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Hej
Ni är säkert medvetna om att det finns långt gångna planer på att bygga ett vattenkraftverk i Buttorp.
Vi vill med detta brev delge er vår syn på varför det kraftverksbygget absolut inte skall tillåtas komma längre
än det kommit nu, alltså till planeringsstadiet.
Följden av ett kraftverk i Buttorp skulle bli ett direkt hot för
-uppbyggnaden av den unika stammen av öring i Ätran
-övriga fiskarters naturliga vandringsvägar
-för det växt och djurliv som idag lever i områden som skulle hamna under vatten
Ett kraftverk i Buttorp skulle också kunna medföra att riskerna för att Sverige döms att betala vite ökar.

Det planerade kraftverket är ett så kallat småskaligt vattenkraftverk och det är tänkt att byggas i en fors som
fått stå i det närmaste orörd i årtusenden och därigenom blivit en livsviktig del för en mängd av åns flora och
fauna.
Den unika stam av öring som genom ”Projekt Ätranöring”, vilket kommunen varit med och finansierat, är på
väg att uppnå en status som visar på en livskraftig och välmående stam. Dessa är helt beroende utav både det
syresatta och det avkylda vatten som en fors av det här slaget producerar. I Ätran där vattnet tenderar att
uppnå ganska höga temperaturer är detta extra viktigt.
I forsen och dess direkta närhet kan man, förutom en mängd olika fiskarter även hitta häckande strömstarar,
sumpkamgälsnäcka och andra arter som mer eller mindre är beroende av den fors som nu hotas.
Det har framförts argument om att den el som kraftverk av det slag som planerats bygga i Buttorp skall vara
miljövänlig. Det där, dessvärre, är ett föråldrat och trångsynt sätt att beskriva el från vattenkraft.
Ser man på vattenkraftverk av detta slag, i ett större sammanhang, framträder en annan och mer korrekt bild.
Det finns ingenting som är miljövänligt i att förstöra ett livskraftigt vattendrag med ett kraftverk.
Än tydligare framträder det direkt olämpliga i det planerade kraftverket om man ställer vattenmiljö och
oersättliga naturvärden i relation till de vinster EN enda person kommer att få på bekostnad av allas rätt till en
frisk natur.
Vattenkraftverket är, för att sätta det i elens perspektiv, planerat att stå för elproduktion som motsvarar
0,0126 ‰ av vår totala elproduktion i Sverige ett land som redan nu har en rejäl överproduktion av el.
Ett annat sätt att ytterligare påvisa det direkt olämpliga i det planerade kraftverket är att se det ur ett EUperspektiv. I EUs ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) framgår klart och tydligt att varje medlemsland har att
verka för att förbättra kvaliteten i alla vatten. Det finns tidsgränser då alla länder inom EU skall ha uppnått en
tillräckligt god ekologisk status i sina vatten och vattendrag. Att i skuggan av detta tillåta uppförandet av ett
småskaligt vattenkraftverk i Buttorp skulle vara extremt kontraproduktivt. Ett vattenkraftverk kan, klimatfrågan
till trots, inte annat än att försämra statusen i ett vattendrag. Denna del utav Ätran fick vid senaste kontrollen
klassningen God Ekologisk Status vilket är det mål vi har att sträva efter i alla våra vatten. Detta för att nå de
utsatta målen i EU:s direktiv och därigenom slippa de viten som kommer att följa om vi inte uppnår dessa mål.
Vi tycker att Svenljunga kommun har tagit ett stort steg i rätt riktning då ni beslutade er att bifalla
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medborgarförslaget om att bilda ett naturreservat i Buttorp. Att det direkt lades på is i väntan på ekonomiska
förutsättningar hindrar er dock inte, vilket ni säkert redan vet, från att skydda området i fråga med hjälp av
Miljöbalken. I andra avd. ”Skydd av Naturen” 7 kap. ”Skydd av områden” 24§ står att läsa följande:
”När en fråga har väckts om att ett område eller ett föremål skall skyddas som naturreservat, kulturreservat,
naturminne eller vattenskyddsområde eller om att ett redan skyddat sådant område eller föremål skall få
utökat skydd, får länsstyrelsen eller kommunen för viss tid dock högst tre år meddela förbud mot att sådana
åtgärder vidtas utan tillstånd som berör området eller föremålet och som strider mot syftet med det tilltänkta
skyddet. Om det finns särskilda skäl, får förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. Om det finns
synnerliga skäl, får förbudet därefter förlängas att gälla i ytterligare högst ett år.
Ett förbud enligt första stycket skall gälla omedelbart även om det överklagas.”
Vi hoppas, att vi med brev lyckats ge er en bild av vad ett vattenkraftverk av den sort som planeras i Buttorp
har för inverkan på miljön. Vi finns gärna till hands för er att ta hjälp och stöd av vad gäller fakta och kunnande
inom mycket av de frågor som rör vattendrag och kraftverk.
Vi hyser stora förhoppningar på att ni, på olika sätt, medverkar till att vattnet i Buttorp får fortsätta att forsa
fram.
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