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    Mark- och miljödomstolen 
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Sydkraft Hydropower AB har till Mark- och miljödomstolen inkommit med en 
prövotidsredovisning och yrkan om att domstolen avslutar prövotiden och 
fastställer att minst 2,3 m3/s ska släppas genom regleringsdammens luckor, 
med undantag för perioden 15 september till 31 oktober då minst 4,0 m³/s ska 
släppas. 

Bolaget hemställer även om godkännande av de utförda biotopförbättrande 
åtgärderna. 

Åsnens FVOF har beretts möjlighet att senast den 28 februari inkomma med 
skriftliga yrkanden. 

 

Åsnens FVOF vill härmed avge följande yrkanden: 

 

Åsnens FVOF kan inte undgå att kommentera upplevelsen av att Sydkraft 
Hydropower AB närmast konstant uppvisar en ovilja att tillmötesgå de 
synpunkter som inlämnats i målet. I punkt efter punkt motsätter sig Sydkraft 
Hydropower AB de underlag som tidigare redovisats för domstolen.  

Yrkanden: 

Förutom nedanstående synpunkter hemställer Åsnens FVOF om att i övrigt 
ansluta sig till vad Länsstyrelsen i Kronobergs län i yttrande 2019-10-24 har 
redovisat som yrkanden.  

En minimitappning på minst 7,1 kbm/s skall släppas året runt i naturfåran. Om 
tillrinningen är mindre än det angivna flödet, skall hela tillrinningen släppas i 
naturfåran. Mot bakgrund av det som senast redovisats i aktbilaga 91 från 
Sydkraft Hydropower AB ifrågasätter Åsnens FVOF Bolagets avfärdande av 
anlockningsproblematik. När det gäller lekområden och konnektivitet är den av 
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Bolaget föreslagna flödesmängden för liten med utgångspunkt från redovisade 
förhållanden av Jönköpings Fiskeribiologi. Bedömningen har just gjorts utifrån 
ett medelvärde och av denna anledningen är behovet av en större marginal 
avseende miniminivå viktigt att uppnå, även för att undvika igenväxtning.  

En studie som gjordes för Naturvårdsverkets räkning för Vindelälven för några 
år sedan (Håkansson, 2009) värderade en ökad återvandring med cirka 1000 
ytterligare vilda laxar per år till ett engångsbelopp om mellan 140 miljoner och 
309 miljoner kronor, beroende på om betalningsviljan kan anses vara på 
hushålls- eller individnivå. Studien genomfördes år 2004 och värdena i 2016 års 
prisnivå korrigerade för pris- och inkomstförändringar motsvarar 202,6 och 
469,3 MSEK. Detta skall vägas gentemot de argument som framförts av Bolaget 
gällande redovisade produktionsförluster. 

Under tiden mellan den 6 juni och 15 oktober skall den sk klunkningen, dvs 
tappningen ökas till högst 12 kbm/s. detta skall beslutas av Länsstyrelsen i 
Kronoberg. 

Den av domstolen fastställda tappningen skall börja gälla omedelbart oavsett 
huruvida domen blir överklagad eller ej. 

För att kunna uppnå optimala vattenflöden, särskilt med anledning av den 
naturliga åfårans karaktär med breda och relativt grunda bottnar, kan vissa 
kompletterande biotopförbättrande åtgärder gällande optimering av lax, 
havsöring och andra fiskarters lek- och uppväxtförhållanden, komma att 
behöva kompletteras. 

Åsnens FVOF förbehåller sig rätten att senast vid huvudförhandling inkomma 
med slutliga synpunkter samt en precisering av ersättningsanspråk. 
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