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som skyddsåtgärd, anlägga släntstabiliserande erosionsskydd nedanför befintlig 

bebyggelse på norra sidan av dämningsområdet. 

6. Alternativredovisning

Denna ansökan har föregåtts av flera förstudier och omfattande diskussioner mellan

myndigheter, närboende och andra berörda. Utgångspunkten för de alternativ som

utretts har varit att uppnå en hög ekologisk funktionalitet (hög passageeffektivitet)

samtidigt som den negativa påverkan på kulturmiljövärdena ska begränsas så mycket

som möjligt.

De alternativ som har utretts närmare inför ansökan är en utrivning till ursprungligt

tillstånd samt möjligheterna att miljöanpassa anläggningen så att nuvarande däm

ning kan bibehållas. De fiskvägslösningar som studerats är, utöver den som Natur

vårdsverket nu söker tillstånd för, en fiskväg i befintlig omlöpsfåra (fåran under

stenvalvsbron), nytt om löp på norra sida om dammen, ett in löp genom det mellersta

utskovet i huvudfåran samt en teknisk fiskväg.

Alternativet med en utrivning som innebär att det ursprungliga tillståndet återskapas

(till tiden före mänsklig påverkan) har valts bort av det skälet att detta skulle inne

bära ett oacceptabelt intrång i kulturmiljön.

Alternativet med att miljöanpassa anläggningen på ett sätt så att nuvarande däm

ningsnivå bibehålls har valts bort då inget av de utredda alternativen bedömts kunna

uppnå önskvärd ekologisk funktionalitet utan att detta samtidigt innebär en risk för

att områdets kulturmiljövärden påverkas negativt. De utredda alternativen, med

undantag för alternativet med in löp, innebär även att målet med att aktiv reglering

med luckorna ska upphöra inte uppnås.

Det alternativ som Naturvårdsverket valt att söka tillstånd för är det alternativ som

Naturvårdsverket bedömt sammantaget bäst tillgodoser behovet av att skapa fria

vandringsvägar och behovet av att bevara och skydda områdets kulturmiljövärden.

Bedömda alternativ redovisas närmare i MKB, bilaga C.

7. Dispens från föreskrifterna för naturreservatet Järleån

Enligt föreskrifterna för Naturreservatet Järleån, bilaga F. är det bl.a. förbjudet att

anlägga vägar och stigar utöver vad som framgår av fastställd skötselplan, att gräva

och schakta så att åns topografi, bottenmaterial eller vattenföring påverkas och att

avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd utöver vad som framgår av fast

ställd skötselplan. De planerade åtgärderna innefattar bl.a. anläggande av tillfarts

vägar och grävning och schaktning i naturfåran. Vid anläggandet av tillfartsvägar kan

det även bli nödvändigt att avverka enstaka träd. För att genomföra dessa åtgärder

krävs enligt Naturvårdsverkets bedömning dispens från reservatsföreskrifterna.

Dessa åtgärder är en nödvändig del i genomförandet av projektet som bl.a. syftar till

att stärka och bevara de naturvärden som naturreservatet ska skydda.
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åtgärd har stor hänsyn tagit till att bevara och skydda områdets rekreations- och 

upplevelsevärden. Naturvårdsverket bedömer att dessa värden kommer vara fortsatt 

höga även efter planerade åtgärder. Platsen kommer även i fortsättningen vara ett 
attraktivt utflyktsmål. 

8. 7 Riksintressen 

Anläggningen, såsom den ser ut idag, påverkar förutsättningarna för att utveckla och 

bevara den biologiska mångfalden i ån och därmed riksintresset för naturvård 

negativt. De planerade åtgärderna förbättrar förutsättningarna för den biologiska 

mångfalden i ån och innebär att fria vandringsvägar för den vattenlevande faunan 

skapas. Åtgärderna har därför en positiv påverkan på riksintresset för naturvård. De 

sökta åtgärderna innebär även att skyddet för de kulturhistoriskt värdefulla 

byggnaderna förstärks genom att befintliga erosionsskydd stärks. Samtidigt innebär 

åtgärderna att helhetsintrycket av kulturmiljön i viss mån kan komma att påverkas 

negativt genom att vattenspegeln uppströms dammen delvis försvinner. Naturvårds

verkets bedömning är dock att de planerade åtgärderna sammantaget innebär en 

begränsad påverkan på de kulturmiljövärden som anläggningen och området kring 

denna utgör och därmed också på riksintresset för kulturmiljövården. De planerade 

åtgärderna är enligt Naturvårdsverket den lösning som sammantaget bäst tillgodoser 

målet att skapa fria vandringsvägar förbi anläggningen och målet att skydda och 

bevara områdets kulturmiljövärden. Avvägningen mellan de olika riksintressena 

utvecklas närmare i MKB, bilaga C. 

8.8 Påverkan under genomförandetiden 

I närheten till anläggningen finns ett antal bostadshus vars boendemiljö tillfälligtvis 

kan komma att påverkas av buller från arbetsmaskiner i vattendraget och av fordons

rörelser till och från anläggningen. Under genomförandetiden kan även tillfällig 

påverkan i form av grumling i vattenområdet uppkomma. 

9. Särskilt för vattenverksamhet

9.1 Rådighet 

Samtliga åtgärder i vatten och tillfartsvägar utförs inom Naturvårdsverkets egna 

fastigheter, Nora Järle 1:25  

och dammanläggningen ägs av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har därför den 

rådighet som krävs för att genomföra de planerade åtgärderna. 

Naturvårdsverket har även rådighet enligt 2 kap 5 § lagen {1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksam het då det är fråga om åtgärder som är önskvärda 

från allmän miljösynpunkt. 
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