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1. ALLMAN BESKRIVNING 

Lidans totala avrinningsomrade omfattar 2262 km2 och faller inom Skara

borgs och Alvsborgs Hin, se karta 1. Avrinningsomradet som utgi:ir 4, 8 o/o 
av Vaneromradet, begransas i vaster av Nossans, i aster av Tidans och i 

si:ider av Atrans och Viskans avrinningsomraden, karta 2. Lidans kallom

rade ar belaget pa Sydsvenska hi:iglandet ca 15 km NV om illricehamn. 

Som dess egentliga kallsji:i brukar man rakna Grosken 220, 8 m i:i h eller 

Grofvaredssjon som den kallas pa aldre kart or. Utloppet i Kinneviken i 

Vanern sker vid Lidki:iping. 

I geografiskt hanseende kan det omrade som genomflytes av Lidan indelas 

1. 

i huvudsakligen tva regioner med fran varandra skilda naturfi:irhallanden. 

Fran kallomradet till strax si:ider om Travad rinner an fram genom ett 

smakulligt hi:igland belaget mellan 220 och 100m i:i h. De si:idra delarna 

ligger alltsa hi:igt over den marina gransen. Den i:ivervagande delen av mark

arealen tacks har av barrskog. 

Nedanfi:ir Travad rinner an genom ett svagt kuperat slattlandskap huvudsak

ligen bestaende av aker och angsmark. Lidan har har eroderat sig ned 

genom de li:isa jordlagren och en bred dalgang med hi:iga och branta slan

ter har utbildats. Dalgangens bredd varierar mellan 100 ·· 150 m. Har 

och var har erosionen bromsats sedan nagon urbergstri:iskel kommit i da

gen och smarre vattenfall har utbildats. I anslutning till dessa har ofta 

damningar utforts fOr kvarn eller kraftverksandamiil. 

Bifli:iden 

Lidan upptar pa sin vag ett flertal mindre bifli:iden av vanligtvis ringa ut

strackning och vattenfi:iring. De mest betydande bifli:idena kommer fran 

aster namligen Bragnumsan, Landaan med Jungan samt det sti:irsta bifli:idet 

Flian som avvattnar Hornborgasjon. Fi:irutom Assan ar de vastliga tillfli:i

dena av mindre dimensioner, karta 2. 

I=.!:..~E:~ _g':_ol,~g_! 

Si:idra delen av avrinningsomradet, belaget ca 200 m i:i h, tillhi:ir sydvastra 

Sveriges jarngnejsomrade. Jord!lrterna bestar har huvudsakligen av mo-



ran och torv. Fran trakten strax norr om Kvarni:\ gar Lidan ungefar i 

gransen mellan moranomradet och den nedanfi:\r belagna sedimentslatten 

bestaende fOrst av grus och sand sedan alltmer overgaende i lera. Vid 

Lidkoping bestar jordarterna till overvagande delen av sand och mo, se 

karta 3. 

!!_!.~~S_[_e_?~O_$!:. 

Uppstroms Hornborgasji:\n kallas Flian for Slafsan och har sitt kallomrade 
0 0 

i Asle mosse belaget 5 km aster om Falkoping. An passerar till stora 
0 

delar genom Vastergotlands kambrosiluromrade fran Asle mosse till 

Hornborgasjon. Har i:\vergar berggrunden till sydvastra Sveriges jarn

gnej ser .• Tordarterna utgi:\res till storsta del en av torv med in slag av mo

ran vid Hornborgasji:\n. I hojd med Skara ar sand den vanligaste jordarten 

varefter den stora lerslatten tar vid, karta 3. 

l:T~~~[_S_!:~-

Sedan gammalt ar jordbruk men i viss man aven skogsbruk den viktigaste 

naringen inom avrinningsomradet. I detta sammanhang kan namnas att 

akerarealen upptar 45, 3 % och skogsarealen 29, 8 % av hela avrinnings

omradet. De industrier som finns ar framst lokaliserade till Lidkoping. 

Industrier utanfi:\r Lidkoping ar framst att hanfi:\ra till livsmedelssektorn 

sasom ett flertal mejerier och slakterier. 

• 
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2. HYDROLOGI 

2. 1 Sjoar och avrinningsomrade 

Lidans vattenomrade ar med sjoprocenten 0, 6 o/o mycket sjOfattigt, (medel

tal for Vanerns avrinningsomrade ar 18, 6 o/o). 

Forutom Hornborgasjon finns det endast tva sjoar som har en area storre 

an 1 km2, namligen Rosjon och Skarvlangenf+Ormsjon. Samtliga dessa 

sjoar ar avsankta och ligger i Flians avrinningsomrade, karta 4. 

Sjoar med en yta storre an 1 km2 

medel- max- Area 
hojd djup N Anm. 
m.o.h. m km2 

7. 

. 

Hornborgasjon +119, 0 0, 6 ca 4 
X 

574 Avsankt, Ind. utslapp, 
Start botaniskt, orni-· 
tologiskt skyddsvarde 

Rosjon +127,0 4,0 1' 1 49 Avsankt 

Skarvlangen/ +127,9 18,8 1' 8 Avsankt, rekreativt +Ormsjon 
omrade 

--
x) 2 2 

Har varit 28, 2 km , varierar nu mellan 1 - 7 km 



Tabellen nedan visar hur sji:iarealen och sji:iprocenten varierar langs 

Lidan fran Bragnumsan till utloppet i Vanern. 

Av-
rinnings Sji:iar Sji:iar ~krr? Sji:i-

Lid an omr. 
2 

>1 km
2 <J tmf 

pro-
km cent 

Lidan ovan Bragnumsan 144 0, 5 0, 5 0, 3 

Lidan ovan Eriksbergsan 303 1, 0 1, 0 0, 3 

Lidan nedom II 435 1, 8 1' 8 0,4 

Lidan vid Brokvarn 571 2,2 2,2 0,4 

Lidan vid Travads bro 602 2, 2 2,2 0,4 

Lidan vid Sundstorp 688 2, 2 2,2 0, 3 

Lidan ovan Ass an 694 2, 2 2,2 0, 3 

Lidan nedom Assan 1022 2, 3 2, 3 0,2 

Lidan ovan Landaan 1065 2, 3 2, 3 0, 2 

Lidan nedom Landaan 1332 1' 1 2, 8 3,4 0,3 

Lidan ovan Flian 1370 1, 1 2,8 3, 9 o, 3 

Lidan nedom Flian 2146 6, 9 5, 7 12' 6 0, 6 

Van ern 2262 6, 9 5' 7 12,6 0, 6 

n o. 
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2.2 Nederbord 

SMHI utfor nederbordsobservationer vid sju stationer inom Lidans avrin

ningsomrade. Stationernas Hige framgar av karta 5. Normalnederborden 

fOr de ol:lka stationerna uppgar till fOljande: 

N1 Lanna 549 mmfar 

N2 Kilagarden 562 - It 

N3 Langjum 510 - It 

N4 Falkoping 613 - It 

N5 Simonstorp 658 - It 

0 

N6 Aseborg 694 - It 

N7 Remmingstorp 633 - It 

0 

Arsnederborden okar markant fran Varaslatten uppemot Billingen och 

Sydsvenska hoglandet. Okningen ar ca 100 mm/~r. Hogst arsnederbord 
0 ' 

har Aseborg pa Billingen. Juli och augusti ar de nederbordsrikaste mana-

derna. Mars uppvisar den lagsta nederborden. Medelnederborden inom 

omradet ar 598 mm/ar. 

Antal regndagar I ar med > 1 mm nederbord 

Slattlandet i norr 

Mellanomradet 

Vid kallorna 

90 - 100 dagar 

100 - 120 dagar 

120- 150 dagar 

10. 
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Karta 5 SMHI:s nederbordsstationer i avrinningsomr!idet 
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1:1. 

Karta 6 Medelavrinning i avrinningsomd.det i 1/s km2 



0 

2. 3 Arsmedelavrinning 

Medelavrinningen inom omra.det varierar fran 14 1/s km2 ide sodra 

hoglanta omradena till 7 l/skm
2 

vid Lidans mynning, karta 6. Den 

genomsnittliga avrinningen inom omradet motsvarar 252 mm/ar. 

Genomsnittlig nederbord,avdunstning och ~J.Vrinning (mm/ar) 

p 

Lidan 598 

Vaneromr 669 

P nederbord 

E 

391 

323 

(P-E) 

207 

346 

R 

252 

391 

d 

-45 

-45 

E avdunstning + vaxternas transpiration 

R avrinning 

d=P-E-R 

Den negativa resttermen d tyder i forsta hand pa underskattning av 

arealnederborden eventuellt i kombination med overskattning av av

dunstningen. 

2. 4 Karakteristiska vattenforingar 

Pa grund av den ringa sjoprocenten i avrinningsomradet varierar vatten

foringen mycket kraftigt, vilket ar mer markant i Lidan an i Flian. Se 

varaktighetsdiagram fran Svansvik i Flian och Sundstorp i Lidan fig. 2 .1. 
' 

Avrin-

HHQ MHQ MQ MLQ LLQ nings- Sjo-
omr. pro-
km2 cent 

Svansvik 3 (Flian) m /s 37 20 5' 1 0,29 0,01 618 1' 5 

1/s km 2 60 32 8,25 0,47 0,02 

Sundstorp 99 37 6, 2 0,4 0,2 688 0, 3 (Lidan) 

1/s km 
2 144 54 9, 0 0, 60 0,29 

12. 



Berakning av 100-arsvattenforingen vid peglarna 108-1236 Sundstorp i 

Lidan, 108-528 Svansvik i Flian. 

I stallet for de arliga hogvattenforingarna kan det hogsta flode 

pa t ex 100 ar stud eras. I USA rekommenderas numera ett 

enhetligt forfarande vid berakning av hogvattenfloden. Man 

utgar fran de enskilda flodesvardenas logaritmer vilkas fOr

delning approximeras med log - Pearsson typ III-fOrdelning, 

varigenom hansyn tas till den aktuella fOrdelningens snedhet. 

Berakningen genomfores pa foljande satt: 

1. Berakna x = log q 

2. Berakna medelvarden x = Z x/N 

3. Berakna medelavvikelsen s = '["'Q:.-~;'""(_x ___ x-;)2~]::-/-(-N---l-.) 

4. Berakna snedhetskoeff. g = N [Z(x-x)3] /(N-l)(N-2)s 3 

5. Berakna logaritmen fOr det arliga hogvattenflode q som 
p 

overskrides med sannolikheten p 

log q = x + k • s 
p . 

dark fas ur tab. 142:661 b i BYGG 1A 

for givet g och p. 

Vi har beraknat 1 00-ars vattenfOringen med utgangspunkt fran de 

hogsta arsfloden som registrerats under aren 1945-1973. 

Resultat: Sundstorp i Lidan 

Svansvik i Flian 

3 q100 =127m fs 
3 

q100 = 33 m /s 

13. 
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Tabell over vattenforingar, m 3 fs, nederbordsomraden och hojd over 

havet i Lidan. 

Plats 

le Kviss 
kraftv erk 

orgs Lidab 
kvarn 
kraftv 

och 
erk 

Broto 
kvarn 

rps 

torp Sunds 

Uvere 
AfsEtn 
mynn 

d 
s 
ing 

ors Naref 

Skofte 
Fli.an 
mynn 

by 
8 

i.ng 

Lidko ping 

Av- Neder Medel-
stand bords- vatten-
fran omr. yta 
myn-
ning 2 km km moh 

59,5 480 129,9 

44,3 "'565 92,9 

36,3 605 77,6 

25,0 688 60,7 

23,9 1025 60,5 

21,4 l-1030 45,5 

9,6 2146 44,4 

0 2262 44,3 

Lagvatten- Medel vatten- Hogvatten-
mangd mangd mangd 

Lagsl Nor- Lags Nor- Nor- Hogs 
ta mal ta mal mal ta 
LLQ NLQ LMQ NMQ NHQ HHQ 

0,1 0, 3 1, 2 4,4 

0,1 0, 3 1' 5 5,4 

0,2 0,4 1' 8 5, 6 

0,2 0,4 2, 7 6, 2 37 99 

0,3 0, 6 2, 7 9, 0 

0,3 0, 6 2, 7 9' 1 50 145 

0,5 1' 3 2,8 9, 2 

1,3 2, 7 6,0 18,0 110 240 

Tabell over vattenforingar (m3 /s), nederbordsomraden och hojd over havet 

i Flian. 

Pla ts 

rnborga-Ho 
sjb n 

nsvik 

lla 

Sva 

Ha 

Bl 

Sta 

Sk 

ombacka 

ka 

ofteby 

Av- Neder 
stand bords 
fran om-
Skof- rade 
teby 2 km km 

39,0 574 

26,7 616 

26,0 N620 

22,0 675 

10,4 ... 715 

0 776 

Medel! 
vatten-
yta LLQ NLQ LMQ NMQ NHQ HHQ 

mo h 

119,1 0,02 0,4 1,5 5,4 

109 0,02 0,4 1' 6 5,8 20 37 

107,6 0,02 0,4 1,6 5,8 

85,9 0,02 0,4 1,6 6,0 

63,2 0,04 0,4 1,7 6, 3 

44,4 0,06 0,5 2,0 6, 8 
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Figur 3.1 Lidans fallhi:ijder fran Eriksberg till mynningen 
i Vanern 
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Karta 7 Kraftverk fJCh kvarnar i Lidans avrinningsomril~de 



3. INVENTERING (karta 7) 

3. 1 Lidan (km-talet anger avstand fran mynningen) 

Som Lidans kallsjo raknas Grosken, 220, 8 m o h, belagen ca 90 km fran 

utloppet i Vanern och ungefar 15 km nordvast om Ulricehamn, foto 1. Den 

har en yta av ungefar 0, 5 km2 . Vattnet synes vara av god beskaffenhet, 

men ar som manga andra dystrofa sjoar hotad av igenvaxning. Vid utlop

pet ligger ett litet skibord som pa grund av det laga vattenstandet ej funge

rade i juni 1975, foto 2. 

Lidan borjar har som ett i det narmaste igenvaxt dike fOr att bara nagon 

23. 

mil nedstroms vid Eriksberg, 75 km fran utloppet, uppna en bredd av 3-4 m. 

Vid Eriksberg rinner Lidan ihop med en ostlig gren, denna rinner upp 

vid Murum belaget ungefar 5 km NO om Grosken. Erosionen har vid Eriks

berg tilltagit och an ar har nederoderad 3-4 m i forhallande till omgivande 

mark. Den starka erosionen ar betecknande for storre delen av Lidans 

senare lopp. 

Vid Grolanda, 68 km, rinner ytterligare ett av manga sma ostliga bifloden 

till. Detta biflode, Bragnumsan, har sitt kallomrade dels vid Tovarpssjon 

och dels vid mossarna vid Ripelangen. Fram till Grolanda faller an unge

far 50 m pa en stracka av 22 km. 

Snipebro kvarn, 63 km, belagen 3, 5 km vaster om Floby, ar en gammal 

kvarn som numera anvands i mindre omfattning, foto 3. En generator ar 

installerad som gor kvarnen sjalvfi:irsorjande pa elektrisk strom. 

Magasinet har de ungefarliga matten 50 x 75 m. Dammen ar har, liksom 

vid de flesta andra kvarnar av denna typ, en enkel overfallsdamm. 

Vid Gullakra, 61 km, faller Lidan ca 3 mover fast berg. Vid Kvissle 

kvarn (nedlagd sedan 1/12 -75) och Kvissle kraftverk 59,4 km sanker sig 

Lidan hastigt 4, 5 resp 5, 7 m. Kraftverket ar ett av de storre i Lidan

systemet, med en maximal effekt av 200 kW, foto 4-5. Dammen en over

fallsdamm med tva spettluckor vid intaget, var pa vissa stallen i daligt 

skick. Magasinet utgjordes av en uppdamd sjo med de ungefarliga matten 

150 x 200m och medelvattenytan pa 136,1 m o h. Enligt uppgift anvandes 

sjon till bad och fiske i ganska stor utstrackning. 



Foto 1 

Foto 2 

Lidans kaJ.lsjo Grosken beliigen 15 km 

NV om illricehamn. 

Utloppet av Grosken 

24. 



25. 

Foto 3 Snipebro kvarn 3, 5 km vaster om Floby 

Foto 4 Kvissle kraftverk. Maximal effekt 200 kW. 



Nedanfi:ir Kvissle faller Lidan mindre brant anda till Sulevadsstri:immen, 

54, 2 km. De viktigaste fallen och forsarna pa denna stracka ar Herre

kvarn 58,6 km, Travattna 57,4 km samt Hendenetorp 55,8 km. Fallhi:ij

derna for des sa varierar mellan 1-2 m. Lutningen nedanfi:ir ar ganska 

brant anda till de 5 m hi:iga fallen vid Kvarni:i, varefter lutningen snabbt 

avtar. Strax nedstri:ims Kvarni:i gar Lidan i gransen mellan moranomra

det och den stora sedimentslatten. 

Ungefar vid Lidafors, 45,5 km, dar en ny fallstracka vidtar, slapper Lidan 

fi:irbindelsen med moranomradet. Trots detta faller an brant i stallet for 

att flackas ut som vanligtvis sker. Har ligger i tat fi:iljd Lidafors, Bro

kvarn, Lidaborg samt Herrekvarnsfallet med respektive fallhi:ijder 1, 5, 

4, 6 och 10m. Kvarndrift fi:irekommer har vid de tva sistnamnda fallen. 

Vid Lidaborg ar ett kombinerat kvarn- och kraftverk belaget, foto 6 . 

. Dammet, en i:iverfallsdamm, dammer har upp en mindre sji:i med de unge

farliga matten 75 x 100m. Fran denna leds vattnet i en ca 200m lang 

delvis sprangd kanal till kvarnhuset. Fallhi:ijden ar som ovan namnts unge

far 6 m. Vid dammets astra landfaste lag fi:irr en annan kvarn, Brokvarn, 

av denna aterstar nu bara tilloppsrannan. Den uppdamda sji:in anvandes vid 

vart besi:ik till bad. Den gamla afaran arvid lagvatten helt torrlagd. 

Vid Herrekvarnsfallet, foto 7, det hi:igsta fallet i Lidan, ar Borga kvarn 

belagen, ocksa denna kvarn ar numera nedlagd. Nedstroms Borga kvarn 

rinner Lidan med obetydlig lutning fram over lerslatten fram till Skogs

bokvarn, 39 km, dar fallhi:ijden uppgar till 2 m. 

Vid Travad 36 km kommer anini ett moranomrade med uppstickande 

bergknallar bestaende av framst jarngnejs. Detta medfor att Lidan har far 

ett brantare lopp med en serie sma fall belagna vid Brotorps kvarn, Tra

vadsbro kvarn, Lidastri:ims spinneri och Gi:irstorps kvarn. 

Brotorps kvarn ar en kvarn i full drift med en fallhi:ijd pa ca 2 m. Kana

len nedstri:ims ar nedsprangd for att fa fallhi:ijden koncentrerad till ett 

stalle. For eget bruk ar en generator pa 25 kW installerad, med en tur-

bin som gar maximalt vid en vattenfi:iring av ungefar 1 m 3 js. Vid lagvatten

fi:iring parallellki:ir man kvarnturbinerna rped en elmotor. 
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Foto 5 Dammen vid Kvissle kraftverk. Magasinet 

anvands till bad och fiske 

Foto 6 

27. 

Utloppsrannan vid Lida

borgs kvarn och kraftverk 



Foto 7 

Foto 8 

Borga kvarn vid det 9 m hoga Herre

kvarnsfallet 

Ruta kvarn: Fallhojd ca 2, 5 m 
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Travadsbro kvarn som ar belagen ungefar 1 km nedstroms Brotorp ar 

nedlagd sedan ett antal ar tillbaka. Den skall emellertid enligt mjolna

ren pa Brotorp eventuellt moderniseras och anvandas som kraftverk. 

Fallhojden ar har nagot mindre an vid foregaende kvarn. 

Lidastroms spinneri utnyttjade forr Lidan som kraftkalla men sedan 20 ar 

ar turbinerna borttagna. Nedanfor Travadsbro ligger aloppet i lera, vil

ket dock inte medfor namnvard andring av lutningens karaktar. 

Vid Ruta kvarn 28, 5 km, foto 8, blir lutningen betydligt brantare och upp

gar till ungefar 25 m pa en stracka av 7 km trots att an rinner over den 

till synes flacka lerslatten. Fallen ligger har vid Prastastrommen, 

St. Halla, Uvered och Narefors. Vid Prastastrommen ar Altuna kvarn 

belagen, vilken dock ej ar i drift. 

St. Halla kraftverk, 27 km, foto 9, med en fallhojd pa narmare 6 m och en 

maximalt uttagbar effekt av 400 kW, ar ett av de storsta kraftverken i Li

dan. Dammbyggnaden bestar fran landfaste till landfaste av: 

1) 17,5mlangkrondamm(+67,4m) 

2) Intag till turbiner (+62, 74 m) med sektorlucka 

3) Krondamm 28,2 m (+67, 5 m) 

4) Luckutskov for overskottstappning 

2 luckor 1, 03 x 1, 05 m (+63, 48 m) 

5) Krondamm 0, 93 m (+67, 5 m) 

6) Skibord 3, 40 m (+65, 99- 66, 01) 

7) Krondamm 24m (+67, 16- 67, 20) 

"For att tillgodose nedstroms liggande verksagares ratt till vatten fore

skrives att daglig tappning, om sa pafordrades skulle goras till sadan 

omfattning att vattenytan ovan dammen icke stiger under den i orten giing

se arbetstiden". Detta ar hamtat fran Vasterbygdens vattendomstol i Va

nersborg. Vid St. Halla sa de man sig ha stora problem med det ojamna 

vattenflodet. Vid lagvatten kunde man bara kora anlaggningen under dag-
o 

tid. Ar 1974 stod den enligt uppgift stilla en hel manad pa grund av extremt 

lagvatten. 
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Nagon kilometer soder om Uvered rinner Lidans storsta vastliga biflode 

Assan till. Denna rinner upp vid Finnamosse belaget ca 15 km sydost 

om Vara. 

Vid Brokvarn i Uvered har an eroderat sig ned till urberget varvid sma 

forsar och fall har bildats. bverfallsdammen bestar har till stora delar 

av en naturlig bergskam. Vid intaget till kvarnen sitter en vanligt spett

lucka. Har ar fOrutom kvarnen ett litet sagverk belaget. 100m nedstroms 

lag fOrr en annan kvarn. Av denna aterstar emellertid bara den forna in

tagsrannan. Den totala fallhojden vid Brokvarn ar 7 m, av den ar ungefar 

2 m i anspraktagen for kvarnen. 

Den forna kraftverksdammen vid Narefors 21 km gamla kraftverk dammer 

fortfarande upp Lidan trots att dammluckorna ar borttagna, foto 10 - 11. 

Fallhojden uppgar till 7, 7 m. Har observerades vid vart besok adelfisk 

som hoppade uppfor fallet. 

NedanfOr Narefors ar Lidans niva ungefar 45 m o h. Da Vanerns niva ar 

44, 3 m o h sanker sig vattendraget alltsa endast 0, 4 m per mil i sitt ne

dersta lopp. 

Vid Skottorps gard ca 3,5 km nedstroms Harjevad intraffade 1946 ett stort 

ras som dam de upp Lidan under flera dagar, kap. 6. Har pagar fortfaran

de en kraftig erosion ty vattnet ar brunfargat av slam nedstroms Skottorp. 

Vid Skofteby 9 km ansluter Lidans storsta biflode Flian, foto 12. Vatten

dragen ar har djupt nederoderade men med flacka graskladda slanter 

som huvudsakligen anvands som betesmarker. 

Nar Lidan mynnar i Kinneviken i Vanern har den uppnatt en bredd av nar

mare 50 m, foto 13. Har ar Vanerns i storleksordning tredje hamn bela

gen med stora silos och kolupplag. Inne i Lidkopings centrum ar kajerna 

sommartid kantade av fritidsbatar. 

30. 



Foto 9 

Foto 10 

St. Halla kraftverk. Maximal effekt 400 kW. 

Fallhlijd 6 m 

Narefors gamla kraftverk. Fallhojd 7, 7 m. 
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Foto 11 

Foto 12 

Narefors gamla kraftverk vid Harjevad 

Sammanflodet mellan Lidan och Flian 

vid Skofteby 
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Foto 13 Lidans utlopp i Vanern i Lidkoping 

Foto 14 Flian vid Hornhorgasjon 
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3. 2 Flian (km-talet anger avstand fran Skofteby). 

Flian ar Lidans storsta biflode med ett avrinningsomrade pa 776 km2, 

eller 34, 3 o/o av Lidans totala avrinningsomrade. Dess langd raknat fran 

utflodet ur Hornborgasjon till inflodet i Lidan ar 38, 3 km. Flians nu-
0 

varande kallomrade ar belaget i och omkring Asle masse ca 6 km aster om 

Falkoping. Denna del av Flian fram till Hornborgasjon kallas for Slafsan. 

Da Hornborgasjon sanktes blev man tvungen att fOrbinda Slafsan med Flian 

genom en gravd kanal tvars over det stora mossomrade sam bildats. 

Vid Flians utlopp fran den forna Hornborgasjon, 38 km fran Skofteby, ar 

vattnet starkt humusfargat pa grund av jordmanen, foto 14. Har ar SMHI:s 

pegel 108-1625 Hornborgasjon 2 belagen. 

Trakten kring Hornborgasjon ligger pa gransen mellan Vastergotlands 

kambrosiluromrade och sydvastra Sveriges jarngnejsomrade. 

Forsta strackan fram till landsvagen Bjorklunda-Skara rinner Flian genom 

till storsta delen odlade karrmarker. Vaster darom gar faran i omvaxlande 

moran och karrmarker fram till 1 km aster om Marums kyrka, dar an 

rinner ut pa lerslatten. Inom moranomradet antraffas ett par mindre fall 

vid Herrtorp och Svansvik samt Halla. 

Vid Svansvik ar SMHI:s pegel 108-528 Svansvik belagen, foto 15. Har finns 

aven, sedan ett antal ar nedlagt, spinneri som tog sin kraft fran an via en 

liten turbin. 

35. 

Nagon kilometer nedstroms , vid Halla 27 km minkfarm, ar ett kraftverk 

belaget. Fallhojden ar ungefar 2, 6 m och den installerade effekten ar 100 kW, 

foto 16. Enligt maskinisten var det god till gang pa vatten om man jamfor 

med 1920-30-talen da an ofta var praktiskt taget torrlagd. Har fanns enligt 

uppgift gott om kraft or, ty kraftpesten hade annu inte drab bat denna del av 

va ttendraget. 

Pa strackan Halla-Blombacka sam ar ca 4 km sanker sig Flian vid en rad 

fall 20 m. Sa gott sam varje fall har har varit utnyttjade fOr kvarndrift. 

Numera ar des sa kvarnar, Tyska kvarn, Kyrkekvarn, Branningebergs kvarn 

med fallhojder pa ca 2 m samt Hospitalskvarn och Ardala kvarnar, foto 17, 

med fallhojder pa 4 resp 5 m, nedlagda. 



Foto 15 

Foto 16 

SMHI:s pegel 108-528 vid Svansvik i Flian 

Halla kraftverk i Flian.Installerad effekt 

100 kW. Fallhiljd 2, 6 m. 
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Vid Branningebergs egendom ar numera Branningebergs kraftverk 25 km 

belaget. Detta ar uppfi:irt 1962 och ar det nyaste i lidansystemet. Man 

har har damt upp Flian pa en stracka av ett par hundra meter fi:ir att a.ven 

kunna tillvarataga fallhi:ijden vid gamla Kyrkekvarn. Den totala fallhi:ijden 

varierar mellan 3, 9 - 4, 1 m vid utbyggnadsvattenfi:iringen 5m3 /s resp. 
3 NLQ 0, 6 m js, och den maximala uttagbara effekten ar 150 kW, fig 3. 3, 

foto 19-20. 

Tva kilometer nedstri:ims Branningeberg ar Blombacka kraftverk 23 km 

belaget, foto 18. Den maximala effekten ar har 60 kW vid en fallhi:ijd av 

Pa strackan Blombacka-Kalltorp rinner Flian genom sandavlagringar. Lut

ningen ar har ganska liten. Vid Kalltorp finns emellertid ett litet moran-

a ch bergomrade, sam ger upphov till ett fall. Har ligger Kalltorps kvarn 

n1ed en fallhi:ijd av ca 4 m den i:iversta i en serie kvarnar sam slutar med 

Backelunds kvarn 3, 5 km ovan infli:idet i Lidan. Har lag Banevalla kvarn, 

Stockens kvarn (foto 23) och Sloga kvarn. Fallhi:ijden vid des sa anlagg

ningar uppgar till 2 a 3 m, vid Sloga kvarn dook 6 m. Vid detta fall ar nu 

Staka kraftverk belaget. Staka kraftverk har den hi:igsta utbyggda fallhi:ij

den i lidansystemet, 6 m. Max. effekten ar dock inte hi:igre an 200 kW, 

foto 21. 

Magasinet har de ungefarliga matt en 100 x 3 00 m, dar det enligt uppgift 

finns gott om fisk. 

Vid Resville (f d Skansa kvarn), 2, 5 km nedstri:ims Staka kraftverk, har 

hembygdsgillet fi:ir att bevara ett gammalt kulturminnesmarke bi:irjat res

taurera Resville kvarn. Aven den gamla bran i:iver Flian har reparerats. 

Restaureringsarbetet beraknas vara klart 197 6, foto 22. 

Tva kilometer nedstri:ims Resville ligger Kristinedals ullspinneri sam 

fram till 1938 utnyttjade vattenkraften med 2 turbiner vid en fallhi:ijd av 

ca 2m. Dessa turbiner ar numera borttagna, men kri:indammen finns kvar, 

foto 24. 
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Foto 17 

Foto 18 

Ardala kvarnar: 3 st numera nedlagda 

kvarnar. Total fallhojd ca 4 m 

Blombacka kraftverk. 

FaUhi:ijd 2, 4 m. Effekt 60 kW 
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Foto 19 Branningebergs kraftverk: 

Kraftverksdammen. 

Foto 20 Branningebergs kraftverk: 

Utloppsrannan 



Foto 22 Laxtrappa vid den restaurerade 

Resville kvarn. 

41. 

Foto 21 

Staka kraftverk 



Foto 23 Stockens kvarn med overfallsdamm. 

Fallhojd ca 2 m 

Foto 24 

Kristinedals ull

spinneri utnyttjade 

Flians vattenkraft 

fram ti111938. 

Fallhojd 2 m. 
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Vid Bronas och Ba~kalunds kvarnar faller Flian ytterligare 4 m, aven dessa 

fall utnyttjades fi:irr for kvarndrift. Fran Backalunds kvarn rinner an med 

ytterst obetydligt fall genom lerslatten de sista 3, 5 km fram till samman

fli:idet med Lidan vid Skofteby. 



4. VATTENDRAGETS UTNYTTJANDE SOM RECIPIENT 

4. 1 Tatorternas avloppsbehandling 

De vattendrag inom omradet som ar mest paverkade av sanitart utslapp 

ar Bragnumsan, Dofsan och As san, som anvands som recipienter av 

Falkoping, Skara respektive Vara, kart a 8. 

Samtliga reningsverk inom omradet som har en belastning over 800 pe 

tillampar biologisk och kemisk rening. De mindre reningsverken tillampar 

i allmanhet enbart biologisk rening med antingen aktivslamanlaggning eller 

biologisk badd. Des sa mindre anlaggningar planeras i flera fall att anslutas 

till ett storre reningsverk eller att byggas ut for kemisk rening. 

4. 2 Sammanfattning av gjorda vattenundersokningar under 

aren 1968-1973 

Lidans avrinningsomrade kannetecknas av mycket lag sjoprocent. Efter

som sjoarealen ar koncentrerad till vattendragets ovre delar eller till bi

floden blir sjoprocenten nagot hogre om den beraknas hogre upp i vatten

dragen. Som foljd harav blir vattendragens sjalvreningsfi:irmaga mindre 

eftersom sjoarna inte kan verka som narsaltsfallor i dess nedre lopp. 

44. 

Den elektrolytiska ledningsfOrmagan ar ett matt pa den mangd salter som 

finns losta i vattnet. Av denna anledning ar vardet starkt beroende av vatten

flodet i ett vattendrag medan det i en sjo ar mera stabilt. Den elektroly

tiska ledningsformagan visar stabila varden under perioden och som man 

kan forvanta sig sker en okning i vattendragets nedre lopp. 

pH-vardena har under den period som undersi\kningarna pagatt visat varia

Honer bade pa respektive provtagningspunkt och langs vattendraget. pH(6, 6-

-8, 5). Vardena visar en tendens att oka under sommaren. 

Syrgashalten matt i procent av mattnadsvardet har vad galler Lidan alltid 

legat relativt hogt. 

De laga vardena i Bragnumsan har sankt medelvardena nedstroms utloppet 

i Lidan. Under 1973 forbattradcs forhallandena i Bragnumsan sa att den 

inte paverkar syrgashalten i Lidan. 
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Kommunblock Antal Typ av Recipient Dimensio·-

Tatort anslutna: behandl. nerad for: 

Falkoping 

Falkoping 20500 pe BB+AS+EF Hulesjon till 30000 pe 
Bragnumsan 

Flo by 2000 BB+AS+EF Salaholms- 4000 pe 
back en 

Kinnarp 950 BB+EF Bragnumsan 1000 pe 

Stenstorp 9000 AS+EF+F Po san 9000 pe 

Vartofta 600 AS Slafsan 1000 pe 

Odensberg 400 AS+EF Sjotorpasjon 600 pe 

Borkunda 60 BB 100 pe 

Dala 60 BB 100 pe 

Lidkoping 

Lidkoping Van ern 

Jarpas 650 pe 2 st BB Lid an 

Skara 

Skara .v46000 pe AS+EF Dofsan 46000 pe 

Vara 

Vara 3000 BB+EF Ass an 
{Planeras att 

Emtunga 250 AS Dybii.cken dras till Vara 

Arentorp 400 BB~Direkt fii.lln 
medFeCl Get an 

Vedum 750 BB Linnarbii.cken 

Hakantorp 2950 BB(+EF) Hakantorpsbacken 

Kvanum 1200 AS+EF Jungan 3500 pe 

Travad 525 BB Lidan 

Aktivslam = AS 

Biobadd = BB 

Efterfii.lln. = EF 

Filtrering = F 
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Karta 8 Recipienter for Skara, Vara och Falki:iping 



I Flian ha syrgashalten allt:J varit lagre nedstroms an uppstri:ims Horn

borgasjon ~ :tta beror frar tst pa den hi:iga nedbrytning av organisk sub

stans som forekommer i sjc n. Dofsans vatten, vilket ar starkt fi:irorenat 

av utslapJ fran Skara, har haft en syrehalt pa ca 30 o/o under de senaste 

aren. Me< elvardena understiger inte pa nagon annan matpunkt i hela vat

tensysternet 60 o/o. 

Dygnsmangden av BS 7 ar hi:igst i biflodena. I Dofsan ar halten ovanfi:ir re

ningsverket ungefar dEnsamma som i Lidan, 5-10 mg/1, me dan det ned

stri:ims verket kan na sa hoga varden som 300 mgjl. Dock hq.r Dofsan en 

stor sjalvrenande formaga. BS
7

-varden pa omkring 100 mg/1 sjunker till 

20-30 mg/1 fore inflodet i Flian. 

Kvoten mellan totalkvave och totalfosfor ger en uppfattning om graden av 

paverkan av sanitart utslapp. Denna kvot ar mycket lag fOr Dofsan, Brag

. numsan och As san. Vardena varierar mellan 7 och 15 fOr des sa bifloden. 

Vardet fOr ett rent vatten, t ex Vatterns, ar 65-90. 

Vad galler mangden transporterad kvave resp fosfor uppvisar Lidan de 

hogsta vardena for hela vaneromradet, fig. 4. 1, detta trots att Lidan ar 

ett av Vanerns mindre tillfloden. Dessa hoga varden kan hanfi:iras till 

jordbrukets stora betydelse inom avrinningsomradet. 
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5. HOENBORGASJON 

5. 1 Siinkningsforetag 

Hornborgasjons siinkning iir en gammal stridsfraga sam av flera skiil 

annu inte natt en tillfredsstiillande losning. Sjon utsattes redan under 

1800-talet for tre siinkningsforetag (1802-1803, 1848-1852 och 1874-1877), 

vilka utfordes framst i form av rensning och kanalisering av utloppet i 

Flian. Avsikten var att torrliigga sankmarkerna runt sjon. 

Den avgorande sjosiinkningen iigde emellertid rum 1902-1916 under led

ning av lantbruksingenjor Gustav Sjoberg. Genomstromningsdiken mudd

rades i den grunda sjon fran det sttirsta tillflodet osterifran (Hornborga

an) och mindre tillfloden soderifran til' utloppet i Flian. K.ornbinationen 

avokad genomstromning och sankt avloppstroskel orsakade svara rubb-

. ningar i Flians vattenforingar och ledde till en omfattande vattenriittspro

cess fran 1921 med vattenverksiigare vid Flian. Efter f6rlikningsforfarande 

mellan parterna (Hornborgasjons siinkningsf6rening och vattenverksiigarna) 

och tva utslag av Viisterbygdens vattendomstol i maj respektive septem

ber 1933 alade.> siinkningsforeningen att muddra upp nya genomstromnings

diken fran tillfloden i norra delen av sjon for att tillgodose vattenverkens 

behov av en jamn vattenforing i Flian. Vidare alades siinkningsforeningen 

att i norra delen av sjon gora en fordiimning (Vallsjon) for att tillgodose 

naturskyddsintressets krav pa en bibehallen fagelsjo. Fordiimningsvallarna 

skulle besta av muddermassan fran de nya genomstromningsdikena. Hela 

denna konstruktion skulle vara fiirdigstiilld och avsynad 193 7. 

Det stod emellertid snart klart att en fungerande sjo med kontinuerlig vat

tenstromning ej kunde astadkommas genom Vallsjon och att siinkningsfore

ningen genom vattenriittsdomarna 1933 stiillts infor en omojlig uppgift. I 

stiillet avtappades sjon helt och lagvattennivan sjonk under bottennivan. Av 

1850-talets Hornborgasjo med en vattenyta av 40-50 km2 aterstod 1954 en

dast en ca 12 km
2 

stor vattenhallande fordamning i sjons norra del. Storre 

delen av sjoomradet hade forvandlats till ett triisk. 
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5. 2 Restaurering 
0 

Ar 1973 lade naturvardsverket fram ett betii.nkande angaende restaurering 

av Hornborgasjon. Forslaget gick i princip ut pa att hoja vattenstandet i 

sjon, bygga en serie av fordii.mningar och rensa vikar och bottnar. 

Skyddsvallar bor byggas pa sju stii.llen runt sjon och en regleringsdamm 

skall finnas vid sjons utlopp i Flian. Nio kvadratkilometer av sjon behover 

vegetationsrojning och bottenbehandling. Vattenstandet hojs under vissa 

perioder med 1, 5- 2, 0 m. 

Det senare innebii.r att 230 hektar aker blir mer eller mindre obrukbara 

50. 

for lantbrukarna. Ersii.ttningen for des sa skador har berii.knats till 8 P'1ilj kr. 

Kostnaderna fOr hela restaureringsarbetet beraknas till 26 milj kr i 19', 6 

ars penningvarde. 
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Skiss over Hornborgasjons saqkningsatgarder enl. 1902 ars 

respektive 1933 ars be slut. I det streckade omradet ovan skulle 

vatten aven efter 1933 ars sankning bibehallas genom en damm 

utmed Harlingstorpskanalen i vaster, huvudkanalen i sydvast 

och Uddagardskanalen i sydost. 

Ur Forskning och Framsteg 197 3, nr 7. 
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Figur 5. 2 Hornborgasjon efter foreslagen renovering. 

52. 



53. 

2. Ett jaktlag har just lagt ut med sina ekor fran Almeo biltplats, i syd
ostra delen av Hornborgasjon. I bakgrunden skymtar Mosseberg. Foto
grafiet iir taget av M & E Lindgren i mitten av 1890-talet. 

3. Denna bild iir tagen i oktober 1964 ptl exakt samma plats sam bild 2, 
sedd fran samma punkt och i samma vinkel. Nu finns inte liingre ndgon 
plats for biittrafik. Den forna sjoytan iir tiickt av starrmad med inslag av 
vass och vide. Foto: POS/N. 



6. SKREDET VID SKOTTORP 

Under natten mellan 1 och 2 februari 1946 intraffade ett stort skred pa 

vastra banken av Lidan vid Skattorps gard, vilken ar belagen ungefar 4 km 

norr om Harjevad. 

Innan skredet intraffade flat an fram mellan 15 till 20 m haga branta stran

der. Skredet drog med sig jordmassor anda upp till 175 m fran strand en 
0 

och pa en stracka av narmare 800 m. An sparrades utefter hela skredets 

langd. Efter tre dygn brat vattnet igenom den enorma fardamningen, an 

hade da damts upp 11-12 m och var aversvammad nastan anda upp till 

Harjevad. Man befarade hela tiden, dels att Lidan skulle bryta sig en 

helt ny vag, dels att ett genombrott av dammet skulle ske mycket hastigt 

och farorsaka en stor vag som kunde skada broar o dyl. Lyckligtvis sked

de genombrotten mycket sakta och nagra ska dor nedstrams skedde ej. 

Under de filljande tva aren eroderade sig Lidan ner genom massorna tills 

vattnet uppstrams hade sjunkit till sin ursprungliga niva. 

Manga tearier framlades om orsaken till skredet. De gick bl a ut pa att 

erosionen pa banken hade underminerat denna, eller att den akande vik

ten av tract o dyl hade orsakat skredet. Den mest sannolika orsaken ar 

dock en tillfallig hajning av porvattentrycket. 

Man kan fortfarande se spar av skredet, sasom haga rasslanter dar mindre 

ras standigt sker. 

54. 

Stora delar av Lidans strackning gar genom liknande natur som vid Skattorp 

med haga strander, varfar skredrisker bar beaktas aven pa andra platser. 



55. 

Rasbrant vid Skottorp 



7. PROBLEMDISKUSSION 

Enligt uppgift fanns i borjan av seklet niirmare 50-talet kvarnar i drift 

i Lidan och Flian. Dessa hade sina fasta kunder i de omkringliggande 

bondgardarna. Under 1930-talet borjade elektrifierade kvarnar tagas i 

bruk i allt storre omfattning. De sma vattenkvarnarna borjade konkurre

ras ut. Sedan har den alltmer tilltagande och numera helt allenaradande 

centraliseringen till stora enheter nedbringat antalet verksamma vatten

kvarnar till en handfull. De gamla kvarnbyggnaderna har numera i stort 

sett endast kulturhistoriskt viirde. Da manga av dem star och f6rfaller 

kommer de inom en snar framtid att forsvinna ur landskapsbilden. Av 

denna anledning bar man soka bevara nagra av dem till efterviirlden. Ett 

fint exempel pa ett sadant initiativ iir restaureringen av Resville kvarn. 

Pa manga stiillen har de gamla diimmena bildat sma spegeldammar som 

i stor utstriickning anviindes som "badsjoar". Detta iir av stor vikt ur 

rekreationssynpunkt da ju landskapet iir extremt sjOfattigt. 

I Lidan och Flian finns i dag, forutom de kvarnar som har installerat 

turbiner, 6 st anliiggningar som ar tlppforda endast med tanke pa elkraft

produktion. Av dessa ligger Kvissle och St Halla i Lidan och Halla, Briin

ningeberg, Blombacka samt Staka i Flian. Nagon reglering av dessa kraft

verk gores ej och detta medfor att nagon primakraft ej kan produceras pa 

grund av de laga varaktigheterna. Dammanliiggningarna uppf6res i f6rsta 

hand for att aka fallhojden. 

De ojiimna flodena orsakas framst av att magasinerande sjoar i stor ut

striickning saknas. Ovan niimnda forhallande blev naturligtvis inte biittre 

av de sjosiinkningar och torrdikningar som genomforts inom omradet. En 

planerad hojning av vattenytan i Hornborgasjon kommer i viss mlin att 

jiimna ut flodena, men nagon storre betydelse kommer detta troligen inte 

att fli. 

56. 

De bifloden som friimst iir paverkade av kommunalt avloppsvatten iir Assan 

och Bragnumsan som rinner ut i Lidan samt Dofsan i Flian. De tjanar som 

recipienter for Vara, Falkoping respektive Skara. Aven hiir vlillar de ojiim

na vattenf6ringarna stora problem da utspiidningen blir liigre och diirmed 

koncentrationen hogre av organiska fororeningar vid lligvatten. Speciellt 

sommartid kan detta vlilla sanitiira problem d/i Lidan och Flian ofta anviinds 

fOr friluftsbad. 



57. 

Da manga av de gamla 
kvarnarna star och fOr
faller kommer de inom 
en snar framtid att fOr
svinna ur landskaps
bilden 

Restaurering av 
Resville kvarn i Flian 

Pa manga stiillen har 
de gamla diimmena bil
dat sma spegeldammar 
som anvandes som 
11 badsjoar 11 



Tva betydande organiska fororeningar kommer fran lantbruket, namligen 

pressaft fran siloanlaggningar och urin och godsel fran kreatur. Om press

saften tillfOres ett vattendrag, maste spadningen uppga till minst 1 0 000 

ganger fOr att biologiska skador ej skall uppkomma. Sadana gynnsamma 

betingelser finns sallan i anslutning till pressiloanlaggningar, eftersom 

dessa ofta ligger vid nagot mindre vattendrag. Dessa mindre vattendrag 

totaldodas ur biologisk synpunkt under kortare perioder. Fororeningsver

kan av pressaften fran en siloanlaggning pa 100 ton ensilage motsvarar ut

slappet av orenat avloppsvatten fran ett samhalle med 5000 invanare. 

Vattendragen var fOrr i stort sett den enda billiga kraftkallan och intill 

dem uppstod kvarnar och sma fabriker, men denna funktion har nu prak

tiskt taget fOrsvunnit. Numera har vattendragen betydelse framst som 

recipient och fOr rekreation samt i viss man aven fOr elkraftproduktion. 

De tva fOrst namnda funktionerna ar i konflikt med varandra och detta 

kan valla framtida bekymmer om vederborlig hansyn ej tas till bada dessa 

problem. 

58. 



59. 

Bil. 1 VATTENDOMAR 

Akt nr Datum Innehall Anl. namn 

AM 29/2 -32 Tillstand att dels bibehalla Algustorps kvarn 
12/1930 be f. damm dels att ombygga 

densamma 

AM 20/5 -35 Lagligfi:irklarande av vatten- Harjevads kraft .. 
15/1932 krafts anlaggning. Faststallan- verk 

de av damningsratt. Tillstand 
till okad damning och dygns-
reglering m m 

AM 22/9 -44 Tillstand att ombygga verks- Har icke tagits 
11/1944 dammen och uppfOra en sparr- i ansprak 

damm samt att oka damningen 
0 

28/12 Lagligforklarande av da-Ase Viste 1897 Lidaborgs vatten-
Barne och varande kvarn kraftverk 
Laske 
hrtt 

AM 21/11 -44 Ansokan om lagligforkl. av bef. Tillstandet har icke 
10/1943 damm vid Brokvarn ogillad. tagits i ansprak 

Tillstand till ombyggnad av och saledes forfallit 
regleringsdammen vid Brokvarn, 
andring i tilloppsledningen till 
Lideborgs kraftstation, okad 
damning, reglering, i ansprak-
tagande av del av Lidaforsfallet 

SM 7/9 -54 Yrkanden om dels aterstallande Ruta kvarn 
4/1953 av dammen i visst tidigare skick, 

dels faststallande av vattenhus-
hallningsbest. 
Ogillade. 

v 

28/8 1917 Ase, Viste Hojning och ombyggnad av damm-
Barne och byggnad, damning, ersattningar 
Laske hrct Hall kraft-

verk 
AM 19/6 -58 Lagligf6rklarande av bef. damm-
36/1957 byggnad, vattenhushallningsbest. , 

ersattningar 



Bil. 1 forts. 

Akt nr Datum 

Utlatande 30/9 1902 
vid syne-
forrattning 

Kungl Majt 

SM 
3/1921 

SM 
3/1921 

AM 
59/1932 

AM 
4/1923 

AM 
32/1931 

AM 
12/1944 

SM 
1 1 194o 

AM 
21/1950 

AM 
32/1955 

3/12 1920 

4/4 1925 

9/6 1928 

11/5 1933 

6/8 1923 

30/9 193~ 

22/9 1944 

17/14 1941 

23/5 1950 

15/8 1956 

F 1 ian 

Innehall 

Tillstand till sankning av Horn
Borgasjon for torrHlggnings
andamal 

1902 ars utlatancle utan verkan 
gentemot vattenverksagarna 

Vattenverksagarnas talan mot 
Hornborgasjons sankningsfore
tag lamnat utan bifall 

Sankningsforetagets skyldighet 
uppfora dammbyggnad vid 
sjons utlopp och upptaga kana
ler, vattenreglering m m 

Tillstand att uppfora damm
byggnad over Flian och reglera 
avrinningen ur H-sjon, uppta
gande av kanaler till forbatt
ring av lagvattenforingen i 
Flian 

Tillstand att uppfora damm
byggnad enligt ett av tva alter
nativ. Till stand till damning 
och dygnsreglering m m 

Tillstand till vattenkraftan
laggningen med dammbyggnad, 
kraftstation och avloppskanal. 
Damningsratt och vattenhus
hallningsforeskrifter 

Dammen uppfi:ird pa annat 
satt an do men foreskrev. 
Godkand i detta skick. 

Tillstand till ombyggnad och 
till okad damning. Tillstandet 
har ej tagits i ansprak varfor 
det forfallit 

Dammbyggnad for kvarnen 

Tillstand till dammbyggnad, 
damningshojd 

Lagligfi:irklarande av damm
byggnad i andrat skiek. Till
stand till i:ikad damningshi:ijd. 

60. 

Anl. namn 

Hornbor gasjon 
Skyddsdamm vid 
Trestena bro 

Forssa och Slugga 
kvarn 

Staka kraftverk 

Ferrtorps kvarn 

Damm fi:ir bevatt
ning vid Simmatorp 
Afsan 



61. 

Bil. 1 forts. 

Akt nr Datum Innehall Anl. namn 

A 38/1961 8/3 1962 Tillstand att utriva bef. an- Brii.nningebergs 
lii.ggning, uppfi:irande av ny vattenkraftverk 
anlii.ggning 

~ 

AM 13/9 1962 
3/1960 

Tillstand fi:ir AB Atomenergi Ranstadsverket 
att fran uranverket vid Ran-
stad utslii.ppa avloppsvatten i 
Flian och dess bivattendrag 

B.O.U.M 16/4 1930 Sii.nkning av Ri:isji:in for torr-
14/1929 lii.ggningsii.ndamal 

B.O.U.M 
22/1937 

30/11 1937 Sii.nkning av Vingsji:in 

B.O.U.M 3/4 1950 " - -
9/1949 

B.O.U.M 19/8 1952 " - -
4/1952 Vingsji:in och Skii.rvlangen 



Bil. 2 TAXERING A V VA TTENKRAFTSANLAGGNINGAR 

Namn 

Brokvarn 

Stora Halla 

Brotorps kvarn 

Borga kvarn J 
Lidaborgs kvarn och 

kraftverk 
Brokvarnen 

Altuna kvarn 

Kvissle kvarn och 
kraftverk 

Bronaskvarn 

0 

Aby kvarn 
Resville kvarn 

Slugga kvarn 

Rangelgardet 

kiA,gJl~ 

Agare 

Karlsson, Karl 
Brotorp, Uvered 
530 40 Jarpas 

Halla elektriska dist. foren. u. p. a. 
Karlag. 14 /Fredin/ 
534 00 Vara 

Johansson, Gustav 
Brotorps kvarn, Travad 
534 00 Vara 

Bertilsson, Ruth 
Linnegatan 2 
532 00 Skara 

Liden, Anders 
Knutskvarnen, Edsvara 
530 20 Kvanum 

Carlsson, Sven 
Prastastrommen 
534 00 Vara 

AB Kvissle kraftstation 
520 40 Floby 

Bromarker, Karl 
Bronas, N. Harene 
531 oo Lidkoping 

[

Svensson, Einar 
Svensson, Georg 
Backgardskvarn, N. Harene 
531 oo Lidkoping 

Berntsson, Erik 
Fridhem, Jung 
530 20 Kvanum 

Classon, Ingvar 
Banevalla, V. Gerum, Pl. 4187 
532 00 Skara 

62. 

Varde av vatten
fall enligt 1975 
ars taxering 

20 000 

10 000 

22 000 

13 000 

15 000 



Bil. 2 forts 

Namn 

Stora Kalltorp 

Blombacka 

Branningeberg 

Tyska kvarn 

Halla 

Lilla Herrtorp 

Agare 

Kuylenstierna, John 
Kalltorps egendom, Pl 5110 
532 00 Skara 

Runeus, Bengt 
Blombacka, Vinkiil 
532 00 Skara 

Olsson, Rolf 
Branningeberg, Marum 
532 00 Skara 

Lindstedts, Tord diidsbo 
Simmatorp, Marum 
532 00 Skara 

Handelsbolaget Halla mink 
Brad Jern 
Halla 
532 00 Skara 

Eberg, Lars 
Dagsnas, Pl 1550 
532 00 Skara 

63. 

Varde av vatten
fall enligt 197 5 
ars taxerin.g 

6 000 

25 000 

10 000 

11 000 

18 000 

8 000 



64. 

Bil. 3 LITTERATURLISTA, KOMMUNFORTECKJ\ [NG 

OCH TAGNA KONTAKTER 

Sten Odenstad 1946 

Slettenmark, G. 

Beskow-Rasmussen 

SMHA 

Tryselius, Olof 

sou .1971:75 

Statens Naturvardsverk 

Karvik, Larsson 

Nordenstrom, Monika 

SGU :s kartblad 

Lidkopings kommunblocksplan 1970 

SNV 1969:1 

Forskning och Framsteg 1973 nr 7 

Melin, Ragnar 

Swanberg, P. 0. 

The landslide at Skottorp on the Lidan 

river. 

Karta over vattenmii.ngden och sjopro

centen i Sverige. 

Sjoar och vattendrag i Sverige soder om 

N orrlandsregionen, 

De svenska vattendragens arealfc·rhaJlanden 

Runoff map of Sweden. Average annual 

runoff for the period 1931-1960 

Hushallning med mark och vatten 

Fakta om Vii.neromradet. Publ. 1 972:6 

bversiktlig naturvardsinventering av 

Lidkopings kommun 

Vii.neromradet - en kulturgeografisk 

oversikt 

Aa 25, 116, 125 

Bedomningsgrunder for svenska ytvatten 

Vattenforingen i Sveriges floder 

Hornbor gasjons sii.nkningar 



Bil. 3 forts 

Kommuner inom Lidans avrinningsomrade 

Alvsborgs lan: 

Herrljunga kommun 

Ulricehamns kommun 

Skaraborgs lan: 

Lidkopings kommun 

Skara kommun 

Vara kommun 

Skovde kommun 

Falkopings kommun 

Tidaholms kommun 

0513/116 70 

0510/221 00 

0511/163 00 

0512/115 10 

0500/820 00 

0515/131 20 

65. 



Bil. 3 forts 

Tagna kontakter 

Ing. G. Nord, Vara kommun 

Byra.ing. R. Janbom, Lidkoping 

Ing. P. 0. Agnedal 

SMHI, Norrkoping 

SMHI, Klimatavdeln. 

Hydrologiska byd.n, Sthlm 

C1 sson, hydrolog 

Kemiska stationen, Skara 

0155/118 81 bost 
0155/800 00 arb 

011/17 01 00 

011/10 80 00 

08/52 00 00 

Drift sing. P. U. Haldorsson, Falk. kommun 

Kvarnagare Anders Lidem 

Fiskerikonsulent Tore Persson 

66. 

0515/131 20 


