
Yttrande över ansökan om lagligförklaring av befintlig dammbyggnad och fortsatt 
vattenverksamhet vid Ränneslövs kvarn i Smedjeån i Laholms kommun. 
Målnummer M4153-17 
 
 
Naturskyddsföreningen i Södra Halland har tagit del av handlingarna i ärendet och vi är mycket 
kritiska till åtgärdsplanerna. 
 
Man tänker göra ett dyrt omlöp och ingrepp i ett kulturlandskap utan att få en enda meter extra 
uppväxtområde för laxen. Dammen avses ju bli kvar. 
Bäst vore att förbättra möjligheterna för fiskfaunan genom att försiktigt ta bort dammen och ge 
utrymme för en forsande sträcka. Bevara kulturmiljön med kvarnbyggnaden och angränsande 
beteshage, fördela vattnet från forsen så att vatten rinner både i kvarnrännan och huvudfåran samt 
restaurera åfåran. Då vinner man många hundra kvadratmeter nya lek/uppväxtområden och slipper 
dyra tekniska lösningar och åverkan på omgivande marker. 
 
I avsnittet om den biologiska nyttan av omlöpet medges att det är avhängigt av vilka 
miljöanpassningsåtgärder som genomförs i uppströms belägna vattenkraftverk och dammar. Risken 
finns alltså, att man gör kostsamma åtgärder utan att det ger någon större effekt. 
 
I rubriken för ärendet talas det om ”fortsatt vattenverksamhet”. Så vitt vi förstår finns det inte längre 
någon vattenverksamhet vid Ränneslövs kvarn. Kvarnverksamheten lades ned på 1970-talet. Vid 
nedläggning av gamla kvarnar på andra håll har dammar och kvarnrännor använts för att driva 
mindre kraftverk. Så har inte skett vid Ränneslövs kvarn, alltså finns där ingen verksamhet, om man 
inte räknar in den fiskväg som bekostades av allmänna medel 1989. 
 
Vid den årliga miljömålskonferens, som nyligen arrangerades av Länsstyrelsen i Halland, 
konstaterades att länet har långt kvar innan man lever upp till sina miljömål. En vettig förändring av 
vattenmiljön vid Ränneslövs kvarn skulle utgöra ett bidrag till att komma en bit på väg mot två av 
målen, ”levande sjöar och vattendrag” och ”ett rikt växt- och djurliv”.  Det globala miljömålet om 
biologisk mångfald har alltmer kommit i fokus världen över under den senaste tiden. 
 
Kvarnbyggnaden har självklart ett kulturhistoriskt värde, men den estetiska upplevelsen av 
kvarnmiljön och dess lantliga omgivning skulle snarast förhöjas av ett fritt forsande vattenfall. 
 
Vi anser att Vänersborgs tingsrätt inte bör lagligförklara aktuell ansökan. 
 
För Naturskyddsföreningen i Södra Halland 
Kerstin Seger, ordförande 
 
 
 
   


