Medborgarförslag från Bernt Moberg 2018-12-12

Just nu har vi Gävlebor en unik möjlighet att verkligen reparera Testeboån. Körförbudet
för Strömsbro kraftverk har vunnit laga kraft. Och ägaren vill sälja kraftverket.
Förslag:
Gävle kommun etablerar kontakt med bolaget Nilsson Kraft AB i syfte att genomföra ett köp
av Strömsbro kraftverk i Testeboån och stänga kraftverket för gott.
Varför:
Det finns inte något tillstånd för Strömsbro kraftverk i Testeboån. Länsstyrelsen har förelagt
ägaren till kraftverket, Nilsson Kraft AB, att söka tillstånd för såväl kraftverket i sig som för
att producera el. Bolaget har fler gånger överklagat såväl föreläggande som påföljande
körförbud för kraftverket. Mark- och miljööverdomstolen har nu som sista instans 2018-1206 beslutat att inte ge något prövningstillstånd för ägarens senaste överklagan. Fr.o.m. 201812-08 råder därför körförbud för kraftverket. Förbudet gäller till dess tillstånd finns för
kraftverket.
Bolagets ägare, Per Nilsson, har bestämt sig för att inte söka något tillstånd. Istället vill han
nu som 77-åring sälja kraftverket och dra sig tillbaka. Men att sälja ett över hundra år
gammalt småskaligt kraftverk med körförbud och ett stort förestående investeringsbehov är
inte lätt. En värdering av kraftverket i augusti 2018 utförd av en auktoriserad värderingsman
på uppdrag av Gävle kommun visar att kraftverkets marknadsvärde är mycket lågt.
Jag kan garantera att ingen som sätter sig in i detta ärende kan komma fram till att det bästa
för Gävle är att låta Strömsbro kraftverk drivas vidare. Kraftverket påverkar laxens och andra
arters möjligheter att röra sig upp och ner i Testeboån. Utbyggnaden av vattenkraften slog
en gång i tiden ut de vandrande fiskarterna från Testeboån. Ett långvarigt och målmedvetet
arbete har nu lyckats återetablera lax i Testeboån. Men laxarna är mycket få. 2018 vandrade
endast 21 laxar upp för att leka i Testeboån. Öppnar vi upp Testeboån i Strömsbro kommer
antalet laxar flerfaldigas. Potentiell lekvandring av lax i Testeboån är flera hundra laxar varje
år. Kanske rentav uppemot tusen laxar.
Strömsbro kraftverk ligger längst ner i ett av landets få vildlaxvattendrag, (Testeboån är
klassat som vildlaxvatten fr.o.m. 2013). Testeboån är dessutom ett Natura 2000-område, två
naturreservat och utpekat som indexvattendrag för laxen i Östersjön. Därtill är Testeboån
utpekat som särskilt värdefullt vattendrag i de regionala och lokala miljömålen. Det går
knappt att få högre naturvärden än vad Testeboån har idag.
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Allt lugnt kan tyckas. Råder det körförbud för kraftverket är väl allt frid och fröjd? Det
stämmer, men kraftverket är ute till försäljning. Skulle någon köpa kraftverket, söka tillstånd
och trots allt få ett tillstånd blir det ett mycket stort bakslag för arbetet med Testeboån.
Att stänga Strömsbro kraftverk blir den i särklass mest betydelsefulla fiskevårdsåtgärden
någonsin i Gävle. Vinnare blir inte bara Testeboån och den biologiska mångfalden. Hela
Gävle blir vinnare. Vi får en ännu attraktivare stad och ett rikare friluftsliv. Högre livskvalité
helt enkelt. Till och med nuvarande kraftverksägare blir vinnare då han får en chans att bli av
med kraftverket.
Finansiering:
Sammantaget innebär Testeboåns alla värden att en åtgärd som att stänga Strömsbro
kraftverk kommer få högsta möjliga prioritet när det gäller finansiering av åtgärden. En
sondering bland potentiella finansiärer som undertecknad gjort visar att Havs- och
vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Sveriges Sportfiske- &
Fiskevårdsförbund, Dam Removal Europe, Vattenkraftens Miljöfond, Leader Gästrikebygden,
Stiftelsen för Östersjölaxen och flera lokala företag är beredda att vara med och finansiera
ett inköp och stängning av Strömsbro kraftverk.
Nu måste någon ta rollen som motpart till kraftverksägaren och komma överens om ett köp
av kraftverket. Det är för Gävle och för alla oss Gävlebor vi ska stänga kraftverket. Därför är
det Gävle kommun som ska ta rollen som motpart. Vi får helt enkelt inte missa denna
möjlighet.
Hudiksvall, Nordanstig och Klippan är exempel på kommuner som redan köpt och stängt
flera gamla vattenkraftverk.
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