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Diskussionen om Lagfors-
dammen, variationer av vat-
tenfl öden och tätningar av 
dammen har pågått under ett 
antal år.

Under ett fl ertal år har Fiskeför-
eningen och Timrå kommun fört 
förhandlingar med EON om pro-
blem med nivåförändringar som 
uppstår vid bl a strömavbrott. 
Dessa förändringar i vattennivån 
leder i sin tur till att yngel dör. 
Fiskeföreningen utför regelbun-
det nivåmätningar och har haft 
en konsult anställd för att utreda 
konsekvenserna.

Under sommaren har miljödom-
stolen tagit ett beslut på att EON 
får göra dammförsäkrande åtgär-
der dvs täta Lagforsdammen. 
Tätningen kommer att innebära 
att en sträcka på 400 meter av 
Ljustorpsån kommer att torrläg-
gas. Arbetet har påbörjats, men 
inte slutförts. 

På grunderna att man torrlägger 
en sträcka av ån och inte inför en 
minimitappning, har kammarkol-
legiet överklagat domen till Miljö 
överdomstolen. Dom kommer att 
behandla ärendet, men när är det 
ingen som vet.

EON har samtidigt lämnat en 
möjlighet att man ev kan införa 
en frivillig minitappning. Diskus-
sioner har inletts med länssty-
relsen om detta. Men hur dessa 
diskussioner har gått, har det inte 
gått att få reda på.

Anders Mattsson från fi skeför-
eningen säger: - Vi har lagt ner 
otroligt mycket tid på den här 
frågan, mer än någon kan förstå. 
För att vi vill bevara ett bra fi ske 
i ån, men nu har luften gått ur 
oss totalt. Beslutet i somras gick 
inte vår väg. Just nu hoppas vi på 
kammarkollegiets överklagan. Vi 
gör fortfarande våra regelbundna 
nivåmätningar och nivåstör-
ningar fi nns kvar. Dessa skickas 
regelbundet till länsstyrelsen.

Stefan Grundström på Timrå 
kommun berättar att reno-
veringen av dammen pågår. 
Frågan om torrläggningen och 
diskussionerna om en frivillig 
minimitappning vet han däremot 
inte var det hamnat idag.

Anders Berglund på Fiskeriver-
ket i Härnösand berättar att han 
vet att en prövning av domen 
kommer att göras, men han vet 
inte när. – Däremot låter det inte 
så bra via underhandsinforma-
tion. Om man avgränsar frågan 

till att bara handla om damm-
säkerhet, så blir inte frågan om 
minitappning aktuell. Anders 
berättar att vid elfi ske i somras 
fi ck man över 150 öringsyngel på 
en del av den sträcka som man 
planerar att torrlägga. Det inne-
bär att det byggts upp ett fi skebe-
stånd pga läckaget i dammen. Ett 
bestånd som kommer att dö om 
fåran torrläggs enligt beslutet, 
avslutar Anders Berglund.

Samtliga tillfrågade verkar över-
ens om att beslutet i somras är 
ödesdigert för fi sket i ån. Proble-
met är att domen som framförallt 
avser beslutet om att täta dammen 
i sig inte är fel. Problemet är att 
det i den ursprungliga vattendo-
men inte fi nns något krav på min-
imitappning. Den domen fi nns det 
idag inga ekonomiska möjligheter 
att överklaga.

Torbjörn Tärnhuvud från EON 
berättar att företaget självklart 
vill lösa frågan om minimitapp-
ning på ett positivt sätt. – Vi 
kommer inte att göra något för att 
förhala eller försämra i frågan. 
När domen har vunnit laga kraft 
är vi beredda att diskutera med 
länsstyrelsen om en minimitapp-
ning. Det fi nns inga vare sig tek-
niska eller andra problem för att 
lösa det här, avslutar Torbjörn.
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Nivåstörningar från Lagfors dammen
Vad är det egentligen som kommer att hända?

Har du ont om tid?
Internetboka när det passar dig

Våga vara vacker!

Inlägg från Lagfors byalag
Mellan 4/8 och 17/10 pågår tätning och förstärkning av lagforsdammen i EONs regi. Vattennivån sänks 
därmed succesivt två meter. Torrläggning av slingan (ca 400 meter) nedströms bron till kraftverksutlop-
pets anslutning kommer att utföras.

Inget populärt ingrepp och byborna protesterar mot detta förfarande. 

Införd å byalagets vägnar av Totte


