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Öppet brev till kult rminister 

Olof Karlsson 
SERO 

När medlemmar av Isla..rrllika 
Staten slår .>önder omistliga 
kulturarv förfasar vi oss. När 
samma sak händer i Sverige bryr 
vi oss inre. 

Det jag länker på är den riv
ning av gamla vanenkraftverk 
och dammar som fwmits och 
fungerat i hundratals år. De fal
ler offer för en kanske tillBillig 
uppvärdering av en miljöfakLOr 
~ fiskars möjlighet att vandra 
fritT. Om några år kanske andra 
miljöfaktorer tilldelas mycket 
högre värden än lishandring. 
Som rill exempel bevarande av 
våtmarker som försvinner om 
dammar rivs, att växmäringsäm
nen hindras att frin flöda lit i ha-
ver, att stabila månghundraåriga 
ekosystem rivs upp etcetera. 

Värdet av bättre fiskvandring 

kan då nedvärderas och andra 
faktorer ges större vikt. Men om 
vi in Le ser upp kan rivning av 
gamla kul turarv redan genom
föns på ett oåterkalleligt särr 
som inre går att ångra. 

Vid miljöprovoing av tillstånd 
an driva verksamheten vidare 
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f dag kraver man att alfa gamla vattenkraftverk ska miljöprövas. Detta kostar 200 000-300 000 
kronor och utfallet är osäkert. Alltihop har lagt en död hand över branschen. 

ska hänsyn tas till kulmrarvsvär lagt en död hand över bran ket drabbar de företag som 
det. Detta ska vägas iu, m en har schen. Ibland har foreläggande är verksamma i det området. 
i de ärenden som hittills avgjons om att söka miljötillsdnd kom Om vi s~dan granskar besluts
inre tilldelats värde eller hänsyn. binerats med förbud mOT forrsatt ordningen före en beslut om 
Kravet på ny m Ujöprövning av drift. Därför 6tängS produk rivning, tas alla beslut av tjänste
gamla vattenkraftverk tiJl en rionen i många smä kraftverk män från länsstyrelser och uppåt 
kostnad av 200 000-300 000 nu av och behov av eventuella utan politiskt inflytande för 
kronor med osäkert utfal l har reparationer beställs inte, vil- rimlighetsbedömning och utan 

krav på att värdera projektets 
värde som kulturarv. För an få 
in värder som kulrurarv före
slår jag an [ör vanenkraftverk 
upp till 250 kilowarr överlåts 
miljöprövningen till kom
munerna och deras nämn·· 
der. Genom att avlasta den 
ordinarie rättsprocessen vid 
prövning av småkraftverk och 
mindre dammar frigörs tid [ör 
snabbare bedömning av övriga 
ärenden. 

För att förhindra fortSaLt ut
plåning av omistliga kulturarv 
på grund av kanske tiLlfållig 
kraftig övervardering av fak·· 
torn bättre fiskvandring, fore
slår jag an regeringen inför en 
tioårigt moratorium med f01
bud att riva små kraftverk och 
dammar. 

Detta bör ske snarast innan 
ännu större misstag fonsät·· 
ter. Dessutom behöver EU:s 
varrendJrektiv omrolkas, från 
exrrem övertolkning till en 
betydligt mildare tolkning Iikr 
den Storbritannien gjort. Där 
rutits kulrurarv leva vidare och 
viss urbyggnad av vattenkraft
verk får ske. Enligt samma di
rektiv men med olikanauonell 
colkning. 


