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Angående torvtäkt på Store mosse nr 551-5373-12
Vi anser det är mycket olämpligt att utöka torvtäkten på grund av 1, Vattenkvalitén, 2,
Vattenmängden, 3, Fågellivet och 4, Fisklivet i Ryssbysjön och Helge å.
1. Vattenkvalitén är redan dåligt i Ryssbysjön, Helge å och Ljungabäcken och skulle
sannolikt bli ännu sämre vid utökad torvtäkt.
Humushalten är hög och vattnet är mycket brunt. Ph-värdet och alkaliniteten är låg
och därför kalkas stora mängder kalk i Helge å och Ryssbysjön. Under 23 år har en
kalkdoserare 1 km söder om väg 25, spridit ut 8000 ton kalk i Helge å.
2. Genom utdikning och borttagande av torv kommer vattnet att komma snabbare till
Helge å och Ljunga bäcken vilket innebär större risk för översvämning. Ryssby
samhälle ligger lågt utmed Ljungabäcken och Ryssbysjön och drabbas lätt av
översvämning vid höga flöden.
3. Fågellivet på Store mosse är rikligt, här fanns ett av Smålands största orrspel med upp
till 35 spelande tuppar. Under de senaste åren har inte spelplatsen besökts så antalet
spelande tuppar är okänt. Enligt gjord fågelinventering har 7 par Ljungpipare
observerats vilket sannolikt är Kronobergs största population. Fågelinventeringen är
undermålig och bör utökas och genomföras under ett år. Förslaget att avsätta en
isolerad ö till fåglarna kommer inte att fungera. Området måste vara intakt mot
fastmark. Orrarna och Ljungpiparna är beroende av stora orörda och ostörda områden
och 40 ha med omkringliggande verksamhet är inte tilläcklig. Även allemansrätten blir
beskuren.
4. I Ryssbysjön och Helge finns den rödlistade fisken Malen. Länsstyrelsen i Kronobergs
län har avsatt stora områden till naturreservat för att skydda malen. Det skulle vara
synnerligen olämpligt att tillföra mer förorenat vatten till Ryssbysjön och Helge å.
Referenser: Hotade fiskarter och stammar som har behov av riktade åtgärder.
Fiskerikonsulent Olof Lessmark, Länsstyrelsen Kronobergs län år 2007.
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