Falkenbergs kommun skall återställa vandringsvägarna för fisk vid Hertings
kraftverk. Herting är ett demonstrationsobjekt inom EU-projektet Living
North Sea för att visa på lösningar för fiskens fria vandring från hav till källa.
Genomförandet finansieras av Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten och Europeiska fiskerifonden. Projektet sker i samverkan med länsstyrelsen i Hallands län.
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Hallands åar är förbindelsen mellan hav och land,
sötvatten och saltvatten, kustbygd och inland.
Bronsåldersfynd visar att människor använt kokgropar
vid Ätrans strand där de lagade fisk. Vandringsfisken
var en hållbar resurs som under århundraden gav goda
fångster till glädje för människors hälsa och välstånd.

Forsarna tystnade

Laxfisket i Ätran har alltsedan medeltiden varit betydelsefullt.
Under 1800-talet var Ätran ett populärt fiskevatten bland
engelska gentlemän. Londonadvokaten W M Wilkinson med
sällskap lyckades under tjugo dagar 1864 fånga 462 laxar. Än
idag är Ätran ett fantastiskt laxfiskevatten, även om rekorden
från 1800-talet är svåra att slå.
Under fiskesäsongen mars-augusti 1892 fångades 1 864
laxar. De såldes för en summa av 9 775:40 kronor. Därmed var
inkomsten från fisket högre än skatteintäkterna, som samma
år gav 6 229:47 kronor. På arrenden, inkl fiskearrenden, togs
10 329 kronor in. Borgmästarens och rådmännens löner
var baserade på laxfiskeinkomsterna; borgmästaren fick en
fjärdedel och de två rådmännen en åttondel var.

Ätrans avrinningsområde har unika ekosystem där ätranlaxen
utgör en förnäm miljöindikator på uppfyllelse av antagna
miljömål som en levande havsmiljö, levande sjöar och
vattendrag och ett rikt växt och djurliv.

I Ätran med biflöden och närområden finns enligt länsstyrelsen i den halländska delen 83 rödlistade arter varv 36
är hotade. Enbart i vattenmiljöer finns 16 rödlistade arter
varav 12 är hotade.

Vandringsfiskarna lax, havsöring, ål, nejonögon, majfisk
med flera arter har haft fria vandringsvägar mellan havet
och inlandets vattendrag där de leker eller växer upp. Utter,
kungsfiskare, havsörn, strömstare och stor bäckslända är andra
arter som trivs i forsarnas ekosystem.

Nationella åtgärdsprogram tas fram för flodkräfta, flodpärlmussla, skaftslamkrypa, flodnejonöga, flytsvalting och
havsnejonöga som alla finns i Ätran.

I dag är Ätran en av Falkenbergs kommuns viktigaste källor till
rent dricksvatten. De ursprungliga laxarna och havsöringarna
finns kvar och är underlag för en viktig ekoturism. Ätranlaxen
är obetydligt påverkad av laxodling och är därför genetiskt
unik. Ätranlaxen är Sveriges viktigaste bestånd av Atlantlax
och kanske finns det få opåverkade bestånd kvar av arten
Salmo salar i hela världen?
EU har uppmärksammat åns unika laxstam och avsatt Ätran
med Högvadsån till Natura 2000 område. Detta innebär att
Ätran ingår i ett nätverk av områden som är av stor internationell
betydelse för att bevara skyddsvärda naturmiljöer. Ålen som
alltid varit en viktig del av åns fiskfauna är nu hotad och
omfattas av ett eget EU-direktiv kallat Åldirektivet.
Nationellt är Ätran av riksintresse för kulturvård, naturvård
och friluftsliv. Ätradalen omfattar sju kommuner från källan i
Ulricehamn och Falköping till Falkenberg där ån möter havet.
Ätran är en gemensam naturresurs vars ekosystemtjänster vi
måste hjälpas åt att vårda.
”Vi har lånat Ätran i drygt 60 år och nu är tid att lämna tillbaka
Hertingforsen till våra barn och barnbarn”
Kommunråd Mari-Louise Wernersson Falkenberg
“Det som är bra för laxen är bra för Halland”
Fiskerikonsulent Brodde Almer Halmstad
“To have the Ätran River as a heritage site, where the salmon
being both protected and studied would be a treasure for the
world, the European’s and for the people in this region”.
Ph. D. Courtland Smith Oregon USA

Hallands åar har sedan istiden haft gott om forsar
på sin väg från inland till hav. Under 1900-talets
industrialisering byggdes ett stort antal dammar
och kraftstationer i de halländska vattendragen.
Vandringsfiskarna utestängdes från sina tidigare lek- och
uppväxtområden och många forssträckor blev till sjömagasin
för att lagra vatten. Forssträckor torrlades när vattnet leddes
vid sidan i kanaler eller tunnlar och vattenflödet i kvarvarande
forsar reglerades. Simsvaga arter som ålyngel och nejonögon
kan inte passera upp förbi dammarna och nedvandrande
silverålar, besor och laxsmolt skadas vid passagen genom
kraftverkens turbiner eller fastnar och dör på intagsgaller.
På 1960- och 70-talet påverkades de västsvenska vattnen
av surt nedfall. Stora årliga kalkningsinsatser räddade
inledningsvis fiskbestånden. Nedfallet har minskat under
senare år men kalkningen måste fortsätta i decennier för att
de känsliga vandringsfiskarna skall överleva.

Hertingforsen återställs

Hur skulle återställningen av vandringsfiskens miljö vid
Herting utföras? Omfattande miljökonsekvensbedömningar
gjordes av flera olika alternativ. Falkenbergs politiker valde
en hållbar lösning med fri fiskvandring. Lösningen innebär
återskapad forsmiljö och ett stadsnära rekreations- och
friluftsområde där stadens laxfiske profileras. Uppströms
byggs en ny gång- och cykelväg som förbinder stadsdelar och
förbättrar tillgängligheten till järnvägsstationen.
Gamla Hertings kraftstation är kulturhistoriskt intressant
och kommer att drivas som tidigare. Ett nytt fisksäkert galler
installeras liksom en förbättrad fiskväg för utvandrande
fiskar. ”Nya” Hertings kraftstation behålls men kommer
bara att vara i drift under vintermånader när ingen fisk
vandrar. Här byggs en ny kontrollstation för fiskräkning
med fri passage för vandrande fisk. På sidorna anläggs nya
överfallsdammar där vattnet faller fritt större delen av året.
Den gamla dammen rivs och träden avlägsnas från den
tidigare åfåran. En särskild vandringsväg som är anpassad för
låga flöden byggs. Målet är att återställa den tidigare forsen
och fria vandringsvägar till glädje för en hållbar framtid med
rekreation och vård och omsorg om miljön och människors hälsa.

Laxauktionen i Falkenberg hölls varje morron klockan nio
och William Widgery Thomas Jr (1839-1927), amerikansk
jurist och diplomat, skriver i sin bok ”Från slott till koja”,
som kom ut 1891: ”Jag var närvarande vid försäljningen…
och min fångst låg i en rad på golfvet. Fiskarne vägdes först,
och hvars och ens vigt inskrefs noggrant i en bok; sedan
togos de fram, hvar fisk för sig, och såldes på auktion. …
Auktionsförrättare var den äldste rådmannen, och han lät för
hvar lax sin elfenbensklubba falla på bordet.”

Ål är akut hotad och finns i vattensystemet. För att fortplantning ska kunna ske krävs att lekmogen ål kan ta sig till
havet utan att passera genom kraftverksturbiner där dödligheten är cirka 70 %. Havsnejonöga är starkt hotad och förekommer i Ätran nedströms Hertings kraftverk. Arten leker
i strömmande vatten, och larverna lever 5-6 år nedgrävda i
mjukbottnar innan de vandrar ut i havet.

Hertings kraftstation är Hallands första kommunala elverk
med eget vattenkraftverk. Det togs i bruk redan 1903.
Maskinhuset, som vid tillkomsten var ett av landets största.
Det byggdes till redan 1911. Byggnaden är arkitektoniskt
mycket välbevarad såväl ut- som invändigt. De röda
tegelfasaderna artikuleras av stora rundbågiga småspröjsade
fönster samt ljust putsade ytor.
Den nya kraftstationen invigdes 1945 och uppfördes på
platsen för den gamla Hertings kvarn. Maskinhuset är uppfört
i rött tegel i stram funktionalism och är arkitektoniskt mycket
välbevarat. Entrén markeras av stadens vapen i huggen sten.
Strax uppströms Hertings gård uppfördes redan 1864-65
ett ångdrivet sågverk som avvecklades 1906. Strax nedströms
kraftstationen ligger resterna av stadens laxgård, numera
laxbron, och den f d laxodlingsanstalten, en byggnad i rött
tegel från tidigt 1900-tal. Sammantaget inrymmer miljön vid
Hertings gård åtskilligt av tidig industri- och kulturhistoria.
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