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Stefan Brandt, vd på
Ale El.

Ale klarade
sig undan
stormen
ALAFORS. Stormvarningen som utfärdades för tisdagskvällen blev inte alls av
den dignitet som
först befarats.
Ale El intog full beredskap, men fick en
lugn kväll och natt.
– Inte ett enda
samtal till kundtjänst, konstaterar
vd Stefan Brandt.
All personal hade intagit
beredskap och kundtjänst
fanns på plats på kontoret i Alafors för att kunna
svara i telefon.
– Prognoserna var
entydiga och visade på
att ett herrans oväder
var på gång in. Tack och
lov klarade vi oss den här
gången. Vi hade inte ett
enda fel inrapporterat,
säger Stefan Brandt.
– Det ryckte till
lite grann i träden vid
21-tiden, men ganska
snart så stillade det sig
igen. Vi var dock väl
förberedda om stormen
hade slagit till med full
kraft i vårt område, säger
Stefan Brandt.
Även kommunen hade
vidtagit försiktighetsåtgärder. Fullmäktigemötet som skulle ägt rum på
tisdagskvällen ställdes in.
Dessutom stängdes alla
fritidsanläggningar från
klockan fyra på eftermiddagen.
JONAS ANDERSSON

Urvattnat
problem

Fiskdöd. Den låga vattennivån har
bidragit till negativa konsekvenser
för djur och natur, men även för
människor som vill nyttja sjön för
fiske och bad.

Sänkt vattennivå. Randen på berget visar tydligt var vattennivån i vanliga fall brukar ligga i Mollsjön.

– Ilska över låg vattennivå i Mollsjön
NÖDINGE. Vattennivån i
Mollsjön är kritiskt låg
och den torra sommaren är inte enda orsaken.
En över 80 år gammal vattendom gör det
möjligt för Lindåsens
kraftverk att använda
vattenflödet, med en
märkbart sänkt vattennivå som följd.
Samtidigt kan Mollsjöns fiskevårdsförening och Ale kommun
bara se på.
I utkanten av Vättlefjälls
naturreservat
ovanför
Nödinge ligger Mollsjön.
Det är en grund sjö som
endast uppmäter ett djup på
omkring 9,5 meter, vilket
gör den optimal som badsjö
under sommaren. Heta sommardagar när Vimmersjöns
badplats fyllts till bredden
av badgäster kan man med
enkelhet fortsätta ytterligare ett par kilometer för att

komma till Mollsjön.
Gädda, Abborre och vitfisk går att få på kroken här
och Mollsjöns fiskevårdsförening verkar för att förbättra
och utveckla såväl fisket som
miljön i och kring sjön.
Magnus Björklund är
uppvuxen i området och har
”ärvt” medlemskapet i föreningen av sin far.
Den torrlagda strandängen gör för honom ont att
se.
– På berget ser man tydligt
var vattennivån brukar ligga.
Det här kan få allvarliga konsekvenser för djur- och växtliv. Sjön är dessutom till stor
nytta för många människor
och besvikelsen är stor över
hur det har blivit.
Sommaren 2013 var den
torraste på länge, något som
bidragit till att vattennivån
i Mollsjön för omkring två
veckor sedan hade sjunkit
med 1,5 meter. Det kan jämföras med omkring 60 cm
efter en normalsommar.
Enligt Mollsjöns fiske-

vårdsförening och tjänstemän på Ale kommun har
problemet med urvattningen
även en annan förklaring.

Togs till domstol
Inte långt från sjön ligger
Lindåsens kraftverk. Det
drivs av en privat aktör som
genom att utvinna vattenkraft med vatten från Mollsjön försörjer det egna hushållet samt en mindre tillverkningsindustri på samma
område med energi.
En vattendom, som i detta
fall fastställer hur mycket
vatten som får tappas ur sjön,
tillåter kraftverkets ägare att
använda vattenflödet, något
som bidrar till den sänkta
vattennivån.
– Vattennivån man eftersträvar är 9,23 meter, men
enligt den gällande vattendomen är kommunen skyldig att sänka till 6,40 meter,
säger Torbjörn Andersson,
verksamhetschef för teknik.
Kommunekologen Göran
Fransson menar att djur-
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och växtliv påverkas negativt
av den sänkta vattennivån.
– Sjunker vattennivån
innan romen kläckts, vilket
för de flesta fiskarter sker på
våren, är risken stor att det är
mycket fisk som inte klarar
sig. Värst är det för fiskar
som leker på grunt vatten,
gädda till exempel. Om sjön
är låg länge kan den få syrebrist som följd. Jag förstår
att det varit en del fiskdöd i
Mollsjön nu till följd av den
låga vattennivån, men när
regnet kommer syresätts sjön
igen och jag tror inte att det
finns risk för fortsatt fiskdöd.
Ale kommun har under
flera år försökt driva processen med att ändra villkoren i
vattendomen och 2007 togs
ärendet till domstol. Ale
kommun vann då i Miljödomstolen, men efter överklagande gavs Lindåsens
kraftverk rätt i Miljööverdomstolen.
På senare år har vattennivån i sjön kunnat hållas på
en acceptabel nivå tack vare
gemensamma insatser från
Mollsjöns fiskevårdsförening
och kommunens tjänstemän,
men Magnus Björklund är
inte nöjd.
– Det är tragiskt att en 80
år gammal vattendom står
över värden som natur- och
miljövård och möjligheten
till rekreation.
Enligt Torbjörn Andersson har kommunen även försökt att förhandla med kraftverksägaren, men utan att nå
en överenskommelse.
– Man har försökt att
erbjuda ersättning för att
kompensera de förlorade
inkomsterna, men det skiljer mycket mellan vad kommunen kan erbjuda och vad
ägaren är beredd att godta.
Det handlar om stora belopp.
Jag har själv varit med och
drivit den här frågan och

Ifrågasätter prioriteringen.
Magnus Björklund, medlem i
Mollsjöns fiskevårdsförening
tycker att det är tragiskt att
en 80 år gammal vattendom
ska få stå över värden som
natur- och miljövård.

det är så tråkigt att vi inte
kommit fram.
Så länge vattendomen står
fast har kraftverkets ägare
den juridiska rätten på sin
sida och i ett mejl till lokaltidningen skriver han bland
annat:
”Vi har gett uttryck för att
undvika att ha något samarbete med Ale kommun och
fiskevårdsföreningen.
Våra
meningar om hur mycket vatten
vi har lov att få är väldigt långt
från varandra. Vi har redan
varit uppe flera gånger i rätten,
där vi slutligen fick rätt av
högsta miljödomstolen. Högsta
domaren gjorde dem även uppmärksamma på att sjöarna ska
ses som vattenreservoar, ej sjöar,
under förhandlingarna.”
Magnus Björklund tycker
att situationen som råder i
Mollsjön är beklaglig:
– Det är absurt att ett
litet kraftverk som tillverkar
ström till ett enskilt hushåll
ska värderas så mycket högra
än värdet av livsmiljö för djur
och växter. Även högre än de
naturvärden och rekreationsvärden som hålls så högt av
kommun och Länsstyrelse.
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