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Medlemmar och möten:
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 92 betalande medlemmar.
2020-03-28 höll föreningen ett Cyber-Årsmöte. 33 medlemmar biföll styrelsens förslag när det gällde valfrågor och
styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Styrelsen har haft löpande kontakt, via telefon och mail i samband med skrivelser och beslut.
Under det gångna året har ANF haft fullt fokus på att en vandringsväg för fisk vid Hältorpsdämmet skall
genomföras.
Fiskvägen är en gammal fråga som skulle ha genomförts för länge sedan om den hanterats på rätt sätt.
Sveriges Naturskyddsförening hade betalat ut 1,3 miljoner kr till Ale kommun. Men tidsfristen skulle gå ut 31 oktober
2020. Då måste kommunen betala tillbaka pengarna om de ej använts.
Tillsammans med Per Dyfvermark, Mollsjöns Fiskevårdsförening, började vi analysera projektet som har en mycket
märklig historia:
2007-01-01 skrevs fiskväg vid Hältorpssjöns dämme in som ett av flera möjliga projekt i kommunens
naturvårdsprogram, projekten skall genomföras i den takt det går att få finansiering. /Göran Fransson kommunekolog
Ale kommun.
2009-01-01 börjar kommunen tillsammans med Alefiskarna undersöka möjligheten att bygga en fiskväg, bl.a. hålls
ett möte på plats med länsstyrelsen och kommunens dammsäkerhetskonsult. /Göran Fransson kommunekolog Ale
kommun.
2010-01-01 fältarbetet till biotopkarteringen utförs. Länsstyrelsen gör en biotopkartering där man konstaterade
regionalt och nationellt särskilt höga naturvärden.
2012-01-01

kommunen får tillgång till rådata från biotopkarteringen. /Göran Fransson kommunekolog Ale kommun

2013-01-01

rapporten från biotopkarteringen med slutsatser är klar! /Göran Fransson kommunekolog Ale kommun.

2013-01-01 kommunen träffar Vattenfall tillsammans med länsstyrelsen, Alefiskarna och Sportfiskarna och lyfter
fram fiskvägen vid Hältorp som ett av de mest angelägna projekten i Göta älvs biflöden. /Göran Fransson
kommunekolog Ale kommun.
2013-01-01 kommunen söker tillsammans med Alefiskarna pengar från Vattenfalls Grön el-fond för att göra en
förstudie/projektering av fiskvägen. /Göran Fransson kommunekolog Ale kommun.
2014-01-01 får besked om att Vattenfall bifaller ansökan men att den måste godkännas av naturskyddsföreningen
innan de får betala ut pengarna. /Göran Fransson kommunekolog Ale kommun.
2014-01-01 utförde IGNITA en förstudie om möjliga fiskvandringsalternativ. Det alternativ som förordades var en
naturlik fiskväg på högra stranden, sedd i nedströms riktning. Summa uppskattade kostnader:
ca 1 170 000 kr –
1 400 000 kr exklusive moms, exklusive kostnad för regleringsanordning i sjön.
2015-11-18

Mollsjöns Fvf ansökan till Länsstyrelsens VÅGA fond 400 000 SEK.

2015-11-27 Länsstyrelsen bifaller ansökan om 400 000 SEK ur VÅGA fonden och används av kommunen till
förstudie/projektering.
2016-06-29

översiktsplan. Dragning.

2017-02-08

samrådsredogörelse fiskväg vid Hältorpsdämme.

2017-02-23 "Beslut, Lst: Ej betydande miljöpåverkan från planerad vattenverksamhet avseende anläggning av
fiskväg vid Hältorpsdammen i Ale kommun"
Så här ser det ut år efter år utan att något händer!

Bägaren rann över när vikarierande kommunekologen Karl-Johan Bondesson Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet
Miljö, i ett mail 2020-04-08 skriver:
…”Andra ting som på senare tid påverkar fiskvägsprojektet och som är bra att veta:
2019 anmäldes hela vattensystemet, dvs det som den gamla vattendomen omfattar, till den nationella planen
för omprövning av vattenkraften. Planen innebär att Mark-och miljödomstol ska fastställa moderna
miljövillkor för i princip alla vattendrag i Sverige med anläggningar byggda för vattenkraft. Enligt planen för
vår del ska prövning ske år 2032. Då kommer hela vattendomen att prövas, inklusive villkor för
Hältorpsdämmet (om så inte sker tidigare). En liten tröst är att det omfattande underlag som redan tagits
fram i så fall kan utnyttjas”…
Det är ju en klen tröst om de tilldelade pengarna fryser inne! Var detta ett nytt försök att förhala projektet ytterligare
minst 12 år till?
Vi skrev insändare och jagade politiker och tjänstemän.
2020-10-13 fick vi detta ”löfte” av Maria Magnusson Kommunekolog:
”Ja, vi får använda pengarna från miljöfonden även senare.
1. Just nu håller konsulten på och uppdaterar handlingarna samt förbereder nytt samråd. Det krävs
eftersom projektet vilade under lång tid medan vi försökte lösa rådigheten.
2. Som det ser ut nu så lämnas ansökan om tillstånd in till domstolen i januari-februari.
3. Tid för prövning. Svårt att säga hur lång tid det tar att få beslut.
4. När vi får beslutet blir det upphandling av själva anläggandet.
5. Sedan är det dags för byggnation. Det blir säkert villkor om vilka årstider detta får göras, så tid för
detta är svårt att säga innan vi får beslutet.”
En sak är säker, ANF kommer inte att släppa taget innan vandringsleden är på plats.
Sedan 2012 bevakar ANF outtröttligt utvecklingen av Naturreservatet Anfastebo.

Ekonomi:
Ingående balans, bankkonto 2020-01-01, kr 5 560,48
Utgående balans, bankkonto 2020-12-31 kr 8 694,48
Detaljerad och fortlöpande information om verksamheten finner du på vår hemsida www.alefjall.se
Styrelsen vill tacka alla som bistått föreningen under det gångna året!
Alefjälls Naturskyddsförening 2021-03-10
/Bruno Nordenborg, Ordförande

