DETTA EX ÄR FASTIGHETSÄGARENS EGEN KOPIA
Medgivande till miljöåterställning av flottledsrensade sträckor längs Lögdeälven i
Nordmalings kommun
Genom projektet EU-projektet ReBorn har Nordmalings kommun tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten för
avsikt att restaurera Lögdeälven inom Nordmalings kommun. Nordmalings kommun går in som huvudman för
projektet inom kommunen. Syftet med de planerade åtgärderna är att återskapa ursprungliga variationsrika
vattenmiljöer och därmed förbättra livsmiljön för fisk, vattenlevande djur och fåglar.
Återställning av flottledsrensade sträckor innebär att:
• lägga tillbaka bortrensade stenar och block
• öppna avstängda sidogrenar och kurvor
• lägga i död ved (träd)
• anlägga lekområden för fisk
• återskapa och förstärka naturliga strukturer som nackar, djuphålor och uddar
Arbetet kommer att utföras med grävmaskin och handkraft. Körning längs väg och över mark behövs för att komma åt
arbetsobjekten. För att planen ska kunna genomföras måste berörda markägare lämna sitt tillstånd, enklast genom att
underteckna nedanstående medgivande.
Medgivande
Undertecknade markägare, vattenrättsägare eller fiskerättsägare, förbinder sig att ställa sin mark till förfogande för
åtgärder som beskrivs ovan. Åtgärderna medför ett nödvändigt maskinintrång och skog som börjat växa bland
stenrensningar eller längs körvägar kommer att behöva fällas. En del träd önskas få läggas ut i vattendraget.
Medgivandet gäller även del i samfälld mark, vatten och fiske i de fall sådan berörs.
Fastighet/Fastigheter:

Andel:

Postadress:

Postnummer och ort

Namnteckningar (ägare):

Datum:

Namnförtydligande:

Reservationer:

Postadress:
Nordmalings kommun
914 81 NORDMALING

Besöksadress:
Kungsvägen 41
E-post:
kommun@nordmaling.se
www.nordmaling.se

Telefon:
0930 – 140 00 växel

Kontaktperson:
Christina Myrestam
0930 – 141 01direkt
E-post:
christina.myrestam@nordmaling.se

DETTA EX SKICKAS IN TILL NORDMALINGS KOMMUN
Medgivande till miljöåterställning av flottledsrensade sträckor längs Lögdeälven i
Nordmalings kommun
Genom projektet EU-projektet ReBorn har Nordmalings kommun tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten för
avsikt att restaurera Lögdeälven inom Nordmalings kommun. Nordmalings kommun går in som huvudman för
projektet inom kommunen. Syftet med de planerade åtgärderna är att återskapa ursprungliga variationsrika
vattenmiljöer och därmed förbättra livsmiljön för fisk, vattenlevande djur och fåglar.
Återställning av flottledsrensade sträckor innebär att:
• lägga tillbaka bortrensade stenar och block
• öppna avstängda sidogrenar och kurvor
• lägga i död ved (träd)
• anlägga lekområden för fisk
• återskapa och förstärka naturliga strukturer som nackar, djuphålor och uddar
Arbetet kommer att utföras med grävmaskin och handkraft. Körning längs väg och över mark behövs för att komma åt
arbetsobjekten. För att planen ska kunna genomföras måste berörda markägare lämna sitt tillstånd, enklast genom att
underteckna nedanstående medgivande.
Medgivande
Undertecknade markägare, vattenrättsägare eller fiskerättsägare, förbinder sig att ställa sin mark till förfogande för
åtgärder som beskrivs ovan. Åtgärderna medför ett nödvändigt maskinintrång och skog som börjat växa bland
stenrensningar eller längs körvägar kommer att behöva fällas. En del träd önskas få läggas ut i vattendraget.
Medgivandet gäller även del i samfälld mark, vatten och fiske i de fall sådan berörs.
Fastighet/Fastigheter:

Andel:

Postadress:

Postnummer och ort

Namnteckningar (ägare):

Datum:

Namnförtydligande:

Reservationer:

Postadress:
Nordmalings kommun
914 81 NORDMALING

Besöksadress:
Kungsvägen 41
E-post:
kommun@nordmaling.se
www.nordmaling.se

Telefon:
0930 – 140 00 växel

Kontaktperson:
Christina Myrestam
0930 – 141 01direkt
E-post:
christina.myrestam@nordmaling.se

