
 

Välkommen till samråd kring Järledammen, Nora kommun 

Bakgrund 

Naturvårdsverket bjuder in till samråd med anledning av Naturvårdsverkets planer att ansöka 

om tillstånd för åtgärder vid Järledammen. Järledammen med Järle Kvarn och intilliggande 

markområden ägs av Naturvårdsverket. Under flera år har arbete pågått med att utreda olika 

alternativ för att försöka hitta en lösning som följer vattenlagstiftningen samtidigt som den 

uppfyller de krav som ställs i och med att det är ett Natura 2000-område i kombination med 

att det är ett riksintresse för kulturmiljö och naturvård. Naturvårdsverket har utifrån dessa 

utredningar valt att gå vidare med det alternativ som innebär ett återskapande av forsmiljön 

genom att dammluckorna plockas bort och utskoven och tröskeln tas bort.  

Planerade åtgärder utgör vattenverksamhet som kräver tillstånd av Mark- och 

Miljödomstolen. Tillståndsprocessen har inletts under hösten 2017 med ett framtagande av 

samrådshandlingar. 

Tidigare förstudier 

Ytterligare information och tidigare förstudier finns tillgängliga på Naturvårdsverkets 

hemsida www.naturvardsverket.se, sök på Järle, 

eller använd följande länk i din webläsare: 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Naturvard/Omradet-vid-Jarle-kvarn/ 
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Samråd 

Som ett led i arbetet mot ett tillstånd så ges berörda sakägare, intresseföreningar och 

myndigheter möjlighet att delta i samråd och framföra sina synpunkter. Samrådet kan ske på 

olika sätt. T ex genom stormöten, enskilda samrådsmöten eller skriftliga samråd. Som 

underlag för samrådet har en samrådshandling tagits fram, bifogas. 

Samrådet kring Järledammen kommer att genomföras med enskilda samrådsmöten med 

berörda sakägare. Samrådet kan genomföras gemensamt för ett par fastigheter ifall så önskas. 

Genom att välja samrådsmöten enskilt eller i små grupper ges möjlighet för alla sakägare att 

diskutera, ställa frågor och framföra sina synpunkter.  

 

Tid för samrådsmöten 

De enskilda samrådsmötena planeras ske under december 2017-januari 2018, 

preliminärt v 50 (11-15 dec) och v 2 (8-12 jan).  

Mötet hålls förslagsvis hemma hos er. 

Vi kommer att kontakta er för att boka tid för ert samrådsmöte.  

Ni är självklart välkomna att själva kontakta oss för att boka tid för samrådsmötet. 

 

Skriftliga synpunkter 

Skriftliga synpunkter från mötesdeltagande och de som inte haft möjlighet att 

delta på samrådsmötet skickas senast 2018-01-31 till nedanstående e-post eller 

postadresser. 

 

 

Vi ser fram emot att träffa er för samråd kring Järledammen. 

På uppdrag av Naturvårdsverket 

Björn Tengelin   Annika Kensén 

010-141 83 93   010-603 86 67 

 

E-post    E-post 

Bjorn.Tengelin@norconsult.com  Annika.Kensen@naisvefa.se 

 

Postadress    Postadress 

Norconsult AB, Stortorget 8, 702 11 Örebro NAI Svefa, Box 493, 701 49 Örebro 


