Suseåns vattenråds
Nyhetsbrev vintern 2018
Berte Qvarns nya vattendom
- så blir det bättre för fisken
Andra försöket gillt, denna gång föll bitarna på
plats och Berte Qvarn fick sin ansökan om ny vattendom godkänd av mark och miljödomstolen. Ansökan var denna gång betydligt mer anpassad efter
den skärpta lagstiftningen kring vattenkraftverken.
Fiskvägen förbi dammen kommer att bli betydligt
bättre för vandrande fiskarter som lax, havsöring, ål
och havsnejonöga än vad det är idag.
Några siffror om det nya kraftverket:
• Idag går det 250 l/s i fiskvägen och enligt den
gamla domen ska den vara öppen mellan oktnov (den har dock varit öppen året om). I den
nya fiskvägen kommer det släppas 900 l/s året
om i en omlöp med en lutning på 5 %.
• Kraftproduktionen kommer att öka från ca 1
GWh/år till ca 2,3 GWh/år.
• Bygget av kraftverket och fiskvägen beräknas
kosta ca 25 miljoner kr.
• Det nya kraftverket beräknas stå klart 2022.

Dammen kommer att ligga kvar på samma ställe
men kraftverket kommer att flyttas ut från kvarnbyggnaden och nedströms vattendraget ett par
hundra meter. Flytten möjliggör för en bättre
kvarnverksamhet och ett större energiuttag från
vattnet då det nya kraftverket får högre fallhöjd på
vattnet och blir mer energieffektivt.
Att öka effektuttaget från Suseån samtidigt som det
blir bättre för vattnets ekologi är win win för båda
parter. Berte Qvarn har redan tagit flera steg inom
andra områden för att få energi från förnyelsebara
källor. Det finns redan biogasproduktion och solceller på Berte Gård. Det nya kraftverket vid kvarnen kommer dock utgöra den största energikällan.
Vattenrådet följer byggnationen av det nya kraftverket och fiskvägen framöver med spänning.

Kom ihåg att du kan söka bidrag
från Berte Qvarns fond för goda
insatser i Suseån!
Ansökningsformulär finns på
Suseåns vattenråds hemsida.

Glada miner efter huvudförhandlingarna i höstas. T.v. Lars-Åke Östergren Suseåns vattenråds styrelse samt
kassör i Hallands vattenkraftsförening, i mitten Johan Bäcklund, VD Berte Qvarn och t. h. Ellinor
Waldemarson, Samordnare i Suseåns vattenråd.

LONA-Projekt om invasiva
arter 2019-2020

Åtgärdssamordnare
2019-2020 sökes!

Hallands kommuner har startat ett projekt för att beskriva och kartlägga invasiva växter i länet. Det ska
också sammanställas vilka olika metoder som redan
har testats för att bekämpa de invasiva arterna. Ska
dem brännas, grävas bort, täckas?

Falkenbergs, Varbergs och Halmstads kommun har
blivit beviljade medel för att anställa en åtgärdssamordnare för bland annat Suseåns avrinningsområde.
Samordnarens roll blir att söka upp, inspirera och
hjälpa markägare att göra åtgärder som minskar
näringsläckaget till Suseån.

Kommunerna ska ta fram strategier för att bekämpa
de invasiva arterna på sin egen mark men hoppas
såklart att rapporten kan användas av alla fastighetsägare är drabbade av invasiva arter. Mer information om projektet kommer nästa höst.

Just nu pågår rekryteringen för en eller två åtgärdssamordnare. Om du eller någon du känner vill söka
tjänsten, gå in på Falkenbergs kommuns hemsida för
mer information.

Fiskevårdsåtgärder i Boberg

Årsmötet den 6 Mars

Fiskeklubben Laxen planerar att göra fiskevårdsåtgärder på delar av den sträckan dem arrenderar i
Suseån, nedströms Boberg. Åtgärden som planeras
är att lägga ut lekgrus för att förbättra laxens möjlighet till lek i Suseån.

Mats Lindqvist på trafikverket kommer och berättar om uppföljningen och skötsel av dagvattendammarna för E6:an.

Vill du eller din förening vara med i diskussionerna och planera fiskeåtgärder tillsammans med
Suseåns fiskegrupp? Tveka inte, hör av dig till samordnare, Ellinor Waldemarson på mejl eller telefon
ellinor.waldemarson@halmstad.se el. 072-5876963.

Mötet hålls på Kvibille Gästgiveri med start kl 18.30.
Dagordning, förslag till verksamhetsplan 2019 och
årsberättelse för 2018 kommer att finnas på
hemsidan fr.o.m. februari

God Jul och Gott Nytt År
önskar Suseåns vattenråd!
www.vattenorganisationer.se/susean
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