Inbjudan till samråd om tillståndspliktig vattenverksamhet i Store
Mosse nationalpark
Ni erhåller denna inbjudan som relevant myndighet, företag eller NGO i samrådskretsen för samråd
enligt 6 kap Miljöbalken.

Ansökt verksamhet
Under 1840‐talet sänktes vattennivån i Kävsjön och Häradsösjön för att skapa åker‐ och betesmark
runt sjöarna. De öppna strandängarna lockade till sig ett rikt fågelliv. När slåttern och betet upphörde
på strandängarna började dessa växa igen, vilket påverkar sjöarnas värde som fågellokaler negativt.
För att förhindra att strandängarna växer igen avser Länsstyrelsen i Jönköping att anlägga dämmen i
utloppen till Kävsjön och Häradsösjön för att kunna reglera vattennivån och därmed kunna ta död på
oönskad vegetation. Därutöver planerar länsstyrelsen att anlägga häckningsöar i Häradsösjön och en
damm i gungflyt vid Kävsjön. Åtgärderna förbättrar möjligheterna till häckning och födosök och
gynnar därmed fågellivet i nationalparken.
Dämmen och arbeten i vatten innebär tillståndspliktig vattenverksamhet enligt Miljöbalken
(1998:808). Länsstyrelsen i Jönköping behöver således ansöka om tillstånd för vattenverksamhet.
Ett samråd avseende åtgärden genomfördes under 2019. Efter inkomna synpunkter har vissa
ändringar av planerade åtgärder gjorts. Samrådsunderlaget har uppdaterats och omfattar nu även
dessa.
Härmed bjuder Länsstyrelsen i Jönköping in myndigheter, organisationer, allmänheten och berörda
fastighetsägare således in till nytt samråd. Samrådets syfte är informera och föra dialog för att
inhämta synpunkter inför upprättandet av tillståndhandlingar inklusive miljökonsekvensbeskrivning.
Ansökan om tillståndet sker hos mark‐ och miljödomstolen.

Tid och plats för samråd
Inget samrådsmöte kommer att hållas på grund av pågående pandemi. Skriftliga synpunkter på den
planerade verksamheten tas istället tacksamt emot till och med och med 13 juni 2021 och skickas till
Helen på Bergab, helen.svensson@bergab.se eller Stampgatan 15, 416 64 Göteborg.
Samrådsunderlaget finns tillgängligt på https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/kavsjon

Kontaktinformation angående samrådet
Önskar ni beställa en papperskopia av samrådsunderlag eller har ytterligare frågor om samrådet eller
den ansökta verksamheten vänligen kontakta Helen, 031‐774 75 41 eller helen.svensson@bergab.se.

