
MOSTORP. Det strömma
de rejält i Mostorpsån 
på lördagen då Hal
lands vattenkrafts
förening arrangerade 
Vattenkraftens dag vid 
Mostorps gård. 

Intresseföreningen Hallands 
vattenkraftsförening bilda
des 1994. Sedan 2007 ar
rangerar man årligen sin te
madag för att sprida infor
mation och intresse för små
skalig vattenkraft. 

I fjol träffades man i Vessi-
gebro och i år var dagen för
lagd till vackra Mostorps 
gård i Getinge, dit en och an
nan hittade under dagen. På 
platsen har vattenkraft nytt
jats sedan 1600-talet och 
under 2011-2012 har en 
upprustning av kraftstatio
nen skett. I samband med 
det byttes all elutrustning 
ut. 

-Här är intressant efter
som det finns ett nytt maski
neri och det gamla står kvar 
att jämföra med. 100 år t i l l 
baka fanns det fullt av vat
tenkraft och kvarnar runt 
om i Halland. Mycket finns 
fortfarande kvar, men när 
någon vill starta upp igen 
blir det problem med myn
digheternas krav på vatten
domar vilka i dag nästan är 
omöjligt att få, säger Gunnar 
Olofsson, ordförande i fören
ingen och ägare till två vat
tenverk. 

Han tycker det är synd att 
den småskaliga vattenkraf
ten i dag motarbetas av en 
rad särintressen. 

-Flera myndigheter har 
idag börjat bedriva politik 
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Kraftfull. Det moderna kraftmaskineriet på Mostorps gård lockade intresserade då Hallands 
vattenkraftsförening arrangerade den småskaliga vattenkraftens dag i lördags. Strömkraft
verket i Mostorp ger cirka 800 000 kilowattimmar per år. Lika mycket som 160 villor gör av 
med i hushållsel på ett år. BMJARI VÄUTALO 

kring det här vilket inte är 
deras uppgift, säger Gunnar 
Olofsson. 

Föreningen å andra sidan är 
ett nätverk där medlemmar
na kan få råd, tips och re
servdelar till sina egna kraft
verk av de andra. 

-Vi är 72 medlemmar och 
jag hoppas att vi är 74 efter 
idag. Det är lite som en 
manlig syförening, ler Gun
nar Olofsson. 

Åsa Montan 
010-4715139 
asa.montan@hallandsposten.se 
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