Tvååker 27 april 2015
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Tillsynsanmälan Knobesholm kraftstation
Älvräddarna hemställer om tillsyn av dammar och vattenkraftverk i Hovgårdsån på Knobesholm
1:3, Falkenbergs kommun, Hallands län.
Verksamhetsutövaren bedriver tillståndspliktig vattenverksamhet i fråga om dämning, reglering
och avledning av vatten för elkraftsproduktion men enligt uppgift från Mark- och miljödomstolen
finns inget tillstånd för verksamheten.
Anläggningen utgörs av regleringsdamm vid Borrsjöns ena utlopp i Hovgårdsån, verksdamm,
kraftverksbyggnad med turbin samt avloppskanal. Bägge dammarna utgör vandringshinder och
intaget till kraftverket har endast grovgaller med spaltvidd på 25mm samt större glipor mellan
sektioner i gallret.
Ekologisk status för Hovgårdsån bedöms som måttlig med krav på god 2015 och nedre delen
utgör även Natura2000-område med anledning av länets viktigaste bestånd av Flodpärlmussla,
och med bevarandemål att arten har gynnsam bevarandestatus, vilket utan juridisk möjlighet till
förlängning av tidsfristen, ska nås senast sista december i år. Enligt artikel 4c i
ramvattendirektivet ska alltid det strängare kravet gälla om två miljömål finns i samma område,
och enligt samma artikel är gynnsam bevarandestatus i det här fallet det strängare kravet.
Föryngringen av Flodpärlmussla är otillfredsställande och för att nå bevarandemålen krävs en
betryggande reproduktion av öring.
Uppdämningen och fragmenteringen av vattendraget genom dammarna och
vattenkraftsproduktionen vid Knobesholm bidrar till att miljökvalitetsnormen inte uppnås, och
försämrar förutsättningarna för det stationära öringbestånd som behövs för att uppnå
bevarandemålen för Natura 2000 området i Hovgårdsån.
Älvräddarna yrkar att Länsstyrelsen därför bör förelägga att verksamheten upphör, samt om
utrivning av dammarna och återställning av vattendraget. Alternativt om Länsstyrelsen
förelägger ägarna att söka lagligförklaring av anläggningen samt tillstånd för verksamheten, i det
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fallet tydliggör att möjligheten för att tillstånd kommer ges får ses som högst osannolik och att
alternativet utrivning därför torde vara en, för samtliga mer gynnsam lösning. Vi önskar även
att få oss tillsänt diarienummer för ärendet.
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