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Möte angående tröskeldamm vid Hillesjöns utlopp 

Verkmyraån 

Anteckning 

Bakgrund 

Föreningen Hillesjöns framtid (föreningen) har med anledning av länsstyrelsens 

föreläggande (2016-02-18, dnr 535-966-2015) om att tröskeldammen i 

Hillesjöns utlopp ska tas bort önskat träffa länsstyrelsen för att diskutera 

dammen och vad länsstyrelsens föreläggande skulle innebär för sjön. 

Länsstyrelsen har accepterat att träffa föreningen på länsstyrelsen och till detta 

möte kommer föreningen också bjuda in någon från Gävle kommun. 

Föreningen har överklagat föreläggandet från länsstyrelsen och det ligger nu för 

prövning i Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt.  

 

Den 3 maj 2016 hölls ett möte på länsstyrelsen där Ordförande Olof Agner 

m.fl. personer representerade föreningen, Pär Granström och Mikael Ekman 

deltog från Gävle kommun och från länsstyrelens miljöenhet deltog Charlotta 

Ryd (enhetschef), Hanna Karlsson och Hans Sjöberg. Föreningen hade även 

bjudit in en representant för stugföreningen vid Hillesjöstrand som var med på 

mötet.  

 

Länsstyrelsen framförde att ur allmän synpunkt har länsstyrelsen inget emot att 

dagens tröskeldamm får vara kvar. Dess påverkan på enskilda intressen gör 

dock att dammen skulle ha tillståndsprövats innan den uppfördes. Vidare är det 

problematiskt att dammen ligger inom sänkningsföretaget Hillesjösänkningen 

1926 som fortfarande är giltigt. En tillståndsprövning i efterhand av dammen 

framförde länsstyrelsen kan vara ett godtagbart alternativ till att dammen tas 

bort. Vid en sådan prövning skulle samtidigt begäras att sänkningsföretaget 

upphävs i Verkmyraån. För ansökan om tillstånd krävs en del utredningar över 

hur dammen påverkar vattennivån i sjön m.m. Föreningen framförde att de har 

begränsade resurser för att bekosta sådana utredningar. Länsstyrelsen och 

kommunen lovade att undersöka om det eventuellt skulle beviljas några 

allmänna medel för detta. Länsstyrelsen ska vidare höra med representanter för 

sjösänkningsföretaget hur de ser på dammen och ett upphörande av företaget i 

den del som berör Verkmyraån.   
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Utöver dammen i Verkmyraån diskuterades vassklippningen i sjön. 

Länsstyrelsen och kommunen framförde att vassen som klipps borde tas upp på 

land. Föreningen sa att de idag inte har resurser för att göra detta och 

föreningen menade på att det ändå är bättre att klippa och låta vassen vara kvar 

i sjön än att inte klippa alls. Länsstyrelsen och kommunen diskuterade detta 

efter föreningen lämnat möte och kom då fram till att det ändå är bättre att bara 

klippa vass i den omfattning som gör att den kan omhändertas på land.  

 

Det bestämdes att föreningen, länsstyrelsen och kommunen ska träffas igen i 

juni månad 2016 för att diskutera hur arbetet med en tillståndsansökan m.m. 

kan ske. Detta möte har sedan skjutits upp till efter sommaren 2016.  

 

 

 

 

Hans Sjöberg 

 


