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

samt biotopvård uppströms och nedströms dammen i Nötån vid Blankan. 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 illustration 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. Illustration över förslagen öppning av det stora utskovet 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 
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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. 

Den 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. Föreliggande handling och dess bilagor utgör underlag för det avgränsningssamråd 

som enligt bestämmelserna i 6 kap. 29–31 § miljöbalken ska hållas med de som ingår i 

samrådskretsen enligt första stycket 6 kap. 30 § miljöbalken. Samrådsmöten och inkomna synpunkter 

kommer att dokumenteras i en samrådsredogörelse som biläggs ansökan.  

Verksamhetsutövaren (Länsstyrelsen i Kalmar län) önskar nu era synpunkter på den planerade 

verksamhetens och de föreslagna åtgärdernas lokalisering, omfattning och utformning, de 

miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre 

händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Samrådsyttrande kan 

lämnas via brev till Jönköpings Fiskeribiologi AB, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping eller via e-post till 

info@fiskeribiologi.se. Samrådsyttrande önskas om möjligt senast 2022-07-17.  

mailto:info@fiskeribiologi.se
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Inledning 
Nötån mynnar i Emån vid Blankan och Blankaströms kraftverk cirka 8 km nordväst om Högsby 

samhälle, i Högsby kommun (se Figur 2 och Bilaga 1). Strax uppströms mynningen finns en damm 

med anor från åtminstone slutet av 1700-talet. Dammen har under perioden 1917 till 2014 använts 

för att leda över Nötåns vatten till det närliggande Blankaströms kraftverk via en för ändamålet 

sprängd kanal. Numera sker ingen avledning utan vattnet avbördas via ett större utskov till de 

ursprungliga fårorna nedströms dammen. Trots att dammen är delvis avsänkt påverkar den 

kvillområdena i Nötån både uppströms och nedströms. Vidare har rensningar och utfyllnader skett i 

vattenområdet under lång tid, vilket har påverkat biologin negativt. Bland annat har 

förutsättningarna för fisk att passera området troligen försvårats.  

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

samt biotopvård uppströms och nedströms dammen i Nötån vid Blankan. Detta eftersom den bland 

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

längs den aktuella delen av Nötån. Åtgärderna krävs bland annat för att miljökvalitetsnormen god 

ekologisk status skall uppnås, samt bidrar till uppnåendet av gynnsam bevarandestatus inom Natura 

2000-området Emåns vattensystem. Åtgärderna kommer även att gynna flera arter, bland annat den 

rödlistade och fridlysta arten flodpärlmussla som förekommer i Nötån. 

Administrativa uppgifter 

Sökande 
Länsstyrelsen i Kalmar län; 391 86 Kalmar. 

Ombud 
Niklas Nilsson, Jönköpings Fiskeribiologi AB; Gjuterigatan 9; 553 18 Jönköping; 079-103 35 75; 

niklas@fiskeribiologi.se. 

Tabell 1. Sammanfattande beskrivning av området och åtgärdslokalens läge. 

Huvudavrinningsområde Vattenförekomst Vatten ID (EU-CD) 
HARO 
(km2) 

DARO 
(km2) 

Emån (SE74000) Nötån SE634252-150052 4 468 228 

Lokalnamn 
Lokalkoordinater (SWEREF 99 TM) 

Kommun 
Ungefärlig 

höjd över havet (m) Nord Öst 

Dammen i Nötån vid 
Blankan 

6342024 555274 Högsby 85 

Områdesbeskrivning 
När höger och vänster används för lägesbeskrivning skall det ses i nedströms riktning. Koordinater 

anges i SWEREF 99 TM, medan höjder anges i RH2000 baserat på en inmätning av en lokal fixpunkt 

utifrån Lantmäteriets stompunkt på höger sida uppströms dammen till Blankaströms kraftverk 

(056*1*8105). Den lokala fixpunkten utgörs av uppströms änden av höger gåtstål i utskovet i 

intagskanalen från Nötån till Blankaströms kraftverk (+86,13 m). 

Lägesbeskrivning, utformning och karaktäristik 

Området 
Den totala storleken för Nötåns avrinningsområde uppgår till 228 km2. Avrinningsområdet utgörs till 

största delen av skogsmark (86 %) och den dominerande jordarten är morän. Andelen sjöar och 

mailto:niklas@fiskeribiologi.se
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vattendrag i avrinningsområdet uppgår till cirka 5 %, varav Salen och Välen är de största. Nötån har 

sina källflöden vid länsgränsen mot Kronobergs respektive Jönköpings län och rinner därefter i östlig 

riktning och mynnar i Emån vid Blankan direkt nedströms Blankaströms kraftverk (se översiktskartor i 

Figur 2 och bilaga 1). Nötån är utpekad som en vattenförekomst enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 

 
Figur 2. Översiktskarta Nötåns avrinningsområde med läget för dammen vid Blankan. 

Baserat på SMHI:s modelleringsverktyg erhålls följande karaktäristika vattenföringar i Nötån vid 

mynningen i Emån vid Blankan (se Tabell 2). Medelvattenföringen (MQ) är beräknad till cirka 1,4 m3/s 

och medellåg- (MLQ) respektive medelhögvattenföringen (MHQ) är beräknade till cirka 0,3 m3/s 

respektive cirka 4,5 m3/s. Det så kallade 50-årsflödet (HQ50) är beräknat till cirka 8 m3/s. Alla på 

detta sätt beräknade värden rymmer dock en viss osäkerhet eftersom de är baserade på modeller. 

Tabell 2. Karakteristiska vattenföringar för Nötån vid mynningen i Emån vid Blankan. Baserat på SMHI:s 
modellerade flödesstatistik för perioden 1981–2010 (AROID: 634298–150433). 

Nötån 
Total stationskorrigerad 

vattenföring (m3/s) 
Total naturlig 

vattenföring (m3/s) 
Beräknat medel 

(m3/s) 

HQ50 7,7 8,2 7,9 

HQ10 6,0 6,4 6,2 

HQ2 4,1 4,4 4,2 

MHQ 4,3 4,6 4,5 

MQ 1,36 1,36 1,4 

MLQ 0,34 0,17 0,3 
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Nötån vid Blankan 
Sträckan mellan mynningen i Emån, drygt 100 m nedströms Blankaströms kraftverk, och cirka 400 m 

uppströms utgörs av ett kvillrikt område med hög lutning. Nivåskillnaden mellan Emån och den mer 

lugnflytande delen av Nötån med ett madliknande närområde uppströms uppgår till cirka 12 m, 

vilket motsvarar en genomsnittlig lutning på cirka 3 %. Närområdet utgörs av blandskog och 

betesmarker. Förutom dammen som är belägen cirka 150 m uppströms mynningen och Blankaströms 

kraftverksanläggning på vänster sida finns en sommarstuga utmed den högra fåran uppströms 

dammen. Spår av flera äldre verksamheter finns även i området. 

 
Figur 3. Dammen i Nötån vid Blankan. I nederkant av bilden syns intagskanalen till Blankaströms kraftverk. 

Dammanläggningen i Nötån utgörs dels av en kallmurad stendamm med utskov och stödmurar av 

betong som sträcker sig i tvärs över vattendraget i nord-sydlig riktning, dels av en intagskanal till 

Blankaströms kraftverk (se Figur 3 och Bilaga 2). I dammen som sträcker sig över Nötån finns två 

sättutskov, ett större cirka 7 m brett till vänster med två fack utan sättare och ett mindre cirka 1 m 

brett till höger med ett fack med sättare. Över det större utskovet finns en gångbro med räcke, 

medan det mindre utskovet är passerbart via en enklare spång. Nivåskillnaden mellan vattenytan 

uppströms respektive nedströms det stora utskovet varierar med vattenföringen och uppgick våren 

2021 till cirka 0,4 m då vattenföringen i Nötån uppgick till cirka 1,6 m3/s. På nedströmssidan av 

dammen löper en äldre väg mellan det stora utskovet och söderut förbi resterna av Lixhults 

vattensåg på höger sida. Vägen passerar över åtminstone två kvillar via enklare stenbroar. 

Intagskanalen till Blankaströms kraftverk utgörs av en cirka 85 m lång och cirka 3 m bred sprängd 

kanal med delvis uppbyggda kanter. I intagskanalen finns ett sättutskov med ett fack med sättare 

som hindrar avledning av vatten mot kraftverkets intag.     

Planförhållanden 

I den nu gällande översiktsplanen för Högsby kommun från 2012 (Laga kraft 2012-12-06) är 

verksamhets-/åtgärdsområdet i anslutning till dammen i Nötån vid Blankan utpekat som värdefullt 

med avseende på jordbruk respektive natur. Området omfattas inte av någon detaljplan.  
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Förekommande naturvärden 

Större delen av Nötån mellan Salen och Emån ingår i riksintresset för naturvård och i Natura 2000-

området Emåns vattensystem. Nötån är även utpekad som ett skyddat vattendrag enlig 4 kap 6 § 

Miljöbalken. Nötån är ett variationsrikt vattendrag med såväl med blockrika och steniga bottnar som 

lugnare sträckor som genomflyter värdefulla mader och våtmarker. I området finns dessutom flera 

nyckelbiotoper, samt objekt från Ängs- och betesmarksinventeringen.  

Nötån har en stor population av den rödlistade och fridlysta flodpärlmusslan. Åtgärder för att rädda 

och stärka populationen har skett under 2000-talet, bland annat har tre fiskvägar färdigställts förbi 

vandringshinder vid Kronobo, Fågelfors och Ljusholm. Även musselbottnar och lek- och 

uppväxtområden för öring har anlagts.  De fisk- och kräftarter som förekommer i Nötån och har 

fångats vid elfiske är abborre, benlöja, elritsa, gädda, lake, mört, nejonöga, signalkräfta och öring. 

Även bottenfaunan är mycket skyddsvärd och många av dessa arter indikerar ett rent, ej försurat och 

väl syresatt vatten. I Emån nedströms Högsby kraftverk förekommer både havsöring och lax. Arter 

som, om de bereds tillträde till Nötån, utgör viktiga värddjur under flodpärlmusslans livscykel.  

Förekommande kulturvärden 

Nötån är precis som många andra vattendrag präglad av kulturlämningar genom äldre tiders 

vattenutnyttjande och olika typer av rensningar. De kulturobjekt som oftast påträffas vid vattendrag 

är kvarnar, sågar, hammare, dammar och dammrester, stengrunder, pålverk, kallmurningar, vallar, 

fiskeplatser, samt broar och brorester.  

Nötån nedströms Nötebro ingår i riksintresset för kulturmiljövård Emådalen. I 

Riksantikvarieämbetets databas ”Fornsök” finns uppgifter om en dammvall i anslutning till den 

befintliga dammens högra landfäste (L1958:1321). Av beskrivningen framgår att det är rester av en 

fördämningsanläggning bestående av en cirka 15 m kallmurad fördämningsmur. Troligen har 

lämningen, som klassas som övrig kulturhistorisk lämning, koppling till Lixhults vattensåg som ska ha 

legat i anslutning till platsen. 

Vid granskning av äldre kartmaterial ses att verksamheter har pågått på platsen för Nötåns mynning 

under mycket lång tid. I storskiftes karta från 1795 framgår flera symboler för såväl vattensågar som 

kvarnar på vardera sidan av Nötån. Dessutom framgår en fördämning på vänster sida (se Figur 4).  

Även i laga skiftes karta från 1870 framgår att verksamhet pågick (se Figur 5).  

I den ekonomiska karta från 1941 syns även kanalen som anlagts för att avleda Nötåns vatten till 

Blankaströms kraftverk (se Figur 6). I kartan förekommer benämningarna som Sågplanen, 

Sågströmmen och Sågfallet.  
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Figur 4. Storskiftes karta från 1795 (G19-2:2) 

 
Figur 5. Laga skiftes karta från 1870 (G19-2:3) 
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Figur 6. Ekonomiska kartan från 1941 (J133-5g8b44). 

Rekreation och friluftsliv 

En äldre stig löper över Nötån utmed dammen och över det stora utskovet via en gångbro. 

Möjligheterna att passera över Nötån utnyttjas framförallt av de berörda markägarna. Området är 

övrigt, såvitt känt, inte ett uttalat besöksmål och dessutom förhållandevis otillgängligt. 

Nötån längs den aktuella sträckan omfattas inte av något fiskevårdsområde. Det sker heller inte 

något omfattande sport-/fritids- och turistfiske längs sträckan så vitt känt. Emån i anslutning till 

Nötåns mynning ingår i Handbörds Fiskevårdsområdesförening (FVOF). 

Vattenkvalitet, fysisk påverkan, miljöproblem och miljökvalitetsnormer 

Informationen avseende den vattenförekomst som är direkt berörd av de planerade åtgärderna 

(Nötån: Emån - Salen, SE634252-150052) är baserad på ett uttag från VISS (2022-03-15). Uttaget har 

skett enligt alternativet för val av förvaltningscykel: ”Senaste bedömning”, vilket ska visa den mest 

aktuella informationen oavsett i vilken förvaltningscykel den är inlagd.  

Nötån mellan sjön Salen och Emån är utpekad som en egen vattenförekomst (SE634252-150052) och 

ingår i Emåns huvudavrinningsområde (074). Den ekologiska statusen bedöms förnärvarande vara 

måttlig baserat på den biologiska kvalitetsfaktorn fisk, vilket i sin tur kopplas till förekomsten av 

vandringshinder i nedströmsliggande vattenförekomster. Miljökvalitetsnormen för 

vattenförekomsten är god ekologisk status 2033. 

Vidare bedöms vattenförekomsten inte uppnå god kemisk ytvattenstatus, vilket baseras på att 

gränsvärdena för kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla 

ytvattenförekomster i Sverige idag. 

De åtgärder som föreslås för att uppnå god ekologisk status i vattenförekomsten är bland annat 

åtgärder vid vandringshinder och hydromorfologisk återställning i form av förbättrad hydrologisk 

regim, biotopvård, samt ekologiskt funktionella kantzoner.  
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Dammsäkerhetsklassning 

Förordningen (2014:214) om dammsäkerhet anger att den som är skyldig att underhålla en damm 

ska se till att det alltid finns en dokumenterad aktuell utredning och bedömning om vilka 

konsekvenser som ett dammhaveri kan medföra (konsekvensutredning). Utredningen ska beskriva 

hur ett dammhaveri antas ske, vilka områden som kan översvämmas vid ett dammhaveri och vad 

som kan skadas i de områden som skulle översvämmas. Dammar där risken för förlust av människoliv 

är att betrakta som försumbar och där övriga konsekvenser av ett dammhaveri har liten betydelse 

från samhällelig synpunkt ska inte placeras i någon dammsäkerhetsklass.  

Någon klassificering av anläggningen i Nötån vid Blankan har såvitt känt inte skett. Detta eftersom en 

konsekvensutredning i allmänhet inte behöver utföras om dammen är lägre än 5 meter och ett 

dammhaveri inte skulle kunna innebära att det vid haveritidpunkten strömmar ut mer än 100 000 m3 

vatten, eller blandning av vatten och annat material (3 §, Förordning (2014:214) om dammsäkerhet). 

Om en klassificering trots detta skulle genomföras kommer anläggningen troligen att placeras i 

dammsäkerhetsklass: U (damm utan dammsäkerhetsklass). De nu planerade åtgärderna bedöms inte 

försämra en eventuell framtida klassificering av anläggningen, snarare tvärtom. 

Övrigt 

Nötån vid Blankan omfattas av ett generellt strandskydd på land och i vatten på 100 m. I samband 

med ansökan kommer det att yrkas på dispens från strandskyddet. 

I Länsstyrelsernas GIS-lager över potentiellt förorenade områden finns inga objekt utpekade i direkt 

anslutning till området vid Nötåns mynning i Emån vid Blankan. Rivningsmassor har emellertid 

deponerats utmed Nötåns fåra. 

En förfrågan har skaptas via Ledningskollen.se (förfrågan skapad 2022-03-16) för att kontrollera 

förekomsten av infrastruktur inom det tänkta arbetsområdet. Av de ledningsägare som har fått 

förfrågan uppger ingen att de har infrastruktur inom det tänkta arbetsområdet. Inför genomförandet 

av de föreslagna åtgärderna kommer en ny kontroll att göras och vid behov även ledningsanvisning 

begäras. 

Den aktuella sträckan av Nötån omfattas inte av något markavvattnings-/regleringsföretag. 

Fastigheterna Drageryd 9:1 och Hanåsa 16:61 utmed den norra sidan av Nötån vid Blankan ingår dock 

i båtnadsområdet för Ryningens vattenregleringsföretag i Emån uppströms Blankaström. Längre 

uppströms i Nötån finns flera markavvattnings-/regleringsföretag, men dessa berörs inte heller av de 

planerade åtgärderna.  Fastigheterna Högsby Lixhult 2:16 och Hanåsa 16:61 utmed den övre delen av 

våtmarken som Nötån rinner genom vid Sandslätt/Svindlan ingår dock i båtnadsområdet för Forsaryd 

och Lixhult, tf av år 1935. 

Markägare 
Det berörda området vid Nötåns mynning är beläget på fastigheterna Drageryd 9:1, Lixhult 2:16 och 

Hanåsa 16:61 (se Bilaga 2). Större delen av den berörda delen av Nötån är belägen på samma 

fastighet som Blankaströms kraftverk (Drageryd 9:1) som ägs av Sydkraft Hydropower AB. Lixhult 

2:16 ägs av en privatperson medan Hanåsa 16:61 ägs av två privatpersoner.  
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Rättsläge 
Så vitt det är känt saknar dammen i Nötån ett meddelat tillstånd enligt vattenlagen eller miljöbalken, 

vilket bland annat innebär att det råder oklarheter avseende sänknings- och dämningsgränser, samt 

krav på minimitappning med mera. Däremot får den ursprungliga dammen, med tanke på dess ålder, 

anses omfattas av urminnes hävd, vilket innebär att den sedan den 1:a januari 2019 kan anses ha ett 

miljöbalkstillstånd (5a §, Lag 1998:811 om införande av miljöbalken). Det är dock oklart i vilken mån 

dammen byggdes om helt eller delvis i samband med bygget av Blankaströms kraftverk 1916-17. 

Vissa delar av dammen, bland annat de båda utskoven och intagskanalen till Blankaströms kraftverk, 

har dessutom förändrats respektive tillkommit i samband med kraftverksbygget (det vill säga efter 

1882) och dessa förändringar kan ha medfört en väsentlig förändring av vattenhushållningen. 

Därmed är det tänkbart att dammen i sin nuvarande utformning saknar ett formellt tillstånd 

eftersom något tillstånd inte fanns för avledningen av vatten till kraftverket (se nedan).  

Dammen i Nötån har varit föremål för rättslig prövning i samband med Blankaströms kraftverk under 

2000-talet. I en dom 2017-05-03 i mål M 3924-16 avvisade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea 

hovrätt Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar tillhöriga 

Blankaströms kraftverk. Därmed avslutades en rättsprocess som pågått under lång tid och som 

behandlats flera gånger i såväl Mark- och Miljödomstolen i Växjö som Mark- och Miljööverdomstolen 

vid Svea hovrätt, samt även behandlats en gång av Högsta domstolen.  

Det nu inledda samrådsförfarandet och föreliggande samrådsunderlag utgör underlag i processen 

med att ansöka om tillstånd för utrivning av delar av dammen, samt biotopvård uppströms och 

nedströms dammen i Nötån vid Blankan. 

Sökt verksamhet och åtgärdsbeskrivning 

Miljöanpassning och återställning 

En åtgärdsutredning med avsikten att beskriva lämpliga tillvägagångssätt för att återställa den 

aktuella sträckan av Nötån vid Blankan till så nära naturliga förhållanden som möjligt har genomförts 

under 2021. De åtgärdsalternativ som har undersökts baseras dels på nationella och internationella 

rekommendationer, dels på beprövade erfarenheter. De undersökta alternativen omfattar dels 

åtgärder i anslutning till de båda utskoven, dels åtgärder som syftar till att återställa de 

hydromorfologiska förhållandena. Även ett alternativ som innebär en återskapad högflödesfåra 

utmed den norra sidan av Nötån har undersökts. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de åtgärder 

som för närvarande planeras att genomföras. 

Öppning av de båda utskoven 

Det alternativ som planeras vid det stora (vänstra) utskovet är att en öppning/utrivning sker genom 

att den befintliga bron avlägsnas och att landfästena rivs och ges en släntlutning som passar in i 

terrängen (se Figur 7). Vidare tas tröskeln i utskovet bort och en naturlig bottennivå återställs så 

långt det är möjligt. Om möjligt bibehålls dock mittpelaren i betong för att underlätta möjligheterna 

att anlägga en ny gångbro. Överblivet material från öppningen, med undantag för betong och stål, 

kommer att spridas ut i närområdet. 
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Figur 7. Det stora utskovet i dammen i Nötån vid Blankan sett nedströms ifrån och en illustration av de delar 
av landfästena som föreslås tas bort vid en öppning/utrivning. 

För att upprätthålla möjligheterna att passera över Nötån vid det stora utskovet, till vänster, efter en 

utrivning/öppning kommer en ny längre gångbro att anläggas. Gångbron i exemplet nedan, som är en 

stålbalksbro med gångbana och handledare i trä, har ett spann på cirka 12 m (se Figur 8).  

 
Figur 8. Exempel på en stålbalksbro med gångbana och handledare i trä som har anlagts för att möjliggöra 
passage vid läget för en dammutrivning. 
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Vid det högra (lilla) utskovet planeras för att skapa en ny öppning med en bottenbredd på 3,5 m, 

respektive en släntlutning på 1:3. Detta kommer att ge en bredd på öppningen vid dammkrönet på 

cirka 10 m (se Figur 9). Vid utrivningen/öppningen kommer man i möjligaste mån strävar efter att 

återställa ursprunglig bottennivå genom att frilägga de berghällar som dammen är byggd på. 

Överblivet material från öppningen, med undantag för betong och stål, kommer spridas ut i 

närområdet. 

 
Figur 9. Det lilla utskovet i dammen i Nötån vid Blankan sett nedströms ifrån och en illustration av de delar 
av landfästena som tas bort försvinna vid en öppning/utrivning. 

För att upprätthålla möjligheterna att passera Nötån på platsen för det lilla utskovet till höger efter 

en utrivning/öppning av dammen kommer ett eller flera större block placeras i öppningen som kan 

fungera som stöd för en enklare gångbro i trä som kommer att anläggas.  

Biotopvårdsåtgärder 

De planerade biotopvårdsåtgärderna består i att återföra de block och stenar som har rensats upp 
och ligger i anslutning till de rensade fårorna. I nuläget bedöms det inte behöva tillföras material 
utifrån bortsett från eventuellt lekgrus. Sammanlagt har nio områden identifierats att vara i behov av 
biotopvårdsåtgärder (se Figur 10 och Tabell 3). Beroende på tillgänglighet och omfattning kommer 
åtgärderna att genomförs med en mindre grävmaskin eller manuellt med ett arbetslag bestående av 
2-4 personer, alternativt i kombination. Biotopvårdsåtgärderna kommer om möjligt att genomföras 
efter det att dammen har rivits/öppnats och vattnet har fått ställa in sig i området under någon 
vecka. Vidare kommer de utpekade områdena om möjligt att åtgärdas i den ordning som de har 
numrerats för att kunna erhålla en så naturlig fördelning som möjligt av flödet mellan de olika 
vattenvägarna. 
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Figur 10. Detaljkarta över området vid Nötåns mynning i Emån vid Blankan och de delområden där 
biotopvårdsåtgärder föreslås. 

 

Tabell 3. Redovisning av de delområden som bedöms vara i behov av biotopvårdsåtgärder, samt föreslaget 
tillvägagångssätt och skattad tidsåtgång. 

ID Beskrivning Areal 
Föreslaget 

tillvägagångssätt 
Skattad tidsåtgång 

1 Ovan förgrening 250 m2 Maskin 
1-2 arbetsdagar för en 

grävmaskin 

2 Höger fåror ovan damm 750 m2 Handkraft 5-8 arbetsdagar för 4 personer 

3 
Vänster fåra nedan 

förgrening 
250 m2 Handkraft 2-3 arbetsdagar för 4 personer 

4 Vänster fåra ovan damm 250 m2 Maskin+Handkraft 

1-2 arbetsdagar för en 

grävmaskin och 2-3 

arbetsdagar för 4 personer 

5 Vänster fåra nedan damm 350 m2 Maskin+Handkraft 

1-2 arbetsdagar för en 

grävmaskin och 2-3 

arbetsdagar för 4 personer 

6 Mittenfåror nedan damm 350 m2 350 m2 2-3 arbetsdagar för 4 personer 

7 Vänster fåra ovan mynning 100 m2 350 m2 1-2 arbetsdagar för 4 personer 

8 
Höger fåra vid Lixhults 

skvaltkvarn 
50 m2 Handkraft 1 arbetsdag för 4 personer 

9 Höger fåra ovan mynning 100 m2 Handkraft 1-2 arbetsdagar för 4 personer 
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Förväntad flödesfördelning efter åtgärder 

De föreslagna åtgärderna, öppningen av de båda utskoven och biotopvården, kommer att få till följd 

att flödet i vattenvägarna inom området förändras. De största förändringarna förväntas ske dels i 

direkt anslutning till dammen, dels i området mellan dammen och Emån (se Figur 11).  

På uppströmssidan av dammen förväntas området i mitten att få en minskad vattenföring, samt 

eventuellt delvis torrläggas sommartid och få utseendet av en större ö som åtskiljs av de båda 

huvudfårorna i området, såsom situationen förefaller ha varit ursprungligen (se Figur 4 och Figur 5). 

Detta innebär i sin tur att en något minskad mängd vatten når det vänstra utskovet. I övrigt förväntas 

inte några påtagliga förändringar av flödesfördelning i fårorna uppströms dammen då de föreslagna 

biotopvårdsåtgärderna troligen kommer att upprätthålla nivåer och flöden. 

I området mellan dammen och Emån förväntas den tydligaste förändringen bestå i att en större 

andel av flödet går till höger. Detta beror främst på två saker. För det första kommer det vatten som 

tidigare leddes från höger fåra till vänster fåra utmed uppströmssidan av dammen istället avbördas i 

större utsträckning till höger fåra nedströms dammen. För det andra kommer biotopvårdsåtgärder i 

vänster fåra nedströms dammen medföra att mer vatten söker sig åt höger sida. 

 
Figur 11. Detaljkarta över området vid Nötåns mynning i Emån vid Blankan och förväntade 
flödesförändringar i de olika vattenvägarna. 

Plombering av intagskanalen till Blankaströms kraftverk 

Plomberingen av intagskanalen från Nötån till Blankaströms kraftverk planeras att ske i nära 

anslutning till Nötån alternativt, om en högflödesfåra återställs till vänster, cirka 10-15 m nedströms 
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utskovet i intagskanalen (se Figur 12). Plomberingen kommer att ske genom att en tätkärna av till 

exempel välpackad morän byggs upp som därefter förses med ett eller flera filterlager, samt ett 

erosionsskydd av stenmaterial. Den färdiga krönnivån på plomberingen kommer att överensstämma 

med omkringliggande marknivåer, samt ha en krönbredd på minst 1 m för att möjliggöra passage för 

gående. Det är även möjligt att öka krönbredden för att skapa en passage för maskiner. Utskovet i 

intagskanalen kan av kulturhistoriska skäl bibehålla om så önskas. Om intagskanalen plomberas 

närmare Nötån gjuts facket i utskovet eventuellt igen och kanalen uppströms utskovet fylls igen. 

 
Figur 12. Detaljkarta över området vid vänster sida av dammen och längs övre delen av intagskanalen från 
Nötån till Blankaströms kraftverk med föreslagna placeringar av plomberingar av intagskanalen. 

Återskapade högflödesfåror till vänster 

I området utmed vänster sida av Nötån, från dammen och nedströms, har omfattande utfyllnader 

skett. Troligen första gången i samband med anläggandet av Blankaströms kraftverk då sprängsten 

och schaktmassor planades ut i området. Därefter har även rena deponimassor och avfall dumpats i 

området, även ut mot och i Nötån. Med tanke på områdets generella karaktär bedöms det därför 

som troligt att det har förekommit fåror/kvillar till vänster om Nötåns nuvarande sträckning. De 

åtgärder som planeras är att öppna upp åtminstone en fåra/kvill till vänster om Nötån som har sitt 

utlopp vid hällens ovankant. Därifrån sträcker den sig uppströms till vänster om ett naturligt parti 

högre liggande mark. Troligen har denna fåra/kvill haft sitt inlopp i anslutning till det vänstra 

utskovet, men av tillgänglighetsskäl (bibehållen bro) föreslås att inloppet förläggs till en naturlig 

lågpunkt i inloppskanalen cirka 5 m nedströms utskovet i intagskanalen (se Figur 13). I samband med 

att man eventuellt öppnar upp en fåra/kvill till vänster vore det även intressant att undersöka om det 

finns fler fåror/kvillar utmed vänster sida av Nötån längre nedströms och öppna upp dessa. 
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Förslagsvis sker det senare genom att man undersöker markförhållandena en bit in (cirka 5-10 m) 

från Nötån med hjälp av en grävmaskin i samband med återskapandet av den övre fåran. 

 
Figur 13. Detaljkarta över området längs vänster sida av Nötån med möjliga sträckningar av eventuella 
tidigare, nu delvis eller helt övertäckta, fåror/kvillar till vänster. 

Alternativ 

Nollalternativ 

Enligt Miljöbalken 6 kap. 35 § ska en redovisning ske av rådande miljöförhållanden innan 

verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas och hur de förhållandena förväntas utveckla sig om 

verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas.  

Nollalternativet innebär att de föreslagna åtgärderna inte genomförs, vilket i praktiken innebär att 

anläggningen förblir oförändrad, samt att den rådande miljön lämnas orörd. Något som i sin tur 

innebär att anläggningen förblir ett svårpasserat vandringshinder för fisk, samt att de förväntade 

positiva effekterna med avseende på de hydromorfolgiska förhållandena uteblir. Detta motverkar 

bland annat uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk status i vattenförekomsten. 

Sammantaget bedöms därför nollalternativet vara ett sämre alternativ än att genomföra de 

föreslagna åtgärderna. Nyttan av de föreslagna åtgärderna bedöms tydligt överväga de få negativa 

effekter som uppstår. 

Alternativa åtgärder och lokaliseringar 

Enligt 6 kap. 35 § miljöbalken ska uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten och/eller 

åtgärderna redovisas. I åtgärdsutredningen presenteras flera förslag, som kan genomföras var för sig 

eller kombinerat, för den aktuella sträckan av Nötån vid Blankan. Några alternativa lokaliseringar har 

däremot inte undersökts eftersom ansökan avser en befintlig verksamhet som inte är möjlig/relevant 

att flytta. 
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Förutsedd miljöpåverkan och förslag till skyddsåtgärder 
De tekniker och metoder som kommer att tillämpas, samt det material som kommer att användas vid 

de föreslagna åtgärderna är väl beprövade. Arbetena med de föreslagna åtgärderna kommer, så 

långt det är möjligt, att ske vid låga vattenföringar. Vidare kommer personer med fiskeribiologisk och 

ingenjörsmässig kompetens att närvara under anläggningstiden. Ett separat förslag till 

kontrollprogram för uppföljning kommer att utarbetats i samråd med tillsynsmyndigheten. 

En del material och maskiner kommer att behöva mellanlagras och ställas upp tillfälligt i anslutning 

till åtgärdsplatsen under genomförandet av de föreslagna åtgärderna. Maskiner och bränsle kommer 

emellertid placeras så att spill till vattenområdet undviks. Efter avslutade arbeten kommer ytorna 

inom arbetsområdet att återställas. Entreprenören kommer även åläggas att sträva efter att 

uppmärksamma och åtgärda risker för grumling, påverkan av skadliga pH-värden i samband med 

gjutning, samt vidta skyddsåtgärder för att förhindra spill av kemikalier, bränsle, olja och andra 

föroreningar. 

Naturvärden 

Den huvudsakliga och bestående effekten till följd av de föreslagna åtgärderna längs den aktuella 

sträckan av Nötån vid Blankan består i att konnektiviteten, samt att de hydromorfolgiska 

förhållandena förbättras. Detta bidrar i sin tur till uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk 

status i den berörda vattenförekomsten. De föreslagna åtgärderna bidrar även till uppnåendet av 

gynnsam bevarandestatus inom Natura 2000-området Emåns vattensystem, samt gynnar 

flodpärlmusslan som förekommer i Nötån. Även förutsättningarna att nå de nationella miljömålen 

”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv” inom Nötåns avrinningsområde 

förbättras.  

Trots att de föreslagna åtgärderna till största delen kommer att ske vid lägre vattenföringar kan en 

viss kortvarig uppgrumling av oorganiskt och organiskt sediment ändå komma att uppstå. Detta 

förväntas främst ske i samband med öppnandet av de båda utskoven, men även i viss utsträckning 

vid de biotopvårdsåtgärder som utförs med maskin. Några påtagliga negativa effekter nedströms 

förväntas dock inte eftersom återsedimentation av lättare sediment inte sker förrän vattnet blivit 

mer stillastående. En del av det uppgrumlade organiska sedimentet bryts också ner när det åter 

utsätts för syre och biologisk aktivitet. Även sandflykt längs botten kan skapa problem för till exempel 

bottenfauna, samt öringens nergrävda rom på strömsträckor nedströms under vintern. Påverkan från 

sandflykten bedöms ändå inte leda till några påtagliga skador nedströms. En mindre påverkan från 

sandflykten är också av övergående natur. Som exempel kan nämnas att vid den okontrollerade 

avsänkningen av den före detta Laggaredammen i Hökesån (tillflöde till Vättern) 1993 då stora 

mängder sand spolades ut i vattendraget påverkades öringens reproduktion under de två följande 

åren, men därefter kunde inga negativa effekter längre spåras.  

I övrigt förväntas enbart positiva effekter på naturvärdena till följd av de föreslagna åtgärderna. Ett 

separat förslag till kontrollprogram för uppföljning kommer även att utarbetats i samråd med 

tillsynsmyndigheten.  

Kulturvärden 

De föreslagna åtgärderna utgör en kompromiss mellan förekommande natur- och kulturvärden så till 

vida att delar av anläggningen bibehålls istället för att rivas ut helt. Vissa förändringar, såsom 
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öppnandet av utskoven, medför dessutom att tidigare vattenvägar med koppling till äldre tiders 

verksamheter kontinuerligt vattenbegjuts. Några påtagliga negativa effekter med avseende på 

förekommande kulturlämningar förväntas således inte till följd de föreslagna åtgärderna. Vid 

påträffande av material som kan misstänkas vara av kulturhistoriskt intresse i samband med 

åtgärderna kommer länsstyrelsen att kontaktas. 

Rekreation och friluftsliv 

Några bestående negativa effekter med avseende på rekreationsvärden och friluftsliv förväntas inte 

till följd av de föreslagna åtgärderna eftersom tillgängligheten till och i området kommer att förbli 

oförändrad i och med att nya gångbroar anläggs. Under genomförandet av åtgärderna kan emellertid 

tillgängligheten tillfälligt komma att försämras. De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra 

någon negativ påverkan på eventuellt sport-/fritidsfiske som bedrivs i Nötån eller Emån, snarare 

tvärtom. Detta eftersom åtgärderna återskapar konnektiviteten och förbättrar de hydromorfologiska 

förhållandena i området. 

Övriga värden och objekt 

De föreslagna åtgärderna ger upphov till en marginell förändring av landskapsbilden så till vida att 

öppningarna i dammen blir större och att vattenföringen i fårorna till höger nedströms dammen 

ökar. Någon bestående påverkan uppströms dammen respektive åtgärdsområdet förväntas inte.  

Någon provtagning av eventuella miljögifter har inte genomförts eftersom det i dagsläget inte finns 

några utpekade objekt som bedöms påverka området negativt med avseende på miljögifter, 

exklusive atmosfärisk deposition av kvicksilver och bromerade difenyletrar. 

Efter genomförda åtgärder kommer arbetsområdet att återställas och eventuella körskador att 

åtgärdas. 

Inverkan på miljökvalitetsnormerna 

Enligt den så kallade Weserdomen räcker det med att en försämring av en kvalitetsfaktor sker för att 

en försämring av status ska ha skett. Vidare ansåg EU-domstolen att en verksamhet som medför en 

försämring av ekologisk eller kemisk status eller äventyrar uppnåendet av dessa mål inte får tillåtas. 

Enligt Havs och Vattenmyndigheten måste således miljökonsekvensbeskrivningar och annat underlag 

i prövningar innehålla en beskrivning av hur verksamheten påverkar relevanta kvalitetsfaktorer. En 

sådan bedömning av de föreslagna åtgärderna har därför skett utifrån rådande miljöförhållanden. 

Denna bedömning visar att de föreslagna åtgärderna längs den aktuella sträckan av Nötån vid 

Blankan inte förväntas medföra någon negativ påverkan i vare sig den direkt berörda 

vattenförekomsten eller angränsande vattenförekomster med avseende på de biologiska och 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, snarare tvärtom. Nedan utvecklas grunderna för detta 

ställningstagande. De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna påverkas inte av den planerade 

verksamheten och de föreslagna åtgärderna. 

Biologiska kvalitetsfaktorer: Den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna förväntas 

medföra en positiv påverkan avseende kvalitetsfaktorerna påväxt-kiselalger, bottenfauna och fisk i 

vattendrag. Detta eftersom konnektiviteten respektive de hydromorfologiska förhållandena 

förbättras (se nedan).  
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Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Konnektivitet i vattendrag: Parametern konnektivitet i 

uppströms- och nedströms riktning förbättras till följd av de föreslagna åtgärderna. Detta eftersom 

flera möjliga vandringsvägar skapas i området. Angränsande vattenförekomster kommer även att 

påverkas positivt. Vidare kommer parametern konnektivitet i sidled till närområde och svämplan 

förbättras i eftersom fler kvillar/fåror i området kommer att vattenbegjutas kontinuerligt.  

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Hydrologisk regim i vattendrag: Kvalitetsfaktorn bedöms 

förbättras till följd av de föreslagna åtgärderna. Detta eftersom kvillar/fåror som vanligtvis är 

torrlagda eller har en mindre vattenföring än naturligt kommer att vattenbegjutas kontinuerligt 

alternativt i större utsträckning. Angränsande vattenförekomster kommer inte att påverkas eftersom 

kvarlämnade delar av anläggningen inte kommer medge magasinering eller korttidsreglering. 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Kvalitetsfaktorn bedöms 

förbättras till följd av de föreslagna åtgärderna. Detta eftersom tidigare upprensat material återförs 

till vattenområdet. Angränsande vattenförekomster kommer inte att påverkas. 

Sakägare och samråd 

Betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 

Verksamhetsutövaren väljer att bedöma att den planerade verksamheten och de föreslagna 

åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eftersom verksamhets-/åtgärdsområdet 

omfattas av riksintresset för naturvård och Natura 2000-området Emåns vattensystem. Detta innebär 

att samrådsprocessen, med stöd av 6 kap. 23 § andra stycket 1 miljöbalken, inleds med ett 

avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § första stycket 2 miljöbalken har 

således inte skett. 

Sakägare 

Verksamhetsutövaren bedömer att kretsen av särskilt berörda sakägare utgörs av ägarna till de 

fastigheter inom vilka de föreslagna åtgärderna kommer att genomföras (se avsnitt Markägare). 

Avtal som reglerar rådighet och tillgänglighet har upprättats med berörda markägare. 

Samråd med sakägare, myndigheter och andra intressenter 

Eftersom verksamhetsutövaren bedömer att den planerade verksamheten och de föreslagna 

åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 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. Föreliggande handling och dess 

bilagor utgör underlag för det avgränsningssamråd som enligt bestämmelserna i 6 kap. 29–31 § 

miljöbalken ska hållas med de som ingår i samrådskretsen enligt första stycket 30 § miljöbalken. 

Berörda myndigheter och kommuner, samt organisationer kommer att underrättas via e-post. 

Sakägarna kommer att underrättas och kallas skriftligen via brev till samrådsmötet, medan 

allmänheten och andra intressenter kallas via kungörelse i lokalpressen. Samrådsunderlaget kommer 

även vara möjligt att ladda ner från Jönköpings Fiskeribiologi AB:s hemsida under samrådstiden. 

Samrådsmöten och inkomna synpunkter kommer att dokumenteras i en samrådsredogörelse som 

biläggs ansökan. 
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De myndigheter, kommuner och organisationer som verksamhetsutövaren bedömer berörs av den 

planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna vid Laxbergs regleringsdamm är följande:  

• Länsstyrelsen i Kalmar län 

• Länsstyrelsen i Jönköpings län (NAP) 

• Högsby kommun  

• Kammarkollegiet  

• Havs-och vattenmyndigheten  

• Naturvårdsverket  

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

• Trafikverket  

• Riksantikvarieämbetet  

• Skogsstyrelsen  

• Emåförbundet 

• Handbörds FVOF  

• Fågelfors Sockens Hembygdsförening 

• Svenska naturskyddsföreningen  

• Sportfiskarna  

Tidsplan 
Avgränsningssamråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, övriga statliga myndigheter, berörda 

kommuner, organisationer, enskilda särskilt berörda, samt allmänheten genomförs under våren 

2022. Efter genomförda samråd är avsikten att ansökan inklusive teknisk beskrivning och 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram och skickas in till mark- och miljödomstolen sommaren 2022. 

Samlad bedömning 
Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna kommer fisk återigen att kunna vandra förbi 

anläggningen i Nötån vid Blankan. 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. 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. 
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Förslag till huvudsakligt innehåll i MKB   

1. Sammanfattning  

2. Administrativa uppgifter  

3. Inledning och bakgrund  

4. Lokalisering och befintliga förhållanden  

-Allmänt  

-Fastighetsförhållanden  

-Planförhållanden  

-Naturmiljö  

-Kulturmiljö  

-Rekreation och friluftsliv  

-Övriga värden och objekt  

-Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer  

5. Verksamhetsbeskrivning  

-Allmän beskrivning  

-Teknisk beskrivning  

-Alternativa åtgärder och lokaliseringar   

6. Beskrivning av miljökonsekvenser  

-Naturmiljö  

-Kulturmiljö  

-Rekreation och friluftsliv  

-Övriga värden och objekt  

- Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer  

7. Planerade skyddsåtgärder  

8. Genomförda samråd  

9. Förslag till kontrollprogram  

10. Kravet på sakkunskap  

11. Källförteckning   
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