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Skara den 27 november
2017
Naturvårdsverket bör initiera en översyn av 1992 års skadereglering (Vattendomstolens dom den 8
april 1992) av effekterna på jordbruks- och skogsmark kring Hornborgasjön
Naturvårdsprojektet vid sjön är helt unikt i sitt slag och har därför med nödvändighet åtföljts av ett
väsentligt större mått av osäkerhet än sedvanliga reservatsbildningar. Denna osäkerhet har varit grund för
vissa spänningar mellan jord- och skogsbruksintressena kring sjön och de myndigheter som har haft att
förvalta naturvårdsprojektet.
LRF Västra Götaland har ett starkt intresse att försöka påverka de faktorer som orsakar spänningar och
sedan 2016 sker ett strukturerat arbete där de olika frågor som kan hanteras inom länet bearbetas av
parterna.
I det arbetet har en fråga framkommit som central och återkommande varit föremål för synpunkter från
markägarhåll som vi dock inte själva kan lösa inom länet. Det har gällt att den ursprungliga
skaderegleringen inte blev korrekt i den meningen att sjöhöjningens påverkan på markernas brukningsvärde,
och därmed skadornas ekonomiska värde, underskattades. Att det är ett reellt problem som måste få en
lösning styrks bl.a. av att den prövats i domstol som funnit att de markägare som omfattats av sådan
prövning haft rätt till ytterligare ersättning utöver den som fastställdes i Vattendomstolens dom den 8 april
1992 (Mark- och Miljööverdomstolen 2012-06-14, M9657-11).
Att denna fråga behöver sin lösning aktualiseras av att prövotiden för sjöhöjningen nu löper mot sitt slut. I
sammanhanget konstaterar LRF Västra Götaland att en prövning av ett större antal ytterligare
domstolsärenden rörande oförutsedd skada är ett mycket ineffektivt och oönskat sätt att hantera återstående
markägares anspråk. Samtidigt riskerar en passivitet från Naturvårdsverkets sida under den återstående
prövotiden att leda till just sådana.
LRF Västra Götalands begäran till Naturvårdsverket är därför att verket självt ska initiera en översyn av
1992 års skadereglering och genomföra en reviderad värdering av skadan i de fall översynen visar att 1992
års skadereglering är en underskattning av den faktiskt inträffade påverkan sjöhöjningen medfört. Ett sådant
initiativ skulle, utöver att reglera sakfrågan i sig självt, dessutom ha mycket positiv inverkan på
samtalsklimatet mellan brukande- och naturvårdsintressena kring sjön i alla de övriga frågor som är
beroende av dessa parters ömsesidiga intresse.
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