
   
 
 
Gunnar Eriksson har förelagts av Länsstyrelsen i Värmland att ansöka om tillstånd för Silverfors Kraftverk som 
han har drivit i 50 år och som har pågått på platsen i 220 år. Om han inte ansöker om tillstånd kommer han 
tvingas att riva ut damm och kraftverk. Mallbackens Byalag och dess styrelse motsätter sig en utrivning av 
dammen och ifrågasätter hur myndigheten berett och driver ärendet utan hänsyn till personliga 
omständigheter. Han är inte den enda i Värmland som fått ett sådant föreläggande utan det är flera. 
Länsstyrelsen i Värmland har identifierat ett 40-tal dammar som inte har ett tillstånd enligt Miljöbalken. 
 
Med anledning av det bjöd Hushållningssällskapet i Värmland och Mallbackens Byalag in till ett informations 
och diskussionsmöte den 25 maj i Mallbacken. Ämnet var småskalig vattenkraft i Värmland och om kraftverket i 
Silverfors. Förutom Länsrådet Robert Andrén och verksamhetschef Torben Eriksson från Länsstyrelsen hade 
även riksdagspolitiker, regionalpolitiker och kommunalpolitiker bjudits in. På mötet fanns också representanter 
för VDVF, SVAF, SERO, LRF och Hela Sverige ska leva. 
 
Jonas Enström, VD på hushållningssällskapet i Värmland och Lasse Bredberg från Mallbackens byalag hälsade 
välkomna och mötet inleddes med 11-kaffe och hembakt fikabröd. Därefter berättade arkeolog Björn Wallbom 
från Värmlands museum om sitt arbete med inventering av kulturhistoriska miljöer i vatten. Han berättar också 
om vad han hittat angående den tidiga verksamheten vid Silverforsen. Walter Johansson från SVAF (Svensk 
vattenkraftförening) redogjorde för vilken stor betydelse den småskaliga .har för landsbygden och för hela 
samhället. Eva Nilsson, Hushållningssällskapet redogjorde för hur läget ser ut i Värmland idag och för hur hon 
anser att Länsstyrelserna saknar lagstöd för sina förelägganden.  Walter avslutade med att göra en snabb 
resumé av Vattenverksamhetsutredningens förslag. 
 
Därefter fick Länsstyrelsens representanter möjlighet att förklara sina förelägganden som hittills skickats ut till 
10 kraftverk i Värmland. Robert berättade bl.a. om EU:s ramdirektiv för vatten och hur det påverkar vad 
Länsstyrelsen måste göra för att uppfylla kraven på god ekologisk status. De pratade också vad som krävs för 
att leva upp till miljömålet ”levande sjöar och vattendrag”. Torben redogjorde för att man genom 
vattenverksamhetsutredningen vill nå fram till samma prövningsförfarande för vattenverksamhet som det idag 
är för den miljöfarliga verksamheten. En livlig diskussion och frågestund följde där många passade på att ta till 
orda. 
 
Nu var det dags att åka till Silverfors Kraftverk och eftersom det inte finns några parkeringsplatser där hade 
Hjerpes Buss i Lövåsen sponsrat med busstransport för alla. På plats bjöds det på smörgås och dryck som intogs 
på stående/vandrande fot. Dammen, fornlämningarna, resterna från sågverket tillika det första kraftverket 
beskådades och Gunnar förevisade den kraftstationen som uppfördes 1969. 
 
När rundvandringen närmade sig slutet samlade länsrådet Robert Andrén alla deltagare och berättade att 
Länsstyrelsen skulle titta på Gunnars ärende och även de övriga igen. Länsstyrelsen skulle bl.a. försöka ta större 
hänsyn till de unika miljöerna med dess ovärderliga kulturhistoria. Jubel och applåder utbröt och ett nytt hopp 
tändes hos Gunnar och övriga kraftverksägare som deltog. 
 
En mycket bra dag med ett fantastiskt slut sammanfattar 
 
Eva Nilsson 
 
 
 
 
 
 


