
 

 

 

 

Göteborg 27 november 2014 

 

Mölndalsåns vattenråds yttrande över samråd avseende 
ansökan om lagligförklaring och fastställande av 
regelverk för ”Bugärde Kraftverk, Härryda” 

Mölndalsåns vattenråd (se bilaga) har genom vidarebefordran från Härryda kommun getts 

tillfälle att yttra sig över ovanstående samrådshandling.  

Mölndalsåns vattenråd verkar för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och 

håller en god ekologisk och kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Vattenrådet 

väljer därför att framföra sin åsikt över fortsatt drift av kraftverket vid Bugärde damm.  

Vattenrådet ser det som positivt om kraftverket byggs om så att korttidsregleringen av 

Mölndalsån upphör. Den nuvarande korttidsregleringen med stundtals obefintligt flöde 

nedströms kraftverket orsakar betydande svårigheter för de organismer som lever nedströms 

dämmet. Om dammen blir laglig med strömkraftverksdrift bör dämnings- och sänkningsgräns 

fastställas för nivån i dammen så att nuvarande ekologiska system samt möjligheter till 

friluftsliv m.m. i och omkring dammen bibehålles.  

Vattenrådet ser också att en vandringsväg bör byggas förbi dammen så att vattenlevande arter 

kan vandra upp- och nedströms. Kanske kan den äldre kanalen som inte längre används 

nyttjas. Genom en ny vandringsväg bör tillräckligt med vatten släppas så att dess avsedda 

funktion hela tiden kan upprätthållas. När utformningen är känd kan det fastställas hur många 

m
3
/s som minst måste släppas. För nedströmsvandrande arter bör man minimera risken att de 

skadas i kraftverket.  

När det gäller vandringsväg bör det fastställas vem som ansvarar för uppföljning av att den 

fria vandringsvägen får den funktion som önskats. Om funktion inte uppfylles måste den 

ansvarige justera konstruktionen och sedan ansvara för att den bibehålles.  

I ansökan bör det finnas med en utredning om möjlighet och kostnad för vandringsväg. Man 

bör också undersöka möjligheten att få extern finansiering till att anlägga en vandringsväg. 
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