Österdalälven

Under 2017 kom domen i det s.k. harrmålet; d.v.s. målet om kompensation för harrskadan.
Domen innebär skyldighet för kraftbolagen att anlägga fiskpassager – upp- och nedströms,
och ordna minimitappning vid kraftverken i Spjutmo, Blyberg och Väsa. Passagerna ska vara
färdiga att använda 6 år efter lagakraftvunnen dom, om inte länsstyrelsen förlänger fristen.
Domen bygger på att parterna enats om en lösning, som även omfattar öringkompensationen.
Utifrån denna samförståndslösning har kraftbolagen ansökt om omprövning av 1993 års dom
och yrkat att fiskpassagerna också ska fungera för upp- och nedströmspassage av öring.
Bolagen ska betala sammanlagt 10 Mkr till fiskevårdsområdesföreningarna för skada under
gången tid och för framtiden. Vidare ska bolagen betala 10 Mkr i fiskeavgifter, vilka ska
användas för fiskefrämjande åtgärder och 2,5 Mkr i fiskeavgifter att användas för gemensam
tillsyn och förvaltning av fisket under 10 år. Uppföljning ska bekostas av bolagen under 10 år
till en kostnad av totalt 10 Mkr.
Dessutom ska bolagen under 10 år i Österdalälven med biflöden sätta ut sammanlagt 15
miljoner öringyngel, vilka kan ersättas av ögonpunktad rom inom samma kostnadsram. Dessa
utsättningar kan inledas vid den första eller sista fiskpassagens färdigställande. Bolagen har
förbundit sig att se till att yngel utsätts kontinuerligt med 1,5 miljoner yngel per år om det
skulle uppstå ett glapp mellan omprövningsdomen och färdigställande av fiskpassagerna.
Bolagen ska även under 7 år årligen sätta ut totalt 5,3 ton put- and takefisk – öring och röding
- i sidovattendrag inom Mora-Våmhus, Älvdalens och Särna-Idre fiskevårdsområden. Detta
kostar sammanlagt 400.000 kr/år, vilket avräknas mot respektive fiskevårdsområdesförenings
del av de 10 miljonerna. För Älvdalens del innebär detta cirka 3,7 ton öring och röding årligen
till en kostnad av 280.000 kr/år.
Under tiden fram till dom i omprövningsmålet sker utsättningar enligt 1993 års dom som
kompensation för öring. Harrdomen är klar och någon ytterligare kompensation för harr sker
inte. Detta innebär minskade mängder i förhållande till vad som varit. För Älvdalens del
uppgår mängden för 2018 till 3.225 kg öring och röding. Föreningen har beslutat att köpa till
ytterligare utsättningsfisk.

