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Jan-Åke Jacobson i halländ-
ska Vessigebro är nöjd med 
det han och familjen har 

åstadkommit vid Vessige kvarn-
fall. För 12 miljoner kronor fick fa-
miljeföretaget Vebro Industri ett 
nytt, effektivt kraftverk i Lilla å och förbättrade 
vandringsmöjligheterna för ålen.

Sonen Henrik Jacobson samlar yngel, räk-
nar dem och flyttar dem upp i vattendraget. An-
talet har ökat från 300 – 400 för några år sedan 
till att vara upp i 1 400 i år. Enligt planerna ska 
kraftverket ge 2,1 miljoner kilowattimmar per 
år.

Familjen har visat att det inte behöver vara 
antingen fisk eller kraftproduktion. Det går att 
kombinera den småskaliga vattenkraften med 
förbättringar för fisken.

– Vi ägare till småskalig vattenkraft är inte 
emot åtgärder för fisken. Vi vill lägga pengar-
na på de miljöåtgärder som behövs och inte på 
en massa juridiska processer, säger Jan-Åke 
 Jacobson som fått miljöpris av Ätrans vatten-
råd för sina insatser.

FÖR FEM ÅR sedan ändrade några domar i 
Mark- och miljööverdomstolen på rättspraxis 
för den småskaliga vattenkraften. Det har ställt 
till med stora besvär för många av landets ägare 
till små vattenkraftverk,

De måste söka nya tillstånd för anläggning-
ar som i vissa fall har funnits på platsen sedan 
1500- eller 1600-talet och visa att kraftverken 
inte påverkar vattnet negativt. En svårighet 
för dem är att utgå från förhållandena i vattnet 

innan det fanns någon som utnyttjade vatten-
kraften.

– Samhället har i olika tider accepterat an-
läggningarna. Det måste vara rimligt, säger 
Jan-Åke Jacobson.

Processerna med nya tillstånd kostar myck-
et. Får man inte tillstånd kan man föreläggas 
att riva det gamla kraftverket. Det kräver också 
tillstånd som kostar pengar. I slutänden kan 
ägaren stå med enbart en skuld på flera hundra 
tusen kronor eller i värsta fall miljonbelopp.

Ägarna till kraftverken är ofta landsbygds-

företagare. De bor där och är i många fall är be-
roende av dem i sina företag, till exempel små 
sågverk.

– Det är viktigt. Anläggningarna är ofta en 
del i försörjningen, säger Jan-Åke Jacobson 
som har arbetat med småskalig vattenkraft i 
30 år.

NU HAR HAN lämnat styrelsen i Svensk Vatten-
kraftförening, men följer intresserat vad som 
händer med det regeringsförslag som är ute på 
remiss. Jan-Åke Jacobson och hans kollegor 

I vintras invigde familjen Jacobson 
sitt nya kraftverk i biflödet till Ätran. 
Nu säljer de el från det och hjälper 
samtidigt ålen att flytta sig upp i 
vattendraget.
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Försöksodlingen av kikärter hos Hushållnings
sällskapet i Torslunda har en ovanlig sponsor: 
Icahandlaren Richard Teern i Borgholm. Han vill 
satsa på framtidens protein.
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■ Det finns drygt 1 800 
småskaliga vattenkraft-
verk (mindre än 10 me-
gawatt) i Sverige. Enligt 
Svensk Vattenkraftfören-
ing är de sammanlagt 
värda 25 miljarder kronor 
och bidrar med 4 000 
arbetstillfällen.
Den årliga elutvinningen 
från dem uppgår till 4,3 
terawattimmar, ungefär 
behovet i en stad som 
Göteborg. Enligt förening-
en kan siffran fördubblas 
genom ökad effektivitet 
utan att mer vatten leds 
genom turbinerna.
Svensk Vattenkraftförening 
ledde ett EU-projekt som 
inventerade småskalig 
vattenkraft i åtta länder. 
Enligt beräkningarna 
skulle 1 900 anläggning-
ar kunna rustas upp och 
användas för elförsörjning 
i Sverige. I hela EU är 
siffran 67 000.

FAKTA: 
SMÅSKALIG
VATTENKRAFT

JanÅke Jacobson bor bakom den gamla nedre kvarnen med sina tjocka stenväggar. 1805 fick 
den överfallshjul. Här har bland annat funnits mejeri, bränneri, textilfabrik, skottkärrefabrik, 
spinneri, snickeri och smedja.

JanÅke Jacobson kontrollerar lock
vattnet där ålyngel vandrar upp på 
nätterna. I sumpen, den blå boxen, 
samlas allt från småyngel till ål på 
25 centimeter.

I en helt ny byggnad leds vattnet 
in i en tub till kaplanturbinen. Ge
neratorn alstrar ström, hur mycket 

varierar med 20 procent mellan 
åren. Vebro Industri är anslutet till 
Eon Elnät och säljer elen till Bixia.
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vill ha en enklare process, men i förslaget till 
förändringar i miljöbalken finns både plus 
och minus. Älvräddare och sportfiskare har 
hittills varit bättre lobbyister än ägarna till 
små vattenkraftverk, konstaterar Jan-Åke 
Jacobson.

– De har haft myndigheternas öra. I pro-
pagandan har man använt sig av stora reg-
leringsdammar och magasin norröver. Men 
vi har ofta inga dammar. Här är det vatten-
draget som styr kraftverket, säger Jan-Åke 
Jacobson. ■

■ Den 29 juni presen-
terade regeringen en 
promemoria med syftet att 
modernisera miljövillkoren 
för vattenkraften. Prome-
morian är del av energi-
överenskommelsen mellan 
regeringspartierna, M, C 
och KD från juni 2016. 
I den finns också andra 
förslag i enligt med EU:s 
ramdirektiv för vatten.
Remisstiden går ut den 2 
oktober. De nya lagreg-
lerna är tänkta att träda i 
kraft den 1 januari 2018.

På sommaren är vattenflödet i 
den gamla kulturmiljön Vessi-

ge kvarnfall så litet att det nya 
kraftverket står stilla. Redan 

på 1600-talet fanns här flera 
mindre skvaltkvarnar.

tan Richard Teerns sponsorpengar hade 
det nog inte blivit någon försöksodling av 
kikärter i år, i alla fall inte någon större. 

Nu väntar 770 kvadratmeter med elva sorters ki-
kärter i 16 rutor på skörd.

– Vi ska sälja dem i lösvikt. Jag ser inget sätt 
att förpacka dem, det får vi diskutera när vi får 
volymer, säger Richard Teern.

HAN FICK UPP ögonen för kikärtsförsöken i våras och beslutade sig 
för att gå in med 50 000 kronor för att försöksodlingen som såg lo-
vande ut i fjol skulle kunna fortsätta.

– Jag har fokus på vad kunderna vill ha. Jag tjänar inte pengar 
på det här, men det kan ge arbetstillfällen på Öland, säger han.

Richard Teern tror inte att det protein vi har i dag räcker i 
framtiden. Vi måste också satsa på bland annat baljväxter som 
passar att odla på Öland.

Han planerar fler andra aktiviteter tillsammans med lantbruka-
re på ön. Han säger att han är lite otåligare än bönderna, men att 
det får ta tid. Han vill sälja hållbara produkter och minska antalet 
mellanhänder.

– Ju närmare producenterna kommer kunderna desto bättre är 
det. Lantbrukarna är jätteduktiga på att odla. Jag är bättre på att 
marknadsföra, säger han.

Det har han gjort genom filmer på sociala medier som fått stor 
uppmärksamhet.

I ÅR SÅDDES fem sorter på Torslunda i maj då det var varmt. Sam-
ma sorter plus sex andra såddes i juni för att man ska kunna jäm-
föra tillväxt och ogräs. Försöksledaren Emil Carlson är positiv inför 
skörden.

– Det ser lovande ut, säger han.
Först när kikärter odlas av lantbrukare kan Richard Teern få 

större volymer på butikshyllorna. Kalmar-Öland Trädgårdspro-
dukter och Mörbylånga kommun är också sponsorer. ■
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