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Härmed erbjuds ni möjlighet att medverka i avgränsningssamrådet angående 

åtgärder i Nötån vid Blankan, i Högsby kommun inom Emåns vattensystem 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län har för avsikt att ansöka om tillstånd för utrivning av delar av dammen i 

Nötån vid Blankan, samt biotopvård uppströms och nedströms dammen. Detta eftersom dammen 

bland annat utgör ett vandringshinder för fisk och påverkar de hydromorfologiska förhållandena 

negativt längs den aktuella delen av Nötån.  De nu föreslagna åtgärderna bidrar till att återskapa de 

ursprungliga hydromorfologiska förhållandena i den aktuella delen av Nötån och ger förutom en lokal 

påverkan ingen i övrigt känd långvarig negativ påverkan. Syftet med den planerade verksamheten är 

att bidra till uppnåendet av gynnsambevarandestatus inom Natura 2000-området Emåns 

vattensystem, samt gynna den rödlistade och fridlysta arten flodpärlmussla som förekommer i Nötån. 

De föreslagna åtgärderna bidrar dessutom till uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk 

status i den berörda vattenförekomsten. 

 

Den nu planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna är tillståndspliktig vattenverksamhet 

enligt bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken. Verksamhetsutövaren bedömer att den planerade 

verksamheten och de föreslagna åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eftersom 

betydande naturvärden förekommer i anslutning till verksamhets-/åtgärdsområdet. Därför inleds 

samrådsprocessen (med stöd av 6 kap. 23 § andra stycket 1 miljöbalken) med ett avgränsningssamråd. 

Något undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § första stycket 2 miljöbalken har således inte skett. 

 

En kort sammanfattning av projektet finns på baksidan av denna inbjudan. Ni som vill läsa mera kan 

ladda ner samrådsunderlaget från Jönköpings Fiskeribiologi AB:s hemsida: http://fiskeribiologi.se  Det 

går även att få ett utskrivet exemplar av samrådsunderlaget skickat på begäran (079-103 35 75). 

 

Ett öppet samrådsmöte, kommer även att hållas onsdagen den 29:e juni klockan 18.00 – 20.30 i 

församlingshemmet i Högsby, Odensvivägen 2. Anmäl gärna innan den 26:e juni till nedanstående 

e-postadress om ni kommer så att vi kan planera för fika. Uppge då även eventuella matallergier.  

 

Nu vill vi ha era synpunkter innan vi lämnar in en ansökan. Vi önskar era skriftliga synpunkter (helst 

via e-post) senast 2022-07-17 till Jönköpings Fiskeribiologi AB, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping, 

info@fiskeribiologi.se. Hit kan ni också vända er med frågor avseende samrådsunderlaget.  

 

Karl-Johan Persson, Länsstyrelsen i Kalmar län (representant för verksamhetsutövaren) 

Niklas Nilsson, Jönköpings Fiskeribiologi AB (ombud) 
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Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Kalmar län har för avsikt att ansöka om tillstånd för utrivning av delar av dammen i 

Nötån vid Blankan, samt biotopvård uppströms och nedströms dammen. Detta eftersom dammen 

bland annat utgör ett vandringshinder för fisk och påverkar de hydromorfologiska förhållandena 

negativt längs den aktuella delen av Nötån. Vid Blankan har fallhöjden i Nötån sedan lång tid tillbaka 

utnyttjats till kvarn- och sågverksamhet, samt sedermera till elproduktion i Blankaströms 

vattenkraftverk i Emån. Numera pågår ingen verksamhet längre utan dammen står delvis avsänkt och 

avledningen av vatten till Blankaströms vattenkraftverk har upphört. Så vitt det är känt har inget 

tillstånd meddelats för anläggningen och verksamheten vid dammen i Nötån. Däremot har den varit 

föremål för flera rättsliga prövningar under början av 2000-talet. Sedan den 1:a januari 2019, då en 

omfattande lagändring trädde i kraft, kan emellertid anläggandet av dammen och rätten att reglera 

vattnet eventuellt anses ha ett miljöbalkstillstånd med hänvisning till äldre rätt. 

 

De åtgärder som för närvarande planeras är att öppna upp dammen i anslutning till de båda befintliga 

utskoven så att vattnets läge och djup inte påverkas vid normalt förekommande flöden i Nötån (se 

illustrationer nedan). Vidare är avsikten att genomföra biotopvårdsåtgärder på rensade sträckor 

uppströms och nedströms dammen genom återförsel av upprensat stenmaterial. Genom att 

genomföra de föreslagna åtgärderna kommer fisk återigen att kunna vandra förbi anläggningen. 

Dessutom kommer den negativa påverkan på de hydromorfologiska förhållandena att minska inom 

verksamhets-/åtgärdsområdet, vilket gynnar bland annat fisk-, bottenfauna- och fågelarter knuta till 

strömmande och forsande vattenmiljöer.   

  

  

Figur 1. Illustrationer över förslagna öppningar av utskoven i dammen i Nötån vid Blankan.   

 

De nu föreslagna åtgärderna bidrar till att återskapa de ursprungliga hydromorfologiska förhållandena 

i den aktuella delen av Nötån och ger förutom en lokal påverkan ingen i övrigt känd långvarig negativ 

påverkan. Den planerade verksamheten bidrar till uppnåendet av gynnsam bevarandestatus inom 

Natura 2000-området Emåns vattensystem, samt gynnar den rödlistade och fridlysta arten 

flodpärlmussla som förekommer i Nötån. De föreslagna åtgärderna bidrar dessutom till uppnåendet 

av miljökvalitetsnormen god ekologisk status i den berörda vattenförekomsten. Vidare bidrar de 

föreslagna åtgärderna till uppnåendet av de nationella miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och 

”Ett rikt växt- och djurliv” inom Nötåns avrinningsområde. Den samlade bedömningen är således att 

nyttan av åtgärderna tydligt överväger de negativa effekter som kan uppstå. 


