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Nämnden för myndighetsutövning

Kopia för kännedom:
Länsstyrelsen Kronoberg, vattenverksamhet

Fortatt stora utsläpp av lerslam från Orrakullen
Utsläppen av lerslam från industrimarken Orrakullen i Alvesta har nu pågått i snart två år, och med
kommunens kännedom sedan åtminstone april 2018. Naturskyddsföreningen har efter en skrivelse i
mars 2019 fått beskedet att Nämnden för myndighetsutövning är tillsynsmyndighet i ärendet. Vi har
efter ett flertal förfrågningar fått beskedet att utredning pågår, och att man bl.a. inväntat provsvar.

Problemen verkar ha förvärrats med höstens rikliga nederbörd, och det borde inte krävas någon
djupare utredning än att följa flödet efter nederbörd (se bilder nedan) för att inse omfattningen av
utsläppen. Att stora mängder lerslam förs ut i Salen och Mörrumsåsytemet innebär bl.a. ytterligare
eutrofiering. Grumlingen påverkar också fisk, och fåglar som lever av fisk.

Vi är fortsatt av åsikten att detta inte kan ses som annat än ett miljöbrott, och Alvesta kommun visar
anmärkningsvärt lite intresse att agera trots att det varit känt i snart två år. Naturskyddsföreningen
kräver besked om vad utredningen egentligen innehåller och hur kommunen ämnar agera.
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Starten av flödet av lerslam ut i Ilabäcken. Se fler bilder från längre nedströms på nästa sida.
Foto taget 2019-10-27.

Röda punkter visar ungefär var foton är
tagna och visar hur slammet färdas ner till
Hjortsbergaån.
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Bilderna till vänster visar hur lerslammet färdas ner till Hjortsbergaån genom Ilabäcken. Överst
diket som matar Ilabäcken med lerslam. Sedan en trumma under Ilabäcksvägen/Fabriksgatan, och
nederst där Ilabäcken går ut i Hjortsbergaån.

Bilderna till höger visar erosion längs dikena runt Orrakullens industrimark, samt hur även
Djupabäcken matas med lerslam genom att ingen vegetation sparats som buffert då tidigare
skogsmark omvandlats till industrimark.

Foton tagna 2019-10-27


