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1

Bakgrund och administrativa uppgifter

1995 förvärvade Ale kommun i samarbete med Västkuststiftelsen och Göteborgs stad regleringsrättigheterna
för Hältorpssjön och de uppströms liggande sjöarna. Syftet är att säkra naturvärdena som kan ta skada av regleringar i systemet.
Kommunen har nu för avsikt att anlägga en fiskväg förbi Hältorpsdämme ner till Pers å i Sköldsån vattensystem som utgör ett biflöde till Göta älv strax väster om Alafors samhälle (Figur 1). Dammen vid Hältorpssjön är
det första definitiva vandringshinder idag sedan vandringshindret vid Brandsbo kvarn undanröjdes under slutet
av 1980-talet. En förstudie gjord av IGNITA i januari 2015 kom fram till att det mest fördelaktiga alternativet var
att anlägga ett omlöp förbi dammen på dess östra sida. Efter det fick Norconsult i uppdrag att ta fram en mer
detaljerad och teknisk lösning utifrån tidigare förstudie.
Genom att bygga en fiskväg vid dämmet i Hältorpssjöns utlopp skulle man återskapa möjlighet för lax och
havsöring att utnyttja de fina lek- och uppväxtmiljöer som finns längre upp i ån. Det skulle även återskapa förutsättningar för den inom EU rödlistade ålen att vandra upp till sjöarna i avrinningsområdet och även att återintroducera den lika så rödlistade flodpärlmusslan i vattendraget.

Administrativa uppgifter
Anläggningsnamn

Hältorpssjöns dämme

Fastighetsbeteckning

Alafors 1:1

Verksamhetsutövare

Ale kommun

Organisationsnummer

212000–1439

Postadress

Ledetvägen 6, 449 80 Alafors

Telefon

0303-70 30 00

Kontaktperson

Ida Wendt

Län

Västra Götalands län

Kommun

Ale kommun

Tillsynsmyndighet

Länsstyrelsen Västra Götaland
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Hältorpssjön

Figur 1. Översiktskarta över del av Göta älv med Hältorpssjön markerad i kartan med röd pil. Källa: Lantmäteriet.
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2
2.1

Förutsättningar
Samråd inför ansökan om tillstånd

Att bygga en fiskväg förbi dammen är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken. För varje tillståndsprocess ska samråd äga rum. Samråd sker mellan verksamhetsutövaren, myndigheter, sakägare och andra
som berörs av den planerade verksamheten. Syftet med samrådet är bland annat att ge berörda en möjlighet
att påverka innehållet i ansökan och den planerade verksamhetens utformning, samt för att överväga om alternativ behöver utredas vidare.
Tidigt i processen har detta samrådsunderlag tagits fram, för att översiktligt beskriva den planerade åtgärden
och på ett övergripande sätt preliminärt redogöra för vilka miljökonsekvenser som bedöms uppstå av åtgärden. Detta samrådsunderlag avser att uppfylla de krav som gäller för både undersökningssamrådet och ett
eventuellt avgränsningssamråd (Figur 2). Samrådet ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om verksamheten kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Ale kommuns initiala bedömning är att den planerade verksamheten inte innebär en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.

Figur 2. Moment i kommande tillståndsprocess (Naturvårdsverket, 2021)
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Under vintern 2016 – 2017 hölls samråd med Länsstyrelsen och sedan ett skriftligt samråd med sakägare och
intressenter. Under samrådet framkom frågor angående om åtgärdens eventuella effekter för groddjuren i området och om funktionen för paddtunnlarna påverkas på något sätt. Sammantaget framfördes inga synpunkter
som hindrar en ansökan utan tvärsom var man positiva till den planerade åtgärden.

2.2

Rådighet

Hältorpssjöns dämme ligger i Pers å som är en del Sköldsåns vattensystem inom Göta älvs huvudavrinningsområde. Sköldsån mynnar till älvens östra sida i höjd med samhället Alafors. Dammen förvärvades av Ale
kommun i samarbete med Västkuststiftelsen och Göteborgs stad 1995. Ale kommun har därmed regleringsrättigheterna för Hältorpssjön och de uppströms liggande sjöarna. Förvärvet gjordes med syftet att säkra naturvärdena som kan ta skada av regleringar i systemet.
Den nya fiskvägen kommer att beröra dels fastigheten Alafors 1:1, som tillhör sökande, dels fastigheterna
Målje 6:5 och Rished 3:3. Rådighet för åtkomst av dess fastigheter har sökande genom medgivande (Figur 3).
Uppställning av maskiner och annan utrustning för arbetena samt upplägg av massor mm behöver även ske
på samma fastigheter samt på Målje 1:93 som ägs av sökande. Ytor inom dessa avses användas för parkering/uppställning och tillfällig förvaring av fyllnadsmaterial.
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Figur 3. Fastighetskarta Hältorpssjöns dämme. Källa: Ale kommun
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2.3

Höjd och koordinatsystem

Höjdangivelser i detta samrådsunderlag hänför sig till RH2000.
Det lokalt höjdsystem för den ursprungliga anläggningen utgår från en höjdfix med höjden +30,44 som enligt
ritningar från 1927 ha funnits i anslutning till dammen.

2.4

Hydrologi

Det ca 1,8 km långa vattendraget Pers å i Ale kommun rinner från Hältorpssjön ner till Sköldsån som i sin tur
senare mynnar till Göta älv vid Nol. Uppströms Hältorpssjön kallas vattendraget för Hältorpsån som avvattnar
sjön Mollsjön. Även sjöarna Vimmersjön, Stora Sandsjön och Stora Björsjön finns i tillrinningsområdet. Pers å
och Hältorpssjön tillhör Sköldsåns vattenförekomst (SE642531-128098) som ligger i Göta älvs (SE108000)
huvudavrinningsområde (VISS, 2021).
Vid Hältorpssjöns dämme är avrinningsområdets storlek 32,20 km2. Pers å har en beräknad medelvattenföring
på ca 0,57 m3/s och baserat på SMHI:s Vattenweb gäller följande karakteristiska flöden (SMHI Vattenweb,
2019):

Hydrologiskt dimensioneringsunderlag för
Pers å vid dess utlopp till Sköldsån (SMHI
Vattenweb, 2019).
HQ50
HQ10
HQ2
MHQ
MQ
MLQ

6,28
4,97
3,47
3,64
0,57
0,06

Inom avrinningsområdet förekommer flera dammanläggningar uppströms Hältorpssjön. Genom köpet av Alafors 1:1 ägs dammarna vid Stora Sandsjön, Mollsjön, Stora och Lilla Björsjön samt Hållsjön av Ale kommun.
Ale kommun i samarbete med Göteborgs kommun sköter regleringarna. I kartan nedan visas de dammar som
finns i avrinningsområdet. Hältorpssjön regleras inte utan nivån varierar beroende på tillrinningen. Däremot
regleras tillrinningen från sjöarna Stora Sandsjön, Mollsjön, Stora och Lilla Björsjön samt Hållsjön (Figur 4).
Därutöver finns även dammar exempelvis i anslutning till Lindåsens kraftverk i Mollsjöbäcken.
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Dammrest Brandsbo Kvarn

Reglerdamm i Sköldsån

Damm Hältorpssjön utlopp

Damm Vimmesjöns utlopp

Damm i Lindåsen nedstr väg
Damm Sandsjödal
Damm i Lindåsen uppstr väg

Damm Mollsjöns utlopp

Damm Stora Björsjön

Damm Hållsjön

Teckenförklaring
Sköldsåns_ARO

#
0

Dammar

0,425 0,85

1,7

2,55

Kilometers
3,4

Figur 4. Översiktskarta dammar i Sköldsåns avrinningsområde. Vandringshindret vid Brandsbo kvarn
undanröjdes på 80-talet.
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2.5

Gällande tillstånd och historik

1854 påbörjades bygget av det som skulle bli Ahlafors Spinneri. Lokaliseringen av verksamheten var noga
planerad utifrån tillgången på vatten från sjöarna och vattendragen som finns runt om i området. Man skulle
leda en tub från ån i Alafors (Pers å) och för att skapa högsta möjliga fallhöjd byggdes en 6,3 m hög damm
och därifrån leddes vattnet i en tub ner till fabriken. Fabriken med tillhörande dammanläggning togs i drift 1855
och drevs sedan i över 100 år innan fabriken lades ned 1966 (Ale kommun).
På Häradsekonomiska kartan från 1890–97 på Lantmäteriets historiska kartor kan man se Ahlafors Spinneri
och tuben från Hältorpssjöns dämme ner till fabriken (Figur 5). Däremot är inte själva sjön inritad på den kartan eller på Generalstabskartan från 1869 utan man kan på båda kartorna fortfarande se hur Pers å meandrar
där sjön finns idag (Figur 6).
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Figur 5. Häradsekonomisk karta från Lantmäteriets historiska kartor daterad 1890–97 (Lantmäteriet. 2021a).

Figur 6. Generalstabskartan från Lantmäteriet daterad 1869 (Lantmäteriet. 2021a).
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1930 meddelade Vattendomstolen tillstånd för utnyttjande av vattenkraften vid Risheds vattenfall vid Hältorpssjöns utlopp genom att reglera avrinningen från Stora Sandsjön, Mollsjön, Stora och Lilla Björsjön samt
Hållsjön. För regleringen av sjöarna gavs Ahlafors Nya Spinneri rätt att hålla dammbyggnader vid sjöarnas
utlopp. Även dämningsgränser för regleringarna fastställdes. För dammbyggnaderna fastställdes utskovsnivåer som i praktiken även innebar sänkningsgränser för regleringarna. Själva kraftverksproduktionen vid Hältorpssjöns utlopp upphörde sedan 1984. Det enda kraftverk som fortfarande är i drift är Lindåsens kraftverk i
Mollsjöbäcken uppströms Hältorpssjön. (Västerbygdens vattendomstol, 1928 respektive 1940).
1987 byggdes en laxtrappa i Brandsbo kvarn ca 500 m från Sköldsåns utlopp i Göta älv. Med den lösningen
kunde dock endast havsöring vandra upp vilket gjorde att dammluckan lyftes bort så att även laxen obehindrat
kan vandra upp till dämmet i Hältorpssjön där den numera har bildat ett stabilt bestånd i Pers å.
Ale kommun har genom köp 1995 förvärvat fastigheten Alafors 1:1 med dammar och tillhörande regleringsrätter. Mollsjön har reglerats av Ale kommun medan Hållsjön samt Stora och Lilla Björsjön har reglerats av Göteborgs kommun.
2008 ansökte Ale kommun, biträtt av Göteborgs kommun, om omprövning enligt 24 kap. 8 § miljöbalken och 7
kap. 13 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet att Lindåsens kraftverk ska
kunna tillgodogöra sig allt vatten som utan regleringsåtgärder rinner till Lindåsens kraftverk, samt att kommunen skulle åläggas att sköta regleringen så att en minimivattenföring om tio liter per sekund över dämmet vid
Mollsjön respektive fem liter per sekund över dämmet vid Stora Björsjön upprätthålls. Detta överklagades till
miljööverdomstolen som fann att villkoret i 1930 års dom rörande minimivattenföringen i bäcken förbi kraftverket hade ett så nära samband med regleringen av ovanliggande sjöar, att villkoret inte kunde upphävas utan
att även tillståndet i 1930 års dom omprövades. Kommunernas ansökan om omprövning av villkor avvisades
och miljödomstolens dom undanröjdes därför. (Miljööverdomstolen, 2008).
I direkt anslutning till sjön ligger en idrottsanläggning med fotbollsplaner, badplats och naturstigar samt några
fastigheter med tomter som går ner till vattnet. Själva dämmet utgör en del av vägen som trafiken till och från
området passerar (Ale kommun).
Under åren har dammen till vissa delar renoverats och byggts om vilket gör att nuvarande utformning inte riktigt överensstämmer med dess ursprungliga höjd och läge. Från början avleddes vattnet från dammen via en
tub ner till Ahlafors Spinneri. Idag är det gamla turbintaget i dammen igengjutet.

2.6

Planförhållande och skyddade områden

Översiktsplanen (Ale kommun, 2007a) belyser de viktigaste markanvändningsfrågorna i kommunen fram till år
2020. Varken dammen eller området i anslutning till den omfattas idag av någon detaljplan. Planerad åtgärd
bedöms inte vara i konflikt med gällande planer.
Rishedsområdet med omgivningar hyser höga naturvärden och används idag för rekreation utanför befintlig
bebyggelse. Hältorpssjön omfattas av strandskydd (200 meter).
Dammen ligger inom område med förbud mot markavvattning samt inom riksintresse för naturvård. Pers å är
utpekad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten och Hältorpssjöns västra strand och skogen längs Pers å
nedströms dammen är utpekad som nyckelbiotop (Figur 7).
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Figur 7. Karta över värdefulla vatten och utpekade nyckelbiotoper inom berört område. Källa: Kartverktyget Skyddad natur
(Naturvårdsverket, 2021).

Vad det gäller vatten- och fiskevård har kommunen i sitt naturvårdsprogram angett att kommunen ska bistå
den ideella fiskevården i arbetet med att restaurera och återskapa goda vattenmiljöer genom att nedanstående frågor skall prioriteras och genomföras i den takt som är ekonomiskt möjligt. Flera av åtgärdsförslagen
gäller även Sköldsån och Pers å.
Åtgärder:






2.7

Inlösen av fallrätter i Slittorp och Brandsbo.
Färdigställande av fiskväg vid Slittorp.
Upprättande av fiskevårdsplan för Grönån.
Anläggning av en fiskväg vid Hältorpssjön.
Restaurering, skydd och återskapande av livsmiljöer för flodpärlmussla i vattendrag som hyser eller
har hyst musslor.

Hältorpssjöns dämme

Samtliga höjdangivelser i detta dokument anges i RH2000 om inget annat anges. Det lokala höjdsystem för
den ursprungliga anläggningen utgår från en höjdfix med den lokala höjden +30.44 som enligt ritningar från
1927 ha funnits i anslutning till dammen.
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Just uppströms dammen finns idag en vägbro och en nyare GC-bro (Figur 8 och 9).
Hältorpsdämmet är i befintligt skick geotekniskt tillfredsställande, vilket framgår av SGI:s utlåtande daterat
2012-02-28 (SGI, 2012).
Under gång- och cykelvägen och vägbanan vid Hältorpssjöns dämme har man byggt in tunnlar för paddor. Ett
tunnelrör vid respektive brofäste. Den nya fiskvägen måste också utformas så att den inte utgör ett nytt hinder
för djuren

Figur 8. Utloppet ur Hältorpssjön med GC-bron. Foto: Norconsult 2016
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Figur 9. Utskovet i dammen. Foto: Norconsult 2016.
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3

Planerade åtgärder

Ett antal olika lösningar för att åstadkomma fiskvandring förbi Hältorpssjöns dämme har utretts. Den lösning
som man valt att gå vidare med gäller en naturlik fiskväg i form av ett omlöp runt dammens östra sida. (IGNITA, 2015).
Totalt ska fiskvägen hantera ungefär fem meters fallhöjd. Eftersom det finns både damm, väg och GC-väg på
platsen samtidigt som området dessutom sluttar ganska brant i ett område som utgör nyckelbiotop med höga
naturvärden måste omlöpet utformas utifrån dessa förutsättningar. Alternativ med lite längre omlöp har utretts
eftersom en sådan lösning skulle kunna ge lägre lutning i omlöpet men ett längre omlöp kommer att behöva ta
betydligt större markytor i anspråk eftersom omlöpet i så fall måste byggas upp med vida slänter. Detta skulle
ge en betydligt större påverkan på nyckelbiotopen och dessutom innebära en förhållandevis mer påfallande
anläggning totalt sett än vald lösning.
Den valda lösningen omfattar ett ungefär 80 meter långt omlöp med i huvudsak följande moment:
 Fiskvägens inlopp placeras öster om dammen.
 Under Sjövallavägen och GC-vägen går fiskvägen via en trumma.
 Nedströms trumman går fiskvägen med en öppen naturlik fåra med större block av natursten.
 Eftersom fiskvägen lutar ca 12 % på de brantaste partierna behövs stora block för att fisken ska kunna
hitta platser att vila på och för att sakta ner vattnets fart. Stora block krävs även för att förhindra erosion.
 För att förhindra att vatten lämnar fiskvägen och skapar erosion i området läggs en gummiduk som
tätning under de block mm som bygger upp fiskvägen.
 Stenblocken placeras ut ett och ett med hjälp av fiskeriexpertis för att kunna skapa bästa möjliga fiskväg.
 I samråd med geotekniker kan befintliga massor läggas upp och fungera som en tryckbank för att ge
geotekniskt förbättrande åtgärder i området.
I upphandlingen av utförare för anläggandet av fiskvägen ska krav ställas som säkerställer att utföraren har
erfarenhet av att anlägga liknande fiskvägar.
För att minska påverkan på nyckelbiotopen ska skyddsvärda träd pekas ut innan arbetet för att så många som
möjligt av dessa ska kunna bevaras. Så små lätta maskiner som möjligt kommer att användas för att minimera
intrång och behov av avverkning av skog och där mark fylls ut ska träd stå kvar i så stor utsträckning som möjligt. Grövre träd som måste avverkas ska lämnas som död ved och träd som påverkas får stå kvar och dö
långsamt. Död ved placeras på lämpligt sätt för att tillföra död ved i vattendraget, i det nya omlöpet och i soliga
lägen intill bäckravinen. Transportvägar ska planeras tillsammans med kommunekolog. Arbetet bör utföras
under sensommaren hösten för att minimera störning för fisk, fåglar och groddjur.
I domen för det äldre kraftverket från mars 1930 föreskrevs krav på ålyngeluppsamlare och i domen från 1941,
som gäller vattenkraftsanläggning för nyttjande av vattenkraften i Risheds vattenfall i Hälltorpsån, anges krav
på ålyngelsamlare och utsättning. Den planerade fiskvägen kommer att göra det möjligt för ål att vandra förbi
dammen vilket gör att kommunen planerare att även begära omprövning av äldre tillstånd i syfte att upphäva
befintliga krav om åluppsamlare och utsättning i samband med ansökan.

3.1

Fiskväg

Från Hältorpsjön inleds fiskvägen med ett inlopp till en trumma som går under Sjövallavägen. Efter trumman
mynnar fiskvägen i en naturlik fåra som byggs upp med hjälp av större block av natursten.
Trumman under gång- och cykelvägen respektive vägbron kommer att ligga i stort sett horisontellt på nivån
+37 m. Fiskvägen kommer sedan att rinna med en öppen fåra ner till sammanflödet med Pers å på nivån ca
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+32 m. Den öppna delen får en lutning på upp till ca 12 % i de brantaste partierna. Botten i trumman kommer
att förses med naturligt stenmaterial. Trumman ska ligga i princip plan så det behövs ingen bottenstruktur för
fiskvandringens skull, dock för bottenlevande djur (Figur 10).

Pers å

Fiskväg

Damm

Hälltorpssjön

Figur 10. Skiss över den planerade fiskvägen. Första delen går genom en trumma under gång- och cykelvägen samt vägbron. Sträckan från trumman ner till sammanflödet med Pers å rinner öppet med en naturlik fåra. Norconsult 2016.

Eftersom fiskvägen kommer att ha en ganska brant lutning i de brantaste partierna så kommer det att behövas
stora block för att sänka vattenhastigheten. För att förhindra att vatten lämnar fiskvägen och skapar erosion i
området läggs en gummiduk som tätning under de block mm som bygger upp fiskvägen. Med hjälp av fiskeribiologisk expertis placeras blocken ut sten för sten för att på så sätt uppnå bästa möjliga fiskväg. I samråd
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med geotekniker kan befintliga massor läggas upp och fungera som en tryckbank och ge geotekniskt förbättrande åtgärder i området. Inloppet till fiskvägen kommer att utföras med en fast tröskel förlagd under nivån på
dammens utskovströskel vilket innebär att fiskvägen alltid kommer att vara vattenförande. Tappningen kommer att variera mellan 0,04 m3/s och 0,3 m3/s men ska klara av att hantera flöden upp till 0,4 m3/s. Vattenföringen kan regleras eller stängas med hjälp av ventil eller sättare längst uppströms i fiskvägen.
Sträckor med liknande eller till och med större lutning finns redan i vattendraget både längs sträckan nedströms dammen och i anslutning till den utrivna kvarnen i Brandsbo (Figur 11).

Figur 11. Lutning i planerat omlöp i förhållande till lutning på sträckor i befintligt vattendrag.

Den dubb som finns i området där fiskvägen planeras att mynna kommer inte att påverkas av planerade åtgärder.

3.2

Geoteknik

Med planerad utformning kommer omlöpet att ha en gynnsam inverkan på stabilitetsförhållandena för befintlig
damm. Stabilitetsberäkningarna visar att nuvarande förhållanden uppfyller säkerhetsfaktorn mot skred för fördjupad stabilitetsutredning enligt Skredkommissionens rapport 3:95 men utan ytterligare marginal varför det är
av stor vikt att hänsyn tas till stabiliteten vid utformning, projektering och byggnation av ny fiskväg/omlöp. Vidare visar SGU:s jordartskarta och tidigare gjorda utredningar att fastigheterna öster om planerad fiskväg är
belägna på berg/fastmark och därför inte påverkas av planerat omlöp. Det är viktigt att detaljprojekteringen
görs i samråd med geotekniker och att hänsyn tas till de geotekniska förutsättningarna så att inga åtgärder
som försämrar dammens stabilitet utförs. (Norconsult, 2021).

g:\sektor\sb\miljö\naturvård\projekt\fiskväg hältorp\prövning\samråd\samråd
2021\samrådsunderlag\samrådsunderlag fiskväg hältorpssjön 2021.10.28.docx

2021-10-28 | Sida 19 av 24

Samrådsunderlag
Fiskväg Hältorpssjön
Uppdragsnr.: 104 35 44 Version: 2

4
4.1

Miljööversikt
Naturmiljö och fiskfauna

Lax och havsöring har idag möjlighet att vandra upp i Pers å där det finns fina lek- och uppväxtbiotoper men
vid dammen i Hältorpssjön finns ett definitivt vandringshinder för alla fiskar. I Hältorpsån och i Mollsjöbäcken
uppströms Hältorpssjön, finns bestånd av strömlevande öring och där har det tidigare även funnits flodpärlmussla. Sköldsån är utpekad som Nationellt särskilt värdefullt vatten och förutom en rik fiskfauna finns även
många fågelarter som bland annat kungsfiskare.
Förutom elfisken i Pers å är inga övriga undersökningar från vattenområdet kända. Vid elfiskena har bland
andra den hotade ålen samt öring, lax, bäcknejonöga, gers, gädda, abborre, id, elritsa och mört påträffats i
Pers å. Nedströms i Sköldsån har man förutom nämnda arter även funnit asp, flodnejonöga, färna, lake, löja
och stensimpa (SLU, 2021).
Det finns flera vandringshinder från Sköldsåns mynning i Göta älv upp till Mollsjön. Av dessa är dammen vid
Hältorpssjön det första definitiva hindret även för lax, öring och ålyngel. Från Hältorpsdämmet och uppströms
till nästa definitiva vandringshinder räknar man med att det finns ca 10 000 m2 ganska bra uppväxtområden. I
biflödet Snäckebäcken finns ytterligare ca 3 000 m2 bra till mycket bra uppväxtområden för lax- och öring.
Både Hältorpsån och i Mollsjöbäcken har tidigare även hyst stora bestånd av flodpärlmussla. (Länsstyrelsen,
2010).
I kommunens naturvårdsprogram pekas bäckravinen vid Pers å ut som ett område med unika naturvärden
(klass 1). Den södra delen har ett artrikt busk- och trädskikt där inslaget av gamla och grova lövträd är ganska
stort. Även enstaka jättegranar förekommer. Kärlväxtfloran är artrik och området har stora ornitologiska värden. Viktiga reproduktionsområden för grod- och kräldjur finns i hela området och platsen ingår i ett större område som utsetts ha god potential för att hysa hasselsnok. Området har även inventerats för vattensalamander, men utan fynd.
Området nedströms dammen och i anslutning till Pers å är även utpekad som nyckelbiotop i form av 2 ha
bäckdal med viktiga reproduktionslokaler för groddjur, stora ornitologiska värden samt hög och jämn luftfuktighet. Nyckelbiotopen domineras av klibbal, ask, sälg, asp andra lövträd. I området finns värdeelement som torrträd, lågor av lövträd och gamla träd. Det finns även fladdermöss i området.

4.2

Miljökvalitetsnormer för vatten

Den ekologiska statusen för vattenförekomsten Sköldsån (SE642531-128098) bedöms som Måttlig. Vattenförekomstens måttliga status orsakas av fysisk påverkan i form av dammar och andra hinder som kan hindra
fiskar och andra vattenlevande djur att vandra i vattensystemet. Vattenförekomsten har därför fått tidsundantag vad det gäller kvalitetsfaktorn konnektivitet till 2021. När det gäller övergödning bedöms inte vattenförekomsten kunna uppnå god status till 2021. Åtgärder behöver dock genomföras i så stor omfattning som möjligt
till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. (VISS, 2021).

4.3

Kulturmiljö

Det har inte påträffats några uppgifter om fornlämningar eller särskilda kulturmiljövärden i anslutning till dammen (Riksantikvarieämbetet, 2021).

4.4

Förorenade områden

Nedströms planerad fiskväg finns ett utpekat område i form av en industrideponi i riskklass 1. Området kommer inte att beröras av planerade åtgärder. (Länsstyrelserna, 2021).
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Konsekvensbeskrivning

De konsekvenser av den ansökta verksamheten som i nuläget bedöms mest angelägna beskrivs översiktligt
under rubriker nedan men kommer att utvecklas inom ramen för kommande miljöbedömning.

5.1

Hydrologi och geoteknik

Eftersom vattnet vid låga flöden kommer att rinna genom fiskvägen kommer hydrologin endast att påverkas
mycket lokalt just nedanför dammen. Hältorpsdämmet är i befintligt skick geotekniskt tillfredsställande.

5.2

Naturmiljö och fiskfauna

En fiskväg förbi Hältorpsdämmet gör att de övre delarna av vattensystemet, efter 150 år, återigen blir tillgängligt för starksimmande fiskarter som ål, lax och öring som åter kan ta sig upp i vattensystemet och bilda stabila
bestånd. Uppströms dämmet finns stora uppväxtområden för lax och öring och sjöar som Hältorpssjön och
Vimmersjön utgör idealiska ålsjöar. Åtgärden skulle även kunna ge förutsättningar för en återintroduktion av
flodpärlmussla.
Tillfälliga negativa konsekvenser för fiskfaunan kan eventuellt uppstå under anläggningsarbeten genom grumling. Dessa effekter bedöms dock bli av tillfällig karaktär om försiktighetsmått vidtas för att minimera transport
av finsediment. Genom att arbetet i huvudsak genomförs i torrhet bedöms den grumling som ofrånkomligen
uppstår när vatten släpps på klinga av relativt omgående. Den nya fiskvägen kommer att bli underhållsfri och i
stort sett utan behov av tillsyn. Endast vid höga flöden kan anläggningen eventuellt behöva regleras. Sammantaget bedöms projektet medföra mycket positiva konsekvenser för fiskarter som exempelvis lax, öring och
ål som vill vandra upp i systemet för att hitta lek- och uppväxtområden. Utvandrande smolt kan vid vissa flöden komma att passera genom dammens utskov i stället för att vandra ner via fiskvägen. Djupet direkt under
fallet från utskovet bedöms vara tillräckligt djupt för att den utvandrande fisken inte ska skadas och om det
ändå mot förmodan blir för grunt kan detta åtgärdas genom att flytta på befintliga stenar något så att djupet
ökar.
Nyckelbiotopen med artrikt busk- och trädskikt, gamla träd och viktiga reproduktionsområden för grod- och
kräldjur samt förekomst av fladdermöss kommer i viss mån att påverkas av anläggandet av fiskvägen. Den
nya fiskvägen får därför varken i anläggnings- eller driftsskede försämra villkoren för dessa. Påverkan på
nyckelbiotopen ska så långt det är möjligt minimeras. För att minimera påverkan vidtas skyddsåtgärder och
kompensationsåtgärder.
Innan arbetet startar kommer området att undersökas och gamla och värdefulla träd identifieras så att dessa
träd så långt det är möjligt kan sparas samt för att även för övrigt minimera påverkan på nyckelbiotopen.
Alla groddjur i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen vilket bland annat innebär att det är förbjudet
att utan särskilt tillstånd döda eller skada djuren. De flesta av groddjuren i Sverige omfattas även av EU:s artoch habitatdirektiv bilaga 2, 4 och 5. Ett antal arter är upptagna i den svenska rödlistan. Groddjuren övervintrar
i olika frostfria håligheter under stockar, stenar, trädrötter, stenhögar, och i vissa fall klippskrevor. På våren
söker sig könsmogna djur till lämpliga vattensamlingar för att para sig och lägga rom. Groddjurslarverna lever i
vattnet och andas med gälar fram till då de förvandlas och börjar andas med lungor. Därefter lämnar ungarna
vattnet för att tillbringa livet på land tills de själva blir könsmogna.
Vid arbetet med att anlägga fiskvägen kommer det oundvikligen att bli en viss tillfällig störning i form av byggtrafik och buller. För att minimera störningen för de groddjur som finns i området ska arbetstiden göras så kort
som möjligt och förläggas till en period då djuren är förhållandevis mindre känsliga för störning. Efter åtgärden
bedöms området vara minst lika bra för groddjuren som innan åtgärd och den blir dessutom sannolikt även
ännu bättre när nya vattenmiljöer skapas och området diversifieras ytterligare.
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Fladdermöss omfattas av bilaga 4 till EU:s Art- och habitatdirektiv är särskilt viktiga att skydda och det är förbjudet att avsiktligt döda, fånga och störa dem. Det är dessutom förbjudet att förstöra eller försämra de platser
där dessa arter förökar sig och rastar. Fladdermössen i Sverige går i vinterdvala under den kalla och mörka
årstiden. När de vaknar upp i april-maj flyger de i väg och bildar sommarkolonier i ihåliga träd, på vindar, i lagårdar eller på andra lämpliga ställen. Ungarna föds i juni - juli och vårdas under några veckor tills de lär sig
flyga. Under hösten flyger djuren tillbaka till sina övervintringsplatser. För vissa arter ligger dessa platser nära
sommarkolonin medan andra kan ge sig i väg på långväga flyttningar. Övervintringen sker ofta i grottor, gamla
gruvor eller liknande ställen där temperaturen inte sjunker under noll grader. (Naturcentrum AB, 2019)
En skogsbiotop som kan spela en viktig roll för fladdermöss är bland annat lövrika skogar i anslutning till vattendrag och sjöar. Över huvud taget är tillgången till bra näringsbiotoper med rik förekomst av flygande insekter den kanske viktigaste faktorn bakom fladdermusfaunans artrikedom och fördelning i landskapet mer omväxlande landskap. (Naturvårdsverket, 2006)
Vid arbetet med att anlägga fiskvägen ska eventuell påverkan på gamla, grova och värdefulla träd minimeras
så långt det är möjligt så att möjliga boträd kan undvikas. Störning i form av byggtrafik och buller ska begränsas genom att arbetet arbetstiden görs så kort som möjligt och förläggs till en period då djuren är förhållandevis mindre känsliga för störning. På så sätt bedöms den kontinuerliga ekologiska funktionen för de arter av
fladdermöss som förekommer i området kunna säkerställas.

5.3

Miljökvalitetsnormer för vatten

Eftersom det finns sträckor med liknande eller till och med större lutning naturligt i vattendraget bedöms enbart
mer starksimmade arter som lax, havsöring och ål ha kunnat vandrat upp genom Pers å historiskt. Detta motiverar den i sammanhanget ovanligt kraftiga lutningen i föreslaget omlöp och att åtgärden därmed är tillräcklig
för att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska kunna nås.
Som helhet bedöms åtgärden ha positiv inverkan för en del av de biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna och neutral inverkan på övriga kvalitetsfaktorer. De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna påverkas
i positiv riktning då åtgärden leder till förbättrad konnektivitet i delar av vattenförekomsten. Åtgärden kommer
att ha en direkt positiv effekt i den aktuella vattenförekomsten men kan även ge positiva effekter för omgivande vattenförekomster i form av tex livskraftigare fiskbestånd.
Den planerade fiskvägens funktion bedöms motsvara referensförhållandena på platsen och är en förutsättning
för att kravet på god ekologisk status för vattenförekomsten ska kunna uppnås.

5.4

Påverkan under byggtiden

Under byggskedet kommer sprängningsarbeten, byggtrafik och annat buller förekomma men naturvårdsverkets riktlinjer ska följas. Mellanlagring av massor kommer att undvikas så långt det är möjligt men kan förekomma till viss del. Detta gör att arbetet lokalt och tillfälligt kan uppfattas som störande för kringboende och
djurliv på platsen.

5.5

Risk och sårbarhet

Dammsäkerheten bedömdes inte vara något problem när frågan utreddes 2017 men Ale kommun avser ändå
att låta en dammsäkerhetssakkunnig titta på fiskvägslösningen igen för att få ytterligare en bedömning om åtgärden på något sätt kan äventyra dammsäkerheten på platsen.
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Kontrollprogram

Kontrollprogram för att följa upp påverkan under byggskedet liksom eventuella konsekvenser av åtgärden för
naturmiljön kommer att upprättas. Även fiskvägens funktion avses att följas upp på lämpligt sätt.
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