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Bakgrund 

För att skapa en mer sammanhållen bild av hur den allmänna fiskeskadan i Ljungan är 

reglerad har Ljungans Vattenregleringsföretag bett Hagströms Vattenvård & Miljörätt 

AB att kartlägga och dokumentera hur den allmänna fiskeskadan är reglerad i Ljungan.  

 

Genomförande 

Som grund för arbetets genomförande har ett mycket omfattande material ställts till 

utredarens förfogande. Materialet utgörs i huvudsak av domstolshandlingar i 

pappersformat samt en stor mängd digitala vattendomar. Arbetet har utförts 

koncentrerat under en del av november månad 2020, under en relativt begränsad tid 

med tanke på det omfattande materialet. Resultatet av arbetet har sammanställts i en 

Excel fil som redovisas såsom bilagor (1-4) till detta dokument. En översiktskarta med 

de berörda företagen återfinns som bilaga 5.   

 

Kortfattad beskrivning – reglering allmän fiskeskada  

Lax- och havsöring 

Sammanfattningsvis kan kortfattat sägas att den allmänna fiskeskadan rörande lax- och 

havsöring bygger idag på ett avtal som tecknades 1994 mellan Kammarkollegiet och 

Fiskeriverket å ena sidan, samt kraftverksägarna å andra sida. Avtalet föreskriver en 

skyldighet att betala den faktiska årliga kostnaden för att utsätta 30 200 smolt av lax 

och/eller havsöring inkluderat avelsfiske, odling och kontroll. Som grund finns i 

huvudsak tre domar som reglerar fiskeskadan rörande lax och havsöring och skulle 

avtalet inte hållas så ska förpliktelser i dessa domar åter fullgöras. I deldom 1982-08-03 i 

mål nr VA 14/75 så befriades ägarna från att ha en fiskväg vid Viforsens kraftverk men 

ålades samtidigt att anlägga ett centralfiske och en anläggning för avelsfiske m.m.  
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Övriga fiskeskada med undantag för lax, havsöring och ål 

När det gäller reglering av den allmänna fiskeskadan med undantag för lax och 

havsöring samt ål så regleras majoriteten av skadan i två fiskeriplaner, Fiskeriplan för 

Nedre Ljungan (VA 13/77, 1984-07-11) samt Fiskeriplan för Övre Ljungan (VA 16/85, 

1986-09-25). Fiskeriplanerna går i grunden ut på att: Tidigare fastställda förpliktelser 

enligt 2:8 ÄVL och sådana som ännu icke ägt rum slutligt ersätts med avgifter att 

användas för fiskevårdande åtgärder. Avgifter enligt 2:10 ÄVL ligger utanför 

fiskeriplanerna.   

 

Ålfiskeintresset 

Från Bursnäs kraftverk ned till havet inkl. delar av Gimån regleras den allmänna 

ålfiskeskadan i dom A 43/61 (1989-06-29). Sökandena befrias från tidigare ålagda 

skyldigheter samt alla uppskjutna frågor om föreskrifter avseende allmänt ålfiskeintresse 

genom att utge en årlig avgift om 16 000 kr per år räknat i 1988 års penningvärde. 

 

Uppströms Bursnäs kraftverk så är ålfiskeskadan reglerad på så sätt att det finns en 

skyldighet att deltaga i kostnaderna för central uppsamling och gemensam transport av 

ålyngel från nedersta kraftverket i älven, om sådan uppsamling och transport blir aktuell.   

 

Kräftfiskeintresset 

Med några små undantag så regleras det allmänna kräftfiskeintresset från Bursnäs 

kraftverk ner till havet genom Fiskeriplan för Nedre Ljungan, dvs avgifterna täcker även 

in skadorna på det allmänna kräftfisket. I det material som har gåtts igenom så har det 

inte noterats att några mål rörande företag belägna uppströms Bursnäs kraftverk har 

omfattat någon väckt fråga om skada på det allmänna kräftfiskeintresset.  
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Bilagor 

1) Redovisning av hur den allmänna fiskeskadan i Ljungan reglerats (A3-format). 

2) Särredovisning av hur det allmänna lax- och havsöringsfisket reglerats. 

3) Redovisning av processen för Fiskeriplan för Nedre Ljungan (VA 13/77). 

4) Redovisning av processen för Fiskeriplan för Övre Ljungan (VA 16/85 

5) Översiktskarta  

 

 

 

 



Anläggning Typ Vattendrag allmänt lax- och havsöringsintresse Tidigare 2:8 villkor nu ersatt av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan, dom VA 13/77 (1984-07-11). 
Avser sträckan från Bursnäs krv-havet. 
Undantag: allmänt lax- och ålfiske, allmänt 
kräftfiske mellan Holmsjön-Ångesjön samt i 
Johannisbergsselet, 2:10 avgifter. För närmare 
redogörelse se flik: VA 13-77 Fiskeriplan 
N.Ljungan.

Tidigare 2:8-villkor nu ersatt av Fiskeriplan för 
Övre Ljungan, dom VA 16/75 (1986-09-25). 
Avser sträckan Holsmjön - Bursnäs krv. 
Undantag: allmänt ålfiske, 2:10-avgifter. För 
närmare redogörelse se flik: VA 16-85 
Fiskeriplan Ö.Ljungan.

Kvarvarande 2:8 villkor (Gäller utöver Fiskeriplanen för Nedre eller Övre Ljungan) allmänt kräftfiskeintresse allmänt ålfiskeintresse Avgift 2:10

Viforsen Krv Ljungan se flik "Lax- och havsöringsdomarna" Omfattas nu av Fiskeriplan för Nedre 
Ljungan

Omfattas nu av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan

Reglerat i dom A 43/61 (1989-06-29). Sökandena befrias från 
tidigare ålagda skyldigheter samt alla uppskjutna frågor om 
föreskrifter avseende allmänt ålfiskeintresse genom att utge en 
årlig avgift om 16 000 kr per år räknat i 1988 års penningvärde.  

Villkor om årlig avgift på 1771 kr (VA 14/75  (1982-08-03). Vilkor om engångsavgift om 
5 000 kr i dom för Nedre Ljungans korttidsreglering,
etapp II (1983-01-25 VA 15/75, sid 30.), obs avgiften är för de berörda företagen 
tillsammans.

Matfors Krv Ljungan se flik "Lax- och havsöringsdomarna" Omfattas nu av Fiskeriplan för Nedre 
Ljungan

Omfattas nu av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan

Reglerat i dom A 43/61 (1989-06-29). Sökandena befrias från 
tidigare ålagda skyldigheter samt alla uppskjutna frågor om 
föreskrifter avseende allmänt ålfiskeintresse genom att utge en 
årlig avgift om 16 000 kr per år räknat i 1988 års penningvärde.  

Vilkor om engångsavgift om 5 000 kr i dom för Nedre Ljungans korttidsreglering,
etapp II (1983-01-25 VA 15/75, sid 30.), obs avgiften är för de berörda företagen 
tillsammans.

Skallböle Krv Ljungan se flik "Lax- och havsöringsdomarna" Omfattas nu av Fiskeriplan för Nedre 
Ljungan

Omfattas nu av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan

Reglerat i dom A 43/61 (1989-06-29). Sökandena befrias från 
tidigare ålagda skyldigheter samt alla uppskjutna frågor om 
föreskrifter avseende allmänt ålfiskeintresse genom att utge en 
årlig avgift om 16 000 kr per år räknat i 1988 års penningvärde.  
(Tidigare bestämmelse: Sökande skall vid dammen inrätta 
ålyngelledare samt under juni-september tillsläppa vatten till 
denna. Om det skulle visa sig lämpligare att istället centralt 
uppsamla ålynglet nedströms Skallböleforsen kan denna fråga 
upptas till särskild behandling på anmälan av part.)

530 kr, årsbelopp (dom 1949), uppgift kommer från "Fiskevårdsplan för Nedre Ljungan, 
1977, Perola Nordberg",  domen ej hittad. Villkor om engångsavgift om 3 550 kr i dom 
för Nedre Ljungans kortidsreglering etapp 1 (1975-08-22, A 43/61, sid 82), obs avgiften 
är för de berörda företagen tillsammans. Vilkor om engångsavgift om 5 000 kr i dom för 
Nedre Ljungans korttidsreglering, etapp II (1983-01-25 VA 15/75, sid 30.), obs avgiften 
är för de berörda företagen tillsammans.

Nederede Krv Ljungan se flik "Lax- och havsöringsdomarna" Omfattas nu av Fiskeriplan för Nedre 
Ljungan. OBS företaget "Nederede 2" med 
mål nr VA 11/75 omfattas inte deldom DVA 
42, 1984-07-11). Kolla upp om det finns 
villkor där! 

Omfattas nu av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan

Reglerat i dom A 43/61 (1989-06-29). Sökandena befrias från 
tidigare ålagda skyldigheter samt alla uppskjutna frågor om 
föreskrifter avseende allmänt ålfiskeintresse genom att utge en 
årlig avgift om 16 000 kr per år räknat i 1988 års penningvärde.  
(Tidigare bestämmelse: Sökande skall medverka i transport av 
ålyngel från central uppsamling längre ned i älven och till dess 
årligen utsätta 50 kg ålyngel i Torpsjön.)

648 kr, årsbelopp (dom 1957), uppgift kommer från "Fiskevårdsplan för Nedre Ljungan, 
1977, Perola Nordberg", domen ej hittad. Villkor om engångsavgift om 3 550 kr i dom 
för Nedre Ljungans kortidsreglering etapp 1 (1975-08-22, A 43/61, sid 82), obs avgiften 
är för de berörda företagen tillsammans. Vilkor om engångsavgift om 5 000 kr i dom för 
Nedre Ljungans korttidsreglering, etapp II (1983-01-25 VA 15/75, sid 30.), obs avgiften 
är för de berörda företagen tillsammans.

Ljunga Krv Ljungan se flik "Lax- och havsöringsdomarna" Omfattas nu av Fiskeriplan för Nedre 
Ljungan

Omfattas nu av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan. Undantag 
Johannisbergsselet. I dom 1997-10-
08 A 43/61/13, DVA 26, avgörs 
slutligt den uppskjutna frågan om 
allmänt kräftfiskeintresse genom att 
domstolen förpliktigar sökandena 
att utge ett belopp på 70 000 kr till 
fiskeriverket för att användas för 
biotopvårdande åtgärder inom 
grupp 13. Fiskeriverket förbehölls 
rätt att föreslå ytterligare insatser 
om kräftbeståndet fortsatta att 
minska genom att kammarkollegiet 
eller berörd kommun anmälde 
oförutsedd skada senast den 31 
december 2001.

Reglerat i dom A 43/61 (1989-06-29). Sökandena befrias från 
tidigare ålagda skyldigheter samt alla uppskjutna frågor om 
föreskrifter avseende allmänt ålfiskeintresse genom att utge en 
årlig avgift om 16 000 kr per år räknat i 1988 års penningvärde. 
(Tidigare bestämmelse: Sökande skall medverka i transport av 
ålyngel från central uppsamling längre ned i älven och till dess 
årligen utsätta 25 kg ålyngel ovanför kraftverksdammen.)

Villkor om engångsavgift om 3 550 kr i dom för Nedre Ljungans kortidsreglering etapp 1 
(1975-08-22, A 43/61, sid 82), obs avgiften är för de berörda företagen tillsammans. 
Vilkor om engångsavgift om 5 000 kr i dom för Nedre Ljungans korttidsreglering,
etapp II (1983-01-25 VA 15/75, sid 30.), obs avgiften är för de berörda företagen 
tillsammans.

Bilaga 1: Redovisning av hur den allmänna fiskeskadan i Ljungan reglerats (A3-format) 



Anläggning Typ Vattendrag allmänt lax- och havsöringsintresse Tidigare 2:8 villkor nu ersatt av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan, dom VA 13/77 (1984-07-11). 
Avser sträckan från Bursnäs krv-havet. 
Undantag: allmänt lax- och ålfiske, allmänt 
kräftfiske mellan Holmsjön-Ångesjön samt i 
Johannisbergsselet, 2:10 avgifter. För närmare 
redogörelse se flik: VA 13-77 Fiskeriplan 
N.Ljungan.

Tidigare 2:8-villkor nu ersatt av Fiskeriplan för 
Övre Ljungan, dom VA 16/75 (1986-09-25). 
Avser sträckan Holsmjön - Bursnäs krv. 
Undantag: allmänt ålfiske, 2:10-avgifter. För 
närmare redogörelse se flik: VA 16-85 
Fiskeriplan Ö.Ljungan.

Kvarvarande 2:8 villkor (Gäller utöver Fiskeriplanen för Nedre eller Övre Ljungan) allmänt kräftfiskeintresse allmänt ålfiskeintresse Avgift 2:10

Hermansboda Krv Ljungan se flik "Lax- och havsöringsdomarna" Omfattas nu av Fiskeriplan för Nedre 
Ljungan

Omfattas nu av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan

Reglerat i dom A 43/61 (1989-06-29). Sökandena befrias från 
tidigare ålagda skyldigheter samt alla uppskjutna frågor om 
föreskrifter avseende allmänt ålfiskeintresse genom att utge en 
årlig avgift om 16 000 kr per år räknat i 1988 års penningvärde.  
(Tidigare bestämmelse: Sökande skall medverka i transport av 
ålyngel från central uppsamling längre ned i älven och till dess 
årligen utsätta 50 kg ålyngel.)

Villkor om engångsavgift om 3 550 kr i dom för Nedre Ljungans kortidsreglering etapp 1 
(1975-08-22, A 43/61, sid 82), obs avgiften är för de berörda företagen tillsammans. 
Vilkor om engångsavgift om 5 000 kr i dom för Nedre Ljungans korttidsreglering,
etapp II (1983-01-25 VA 15/75, sid 30.), obs avgiften är för de berörda företagen 
tillsammans.

Partboda Krv Ljungan se flik "Lax- och havsöringsdomarna" Omfattas nu av Fiskeriplan för Nedre 
Ljungan

Omfattas nu av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan

Reglerat i dom A 43/61 (1989-06-29). Sökandena befrias från 
tidigare ålagda skyldigheter samt alla uppskjutna frågor om 
föreskrifter avseende allmänt ålfiskeintresse genom att utge en 
årlig avgift om 16 000 kr per år räknat i 1988 års penningvärde. 
(Tidigare bestämmelse: Sökande skall medverka i transport av 
ålyngel från central uppsamling längre ned i älven och till dess 
årligen utsätta 50 kg ålyngel i Ångesjön.) 

Villkor om engångsavgift om 3 550 kr i dom för Nedre Ljungans kortidsreglering etapp 1 
(1975-08-22, A 43/61, sid 82), obs avgiften är för de berörda företagen tillsammans. 
Vilkor om engångsavgift om 5 000 kr i dom för Nedre Ljungans korttidsreglering,
etapp II (1983-01-25 VA 15/75, sid 30.), obs avgiften är för de berörda företagen 
tillsammans.

Järnvägsforsen Krv Ljungan se flik "Lax- och havsöringsdomarna" Omfattas nu av Fiskeriplan för Nedre 
Ljungan

reglerat i dom A 13/67 (1993-03-
01). Fastställelse av minimitappning 
till 6 kbm/s under tiden 15 maj-30 
september och till 2 kbm/s under 
övrig tid. Utsättningskyldighet 
kräftor 60 tjog årligen under 5 år.  
Utföra bå-åtgärder i Sillreforsen 
nedströms Ringdalsdammen.

Reglerat i dom A 43/61 (1989-06-29). Sökandena befrias från 
tidigare ålagda skyldigheter samt alla uppskjutna frågor om 
föreskrifter avseende allmänt ålfiskeintresse genom att utge en 
årlig avgift om 16 000 kr per år räknat i 1988 års penningvärde.  

Villkor om engångsavgift om 3 550 kr i dom för Nedre Ljungans kortidsreglering etapp 1 
(1975-08-22, A 43/61, sid 82). Vilkor om engångsavgift om 5 000 kr i dom för Nedre 
Ljungans korttidsreglering, etapp II (1983-01-25 VA 15/75, sid 30.).

Holmsjön Regl. Ljungan Omfattas nu av Fiskeriplan för Nedre 
Ljungan

Fiskväg Aloppan och i grunddamm i Stora Börtnans utlopp. (dom 1973-10-12 i A 
43/61, A 7/68, A 23/65.

Omfattas nu av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan

Reglerat i dom A 43/61 (1989-06-29). Sökandena befrias från 
tidigare ålagda skyldigheter samt alla uppskjutna frågor om 
föreskrifter avseende allmänt ålfiskeintresse genom att utge en 
årlig avgift om 16 000 kr per år räknat i 1988 års penningvärde.  

Villkor om engångsavgift om 3 550 kr i dom för Nedre Ljungans kortidsreglering etapp 1 
(1975-08-22, A 43/61, sid 82), obs avgiften är för de berörda företagen tillsammans. 
Vilkor om engångsavgift om 5 000 kr i dom för Nedre Ljungans korttidsreglering,
etapp II (1983-01-25 VA 15/75, sid 30.), obs avgiften är för de berörda företagen 
tillsammans.

Havern-Mellansjön Regl. Ljungan Omfattas nu av Fiskeriplan för Nedre 
Ljungan

Fiskväg vid damm i Sörströmmen. ("Vattendomstolen godkänner 
vattenrättsdomarresolutionen om anläggande av fiskväg i Sörströmmen samt 
förpliktar sökandena att för framtiden vidmakthålla fiskvägen och tillsläppa för dess 
drift erforderligt vatten." (Dom 1964-02-18, mål A 43/61, sid 42)

Omfattas nu av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan

Reglerat i dom A 43/61 (1989-06-29). Sökandena befrias från 
tidigare ålagda skyldigheter samt alla uppskjutna frågor om 
föreskrifter avseende allmänt ålfiskeintresse genom att utge en 
årlig avgift om 16 000 kr per år räknat i 1988 års penningvärde.  

Bursnäs Krv Ljungan Omfattas nu av Fiskeriplan för Nedre 
Ljungan

Omfattas nu av Fiskeriplan för Övre Ljungan Villkor om deltaga i kostnaderna för central uppsamling och 
gemensam transport av ålyngel från nedersta kraftverket i älven, 
om sådan uppsamling och transport blir aktuell (dom 1973-10-
12 A 43/61, DVA 48, sid 118,119).

Årlig avgift om 433 kr (dom 1973-10-12 A 43/61, DVA 48, sid 118,119).

Turinge Krv Ljungan Omfattas nu av Fiskeriplan för Övre Ljungan Villkor om deltaga i kostnaderna för central uppsamling och 
gemensam transport av ålyngel från nedersta kraftverket i älven, 
om sådan uppsamling och transport blir aktuell (dom 1973-10-
12 A 43/61, DVA 48, sid 99.).

Årlig avgift om 980 kr (dom 1973-10-12 A 43/61, DVA 48, sid 99).

Rätan Krv Ljungan Omfattas nu av Fiskeriplan för Övre Ljungan Villkor om deltaga i kostnaderna för central uppsamling och 
gemensam transport av ålyngel från nedersta kraftverket i älven, 
om sådan uppsamling och transport blir aktuell (dom 1973-10-
12 A 43/61, DVA 48, sid 92.).

årlig avgift om 2 475 kr. (dom 1973-10-12 i A 43/61, DVA 48)



Anläggning Typ Vattendrag allmänt lax- och havsöringsintresse Tidigare 2:8 villkor nu ersatt av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan, dom VA 13/77 (1984-07-11). 
Avser sträckan från Bursnäs krv-havet. 
Undantag: allmänt lax- och ålfiske, allmänt 
kräftfiske mellan Holmsjön-Ångesjön samt i 
Johannisbergsselet, 2:10 avgifter. För närmare 
redogörelse se flik: VA 13-77 Fiskeriplan 
N.Ljungan.

Tidigare 2:8-villkor nu ersatt av Fiskeriplan för 
Övre Ljungan, dom VA 16/75 (1986-09-25). 
Avser sträckan Holsmjön - Bursnäs krv. 
Undantag: allmänt ålfiske, 2:10-avgifter. För 
närmare redogörelse se flik: VA 16-85 
Fiskeriplan Ö.Ljungan.

Kvarvarande 2:8 villkor (Gäller utöver Fiskeriplanen för Nedre eller Övre Ljungan) allmänt kräftfiskeintresse allmänt ålfiskeintresse Avgift 2:10

Trångfors Krv Ljungan Omfattas nu av Fiskeriplan för Övre 
Ljungan. I tidigare dom förpliktats att utföra 
och vidmakthålla grundammar, försedda 
med med fiskvägar, inom kraftverket 
berörda älvsträckor. Någon ändring av de 
förpliktelserna yrkades ej i målet om 
Fiskerieplan för Övre Ljungan (VA 16-85). 
Se ruta till höger.    

Deldom 1983-03-15 A 43/61/4: Frågan om allmänt fiskeintresse förklarades slutligt 
avgjord utan andra skyldigheter än att utforma grunddammarna, så att de 
möjliggör fiskvandring (inte hittat domen!). Till Kungl. Fiskeristyrelsen utgiva ett 
engångsbelopp om 5 000 kr att användas främst för att i Nortjärn vid Rätanssjön i 
Bergs kommun ordna ersättningsfiske (1973-12-12 A 43/61, DVA 48).

Villkor om deltaga i kostnaderna för central uppsamling och 
gemensam transport av ålyngel från nedersta kraftverket i älven, 
om sådan uppsamling och transport blir aktuell (dom 1973-10-
12 A 43/61, DVA 48, sid 92.).

Årlig avgift om 5 500 kr faställd i dom 1986-09-25 VA 16/85, DVA 38, sid 15,16. 

Lännässjön Regl. Ljungan Omfattas nu av Fiskeriplan för Övre Ljungan Deldom 1983-03-15 (A 43/61/4: Frågan om allmänt fiskeintresse förklarades slutligt 
avgjord utan andra skyldigheter än att utforma grunddammarna, så att de 
möjliggör fiskvandring (inte hittat domen). Till Kungl. Fiskeristyrelsen utgiva ett 
engångsbelopp om 5 000 kr att användas främst för att i Nortjärn vid Rätanssjön i 
Bergs kommun ordna ersättningsfiske (1973-12-12 A 43/61, DVA 48).

Innefattas eventuellt också i villkoren för allmänt ålfiskeintresse 
som domstolen föreskriver för Rätans krv (sid 92), Turinge krv 
(sid 99) och för Bursnäs krv (sid 118,119). Se formulering: 
"Vattendomstolen
Med anledning av vad sålunda upptagits uttalar 
vattendomstolen: fortsättningen av domen använder domstolen 
uttrycken "de hittills genomförda företagen" för regleringar och 
kraftverk, som tagits i drift före huvudförhandlingen i oktober 
1972, samt "de tillkommande företagen" såsom samlingsbegrepp 
för Flåsjön-Gruckens och Lännässjöns årsregleringar, 
Lännässjöns korttidsreglering, Flåsjö kraftverk med 
korttidsreglering och Trångfors kraftverk eller några av dessa 
företag"  ( se sid 51 dom 1973-10-12 A 43/61, DVA 48). När 
domstolen föreskriver villkoren för Rätans krv (sid 92), Turinge 
krv (sid 99) och för Bursnäs krv (sid 188,119) så är 
formuleringen enligt detta: "Vattendomstolen                                     
På grund av vad sålunda förekommit och då vattendomstolen 
finner sig kunna godtaga de överenskomna föreskrifterna, 
förordnas, att på grund av den inverkan på allmänt fiskeintresse, 
som förorsakas av de hittills genomförda företagen samt de 
tillkommande företagen, skall sökandena ..."

Innefattas eventuellt i de övriga utdömda 2:10 avgifterna i domen 1973-10-12. Se 
formulering: "Vattendomstolen
Med anledning av vad sålunda upptagits uttalar vattendomstolen:
fortsättningen av domen använder domstolen uttrycken "de hittills
genomförda företagen" för regleringar och kraftverk, som
tagits i drift före huvudförhandlingen i oktober 1972, samt "de
tillkommande företagen" såsom samlingsbegrepp för Flåsjön-Gruckens
och Lännässjöns årsregleringar, Lännässjöns korttidsreglering,
Flåsjö kraftverk med korttidsreglering och Trångfors kraftverk
eller några av dessa företag", ( se sid 51 dom 1973-10-12 A 43/61, DVA 48). När 
domstolen föreskriver villkoren för Rätans krv (sid 92), Turinge krv (sid 99) och för 
Bursnäs krv (sid 188,119) så är formuleringen enligt detta: "Vattendomstolen                   
På grund av vad sålunda förekommit och då vattendomstolen finner sig kunna godtaga 
de överenskomna föreskrifterna, förordnas, att på grund av den inverkan på allmänt 
fiskeintresse, som förorsakas av de hittills genomförda företagen samt de tillkommande 
företagen, skall sökandena ..."

Flåsjö Krv Ljungan Omfattas nu av Fiskeriplan för Övre 
Ljungan. Någon ändring av de förpliktelser 
som följer av 1973-10-12 i A 43/61 mfl. 
yrkades ej i målet om Fiskerieplan för Övre 
Ljungan (VA 16-85). Se ruta till höger. 

Fiskväg vid Aloppan ochi grunddamm i Stora Börtnans utlopp (dom 1973-10-12, A 
43/61, A 7/68, A 23/65,  sid 21.). Till Kungl. Fiskeristyrelsen utgiva ett 
engångsbelopp om 5 000 kr att användas främst för att i Nortjärn vid Rätanssjön i 
Bergs kommun ordna ersättningsfiske (1973-12-12 A 43/61, DVA 48).

Innefattas eventuellt också i villkoren för allmänt ålfiskeintresse 
som domstolen föreskriver för Rätans krv (sid 92), Turinge krv 
(sid 99) och för Bursnäs krv (sid 118,119). Se formulering: 
"Vattendomstolen
Med anledning av vad sålunda upptagits uttalar 
vattendomstolen: fortsättningen av domen använder domstolen 
uttrycken "de hittills genomförda företagen" för regleringar och 
kraftverk, som tagits i drift före huvudförhandlingen i oktober 
1972, samt "de tillkommande företagen" såsom samlingsbegrepp 
för Flåsjön-Gruckens och Lännässjöns årsregleringar, 
Lännässjöns korttidsreglering, Flåsjö kraftverk med 
korttidsreglering och Trångfors kraftverk eller några av dessa 
företag"  ( se sid 51 dom 1973-10-12 A 43/61, DVA 48). När 
domstolen föreskriver villkoren för Rätans krv (sid 92), Turinge 
krv (sid 99) och för Bursnäs krv (sid 188,119) så är 
formuleringen enligt detta: "Vattendomstolen                                     
På grund av vad sålunda förekommit och då vattendomstolen 
finner sig kunna godtaga de överenskomna föreskrifterna, 
förordnas, att på grund av den inverkan på allmänt fiskeintresse, 
som förorsakas av de hittills genomförda företagen samt de 
tillkommande företagen, skall sökandena ..."

Innefattas eventuellt i de övriga utdömda 2:10 avgifterna i domen 1973-10-12. Se 
formulering: "Vattendomstolen
Med anledning av vad sålunda upptagits uttalar vattendomstolen:
fortsättningen av domen använder domstolen uttrycken "de hittills
genomförda företagen" för regleringar och kraftverk, som
tagits i drift före huvudförhandlingen i oktober 1972, samt "de
tillkommande företagen" såsom samlingsbegrepp för Flåsjön-Gruckens
och Lännässjöns årsregleringar, Lännässjöns korttidsreglering,
Flåsjö kraftverk med korttidsreglering och Trångfors kraftverk
eller några av dessa företag", ( se sid 51 dom 1973-10-12 A 43/61, DVA 48). När 
domstolen föreskriver villkoren för Rätans krv (sid 92), Turinge krv (sid 99) och för 
Bursnäs krv (sid 188,119) så är formuleringen enligt detta: "Vattendomstolen                   
På grund av vad sålunda förekommit och då vattendomstolen finner sig kunna godtaga 
de överenskomna föreskrifterna, förordnas, att på grund av den inverkan på allmänt 
fiskeintresse, som förorsakas av de hittills genomförda företagen samt de tillkommande 
företagen, skall sökandena ..."



Anläggning Typ Vattendrag allmänt lax- och havsöringsintresse Tidigare 2:8 villkor nu ersatt av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan, dom VA 13/77 (1984-07-11). 
Avser sträckan från Bursnäs krv-havet. 
Undantag: allmänt lax- och ålfiske, allmänt 
kräftfiske mellan Holmsjön-Ångesjön samt i 
Johannisbergsselet, 2:10 avgifter. För närmare 
redogörelse se flik: VA 13-77 Fiskeriplan 
N.Ljungan.

Tidigare 2:8-villkor nu ersatt av Fiskeriplan för 
Övre Ljungan, dom VA 16/75 (1986-09-25). 
Avser sträckan Holsmjön - Bursnäs krv. 
Undantag: allmänt ålfiske, 2:10-avgifter. För 
närmare redogörelse se flik: VA 16-85 
Fiskeriplan Ö.Ljungan.

Kvarvarande 2:8 villkor (Gäller utöver Fiskeriplanen för Nedre eller Övre Ljungan) allmänt kräftfiskeintresse allmänt ålfiskeintresse Avgift 2:10

Flåsjön-Grucken Regl. Ljungan  Omfattas nu av Fiskeriplan för Övre 
Ljungan  

Till Kungl. Fiskeristyrelsen utgiva ett engångsbelopp om 5 000 kr att användas 
främst för att i Nortjärn vid Rätanssjön i Bergs kommun ordna ersättningsfiske 
(1973-12-12 A 43/61, DVA 48).

Innefattas eventuellt också i villkoren för allmänt ålfiskeintresse 
som domstolen föreskriver för Rätans krv (sid 92), Turinge krv 
(sid 99) och för Bursnäs krv (sid 118,119). Se formulering: 
"Vattendomstolen
Med anledning av vad sålunda upptagits uttalar 
vattendomstolen: fortsättningen av domen använder domstolen 
uttrycken "de hittills genomförda företagen" för regleringar och 
kraftverk, som tagits i drift före huvudförhandlingen i oktober 
1972, samt "de tillkommande företagen" såsom samlingsbegrepp 
för Flåsjön-Gruckens och Lännässjöns årsregleringar, 
Lännässjöns korttidsreglering, Flåsjö kraftverk med 
korttidsreglering och Trångfors kraftverk eller några av dessa 
företag"  ( se sid 51 dom 1973-10-12 A 43/61, DVA 48). När 
domstolen föreskriver villkoren för Rätans krv (sid 92), Turinge 
krv (sid 99) och för Bursnäs krv (sid 188,119) så är 
formuleringen enligt detta: "Vattendomstolen                                     
På grund av vad sålunda förekommit och då vattendomstolen 
finner sig kunna godtaga de överenskomna föreskrifterna, 
förordnas, att på grund av den inverkan på allmänt fiskeintresse, 
som förorsakas av de hittills genomförda företagen samt de 
tillkommande företagen, skall sökandena ..."

Innefattas eventuellt i de övriga utdömda 2:10 avgifterna i domen 1973-10-12. Se 
formulering: "Vattendomstolen
Med anledning av vad sålunda upptagits uttalar vattendomstolen:
fortsättningen av domen använder domstolen uttrycken "de hittills
genomförda företagen" för regleringar och kraftverk, som
tagits i drift före huvudförhandlingen i oktober 1972, samt "de
tillkommande företagen" såsom samlingsbegrepp för Flåsjön-Gruckens
och Lännässjöns årsregleringar, Lännässjöns korttidsreglering,
Flåsjö kraftverk med korttidsreglering och Trångfors kraftverk
eller några av dessa företag", ( se sid 51 dom 1973-10-12 A 43/61, DVA 48). När 
domstolen föreskriver villkoren för Rätans krv (sid 92), Turinge krv (sid 99) och för 
Bursnäs krv (sid 188,119) så är formuleringen enligt detta: "Vattendomstolen                   
På grund av vad sålunda förekommit och då vattendomstolen finner sig kunna godtaga 
de överenskomna föreskrifterna, förordnas, att på grund av den inverkan på allmänt 
fiskeintresse, som förorsakas av de hittills genomförda företagen samt de tillkommande 
företagen, skall sökandena ..."

Storsjön Regl. Ljungan Omfattas nu av Fiskeriplan för Övre 
Ljungan. Någon ändring av de förpliktelser 
som följer av 1981-12-02 i A 43/61/a yrkades 
ej i målet om Fiskerieplan för Övre Ljungan 
(VA 16-85). (se rutan till höger).

Till fiskeristyrelsen betala ett engångsbelopp om 25 000 kr, vilket belopp skall av 
Sötvattenslaboratoriet användas för utsättning av fisknäringsdjur i Storsjön. Utge en 
avgift om 5 000 kr per år till Storsjö fvof uppräknat efter konsumentprisindex i juni 
1980, vilket belopp fiskevårdsområdet må använda efter gottfinnande. Deldom 1981-
12-02, A 43/61/2. (Frågan om om inverkan av Storsjöns årsreglering på allmänt 
fiskeintresse inom grupp 2 prövades slutigt iom denna dom.) Till Kungl. 
Fiskeristyrelsen utgiva ett engångsbelopp om 5 000 kr att användas främst för att i 
Nortjärn vid Rätanssjön i Bergs kommun ordna ersättningsfiske (1973-12-12 A 
43/61, DVA 48).

1960 kr, årsbelopp (deldom 1981-12-02, A 43/61/2). (Frågan om om inverkan av 
Storsjöns årsreglering på allmänt fiskeintresse inom grupp 2 prövades slutigt iom denna 
dom.). 

Torpshammar Krv Gimån se flik "Lax- och havsöringsdomarna" Omfattas nu av Fiskeriplan för Nedre 
Ljungan

I dom meddelad 1977-03-29 A 25/44 (sid, 9, 10) så förklarar 
domstolen frågan om allmänt ålfiskeintresse avslutat, i vad gäller 
de före år 1970 idrifttagna företagen, med hänvisning till ett 
yttrande av fiskeriintendenten "Insättning av ål är även aktuell 
men beträffande denna fråga hänvisas till det belopp å 12 000 kr, 
som utgår i målet om Torpshammars kraftverk, varav f.n c:a 2 
000 kr användes till ålinplnatering i Gimåns vattensystem." I 
dom om Torpshammar (deldom 1975-02-14 DVA 8) förordnar 
domstolen på följande vis: "... dels sökandena icke vara skyldiga 
att utgiva de avgifter, som i de ovan redovisade tidigare 
avgörandena föreskrivits jämlikt 2 kap. 8 § vattenlagen för 
tillgodoseende av allmänt fiskeintresse ifråga om lax och 
havslaxöring och - beträffande Torpshammars kraftverk - allt 
allmänt fiskeintresse,"

i deldom 1969-06-26 A 25/1944, sid 16, Gimåns reglering, beslutar domstolen att ingen 
2:10-fiskeavgift ska utgå pga av den utsträckta kortidsregleringen. I dom 1972-04-25 A 
31/68, DVA 24, sid 61 vad gäller den utvidgade korttidsregleringen så uppskjuter 
domstolen frågan om 2:10 avgift för att senast avgöras i samband med att tillstånd 
lämnas att taga den utvidgade korttidsregleringen i drift. I domen 1975-08-22 A 31/68, 
DVA 33 där domstolen meddelar tillstånd till idrifttagande så meddelar domstolen på 
sid 82. att ingen fiskeavgift ska utgå för den utvidgade korttidsregleringen i Gimån. I 
deldom 1984-11-06 A 25/44 beslutar domstolen sökandena, till fiskeristyrelsen ska utge 
en årlig avgift, som för år 1984 skall vara 4 600 kr och fr.o.m. 1985 årligen skall omräknas 
enligt reglerna i 16 § lag den 5 maj 1983 (1983:292) om införande av vattenlagen 
(1983:291) 



Anläggning Typ Vattendrag allmänt lax- och havsöringsintresse Tidigare 2:8 villkor nu ersatt av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan, dom VA 13/77 (1984-07-11). 
Avser sträckan från Bursnäs krv-havet. 
Undantag: allmänt lax- och ålfiske, allmänt 
kräftfiske mellan Holmsjön-Ångesjön samt i 
Johannisbergsselet, 2:10 avgifter. För närmare 
redogörelse se flik: VA 13-77 Fiskeriplan 
N.Ljungan.

Tidigare 2:8-villkor nu ersatt av Fiskeriplan för 
Övre Ljungan, dom VA 16/75 (1986-09-25). 
Avser sträckan Holsmjön - Bursnäs krv. 
Undantag: allmänt ålfiske, 2:10-avgifter. För 
närmare redogörelse se flik: VA 16-85 
Fiskeriplan Ö.Ljungan.

Kvarvarande 2:8 villkor (Gäller utöver Fiskeriplanen för Nedre eller Övre Ljungan) allmänt kräftfiskeintresse allmänt ålfiskeintresse Avgift 2:10

Leringsforsen Krv Gimån se flik "Lax- och havsöringsdomarna" Omfattas nu av Fiskeriplan för Nedre 
Ljungan

I dom meddelad 1977-03-29 A 25/44 (sid, 9, 10) så förklarar 
domstolen frågan om allmänt ålfiskeintresse avslutat, i vad gäller 
de före år 1970 idrifttagna företagen, med hänvisning till ett 
yttrande av fiskeriintendenten "Insättning av ål är även aktuell 
men beträffande denna fråga hänvisas till det belopp å 12 000 kr, 
som utgår i målet om Torpshammars kraftverk, varav f.n c:a 2 
000 kr användes till ålinplnatering i Gimåns vattensystem." I 
dom om Torpshammar (deldom 1975-02-14 DVA 8) förordnar 
domstolen på följande vis: "... dels sökandena icke vara skyldiga 
att utgiva de avgifter, som i de ovan redovisade tidigare 
avgörandena föreskrivits jämlikt 2 kap. 8 § vattenlagen för 
tillgodoseende av allmänt fiskeintresse ifråga om lax och 
havslaxöring och - beträffande Torpshammars kraftverk - allt 
allmänt fiskeintresse,"

i deldom 1969-06-26 A 25/1944, sid 16, Gimåns reglering, beslutar domstolen att ingen 
2:10-fiskeavgift ska utgå pga av den utsträckta kortidsregleringen. I dom 1972-04-25 A 
31/68, DVA 24, sid 61 vad gäller den utvidgade korttidsregleringen så uppskjuter 
domstolen frågan om 2:10 avgift för att senast avgöras i samband med att tillstånd 
lämnas att taga den utvidgade korttidsregleringen i drift. I domen 1975-08-22 A 31/68, 
DVA 33 där domstolen meddelar tillstånd till idrifttagande så meddelar domstolen på 
sid 82. att ingen fiskeavgift ska utgå för den utvidgade korttidsregleringen i Gimån. I 
deldom 1984-11-06 A 25/44 beslutar domstolen sökandena, till fiskeristyrelsen ska utge 
en årlig avgift, som för år 1984 skall vara 4 600 kr och fr.o.m. 1985 årligen skall omräknas 
enligt reglerna i 16 § lag den 5 maj 1983 (1983:292) om införande av vattenlagen 
(1983:291) 

Holmssjön-Lering Regl. Gimån se flik "Lax- och havsöringsdomarna" I dom meddelad 1977-03-29 A 25/44 (sid, 9, 10) så förklarar 
domstolen frågan om allmänt ålfiskeintresse avslutat, i vad gäller 
de före år 1970 idrifttagna företagen, med hänvisning till ett 
yttrande av fiskeriintendenten "Insättning av ål är även aktuell 
men beträffande denna fråga hänvisas till det belopp å 12 000 kr, 
som utgår i målet om Torpshammars kraftverk, varav f.n c:a 2 
000 kr användes till ålinplnatering i Gimåns vattensystem." I 
dom om Torpshammar (deldom 1975-02-14 DVA 8) förordnar 
domstolen på följande vis: "... dels sökandena icke vara skyldiga 
att utgiva de avgifter, som i de ovan redovisade tidigare 
avgörandena föreskrivits jämlikt 2 kap. 8 § vattenlagen för 
tillgodoseende av allmänt fiskeintresse ifråga om lax och 
havslaxöring och - beträffande Torpshammars kraftverk - allt 
allmänt fiskeintresse,"

Dom 1961-04-26 A 47/60, sökanden förpliktigats att utgiva en årlig avgift om 1 692 kr. 
(se bra genomgång i dom A 25/44 (1977-03-29))



Anläggning Typ Vattendrag allmänt lax- och havsöringsintresse Tidigare 2:8 villkor nu ersatt av Fiskeriplan för 
Nedre Ljungan, dom VA 13/77 (1984-07-11). 
Avser sträckan från Bursnäs krv-havet. 
Undantag: allmänt lax- och ålfiske, allmänt 
kräftfiske mellan Holmsjön-Ångesjön samt i 
Johannisbergsselet, 2:10 avgifter. För närmare 
redogörelse se flik: VA 13-77 Fiskeriplan 
N.Ljungan.

Tidigare 2:8-villkor nu ersatt av Fiskeriplan för 
Övre Ljungan, dom VA 16/75 (1986-09-25). 
Avser sträckan Holsmjön - Bursnäs krv. 
Undantag: allmänt ålfiske, 2:10-avgifter. För 
närmare redogörelse se flik: VA 16-85 
Fiskeriplan Ö.Ljungan.

Kvarvarande 2:8 villkor (Gäller utöver Fiskeriplanen för Nedre eller Övre Ljungan) allmänt kräftfiskeintresse allmänt ålfiskeintresse Avgift 2:10

Förklaring:
"Nedre Ljungans korttidsreglering" "Ansökan i målet A 43/1961 om tillstånd till korttidsreglering vid ett antal krv i Ljungan 

nedströms Holmsjön". (se deldom 1969-06-26 A 25/1944, Gimåns reglering, sid 6, 7)

etapp 1 Dom meddelad 1972-04-25 A 43/61. Holmsjön till Stödesjön (återreglering vid Skallböle 
krv). Flera domar följer. Nedre Ljungans korttidsreglering, etapp 1, påbörjades hösten 
1978 (uppgift från dom DVA 57 (1979-10-18), sid 5.) Se dom i målen A 43/61 och A 
31/68 (1975-08-22) rörande idrifttagandet av Nedre Ljungans korttidsreglering, etapp I. 
Nedre Ljungans korttidsreglering med uppreglering vid Järnvägsforsens kraftverk togs i 
drift i september 1978. Prövotiden för etapp I hann inte börja löpa innan tillstånd 
lämnades till korttidsreglering i etapp II, vilket skedde genom deldom 1983-01-25. 

etapp 2 Mål nr VA 15/75 (1983-01-25). Holmsjöns utlopp till Viforsens krv. "Tanken är att etapp 
II skall omfatta en genomgående korttidsreglering till havet efter utbyggnad av älven 
nedströms Skallböle." (citat från dom 1972-04-25 A 43/61). Ett flertal domar följer.

"Den utsträckta korttidsregleringen" Ansökan om tillstånd (målet A 25/1944) till att korttidsregleringen vid Leringsforsens 
och Torphammars krv får utsträckas att gälla hela året. (se deldom 1969-06-26 A 
25/1944, Gimåns reglering, sid 6)

"Den utvidgade korttidsregleringen" Ansökan om tillstånd (målet A 31/1968) att få insätta ett andra aggregat i Torpshammars 
krv samt att utöva utvidgad korttidsreglering i Holmsjön, Fagervikssjön och Leringen. 
(se deldom 1969-06-26 A 25/1944, Gimåns reglering, sid 6). Den utvidgade 
korttidsregleringen togs i drift 1976.



Dom/avtal Förplikelse Bakgrund/innehåll dom forts. Bakgrund/innehåll dom forts. Bakgrund/innehåll dom
Deldom 1975-02-14 (A 43/61/a) Årlig avgift  för odling och utsättning av lax- 

och havsöringssmolt. 110 000 kr/år samt en 
årlig kontrollavgift om högst 2 500 kr/år. 
Laxtrappa vid Viforsen kvar.

I en till vattendomstolen inkommen ansökan 1972-06-01 så har sökandena anfört följande: "I förevarande 
ansökan begär sökandena en enhetlig reglering av alla förpliktelser gentemot det allmänna laxfiskeintresset av 
innebörd att  samtliga anläggningars ägare utom Viforsens-ägaren slutligvt befrias från skyldighet att hålla 
laxtrappa, att  ägarna  ålägges skyldighet att utge årliga avgifter att användas för odling och utsättning av lax- 
och havsöringssmolt och för kontroll av smoltutsättningens effelktivitet samt att  de förpliktelser som nu gäller 
för anläggningarna utom Viforsenverket upphör att gälla i och med att lagakraftägande beslut föreligger enligt 
denna ansökan."   Anläggningar (i drift varande och projekterade kraftverksanläggningar) som omfattas av 
ansökan är Järnvägsforsen krv, Parteboda krv, Hermansboda krv, Ljunga krv, Nedrede krv, Torpshammars 
krv, Skallböle krv, Matfors krv och Viforsens krv. "För de nämnda anläggningarna har i en del fall meddelats 
föreskrifter avseende allmänt laxfiskeintresse, vilka slutligt reglerar vederbörande ägares skyldigheter, antingen 
i form av åläggande att hålla laxtrappa (Viforsen och Matfors) eller i form av förpliktelse att erlägga avgifter till 
laxfiskets skydd (del av Järnvägsforsen-sträckan, del av Ljunga-sträckan, Torpshammar och Skallböle). I övriga 
fall har frågan om eventuella föreskrifter för allmänt laxfiske uppskjutits (Järnvägsforsen, Parteboda, 
Hermansboda, Ljunga och Nederede.)"  På sid. 13 i domen från 1975 finns en förteckning på tidigare domar 
med föreskrifter avseende det allmänna laxfiskeintresset. Innebörden av de angivna avgörandena (på sid 13) 
är - utom beträffande Matfors och Viforsen - att sökandena befriats - var och en vid sin anläggning - från 
skyldighet att hålla laxtrappa, i några fall slutligt men mestadels endast tillsvidare. Ägarna av Matfors och 
Viforsens kraftanläggningar har ålagts att hålla laxtrappa vid sina anläggningar. Beträffande Ringdalens 
kraftstation, Johannisbergs-dammen (Ljungaverks kraftverk) och Torpshammars kraftstation gäller definitiv 
befrielse från skyldighet att hålla laxtrappa mot skyldighet att i stället utge vissa årliga avgifter. I de fall, där 
befrielsen gäller endast tillsvidare, har sökandena ålagts att senare redovisa sina ståndpunkter i fråga om 
deltagande i en plan för utsättning av lax- och havsöringssmolt i Ljungan. 

På sid 14 i domen från 1975 kan följande läsas: "Laxplan för Ljungan.  Fiskerrintendenten gjorde under 50-
talet en utredning om laxfisket i Ljungan, vilken var avsedd att ligga till grund för bestämmandet av behövliga 
åtgärder för bevarandet av älvens bestånd av lax m.m. Denna utredning utmynnade i en den 28.101955 
redovisad "Älvplan för Ljungan", vilken remitterades för yttrande bl.a. till de olika kraftverksägarna i Ljungan. 
Dessa lät underhand meddela, att de icke kunde acceptera älvplanen såsom ett underlag för blivande 
föreskrifter avseende allmänt laxfiskeintresse." Ägarna lät ta fram en egen utredning som utfördes av 
skogsmästaren Perola Nordberg. I detta läge kom förhandlingar till stånd mellan å ena sidan intendenten och 
Kammarkollegiet såsom företrädare för det allmänna laxfiskeintresset och å andra sidan Bålforsens 
Kraftaktiebolag såsom företrädare för kraftintresset. Förhandlingarna resulterade i en överenskommelse som 
redogörs för på sid 15 och 16 i domen. Överenskommelse går i huvudsak ut på att: "Kraftverksägare i 
Ljungan och Gimån skall för intill utgången av år 1971 utförda samt för då tillstadda men ej utförda kraftverk 
och sjöregleringar till fiskeristyrelsen erlägga årliga avgifter enligt 2:8 vattenlagen med ett sammanlagt belopp 
om 110 000 krrono per år, räknat i 1971 års penningvärde, att användas främst för odling och utsättning av 
lax- och havsöringssmolt. Därutöver skall kraftverksägarna bekosta den kontroll av utsättningarna och deras 
resultat som fiskeriintendenten finner erforderlig, dock högst till en kostnad av 2 500 kronor per år, räknat i 
1971 års penningvärde."  Överenskommelsen säger vidare att nytillkomna kraftverk och sjöregleringar efter 
1971 får bli föremål för särskild prövning. Vidare säger överenskommelsen att ägarna befrias från dem nu 
åvilande skyldighet avseende avgifter eller laxtrappor avseende allmänt fiske efter lax och havsöring . Ägaren 
av Torpshammars kraftstation skall genom sitt åtagande befrias från all avgiftskyldighet avseende allmänt 
fiskeintresse i Gimån. Avgiftsskyldigheten för Viforsen skall ej beräknas så länge den vid detta verk befintliga 
laxtrappan hålles i drift. Uppskjutna frågor om skyldigheter avseende allmänt fiske efter lax och havsöring 
anses bli slutligt avgjorda genom avgiftsskyldigheten.

Sökandena yrkade slutligt att vattendomstolen måtte meddela dom i enlighet med 
överenskommelsen med innebörd bl.a. att sökandena icke skall vara skyldiga att hålla laxtrappa 
vid någon av sina ovan angivna kraftverksanläggningar i Ljungan och Gimån förutom Viforsens 
kraftverk, att de avgifter för allmänt laxfiske i berörda delar som för närvarande utgår på grund 
av föreskrifter i de aktuella målen icke vidare skall utgå utan ersättas med överenskommen årlig 
avgift om 110 000 kronor jämte kontrollkostnad, samt att ägaren av Torpshammars kraftstation 
därutöver skall befrias från vattenfallsverket ålagd skyldighet avseende även andra avgifter för 
det allmänna fisket. Vid huvudförhandlingen har sökandena gjort följande tillägg och 
förtydliganden till ansökan. "Ansökningen avser endast åtgärder och avgifter enligt 2 kap. 8 § 
vattenlagen och avser lax och havsöring, även om båda fiskslagen ej alltid nänmes i handlingarna. 
Ifråga om Torpshammars kraftverk avser dock befrielsen från äldre avgifter den för kraftverket 
utgående årliga avgift, som avser alla förekommande fiskslag, och som senast i domen 2.3.1957 
bestämts till 12 000 kronor, varav 10 000 kronor använts för lax. Befrielsen avser däremot icke 
ålägganden, som gäller års- och korttidsregleringar i Gimån."   Kollegiet och intendenten anförde 
bl.a. följande: "I domen bör utsägas, att den nya avgiften skall användas "till bevarande av 
Ljungans laxbestånd". Vattendomstolen finner inte några hinder mot det anförda och bifaller 
sökandenas framställningar, under förutsättning att de preciseringar sker, som Kammarkollegiet 
och fiskeriintendenten begärt. 

Dom 1977-10-24 (VA 16/76) Uppräkning av avgift fastställd i domen från 
1975. 120 790 kr/år plus kontrollavgift om 
högst 2 750 kr. 

Saken: Omprövning enligt 2 kap 8 § vattenlagen av viss årlig avgift avsedd att användas till bevarande av 
Ljungans bestånd av lax och havslaxöring. Domslut: "Med ändring av häremot stridande bestämmelser i av 
Jämtbygdens tingsrätt, Vattendomstolen, 1975-02-14 meddelad dom i målen A 43/61, A 12/67, A 13/67 samt A 
25/44, förpliktar vattendomstolen av ovannämnda dom berörda sökanden att solidariskt, jämlikt 2 kap 8 § 
vattenlagen, för år 1976 till fiskeristyrelsen utge avgift om etthundratjugotusensjuhundranittio (120 790) kr 
jämte kontrollkostnad om högst tvåtusensjuhundrafemtio (2 750) kr." Att för år 1977 och därefter ska avgiften 
räknas upp enligt en beräkningsmodell med konsumentprisindex. 

 

Deldom 1982-08-03 (VA 14/75) Ägaren befrias från skyldighet att anlägga 
fisktrappa vid Viiforsens kraftverk men ålägges 
att istället anlägga ett centralfiske och en 
avelsfiskanläggning, "fiskeanläggning". I och 
med åläggandet om fiskeanläggningen befrias 
kraftverksägaren från andra åtgärder eller 
avgifter enligt 2:8 VL vad gäller skada på lax- 
och havsöringsreproduktionen uppströms 
Viforsen orsakad av Viforsens kraftverk, dock 
med undantag för den avgift för kompensation 
av smoltproduktion som föreskrivs i nästa 
avsnitt av domen. Skyldighet att utge en årlig 
avgift som kompensation för inverkan på 
smoltproduktion i vattenområdet mellan 
Viforsen och Matfors krv. Skall utgöra ett 
tillägg till ovan nämnda domar. 1 500 kr för 
året 1981 och därefter årligen ett belopp 
framräknat med stöd av konsumentprisindex.

I deldomen 1982-08-03 (VA 14/75), under avsnittet Allmänt fiskeintresse, Lax och havslaxöring, Tidigare 
avgöranden kan följande läsas: "Inledningsvis antecknas, att vattendomstolen i en dom 14.2.1975 i målet A 
43/61 ålagt ägare till kraftanläggningar från och med Matfors kraftanläggning och uppströmsåt att solidariskt, 
jämlikt 2 kap. 8 § vattenlagen, utgiva en årlig avgift att användas till bevarande av Ljungans bestånd av lax och 
havslaxöring, vilket skall ske genom odling och utsättning av smolt. För Viiforsens kraftverk bibehölls tidigare 
ålagd skyldighet att hålla laxtrappa. I domen 17.6.1980 i förevarande mål med tillstånd till byggnadsåtgärder 
för Viiforsens kraftverk ingick även ett tillstånd att anlägga en nya fisktrappa i Viiforsen. I domen 25.9.1981 i 
målet har sökanden därefter fått tillstånd att utriva den gamla fisktrappan vid Viiforsens kraftverk. I samma 
dom samt i domen 17.6.1980 har sökanden ålagts att efter anvisning av fiskeriintendenten vidtaga de åtgärder 
för fiskvandring och/eller kontroll därav, som erfordras under anläggningstiden för Viiforsens nya kraftverk." 

Vidare står att läsa i domen (sid 15.): "Det hinder för vandringsfisken, som kraftanläggningar i Viiforsen 
innebär, har hittills och ännu vid tiden för domen 17.6.1980 ansetts kunna avhjälpas med en fisktrappa. 
Sedermera har emellertid sökanden i sin skrift .... anfört: Förhandlingar har förts mellan sökanden och 
fiskeriintendenten som företrädare för fiskeristyrelsen om förutsättningarna för att ersätta fisktrappan med ett 
fast fiske och en anläggning för avelsfiskhantering, i fortsättningen benämnda "fiskeanläggningen". Avtal om 
fiskeanläggningen har nu träffats och med tillhörande byggnadsbeskrivning ingivits i målet, ..." Och längre ned 
på samma sida kan läsas: "Sökanden hemställer att vattendomstolen måtte befria sökanden från skyldighet att 
anlägga fisktrappa vid Viiforsens kraftverk med skyldighet för sökanden att istället bygga ett centralfiske och en 
anläggning för avelsfiskhantering. Sökanden förutsätter att sökanden härigenom befrias från andra åtgärder 
eller avgifter enligt 2 kap. 8 § vattenlagen vad gäller skada på lax- och havsöringsreproduktion uppströms 
Viiforsen orsakad av Viiforsens kraftverk. Vid huvudförhandling har sökanden därefter uppgivit, att oavsett 
yrkanden i aktbil.11 4 skall sökanden enligt åtagande utgiva en avgift för kompensation av smoltproduktion."  

Vattendomstolen förordnar att ägaren till Viiforsens kraftverk befrias från skyldighet att anlägga 
fisktrappa vid Viiforsens kraftverk men ålägges att i stället bygga ett centralfiske och en 
anläggning för avelsfiskanläggning, fiskeanläggningen, i huvudsaklig överensstämmelse med det 
i målet ingivna förslaget. I och med åläggandet om fiskeanläggningen befrias kraftverksägaren 
från andra åtgärder eller avgifter enligt 2 kap. 8 § vattenlagen vad gäller skada på lax- och 
havsöringsreproduktion uppströms Viiforsen orsakad Viiforsens kraftverk, dock med undantag 
för den avgift för kompensation av smoltproduktion (avser inverkan av dämningen och 
korttidsregleringen på reproduktionsmöjligheterna för lax- och havsöring inom Viiforsens 
dämningsområde. Sökanden uppskattade en förlust till ca 100 smolt/år vilken siffra  intendenten 
godtog och menade att förlusten motsvarar en kostnad av ca 1 500 kronor). Vattendomstolen 
fastställer den redovisade överenskommelsen till efterrättelse mellan ägaren till Viiforsens 
kraftverk och fiskeristyrelsen såsom företrädare för allmänt fiskeintresse med några 
förtydliganden och tillägg, bl.a. att innebörden i överenskommelsens punkt 4 att fiskeristyrelsen 
skall "uppströms kraftverksdammen sätta ut fångad fisk som ej erfodras för avel är dels att de 
fiskslag som skall sättas ut är lax och havsöring dels att 15 stycken av vartdera könet skall 
användas för avel och resten skall utsättas uppströms. Vattendomstolen förpliktar sökanden att, 
jämlikt 2 kap. 8 § vattenlagen, utgiva en årlig avgift som kompensation för inverkan på 
smoltproduktion i vattenområdet mellan Viiforsens kraftverksdamm och Matfors 
kraftverksdamm. Avgiften (1 500 kr/år för 1981 och därefter indexuppräknas) skall utgöra ett 
tillägg till den avgift som utgår för domarna 1975 och 1977. Avgiften skall inbetalas till 
fiskeristyrelsen.  

Dom 1987-01-29 (VA 14/75, A 43/61/19) Utge en engångsavgift om 50 000 kr för skada 
på allmänt lax- och havsöringsfiske inom grupp 
19 (Viforsens krv-havet). Medlen ska användas 
för fiskevårdande åtgärder enligt anvisningar av 
fiskeristyrelsens utredningskontor.

I domen på sid 2 kan följande läsas: "I målet A 43/61/19 är frågan om kraftverks- och regleringsföretagens 
inverkan, såvitt avser älvsträckan mellan Viforsens kraftverks utlopp och havet, på allmänt fiskeintresse 
angående lax och havslaxöring samt på allt enskilt fiske uppskjuten. Vattendomstolen har vid 
huvudförhandling 27.8.1986 upptagit de nu uppskjutna frågorna till slutlig prövning ..."  

På sid 3 och 4 i domen under rubriken Allmänt laxfiske, sträckan Viforsens kraftverk - havet (grupp 19) kan 
följande läsas: "Kammarkollegiet har i skrift 7.5.1986 yrkat sökandena som kompensation för skada på 
allmänt lax- och havsöringsfiske inom grupp 19 förpliktigas utge en engångsavgift om 50 000 kronor (aktbila 
39). Yrkandet har biträtts av Sundsvalls kommun genom ... . Fiskeriintendenten har ej haft någon erinran 
häremot och underhand uppgivit att beloppet bör användas för fiskevårdande åtgärder i älven. Sökanden har 
bl a i skrift 21.5.1986 (aktbil 40) och vid huvudförhandling medgivit yrkandet samt hemställt att 
ifrågavarande belopp skall utdömas på grund av överenskommelsen mellan sökandena, Kammarkollgiet och 
Sundsvalls kommun, ..." 

Vattendomstolen förpliktigar sökande att utge ersättningen enligt överenskommelsen vilken 
skall inbetalas till fiskeristyrelsen och användas för fiskevårdande åtgärder enligt anvisningar av 
fiskeristyrelsens utredningskontor i Härnösand. Vattendomstolen beslutar, då sedan samtliga 
frågor om skada på dels enskilt fiske efter lax och havsöring inom Viforsens kraftverks 
dämningsområde och dels allmänt fiske efter lax och havslaxöring samt allt enskilt fiske 
avseende sträckan Viforsens kraftverks utlopp havet, härmed slutprövats och därmed så 
upphäver vattendomstolen de i tidigare domar meddelade prövotidsföreskrifterna i nu angivet 
hänseende.  

Avtal år 1994 mellan Kammarkollegiet och 
Fiskeriverket å ena sidan, samt kraftföretagen 
å andra sidan med biträde av Ljungans 
Vattenregleringsföretag.

Kraftbolagen skall fr.o.m. 1994 och tills vidare 
befrias från att betala de avgifter  enligt 2:8 ÄVL 
(inkl. kontrollavgiften) som är bestämda i ovan 
nämda domar: 1975-02-14 (A 43/61/a), 1977-
10-24 (VA 16/76) och 1982-08-03 (VA 14/75). 
Fr.o.m. 1994 och tills vidare skall kraftbolagen 
betala den faktiska årliga kostnaden för 
avelsfiske, odling, kontroll och utsättning av 30 
200 smolt av lax och /eller havsöring. Upphör 
avtalet skall kraftföretagens skyldigheter enligt 
2:8 ÄVL åter fullgöras på sätt som anges i 
domarna 1975-02-14 (A 43/61/a), 1977-10-24 
(VA 16/76) och 1982-08-03 (VA 14/75).

"Anvisningsbeslut" Fiskeriverket" Dnr: 3367-
38-00L, Ljungans lax- och havsöringsbestånd, 
kompensationsutsättningar. 2000-02-25

Stegvis övergång från en årlig utsättning av 30 
200 st havsöringssmolt år 1999 till en årlig 
utsättning av 30 200 st havsöringssmolt år 2002. 

Skadereglering Ljungan avseende allmänt lax- och havsöringsfiske



I deldom 1984-07-11 i mål A 43/61, VA 13/77 beslutar domstolen om Fiskeriplan för Nedre Ljungan

Utredning av fiskeriintendenten på anmodan av domstolen Protokoll från huvudförhandling 1984‐03‐14 samt preciserade yrkanden Domstolen dömer och meddelar dom 1984‐07‐11
Domstolen anmodar i skrivelse 1980-03-13 fiskeriintendenten att 
utreda om vad som åtgjorts eller kunde krävas ifråga om åtgärder 
enligt 2 kap 8 § vattenlagen för redan tillstadda företag som påverkar 
den berörda älvsträckan. Fiskeriintendenten inkommer med sin 
utredning daterad 1982-03-08 till domstolen 1982-03-18. Utredning 
innehåller dels en allmän utredning iform av ett bilagt PM (Bilaga 
A). Till bilaga A finns en sammanställd förteckning över gällande 
föreskrifter och avgifter enligt 2:8 VL på sträckan Bursnäs -Viforsen 
(bilaga 1).  Förteckningen är intressant att titta på ur ett ålperspektiv 
då de inte omfattas av fiskeriplanen (se inscannad fil döpt Utredning 
intendenten VA 13-77 ). I bilaga 1 gällande kolumnen för kräftor så 
anges för Järnvägsforsens krv (dvs för den i fiskeriplanen 
undantagna sträckan Holmsjön-Ångesjön) att beträffande kräftor är 
åtgärder under prövotid.  

I protokoll från huvudförhandling 1984-03-14 iframgår på sid 3 följande: "På 
fråga av ordföranden förklarar Björk (sökandens ombud) att alla frågor enligt VL 
2:10 ligger utanför dagens behandling och att samma förhållande gäller alla 
frågor beträffande ålfisket. Vidare uppger  Björk att kräftfisket mellan Holmsjön 
och Ångesjön och i Johannisbergsselet faller utanför fiskeriplanen. I övrigt är 
kräftfisket med i fiskeriplanen."  På sid 4 i protokollet under rubriken A 43/61 
allmän grupp så anges följande: "Björk uppger att även alla skyldigheter 
beträffande fingrindsmedel skall upphöra och ingå i den träffade uppgörelsen. 
Preciserade yrkanden: alla frågor om avgiftskyldighet enligt 2:10 ÄVL ligger 
utanför yrkandena. Gäller huvudälven från Bursnäs till havet. De yrkade 
avgifterna innefattar även sådana avgifter som sökandena ålagts mot att de 
befriats från att hålla fingrindar vid kraftverken. (se sid 10 deldom 1984-07-11).

I deldom 1984-07-11 beslutar domstolen i huvudsaklig enighet med 
överenskommelsen och yrkandena. Domstolen gör några tillägg/förtydliganden 
bl.a. att ordet "Ljunga" skall rätteligen avse även det numera nedlagda 
Ljungaverkets kraftverk. Företaget Nederede 2 med målnr VA 11/75 omfattas 
inte av denna prövning, se sid 24 idomen. Domstolen fattar även några övriga 
beslut. Domstolen beslutar att överenskommelse från 1979 skall gälla vid sidan 
om fiskeriplanen (sid 17 deldom A 43/61 (1984-07-11)). I överenskommelsen 
åtar sig Företaget att inbetala en summa till fvof för utplantering av laxöring i 
vatten och vattendrag som har avrinning till Holmsjön (avgift=k*4000/426 där k 
är konsumentprisindex för mars månad det år betalning verkställes. Vidare 
beslutar domstolen att på älvsträckan från Holmsjön till Ångesjön avskrivs 
frågan om de uppströms bedrivna årsregleringarnas inverkan på allmänt 
kräftfiskeintresse. Däremot erinrar domstolen om att frågan om inverkan av 
Järnvägsforsens kraftverk på allmänt kräftfiskeintresse i älvsträckan alltjämt är 
uppskjuten och att frågan behandlas i målet A 13/67. Då ingen utredning 
föreligger ifråga om kraftverks- och regleringsföretagens inverkan på allmänt 
ålfiskeintresse i älvsträckan förordnar domstolen om att denna fråga alltjämt 
skall vara uppskjuten. Detta ska också ha förutsatts i överenskommelse från 
1982, punkt 3. Frågan skall ånyo upptagas, sedan erforderlig utredning och 
förberedelse ägt rum. (sid 18/19 deldom A 43/61 (1984-07-11). Domstolen 
avskriver frågan om de i förevarande dom (A 12/67) aktuella 
regleringsföretagens inverkan på allmänt fiskeintresse inom skadegrupp 14 från 
vidare handläggning.  

"I förevarande ansökan begär sökandena en enhetlig reglering av alla förpliktelser 
gentemot det allmänna fiskeintresset utam allmänna lax- och ålfiskeintressen, det 
allmänna kräftfiskeintresset på sträckan mellan Holmsjön och Ångesjön samt de 
allmänna fiskeintressen som avser havsvandrande fisk fisk nedströms Viiforsens 
kraftverk. Avsikten är att samtliga kraftverksägare och delägare i de olika 
regleringsföretagen skall befrias från skyldighet att verkställa åtgärder enligt 2 kap. 8 § 
vattenlagen mot att de istället ålägges skyldighet att utge dels en engångsavgift att 
användas för fiskevårdande åtgärder enligt fiskeristyrelsens bestämmande och dels årliga 
avgifter att användas för fiskevårdande åtgärder, likaledes enligt fiskeristyrelsens 
bestämmande."  (sid 4 i ansökan daterad 1977-05-13 (ab 1 i mål nr VA 13/77) 

Kammarkollegiet och sökandena träffar en överenskommelse 
1982-03-22, i överensstämmelse med intentionerna till ansökan. 
Överenskommelsen går ut på följande: ersätta alla samtliga 
gällande förplikelser enligt 2 kap 8 § ÄVL och sådana som ännu 
inte fastställts med avgiftskyldighet. Här föreslås ett 
engångsbelopp om 525 000 kr och årlig avgift om 55 000 kr. 
Kompensationen gäller företagens inverkan på allmänna 
fiskeintressen mellan Bursnäs och havet med undantag av dels 
förpliktelser avseende allmänt lax- och ålfiske, dels skyldigheten 
med anledning av inverkan på allmänt kräftfiskeintresse mellan 
Holmsjön och Ångesjön samt i Johannisbergsselet. I mål där 
prövning av inverkan på allmänt fiskeintresse enligt 2:8 ÄVL 
ännu icke ägt rum slutligt förutsätts - med de undantags som 
angivits ovan - denna fråga bli slutligt avgjord genom de 
föreslagna avgifterna såvitt avser den här behandlade sträckan av 
Ljungan. 

Bakgrund/intention till VA 13/77 Fiskeriplan för Nedre Ljungan

Bilaga 3



I deldom 1986-09-25 i mål A 43/61/a, V 16/85 beslutar domstolen om  Fiskeriplan för Övre Ljungan.

Fiskeriplan för Övre Ljungan Utredning av fiskeriintendenten på anmodan av domstolen Domstolen dömer och meddelar dom 1986‐09‐25
Kammarkollegiet och sökandena träffar en 
överenskommelse 1985-08-14 avseende allmänt 
fiskeintresse. Sökanden skall som kompensation 
för inverkan på allmänt fiskeintresse av samtliga i 
drift varande och lovgivna kraftverks- och 
regleringsföretag i Övre Ljungans vattensystem 
till och med Bursnäs kraftverksdamm utom 
företaget Sölvbacka kraftverk till fiskeristyrelsen 
betala dels ett engångsbelopp om 500 000 kr, dels 
en årlig avgift om 50 000 kr att disponeras för 
fiskevårdande åtgärder inom det ovannämnda 
området. Engångsbeloppet och den årliga avgiften 
skall indexjusteras. Högst 10 procent får tas i 
anspråk för administrativa kostnader. Det årliga 
beloppet avses ersätta nu gällande och förväntade 
förpliktelser enligt 2 kap 8 § ÄVL vad avser de 
nedan behandlade företagens inverkan på allmänt 
fiskeintresse i Ljungan uppströms Bursnäs 
kraftverksdamm med undantag av förpliktelser 
avseende allmänt ålfiske. 

Domstolen anmodar i skrivelse 1985-09-10 fiskeristyrelsen (ab 2) att
utreda för varje företag, dels de förskrifter som kan ha meddelats till 
skydd för allmänt fiskeintresse dels vilka åtgärder som vidtagits dels 
resultat av åtgärderna och dels - i förekommande fall på grundval av 
erfarenheterna under en prövotid - på vilket sätt sökanden för 
framtiden bör åläggas att följa föreskrifterna enligt 2:8, först stycket 
VL. Fiskeristyrelsen inkommer med sin utredning daterad 1985-10-
28 till domstolen 1985-10-30 (ab3). Utredning innehåller dels en 
redovisning av de åtgärder av försökskaraktär som vidtagits under 
prövotid. För var och en av grupperna 2 - 7 avges dessutom separata 
yttranden. 

I deldom 1986-09-25 beslutar domstolen i huvudsaklig enighet med 
överenskommelsen och yrkandena. "De till fiskeristyrelsen centralt enligt avtalet 
influtna avgifterna skall av styrelsen användas till att utarbeta och genomföra en 
fiskeriplan i syfte att tillgodose allmänt fiskeintresse i Ljungan i dess sträckning 
till och med Bursnäs kraftverksdamm. Avgifterna må även användas för åtgärder 
i bivattendrag till Ljungan, om detta skulle ge bättre resultat från lokal 
fiskevårdssynpunkt."  Domstolen beslutar utöver föreslagen fiskeriplan även 
följande: Grupp 2. Tidigare förpliktelser enligt 2:8 ÄVL gällande inverkan av 
Storsjöns årsreglering står fast (dom 1981-12-02, A 43/61/2). För grupp 4, "De 
särskilda frågorna om slutliga bestämmelser om minimitappning genom 
grunddammen i Stora Börtnans utlopp och eventuell minimitappning i 
torrsträckan Flåsjö kraftverk bör enligt vattendomstolens mening icke upptagas i 
detta sammanhang. Domstolen förordnar i stället att de skall upptagas senare, 
lämpligen tillsammans med övriga kvarstående vattenhushållningsfrågor inom 
grupp 4 ."  För Trångsfors krv fastställer samtidigt domstolen tidigare 
provisorisk 2:10 avgift om 5 500 kr som slutlig. 

 Genom de förpliktelser som nu skall gälla 
förutsättes nu gällande föreskrifter beträffande 
avgifter och annat enligt 2:8 ÄLV för Rätans krv 
med korttidsreglering, Turinge kraftverk med 
korttidsreglering och Bursnäs krv med 
korttidsreglering att upphöra att gälla i allt utom 
vad avser ålfiske. Detta gäller såväl för gången tid 
som för framtiden.     

I de vattenmål där slutlig prövning av inverkan på 
allmänt fiskeintresse enligt 2:8 ÄVL ännu inte ägt 
rum förutsättes - med de undantag för allmänt 
ålfiske - denna fråga bli slutligt avgjord såvitt 
avser Flåsjön-Gruckens och Lännässjöns 
årsregleringar, Flåsjö krv med korttidsreglering 
samt Trångfors krv med korttidsreglering. Avser 
såväl gången tid som framtiden.

Bakgrund/intention till VA 16/85
"Önskemålet attt få ersätta gällande föreskrifter med slutliga föreskrifter enligt det 
träffade avtalet, omfattande jämväl slutliga föreskrifter för fall där uppskovsbeslut 
föreligger, är dikterade av parternas gemensamma strävam att möjliggöra upprättande 
och genomförande av en fiskeriplan för allmänt fiskeriintresse för Övre Ljungan på 
motsvarande sätt som redan skett för Nedre Ljungan; jämför vattendomstolens deldom 
1984-07-11, DVA, ktbilag 1003 i A 43/61."  (sid 2 i ansökan daterad 1985-08-22 (ab 1 i 
mål nr VA 16/85) 
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Ljungans Vattenregleringsföretag A3

Kartläggning allmän fiskeskada i Ljungans HARO

Skadereglering allmän fiskeskada Ljungan

Översikt anläggningar - Vattenregleringsföretagen

N 
Kartläggning av hur den allmänna fiskeskadan i Ljungans HARO reglerats gällande anläggningar ingående i Ljungans vattenreglerings-
företag. De berörda anläggningarna redovisas i kartfiguren nedan.    
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Uppdelning Skadeområden:
Grupp 2: Storsjön-utloppet Nedre Grucken.
Grupp 3: Utloppet Nedre Grucken -
utloppet Lilla Börtnan.
Grupp 4: Utloppet Lilla Börtnan - inflödet i 
Rätansjön.
Grupp 5: Rätansjön - inflödet Handsjön.
Grupp 6: Turinge krv dämningsområde 
(Handsjön) - inflödet Övresjön.
Grupp 7: Bursnäs krv dämningsområde 
(Övresjön) - inflödet Mellansjön.
Grupp 8: Mellansjön - inflödet Medingen.
Grupp 9: Medingen - inflödet Holmsjön.
Grupp 10: Holmsjön - inflödet Ångesjön.
Grupp 11: Parteboda kraftverks 
dämningsområde (Ångesjön) - Hermansboda 
kraftverks dämningsområde
Grupp 12: Hermansboda kraftverks 
dämningsområde - utflödet ur Borgsjön.
Grupp 13: Ljungaverks kraftverks 
dämningsområde - kraftverkets utlopp.
Grupp 14: Ljungaverks kraftverks utlopp - 
inflödet Torpsjön. 
Grupp 15: Nederede kraftverks 
dämningsområde (Torpsjön) - Nederede 
kraftverk. 
Grupp 16: ?
Grupp 17:?
Grupp 18: Matfors kraftverk - Viforsens 
kraftverk. 
Grupp 19: Viforsens kraftverk - Ljungans utlopp 
i havet.

Viforsens krv

Matfors krv

Skallböle krv

Ljungans 
huvudfåra

Gräns Ljungans aro

Ljungans 
huvudfåra

Biflöde 
Gimån

Nederede krv

Leringsforsens krv &
reglering Holmsjön-
Leringen

Torpshammars 
krv

Ljunga krv

Hermansboda krv

Parteboda krv

Reglering 
Holmsjön

Järnvägsforsens krv

Reglering Havern-
Mellansjön

Bursnäs krv

Turinge krv

Rätan krv

Trångfors krv

Reglering
Lännäsjön

Flåsjö krv &
Reglering
Flåsjön-Grucken

Reglering
Storsjön
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