
 

 

 

Välkommen till samrådsmöte angående miljöanpassning och renovering av 

vattenkraftsanläggningen vid Långarekull i Västerån 

 

Anja och Rolf Oscarsson inbjuder berörda markägare och andra intressenter till ett samrådsmöte 

inför en ansökan till Mark- och Miljödomstolen i syfte att få tillstånd till en miljöanpassning av 

anläggningen vid Långarekull och i samband med detta även genomföra en renovering av den samma. 

 

Syftet är att möjliggöra fiskvandring förbi dammen och kraftverket genom två fiskvägar i form av så 

kallade omlöp, samt anlägga ett fingaller med avledare för nedströms vandrande fisk vid kraftverket. 

Ett kontinuerligt flöde kommer även att framsläppas genom den ursprungliga åfåran. Det är 

verksamhetsutövaren som äger fastigheten Långarekull 1:13 och har ansvaret för dammen. 

 

Nu vill vi ha era synpunkter innan vi lämnar in en ansökan. 

 

En kort sammanfattning av projektet finns på baksidan av denna kallelse. Ni som vill läsa mera kan 

ladda ner samrådsunderlaget från Jönköpings Fiskeribiologi AB:s hemsida: 

http://fiskeribiologi.se/2021/11/samrad-langarekulls-vattenkraftverk/ Det går även att få ett utskrivet 

exemplar av samrådsunderlaget skickat på begäran (0706-280 336). 

 

Om ni inte kan delta på samrådsmötet och/eller önskar lämna skriftliga synpunkter (helst via e-post) 

bör detta med fördel göras innan 2021-12-01 till Jönköpings Fiskeribiologi AB, Peter Lindvall, 

Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping, peter@fiskeribiologi.se. Hit kan ni också vända er med frågor innan 

samrådet.  

 

När: Onsdagen den 24 november klockan 18.00 – 20.00 

 

Var: Församlingshemmet i Broaryd, vid Södra Hestra kyrka, kyrkvägen 10 i Broaryd. 

 

Välkomna! 

 

(Anmäl gärna i förväg om ni kommer så att vi kan planera för fika.) 

 

Anja och Rolf Oscarsson (ägare/verksamhetsutövare) 

Peter Lindvall, Jönköpings Fiskeribiologi AB (ombud) 
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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. 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 anlägga två så kallade omlöp (konstgjorda bäckar), samt 

ett fiskanpassat låglutande galler och en avledare för nedströms vandrande fisk. En kontinuerlig 

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

I samband med att dessa åtgärder genomförs kommer anläggningen även att renoveras. 

 

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

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. 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.  

 


