppet direkt nedströms Långarekull vattenkraftverk. 
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Figur 7. Naturfåran vid anläggningen vid Långarekull vattenkraftverk sedd nedströms ifrån (notera bron i bakgrunden). 

Planförhållanden 

Den nu gällande översiktsplanen för Gislaveds kommun antogs av kommunfullmäktige i december 

2016 ("kommunomfattande översiktsplan ÖP 16 för Gislaveds kommun"). Verksamhets-

/åtgärdsområdet vid Långarekull kraftverk omfattas inte av någon detaljplan.  

Förekommande naturvärden 

Västeråns avrinningsområde präglas av ett småkuperat och myrrikt barrskogslandskap med inslag av 

lövskog. Berggrunden utgörs till stor del av sura bergarter och jordarten domineras av morän och 

torv. Sjöarna och vattendragen är i stor utsträckning näringsfattiga och humösa. Faunan och floran 

inom avrinningsområdet är ensartad och karaktäristisk för näringsfattiga vatten. Förekommande fisk- 

och kräftarter i Västerån baserat på 93 elfisken genomförda på 17 lokaler under perioden 1985-2019 

är: abborre, bäcknejonöga, elritsa, flodkräfta, gädda, lake, mört, signalkräfta, ål och öring. Såvitt känt 

har inte undersökningar av stormusslor genomförts i Västeråns avrinningsområde. Tidigare förekom 

dock både lax och flodpärlmussla i Västeråns avrinningsområde. Forsärla och strömstare finns utmed 

vattendraget. Vanligt förekommande häckande sjöfågelarter är gräsand, knipa, enkelbeckasin, 

drillsnäppa och fiskmås.  

Naturvärdena längs med den nedre och mellersta delen av Västerån, från Storasjön cirka 11 km 

nordväst om Smålandsstenar och nedströms till sammanflödet med Österån, bedöms vara låga till 

måttliga. Detta beror bland annat på att sträckorna omfattas av flera markavvattningsföretag och 

domineras av lugnflytande sträckor. I arbetet med att föreslå regionalt och nationellt värdefulla 

vatten har Västeråns nedre delar (Bolån-Österån) utpekats som regionalt värdefulla ur 

naturvårdssynpunkt, samt regionalt potentiellt värdefull med avseende på fisk. Vidare är Västerån 

och omkringliggande våtmarker uppströms Långarekull lågt värderade i samband med 

våtmarksinventeringen, medan Kalvsjön och omkringliggande våtmarker bedöms ha ett mycket högt 

naturvärde. Vid Långarekull finns även ett par skogliga nyckelbiotoper, samt två objekt som har 

identifierats och värderats i samband med Ängs- och betesmarksinventeringen (se karta i bilaga 3). 
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Förekommande kulturvärden 

Västerån är precis som många andra vattendrag präglad av kulturlämningar genom äldre tiders 

vattenutnyttjande och olika typer av rensningar. De kulturobjekt som oftast påträffas vid vattendrag 

är kvarnar, sågar, hammare, dammar och dammrester, stengrunder, pålverk, kallmurningar, vallar, 

fiskeplatser, samt broar och brorester. Inom Västeråns avrinningsområde finns ett stort antal 

registrerade kulturhistoriskt värdefulla lämningar (se karta i bilaga 4). Nedan redogörs för de 

kulturvärden som berörs av den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna, samt de 

kulturlämningar som är belägna i nära anslutning till verksamhets-/åtgärdsområdet.  

Miljön i anslutning till anläggningen vid Långarekull vittnar om en långvarig mänsklig närvaro. Detta 

framgår även av de historiska kartor som finns från området, där den äldsta kartan är från 1668 och i 

vilken det tydligt framgår att vattenverksamhet bedrevs på platsen (se Figur 8 och Figur 9). Baserat 

på Riksantikvarieämbetets söktjänst ”Fornsök” finns det fyra kulturhistoriska lämningar i närområdet 

(inom 300 m) till anläggningen vid Långarekull (Tabell 3). 

Tabell 3. Registrerade kulturvärden i anslutning (inom 300 m) till anläggningen vid Långarekull. 

 

 
Figur 8. Geometrisk avmätning från år 1668 (Aktbeteckning E5:3). Notera byggnaden med ett vattenhjul och bron vid 
platsen för Långarekull (svart cirkel). 

Lämmningsnr RAÄ-nr Lämningtyp Antikvarisk bedömning

L1972:2980 Södra Hestra 93:1 Vad Ingen antikvarisk bedömning

L1972:2981 Södra Hestra 94:1 Vägmärke Övrig kulturhistorisk lämning

L1972:3015 Södra Hestra 191:1 Smideslämning Ingen antikvarisk bedömning

L1972:3016 Södra Hestra 191:2 Kemisk industri Ingen antikvarisk bedömning
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Figur 9. Laga skifteskarta från 1854 (Aktbeteckning E112-31:2). Läget för anläggningen vid Långarekull markerat (svart 
cirkel). 

I det pilotprojekt som har genomförts inom Nissans avrinningsområde inför de kommande 

prövningarna av vattenkraften bedöms anläggningen vid Långarekull ha ett högt kulturhistoriskt 

värde. Detta beroende bland annat på att platsen, byggnaderna och tidigare verksamheter i 

kombination med dammen och lämningen av den gamla landsvägen med bro bedöms ha en lång 

historisk kontinuitet. Kvarndriften pågick troligen från mitten av 1600-talet fram till 1950-talet.  

Rekreation och friluftsliv 

I översiktsplanen för Gislaveds kommun omfattas Västerån vid Långarekull av det geografiska 

utvecklingsområdet ”Fegenområdet”. Området anses ha stora utvecklingsmöjligheter med 

utgångspunkt från naturen och historien kring dansk/svenska gränsen. Sedan 1980-talet samarbetar 

Gislaveds, Falkenbergs och Svenljunga kommuner med syfte att utveckla området. Även närheten till 

väg 153, som är en av huvudvägarna till Ullared, beskrivs som positivt för utvecklingen av Broaryds 

samhälle. Vidare framgår det att De gamla småskaliga kvarn-, industri- och kraftverksanläggningarna 

ska värnas. 

Västerån mellan Mörkebo och Kinnared omfattas inte av något fiskevårdsområde. Det sker heller 

inte något omfattande sport-/fritids- och turistfiske längs sträckan så vitt känt. 

Vattenkvalitet, fysisk påverkan, miljöproblem och miljökvalitetsnormer 

Informationen avseende den vattenförekomst som är direkt berörd av de planerade åtgärderna 

(Västerån: Österån – Bolån, SE633097-133935), samt angränsande vattenförekomster 

(Västerån: Bolån – Storasjön, SE634296-134711 och Bolån: Västerån – Hurven, SE634170-134230) är 

baserad på ett uttag från VISS (2021-02-17). Uttaget har skett enligt alternativet för val av 

förvaltningscykel: ”Senaste bedömning”, vilket ska visa den mest aktuella informationen oavsett i 

vilken förvaltningscykel den är inlagd. Enligt Vattenmyndigheten bedöms den ekologiska statusen 

vara måttlig i samtliga vattenförekomster. Orsaken till detta anges vara morfologiska förändringar, 

bristande konnektivitet, flödesreglering och försurning. Vidare bedöms vattenförekomsterna inte 
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uppnå god kemisk status, vilket baseras på att gränsvärdena för kvicksilver (Hg) och polybromerade 

difenyletrar (PBDE) överskrids i alla ytvattenförekomster i Sverige idag. 

Västerån: Österån – Bolån (SE633097-133935) 
Den ekologiska statusen i Västerån bedöms vara måttlig, vilket beror på konnektivitetsförändringar, 

flödesförändringar och försurning. Vattenmyndigheten har beslutat att miljökvalitetsnormen för 

vattenförekomsten är god ekologisk status 2021. De biologiska kvalitetsfaktorerna har klassificerats 

till ej klassad (Påväxt-kiselalger), hög status (bottenfauna) respektive måttlig status (fisk). 

Statusklassningen av fisk motiveras enligt följande: 

”Bedömningen grundas på 9 kvantitativa elfisken (3 utfisken) vid två lokaler i samband med låg- och 

medelvattenföring under perioden 2013-2018. Median- och medelvärdet för VIX indikerar god status 

och medelvärdets konfidensintervall innefattas inom god status. Sidoindex VIXh och VIXsm indikerade 

påverkan vid ett tillfälle. Årsungar av öring fångades vid samtliga elfisken och tätheterna av öring var 

över de förväntade, undantaget ett tillfälle. Tillgången på bra lek- och uppväxtområden för öring är 

dock begränsad i vattenförekomsten. Förekomsten av sju artificiella vandringshinder, varav fyra 

definitiva för öring, innebär även att fisk inte kan vandra fritt inom vattenförekomsten. Statusen för 

fisk sätts till måttlig och motiveras av att vattenförekomsten är fragmenterad av vandringshinder 

vilket begränsar förutsättningarna för fisksamhället. Detta är en expertbedömning enligt 2 kap 13§ 

HVMFS 2013:19.” 

De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen och försurning indikerar god status 

(pågående kalkning har upprätthållit en bra vattenkvalitet ur försurningssynpunkt). De 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna indikerar dålig status (konnektivitet), måttlig status 

(hydrologisk regim) respektive god status (morfologiskt tillstånd i vattendrag).   

De åtgärder som föreslås för att uppnå en bättre vattenkvalitet i vattenförekomsten är åtgärder vid 

vandringshinder i och nedströms vattenförekomsten. Till exempel nämns åtgärder för att möjliggöra 

upp- och nedströmspassage vid Långarekull.  

Dammsäkerhetsklassning 

Förordningen (2014:214) om dammsäkerhet anger att den som är skyldig att underhålla en damm 

ska se till att det alltid finns en dokumenterad aktuell utredning och bedömning om vilka 

konsekvenser som ett dammhaveri kan medföra (konsekvensutredning). Utredningen ska beskriva 

hur ett dammhaveri antas ske, vilka områden som kan översvämmas vid ett dammhaveri och vad 

som kan skadas i de områden som skulle översvämmas. Dammar där risken för förlust av människoliv 

är att betrakta som försumbar och där övriga konsekvenser av ett dammhaveri har liten betydelse 

från samhällelig synpunkt ska inte placeras i någon dammsäkerhetsklass.  

Någon klassificering av anläggningen vid Långarekull har såvitt känt inte skett. Detta eftersom en 

konsekvensutredning i allmänhet inte behöver utföras om dammen är lägre än 5 meter och ett 

dammhaveri inte skulle kunna innebära att det vid haveritidpunkten strömmar ut mer än 100 000 m3 

vatten, eller blandning av vatten och annat material (3 §, Förordning (2014:214) om dammsäkerhet). 

Om en klassificering trots detta skulle genomföras kommer anläggningen troligen att placeras i 

dammsäkerhetsklass: U (damm utan dammsäkerhetsklass). De nu planerade åtgärderna bedöms inte 

försämra en eventuell framtida klassificering av anläggningen vid Långarekull, snarare tvärtom. 
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Övrigt 

Västerån vid Långarekull omfattas av ett generellt strandskydd på land och i vatten på 100 m. I 

samband med ansökan kommer det att yrkas på dispens från strandskyddet. 

Anläggningen vid Långarekull är så vitt känt inte upptagen i Länsstyrelsens databas över potentiellt 

förorenade områden.  

En förfrågan har skaptas via Ledningskollen.se (förfrågan skapad 2021-08-26) för att kontrollera 

förekomsten av infrastruktur inom det tänkta arbetsområdet. Av de ledningsägare som har fått 

förfrågan uppger följande att de har infrastruktur inom det tänkta arbetsområdet: Telia, Svenska 

Stadsnät Biggnet AB, Skanova och E.ON. Inför genomförandet av de föreslagna åtgärderna kommer 

en ny kontroll att göras och vid behov även ledningsanvisning begäras. 

Anläggningen vid Långarekull omfattas av markavvattnings-/regleringsföretaget för Västerån, 

Kalvsjön m.fl (F_0109). I samband med utarbetandet av förslaget till och sedermera genomförandet 

av markavvattningsföretaget togs dock hänsyn till att verksamhet redan bedrevs vid Långarekull (se 

Figur 10). 

 
Figur 10. Utklipp ur blad 2 i akten för markavvattnings-/regleringsföretaget för Västerån, Kalvsjön m.fl (Aktbeteckning 
F_0109). Notera läget för anläggningen vid Långarekull (svart cirkel). 

Markägare 
Kvarnen och kraftverket vid Långarekull är belägna på fastigheten Långarekull 1:13 som ägs av Anja 

och Rolf Oscarsson. Vidare är naturfåran belägen på fastigheten Långarekull 1:17 som ägs av David 

Oscarsson och Therese Petersson. Ägarna till Långarekull 1:17 är informerade om och samtycker till 

de planerade åtgärderna. Utöver detta angränsar fastigheterna Långarekull 1:5 och Långarekull 1:10 

till verksamhets-/åtgärdsområdet.  

Rättsläge 
Så vitt det är känt saknar anläggningen och verksamheten vid Långarekull vattenkraftverk ett 

meddelat tillstånd enligt vattenlagen eller miljöbalken. Däremot får anläggningen och verksamheten 

anses omfattas av urminnes hävd, vilket innebär att den sedan 2019-01-01 kan anses ha 

miljöbalkstillstånd. Av 5a § i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken framgår att en 

vattenverksamhet som bedrivs i enlighet med vissa äldre särskilda rättigheter såsom urminnes hävd 

ska anses vara meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifter 
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som har meddelats med stöd av miljöbalken, om det inte följer något annat av denna lag eller av 

föreskrifterna. Vissa delar av anläggningen har förvisso förändrats sedan 1882, men dessa 

förändringar har inte medfört en väsentlig förändring av vattenhushållningen. Således kan inte heller 

den hävd som fanns att reglera vattnet anses ha brutits. Även länsstyrelsen gör bedömningen att 

verksamheten vid Långarekull vattenkraftverk omfattas av urminnes hävd. Detta framgår av 

föreläggandet, daterat 2021-02-05, om att ansöka om omprövning för moderna miljövillkor enligt 11 

kap 27 § miljöbalken för vattenverksamheten vid Långarekull vattenkraftverk (Ärendebeteckning: 

535-647-2021). 

Enligt 11 kap 27 § miljöbalken ska den som bedriver en tillståndspliktig vattenverksamhet för 

produktion av vattenkraftsel se till att verksamheten har moderna miljövillkor. Med detta avses att 

tillståndets villkor eller bestämmelser till skydd för människors hälsa och miljön har bestämts enligt 

miljöbalken genom en dom eller i ett beslut som inte är äldre än fyrtio år. Verksamheten får dock 

bedrivas till dess att en prövning är klar om verksamhetsutövaren har ansökt om tillstånd eller 

omprövning för att förse verksamheten med moderna miljövillkor, alternativt om verksamheten 

omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor. Långarekull vattenkraftverk är inte 

anmält till nämnda plan. Det nu inledda samrådsförfarandet och föreliggande samrådsunderlag utgör 

underlag i processen med att ansökan om tillstånd för att förse verksamheten vid Långarekull 

vattenkraftverk med moderna miljövillkor. 

Sökt verksamhet och åtgärdsbeskrivning 

Anläggningsdelar och driftförhållanden 

I ansökan kommer verksamhetsutövaren att ställa yrkande och ge förslag på villkor som syftar till att 

förse verksamheten med moderna miljövillkor.  

Miljöanpassning 

En utredning av förutsättningarna för att miljöanpassa anläggningen vid Långarekull vattenkraftverk 

har genomförts under 2021. De åtgärdsalternativ som har undersökts baseras dels på nationella och 

internationella rekommendationer, dels beprövade erfarenheter. De undersökta alternativen 

omfattar flera varianter av fiskvägslösningar utifrån de platsspecifika förutsättningarna, samt ett 

alternativ som innebär en avveckling/ utrivning av verksamheten. Nedan ges en kortfattad 

beskrivning av de åtgärder som för närvarande anses utgöra huvudalternativet. En kortare 

redogörelse av övriga undersökta åtgärdsalternativ ges även (se avsnitt Alternativa åtgärder och 

lokaliseringar). 

Bibehållen anläggning med två omlöp, samt nytt galler med avledare 

De åtgärder som för närvarande bedöms utgöra huvudalternativet vid Långarekull för att möjliggöra 

uppströms passage utgörs av två fiskvägar som utformas som naturliga bäckfåror (omlöp). För att 

förbättra/möjliggöra nedströms passage från inloppskanalen, samt förhindra att fisk passerar genom 

kraftverket bedöms i nuläget ett nytt fingaller med en avledare som mynnar i utloppskanalen utgöra 

huvudalternativet (se Figur 11). I samband med genomförandet av åtgärderna kommer även 

dammen, intagskanalen, avstängningsluckorna framför gallret och turbinintaget, samt kraftverket 

och dess utloppskanal att repareras/renoveras för att upprätthålla dammsäkerheten och skapa en 
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god arbetsmiljö vid framtida drift och underhåll. För att kunna genomföra åtgärderna i torrhet 

kommer skyddsvallar/temporära hålldammar att behöva anläggas och tas bort. 

 
Figur 11. Principutformning av de planerade åtgärderna vid Långarekull i Västerån. 

Det övre omlöpet kommer att sträcka sig från Västerån till naturfårans uppströms ände, medan det 

nedre omlöpet kommer att sträcka sig från naturfåran till kraftverkets utloppskanal direkt nedströms 

kraftverket. Utformningen av fiskvägarna har skett i syfte att fungera bra för fiskvandring för alla 

förekommande fiskarter i Västerån. Via det nedre omlöpet förväntas även ålyngel som sökt sig upp i 

utloppskanalen kunna passera uppströms då det mynnar i nära anslutning till kraftverkets utlopp.  

Det övre omlöpet blir cirka 70 m långt med en bottenbredd på cirka 0,4 m och utjämnar en fallhöjd 

på cirka 1,5 m. Den genomsnittliga lutningen i fiskvägen blir således cirka 2 %. Det övre omlöpet är 

dimensionerat för ett flöde på cirka 0,6 m3/s och ett vattendjup på cirka 0,55 m (släntlutning 1:2). 

samtidigt som den medger fortsatt avbördning av extrema flöden genom dammen. Det nedre 

omlöpet blir cirka 35 m långt med en bottenbredd och släntlutning på cirka 1 m respektive 1:1,5. Vid 

full drift uppgår fallhöjden till cirka 0,35 m, vilket ger en lutning på cirka 0,1 %. Det nedre omlöpet är 

dimensionerat för ett flöde på cirka 0,3 m3/s medan vattendjupet beräknas uppgå till cirka 1m. De 

båda omlöpen kommer att erosionsskyddas med geotextil och naturligt rundade block och stenar, 

störstenar i form av större block kommer även att användas för att bromsa vattenhastigheten. Med 

de föreslagna utformningarna kommer flödet i naturfåran aldrig understiga medellågvattenföringen i 

Västerån (0,3 m3/s) såvitt tillrinningen beror. 

Det nya fingallret kommer att placeras i direkt anslutning till kraftverksbyggnaden och utformas som 

ett så kallat alfa-galler. Gallret som kommer att bli cirka 4 m brett kommer att ha en lutning på cirka 

25 grader och en spaltvidd på 15 mm. Gallret kommer att kunna förses med en rensmaskin av Pater-

Noster typ. Avledarens öppning kommer att vara belägen i gallrets ovankant och ha en bredd 

motsvarande gallrets bredd, medan vattendjupet kommer att uppgå till cirka 0,5 m. Från ”hyllan” 

ovan gallret kommer fisken ledas vidare nedströms mot utloppskanalen via en svagt avsmalnande 

kanal och en ramp. Avledaren är dimensionerad för ett flöde på cirka 0,1 m3/s som kommer att 

regleras med hjälp av en klafflucka. 
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Figur 12. Prinskiss av det nya fingallret och avledarens utformning sett från vänster sida.  

Alternativ 

Nollalternativ 

Enligt Miljöbalken 6 kap. 35 § ska en redovisning ske av rådande miljöförhållanden innan 

verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas och hur de förhållandena förväntas utveckla sig om 

verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas.  

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd, vilket i praktiken 

innebär att dammen och verksamheten förblir oförändrad, samt den rådande miljön lämnas orörd. 

Detta innebär i sin tur att anläggningen förblir ett svårpasserat vandringshinder för fisk, vilket 

motverkar uppnåendet av miljökvalitetsnormen. Vidare skulle de förväntade positiva effekterna med 

avseende på strömvattenbiotoperna i naturfåran även utebli. Sammantaget bedöms därför 

nollalternativet vara ett sämre alternativ än att genomföra de föreslagna åtgärderna. Nyttan av den 

planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna bedöms tydligt överväga de få negativa 

effekter som uppstår. 

Alternativa åtgärder och lokaliseringar 

Enligt 6 kap. 35 § miljöbalken ska uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten och/eller 

åtgärderna redovisas. I samband med förprojekteringen undersöktes flera alternativ, såsom 

avveckling/utrivning respektive olika fiskvägslösningar, för anläggningen vid Långarekull. Några 

alternativa lokaliseringar har däremot inte undersökts eftersom ansökan avser en befintlig 

verksamhet som inte är möjlig/relevant att flytta. 

Den tydligaste fördelen med en avveckling/utrivning är att fisk och andra vattenlevande varelser 

återigen kan passera fritt, samt att potentiella strömsträckor uppströms återskapas. De nu föreslagna 

åtgärderna förväntas även de skapa en god konnektivitet i både uppströms och nedströms riktning 

för fisk. Vidare kommer den ursprungliga åfåran/naturfåran att vattenbegjutas kontinuerligt, vilket 

skapar goda strömvattenmiljöer. Verksamhetsutövaren förvärvade dessutom anläggningen i syfte att 

rusta upp och bibehålla den. Mot bakgrund av detta finns det således inget intresse av att 

avveckla/riva ut densamma. Det finns inte heller något uttryckligt krav i miljöbalken eller annan 

lagstiftning på att en avveckling/utrivning måste ske.  
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Istället för att anlägga de nu föreslagna naturlika fiskvägarna vore det även möjligt att anlägga en så 

kallad teknisk fiskväg i direkt anslutning till kraftverket. Nackdelen med en dylik lösning vore 

emellertid att mindre vatten släpps i naturfåran för att inte försämra anlockningen till fiskvägen och 

därmed konnektiviteten uppströms riktning. Dessutom görs bedömningen att en teknisk fiskväg inte 

skulle smälta in i kulturmiljön lika väl som de naturlika omlöpen. 

Förutsedd miljöpåverkan och förslag till skyddsåtgärder 
De tekniker och metoder som kommer att tillämpas, samt det material som kommer att användas i 

verksamheten och vid de föreslagna åtgärderna är väl beprövade. Arbetena med de föreslagna 

åtgärderna kommer, så långt det är möjligt, att ske i torrhet. Vidare kommer personer med 

fiskeribiologisk och ingenjörsmässig kompetens att närvara under anläggningstiden. Ett separat 

förslag till kontrollprogram för uppföljning kommer att utarbetats i samråd med tillsynsmyndigheten. 

En del material och maskiner kommer att behöva mellanlagras och ställas upp tillfälligt i anslutning 

till åtgärdsplatsen under genomförandet av de föreslagna åtgärderna. Maskiner och bränsle kommer 

emellertid placeras så att spill till vattenområdet undviks. Efter avslutade arbeten kommer ytorna 

inom arbetsområdet att återställas. Entreprenören kommer även åläggas att sträva efter att 

uppmärksamma och åtgärda risker för grumling, påverkan av skadliga pH-värden i samband med 

gjutning, samt vidta skyddsåtgärder för att förhindra spill av kemikalier, bränsle, olja och andra 

föroreningar. 

Naturvärden 

Den huvudsakliga och bestående effekten till följd av de föreslagna åtgärderna vid Långarekull består 

i att konnektiviteten (passagemöjligheten) återskapas, samt att strömvattenbiotoper återskapas. 

Detta bidrar i sin tur till uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk status i berörda 

vattenförekomster. Vidare bidrar åtgärderna till uppnåendet av de nationella miljömålen ”Levande 

sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv” inom Västeråns avrinningsområde.  

Den skogliga nyckelbiotopen på höger sida av Västerån som även omfattar delar av naturfåran utmed 

anläggningen vid Långarekull kommer att påverkas så till vida att enstaka träd kommer att behöva 

avverkas, framförallt längs fiskvägarnas sträckning. Påverkan bedöms emellertid vara begränsad. 

Dessutom medför de föreslagna åtgärderna att naturvärden knutna till strömmande vatten 

återskapas inom nyckelbiotopen, vilket bedöms vara positivt.  

De två objekten från ängs- och betesmarksinventeringen vid Långarekull kommer inte att påverkas. 

Inte heller våtmarkerna uppströms Långarekull förväntas påverkas eftersom det inte kommer att ske 

någon förändring av vattennivåerna uppströms.  

Trots att de föreslagna åtgärderna till största delen kommer att ske i torrhet kan en viss kortvarig 

uppgrumling av oorganiskt och organiskt sediment ändå komma att uppstå i samband med 

anläggning och borttagning av skyddsvallar/temporära hålldammar, samt då vatten släpps på första 

gången. Detta förväntas dock inte medföra några påtagliga negativa effekter nedströms eftersom det 

mesta av sedimentet är så lätt att återsedimentation vid högre flöden inte sker förrän vattnet blivit 

mer stillastående. En del av det uppgrumlade organiska sedimentet bryts också ner när det åter 

utsätts för syre och biologisk aktivitet. Även sandflykt längs botten kan skapa problem för till exempel 

bottenfauna, samt öringens nergrävda rom på strömsträckor nedströms under vintern. Påverkan från 

sandflykten bedöms ändå inte leda till några påtagliga skador nedströms. En mindre påverkan från 



Samrådsunderlag avseende ansökan om tillstånd till miljöanpassning av Långarekull vattenkraftverk i 

Västerån, i Gislaveds kommun inom Nissans vattensystem. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 __________________________________________________________________________________  

19 

 

sandflykten är också av övergående natur. Som exempel kan nämnas att vid den okontrollerade 

avsänkningen av den före detta Laggaredammen i Hökesån (tillflöde till Vättern) 1993 då stora 

mängder sand spolades ut i vattendraget påverkades öringens reproduktion under de två följande 

åren, men därefter kunde inga negativa effekter längre spåras.  

I övrigt förväntas enbart positiva effekter på naturvärdena till följd av de föreslagna åtgärderna. Ett 

separat förslag till kontrollprogram för uppföljning kommer även att utarbetats i samråd med 

tillsynsmyndigheten.  

Kulturvärden 

De föreslagna åtgärderna utgör en kompromiss mellan förekommande natur- och kulturvärden så till 

vida att anläggningen bibehålls istället för att rivas ut, medan vissa förändringar, såsom anläggande 

av fiskvägar och nytt fingaller med avledare, sker. På så sätt innebär åtgärderna en anpassning till 

kulturmiljön med tanke på att dammspegeln, som utgör en relikt från äldre kvarndrift, bibehålls. 

Några påtagliga negativa effekter med avseende på förekommande kulturlämningar förväntas 

således inte till följd av den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna vid Långarekull. 

Vid påträffande av material som kan misstänkas vara av kulturhistoriskt intresse i samband med 

åtgärderna kommer länsstyrelsen att kontaktas. 

Rekreation och friluftsliv 

Några bestående negativa effekter med avseende på rekreationsvärden och friluftsliv förväntas inte 

till följd av den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna vid Långarekull eftersom 

tillgängligheten till och i området kommer att förbli oförändrad. Under genomförandet av åtgärderna 

kan emellertid tillgängligheten tillfälligt komma att försämras. Den planerade verksamheten och 

åtgärderna förväntas inte heller medföra någon negativ påverkan på eventuellt sport-/fritidsfiske 

som bedrivs i Västerån, snarare tvärtom. Detta eftersom åtgärderna återskapar konnektiviteten för 

fiskar. 

Övriga värden och objekt 

De föreslagna åtgärderna ger upphov till en viss lokal förändring av landskapsbilden utmed de två 

fiskvägarnas tänkta sträckning. Längs den ursprungliga åfårans/naturfårans sträckning förekommer 

dock redan flera åfåror. Någon bestående påverkan uppströms dammen sker inte eftersom 

vattenytan kommer att bibehållas på sin nuvarande nivå. Däremot berörs markavvattnings-

/regleringsföretaget för Västerån, Kalvsjön m.fl. i samband med anläggning och borttagning av 

skyddsvallar/temporära hålldammar, men påverkan bedöms vara försumbar. 

Någon provtagning av eventuella miljögifter har inte genomförts eftersom det i dagsläget inte finns 

några riskklassade objekt med utsläpp uppströms som bedöms påverka området negativt med 

avseende på miljögifter, exklusive atmosfärisk deposition av kvicksilver och bromerade difenyletrar. 

Inverkan på miljökvalitetsnormerna 

Enligt den så kallade Weserdomen räcker det med att en försämring av en kvalitetsfaktor sker för att 

en försämring av status ska ha skett. Vidare ansåg EU-domstolen att en verksamhet som medför en 

försämring av ekologisk eller kemisk status eller äventyrar uppnåendet av dessa mål inte får tillåtas. 

Enligt Havs och Vattenmyndigheten måste således miljökonsekvensbeskrivningar och annat underlag 

i prövningar innehålla en beskrivning av hur verksamheten påverkar relevanta kvalitetsfaktorer. En 
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sådan bedömning av den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna har därför skett 

utifrån rådande miljöförhållanden. Denna bedömning visar att den planerade verksamheten och de 

föreslagna åtgärderna vid Långarekull inte förväntas medföra någon negativ påverkan i vare sig den 

direkt berörda vattenförekomsten eller angränsande vattenförekomster med avseende på de 

biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna 

påverkas inte av den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna. Nedan utvecklas 

grunderna för dessa ställningstagande. 

Biologiska kvalitetsfaktorer: Den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna förväntas 

inte medföra en någon negativ påverkan avseende kvalitetsfaktorerna påväxt-kiselalger i vattendrag 

(ej klassad), bottenfauna i vattendrag eller fisk i vattendrag. Detta eftersom konnektiviteten i 

uppströms riktning återskapas (se nedan). Det kommer dessutom att skapas strömvattenbiotoper i 

naturfåran och fiskvägarna till följd av den vattenföring som avstås till miljöanpassningen. 

Angränsande vattenförekomster kommer inte att påverkas, alternativt gynnas, enligt samma 

resonemang.  

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Konnektivitet i vattendrag: Parametern konnektivitet i 

uppströms- och nedströms riktning förbättras till följd av den planerade verksamheten och de 

föreslagna åtgärderna. Detta eftersom fiskvägar i uppströms och nedströms riktning kommer att 

anläggas. Även parametern konnektivitet i sidled till närområde och svämplan bedöms förbättras i 

den del av vattenförekomsten som utgörs av naturfåran eftersom denna kommer att vattenbegjutas 

kontinuerligt. Angränsande vattenförekomster kommer inte att påverkas, alternativt gynnas, enligt 

samma resonemang.  

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Hydrologisk regim i vattendrag: Kvalitetsfaktorn bedöms 

förbättras till följd av den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna. Detta eftersom 

den del av vattenförekomsten som utgörs av naturfåran kommer att vattenbegjutas kontinuerligt. 

Angränsande vattenförekomster kommer inte att påverkas eftersom strömfallsdrift tillämpas i 

anläggningen, det vill säga det sker ingen magasinering eller korttidsreglering. 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Kvalitetsfaktorn bedöms 

förbättras till följd av den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna. Detta eftersom 

den del av vattenförekomsten som utgörs av naturfåran kommer att vattenbegjutas kontinuerligt. 

Angränsande vattenförekomster kommer inte att påverkas. 

Betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 
Verksamhetsutövaren bedömer i nuläget att den planerade verksamheten och de föreslagna 

åtgärderna vid Långarekull inte medför en betydande miljöpåverkan enligt bestämmelserna i 6 § 

miljöbedömningsförordningen (2017:966). Detta innebär att samrådsförfarandet ska inledas med ett 

undersökningssamråd enligt 6 kap. 24–25 §. Undersökningssamrådet får genomföras så att det även 

uppfyller kraven på ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–31 §. Verksamhetsutövaren har valt att 

genomföra ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd. 
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Sakägare och samråd 

Sakägare 

Verksamhetsutövaren bedömer att kretsen av särskilt berörda sakägare utgörs av ägarna till de 

fastigheter inom vilka den planerade verksamheten bedrivs och de fastigheter inom vilka de 

föreslagna åtgärderna kommer att genomföras (se avsnitt Markägare). Vidare berörs 

markavvattningsföretaget och bedöms därmed ingå i kretsen av särskilt berörda sakägare. 

Samråd med sakägare och andra intressenter 

Eftersom verksamhetsutövaren i nuläget bedömer att den planerade verksamheten och de 

föreslagna åtgärderna inte medför en betydande miljöpåverkan kommer ett kombinerat 

undersöknings- och avgränsningssamråd att hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de 

enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten, samt med de övriga statliga 

myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörda av 

verksamheten. Deltagarna kommer att underrättas och kallas skriftligen till samrådsmötet, medan 

allmänheten och andra intressenter kommer att kallas via kungörelse i lokalpressen. 

Samrådsunderlaget kommer även att vara möjligt att ladda ner från Jönköpings Fiskeribiologi AB:s 

hemsida under samrådstiden. Samrådsmöten och inkomna synpunkter kommer att dokumenteras 

och därefter kommer en samrådsredogörelse att upprättas och skickas in till Länsstyrelsen som tar 

beslut i frågan om betydande miljöpåverkan.  

Tidsplan 
Samråd med länsstyrelsen, särskilt berörda sakägare, allmänheten och andra intressenter genomförs 

under hösten 2021.  

Efter genomförda samråd är avsikten att ansökan inklusive teknisk beskrivning och 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram och skickas in till mark- och miljödomstolen under vintern 

2021/2022. 

Samlad bedömning 
Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna kommer fisk återigen att kunna vandra förbi 

anläggningen vid Långarekull. Dessutom kommer det att skapas permanenta strömvattenbiotoper 

inom verksamhets-/åtgärdsområdet, vilket gynnar bland annat fisk-, bottenfauna- och fågelarter 

knuta till strömmande och forsande vattenmiljöer. Den planerade verksamheten ger förutom en 

lokal påverkan ingen i övrigt känd långvarig negativ påverkan. Vidare bidrar de föreslagna åtgärderna 

till uppnåendet av de nationella miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och 

djurliv” inom Västeråns avrinningsområde. Den planerade verksamheten bidrar dessutom till 

uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk status i den berörda vattenförekomsten och 

angränsande vattenförekomster uppströms. Den samlade bedömningen är således att nyttan av 

åtgärderna tydligt överväger de negativa effekter som kan uppstå.  
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