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Sammanfattning
Inom arbetet med att minska övergödningsproblematiken och förbättra möjligheterna för
jordbruket har Ekologigruppen genomfört en förstudie för relevanta åtgärder i Fjölabrobäckens
avrinningsområde i Hallands län. Avrinningsområdet utgörs till stora delar av jordbruksmark som
avvattnas av fördjupade och rätade diken. Arbetet är en del i projektet Lokalt engagemang för
vatten (LEVA) med syfte att minska näringsläckage och förbättra förutsättningarna för jordbruket.
Arbetet har involverat analyser av befintligt underlagsmaterial, exempelvis tidigare utpekade
riskområden för näringsläckage, höjddata samt information från fältbesök och dialog med
markägare och Tvååkers övre kanalbolag. Rapporten innehåller dels en förprojektering angående
avfasning av dikesslänter i en sträcka i Fjölabrobäcken, dels förslag på anläggande av våtmarker för
rening av vatten samt för biologisk mångfald.
Norr om samhället Tvååker, strax innan Fjölarbrobäcken går ihop med Tvååkerskanal är bäcken
djupt nedskuren med branta slänter med erosionsproblem. För att förbättra
övergödningsproblematiken är förslaget att en sträcka på cirka 900 meter åtgärdas genom avfasning.
Avfasningen, det vill säga skapande av flackare slänter bedöms minska stranderosion och således
läckage av näring och jordpartiklar. Flackare slänter sänker även vattnets hastighet vilket minskar
erosionen. I rapporten ges två förslag på avfasning, ett med släntlutning på 1:3 och ett förslag med
en släntlutning på 1:5. Den beräknade schaktvolymen för hela sträckan uppgår till cirka 3 900 m3
vid en slänt på 1:3 och 9 400 m3 vid en slänt på 1:5. Massorna placeras förslagsvis på närliggande
åkermark.
Förutom avfasning har även förslag på våtmarker tagits fram. För en del utvalda
våtmarker/dammar har en något mer detaljerad genomgång av underlag och analys genomförts och
därför varierar detaljeringsgraden för åtgärdsförslagen. De platser som genomgått en något djupare
analys valdes främst utifrån positiv respons från markägare eller brukare och kostnadseffektivitet.
Total har 11 våtmarker föreslagits varav sex är utvalda våtmarker. Våtmarkernas syfte är både ur
reningssynpunkt och för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald.
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Inledning
Bakgrund och syfte
Inom arbetet med att minska övergödningsproblematiken och förbättra möjligheterna för
jordbruket har Ekologigruppen genomfört en förstudie för relevanta åtgärder i Fjölabrobäckens
avrinningsområde i Hallands län. Avrinningsområdet utgörs till stora delar av jordbruksmark som
avvattnas med fördjupade och rätade diken. Arbetet är en del i projektet Lokalt engagemang för vatten
(LEVA) med syfte att minska näringsläckage och förbättra förutsättningarna för jordbruket.
Arbetet har involverat analyser av befintligt underlagsmaterial, exempelvis tidigare utpekade
riskområden för näringsläckage, höjddata samt information från fältbesök och dialog med
markägare och Tvååkers övre kanalbolag. Rapporten innehåller dels en förprojektering av avfasning
för dikesslänter av en sträcka i Fjölabrobäcken, dels förslag på anläggande av våtmarker eller
dammar för rening av vatten. För en del utvalda våtmarker/dammar har en något mer detaljerad
genomgång av underlag och analys genomförts och därför varierar detaljeringsgraden för
åtgärdsförslagen. De platser som genomgått en något djupare analys valdes främst utifrån positiv
respons från markägare och brukare och kostnadseffektivitet.

Figur 1. Fjölabrobäckens avrinningsområde. Området ligger öster om Varberg i Hallands län.

Övergödnings-, och översvämningsproblematik
För att förbättra växtproduktion och utvinna mer jordbruksmark har man rörlagt, rätat och
fördjupat vattendrag i hela landet. Mindre bäckar och diken rörlades ofta i samband med dikning,
för att minska ”odlingshindren” och möjliggöra ett mer rationellt lantbruk i landskapet. Detta
skedde framförallt under 1800-talets slut och en bit in på 1900-talet. Idag är ny markavvattning
mindre vanligt och förbjudet i stora delar av landet. Vattnet som en gång i tiden letade sig fram i
landskapet genom våtmarker och via ringlande vattendrag rinner nu snabbt iväg och för med sig
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både näring och jordpartiklar. Detta har på många håll orsakat erosion och översvämningar på
grund av minskad vattenhushållande förmåga i landskapet. Erosionen av dikeskanterna orsakar
grumling och sedimenttransport/fosfortransport som i sin tur påverkar vattenkvaliteten och den
biologiska mångfalden i våra vattendrag, sjöar och hav negativt. Vid erosion av dikesslänter ökar
även underhållningsbehovet i diket. Många av de diken och rör som anlagts historiskt ingick ofta i
en samfällighetsförening (dikningsföretag), det vill säga en sammanslutning av fastigheter som
ansvarar för dikets funktion.
Ett sätt att förbättra förutsättningarna i dikena är att fasa av strandbrinkarna så att dessa får en
flackare lutning. Detta medför då att vattnet kan stiga i själva fåra utan att orsaka erosion och
vattnets hastighet sänks. Ett annat sätt är att skapa tvåstegsdiken, det vill säga att man skapar
terrasser där vattnet tillstås stiga vid höga vattenflöden.
Förutom att arbeta med åtgärder i själva diket för att minska erosion och näringsläckage kan
våtmarker anläggas i avrinningsområdet. Våtmarker bidrar med stor miljönytta. Förutom att fungera
som reningsverk och vattenmagasin skapar våtmarker viktiga livsmiljöer för både djur och växter.
Strategisk anlagda våtmarker kan ta upp stora mängder näring och jordpartiklar. Våtmarkerna kan
antingen placeras så att dessa är grundvattenförsörjda, eller tar emot vatten från
dräneringsrör/diken. Ofta anläggas sidovåtmarker som tar in ett visst flöde från ett
vattendrag/dike. På detta sätt påverkar man inte eventuella dikningsföretag.

Figur 2. Många vattendrag i jordbruksområden är idag djupt nedskurna. Vid snabba höga vattenflöden kan erosion
uppstå i slänterna vilket transporterar både partiklar och näring nedströms.

Beskrivning av dikningsföretag
Ett dikningsföretag är en sammanslutning av fastigheter, en så kallad samfällighet som ansvarar för
underhållet av en viss dikes- eller åsträcka i syfte att förbättra avrinningen. Oftast är målet att
förbättra odlingsmöjligheterna. I dikningsföretagets handlingar står det vilken sträckning och
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utformning vattendraget skall ha efter själva dikningen har utförts. För öppna diken finns ofta
profilritningar som anger hur bottenlutningen och dikesprofilen (släntlutning och bottenbredd)
skall se ut på olika sträckor. För kulverterade sträckor framgår bland annat rördimensioner, nivåer
på kulvertens vattengång, och brunnarnas placering (Hagerberg med flera 2017).
Dikningsföretaget som berörs av åtgärdsförslag (avfasningsförslag) i detta projekt är beläget i
Fjölabrobäckens nedre delar (se karta i figur 3 och 4). Företaget har ett totalt tillrinningsområde på
cirka 1500 ha med drygt 60 % jordbruksmark (Observera att SMHIs uppdelning av
avrinningsområden säger drygt 1300 ha, men det är inte justerat utifrån mer detaljerade
höjdmodeller). Till den punkt där avfasningen föreslås börja uppströms är tillrinningsområdet cirka
1000 ha. Den dikessträckan som ingått i förstudien är cirka 870 meter lång.

Figur 3. Dikningsföretaget vid den aktuella sträckan utifrån handlingar från 1930-talet.

Avfasning av dikeskanter
Idag är många diken i jordbrukslandskapet djupt nedskurna med branta strandbrinkar, vilket också
gäller för delar av Fjölabrobäcken. Tillsammans med översvämning av jordbruksmark vid
högflöden skapar detta erosion och näringsläckage till nedströms liggande vatten vid höga
vattenflöden. En avfasning av fårans kanter som skapar flackare släntlutning minskar risken för
erosion och således transport av näring och jordpartiklar. Diken med flacka slänter kan också ta
emot större volym vatten vid höga flöden vilket sänker vattnets kraft och minskar risken för
erosion och skred. Den utökade kapaciteten medför också en minskad risk för översvämning av
produktiv jordbruksmark. Flackare strandbrinkar underlättar även för vegetation att etablera sig
vilket i sin tur ytterligare kan förhindra erosion i kanterna. I figur 4 visas den sträcka som
undersökts med avseende på avfasning i detta projekt.
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En annan åtgärd som brukar diskuteras för diken med liknande problematik är att anlägga
tvåstegsdiken. Det innebär att man breddar diket och skapar terasser på vardera sida av djupfåran
som kan svämmas vid högflöden. En sådan åtgärd kan ha liknande effekter, men har här uteslutits
eftersom den skulle ta för stora ytor i anspråk.

Figur 4. Avfasning har utretts i de nedre delarna av Fjölabrobäcken, markerat med svart.

Det är svårt att skatta effekten av en avfasning genom minskning av näringsläckage eftersom den
beror av hur erosionsrisken påverkas, hur mycket vegetation som kan etableras på slänterna mm.
Men baserat på de beräkningar som beskrivs nedan skulle en avfasning med släntlutning 1:3 kunna
medföra en utökad kapacitet i diket med ca 3 900 m3. Om släntlutningen är 1:5 kan volymen utökas
med 9 400 m3. Om massor dessutom kan användas för att höja upp låglänt åkermark så att
översvämningsrisken minskar ytterligare så kan också mindre näring spolas ut från åkrarna vid
högflöden.

Förprojektering
Förprojekteringen utfördes i AutoCAD. En inmätning av dikesfåran samt Lantmäteriets höjddata
för området användes som utgångspunkt för att utreda befintliga förhållanden och möjligheter till
åtgärder.

Jämförelse mot angivna sektioner i dikningsföretaget
Inmätningspunkter valdes för att motsvara de platser där sektioner finns beskrivna i
dikningsföretagets handlingar. På så vis kunde eventuella förändringar från dikningsföretagets
angivna sektioner utredas. Det är svårt att säkerställa att dåvarande höjdsystem överförs korrekt till
RH2000, men däremot kunde bredd, djup och släntlutning i dikningsföretaget jämföras med
motsvarande förhållanden i dagens dike. Slutsatsen efter jämförelsen var att förändringarna i
förhållande till dikningsföretaget var små och i det närmaste obetydliga vad gäller dikets funktion.
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Avfasning med släntlutning 1:3 eller 1:5
Utifrån de inmätta sektionerna ritades slänter med lutning 1:3 och 1:5. Det ger en tydlig bild av hur
åfåra och svämplan kan vidgas för att minska risken för översvämning och näringsläckage. I
sektionerna går att utläsa vattendragets nya bredd med de aktuella släntlutningarna (se bilaga 1).
Sträckan som utreddes delades upp i delsträckor mellan de uppritade sektionerna. Tvärsnittsarean
som bildas mellan nuvarande dikesstrand och projekterade slänter, markerat i gult och orange på
ritning i figur 5, ger en fingervisning om schaktmassornas volym och den mark som behöver tas i
anspråk. Schaktvolymen beräknades genom att räkna ut den genomsnittliga tvärsnittsarean för en
delsträcka och sedan multiplicera tvärsnittsarean med delsträckans längd (Tabell 2 och bilaga 1).
Utifrån dessa beräkningar går det att konstatera att nedströms Sektion J-j krävs att en avsevärt
större yta av omgivande mark tas i anspråk för avfasning jämfört med övrig sträcka. Även mängden
schaktmassor skulle bli avsevärd för denna del. Däremot skulle en avfasning mellan sektionerna A-a
och J-j vara betydligt mindre schaktkrävande.

Figur 5. Den utredda sträckan delades upp i delsträckor mellan de uppritade sektionerna.

Schaktmassor
En ungefärlig beräkning av den schakt som behövs för att fasa av strandbrinkarna utmed den
aktuella sträckan genomfördes. Grunden för beräkningen är profilerna som mättes in i fält (bilaga 1)
och en analys av laserscannat höjddata. Delsträckorna J-N har uteslutits för avfasning för att den
delen inte har problem med översvämning eftersom diket är djupt skuret där. Att fasa av slänten på
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den sträckan skulle också resultera i att för stor markyta behöver tas i anspråk och att
schaktmassorna skulle bli för stora (se figur 5 och bilaga 1).
Vid en avfasning med en slänt på 1:3 tas cirka 2–4 meter mark i anspråk på var sida av diket. För en
slänt på 1:5 tas cirka 3–9 meter på var sin sida i anspråk. Skisser på de olika delsektionerna med
tvärsnittsarea, släntlutning och schaktmassor finns i bilagor. Den beräknade schaktvolymen för hela
sträckan (cirka 870 meter) uppgår till cirka 3 900 m3 vid en slänt på 1:3 och 9 400 m3 vid en slänt på
1:5. I tabell 2 nedan redovisas den mängd massor som erhålls för de olika dikessträckorna,
beroende på släntlutning.
Tabell 1. Resultat av schaktberäkningar för dikets olika delsträckor.

Dikessträcka Längd
Sektion
(m)

Schakt (m3)
Slänt 1:3

Schakt (m3)
Slänt 1:5

180 m3

Area (m2)
jorbruksmark
Slänt 1:3
198 m2

440 m3

Area (m2)
jorbruksmark
Slänt 1:5
503 m2

A-B

56 m

B-C

98 m

410 m3

482 m2

970 m3

1108 m2

C-D

100 m

330 m3

440 m2

860 m3

1030 m2

D-E

114 m

380 m3

380 m2

1070 m3

1070 m2

E-F

94 m

415 m3

485 m2

1075 m3

1180 m2

F-G

100 m

400 m3

423 m2

1030 m3

1207 m2

G-H

105 m

432 m3

432 m2

1060 m3

1270 m2

H-I

100 m

660 m3

642 m2

1340 m3

1429 m2

I-J

100 m

690 m3

701 m2

1510 m3

1580 m2

Summa

867 m

3 897 m3

4 183 m2

9 355 m3

10 377 m2

Placering av schaktmassor
Stora mängder schaktmassor kommer att behövas tas om hand, oavsett vilken släntlutning som
används. För att hålla nere kostnaderna kan massor placeras inom angränsade åkermark. Förslagsvis
placeras massorna i låglänta områden på åkermarken i närområdet. På så vis kan områden som idag
svämmas höjas upp och minska risken för blötläggning. I figur 6 ges förslag på var massorna skulle
kunna placeras baserat på höjddata. Utvalda ytor ligger inom områden som idag är något lägre än
omgivande mark. På den östra sidan av den aktuella sträckan finns svackor som kan svälja en del
massor och till vilka massorna inte behöver transporteras någon längre sträcka. Utfyllnaden får
dock inte bli för hög då detta kan försämra odlingsjorden där markstruktur och dränering kan bli
lidande. Arbete med utfyllning av lågpunkter behöver ske när väderleken inte medför risk för
packningsskador.
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Vid schakt av åkermark kan matjorden separeras och läggas för lagring och därefter läggas som
överbyggnad i fyllnadsområden. Matjorden bör läggas med minst 30 cm tjocklek och anpassas så att
det bildas mjuka anslutningar till angränsande mark. Tjockleken på fyllnaden anpassas till de lokala
höjdförhållandena. Inom fyllnadsområdena kan fyllnaden ansluta mjukt till angränsande mark så att
inga svackor bildas där vatten kan ansamlas. I arbetet ser man till att alla ytor läggs med fall mot
fåran.
Det är viktigt att ha i åtanke att om översvämningar ofta sker i området där massorna förslås
placeras så är det inte säkert att massorna får placeras där, eftersom det kan räknas som så kallat
vattenområde. Utfyllnad av vattensjuk åkermark och/eller betesmark är vattenverksamhet om
området klassas som vattenområde enligt 11 kap 4 § miljöbalken och kräver generellt tillstånd enligt
miljöbalken. Pölar på åker-eller betesmark som bildas direkt efter regn och sedan sjunker undan
anses inte utgöra vattenområde. Sank mark där vatten står vid markytan större delar av året anses
däremot vara vattenområde. En diskussion om detta bör hållas med länsstyrelsen. Eftersom nya
svämplan skapas i och med avsläntningen och eftersom det är positivt om odlad mark inte
svämmas över och tar med sig fosfor så kan det vara görbart ändå. Om det bedöms att det är
översvämningsmark ”vattenområde” kan massorna placeras längre österut och då ovanför den
högsta högvattenlinjen och jämnas ut så mycket som möjligt.

Figur 6. Översikt över möjliga fyllnadsområden för de schaktmassor som grävs upp vid avfasningen.

Tekniska förutsättningar
Översiktliga geotekniska förutsättningar
Jordarterna vid den aktuella sträckan varierar. Utmed cirka 560 meter dominerar gyttjelera/ lergyttja
(figur 7). En 80 meter lång sträcka utgörs av postglacial sand. Möjligen finns lera i de djupare
jordlagren här om sanden har pålagrats ovanpå den leriga moränen. Utmed sträckor med sand finns
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risk för erosion och sättningar i samband med anläggningsarbeten, här är det viktigt att få till en
snabb etablering av vegetation. Det finns också en 200 meter lång sträcka med glacial lera.

Figur 7 Jordartskarta för aktuellt område.

Påverkan på möjligheter till framtida stöd
Man kan få ersättning för att anlägga skyddszoner längs vattendrag och för anpassade skyddszoner.
En anpassad skyddszon är en vallbesådd zon som inte ligger utmed vattendraget utan exempelvis
vid ytvattenbrunnar eller svackor ute på åkern.
Syftet med ersättningen är att minska ytavrinningen, erosion och läckage av fosfor och andra
näringsämnen från åkermark. Skyddszoner minskar risken för att växtskyddsmedel hamnar i sjöar
och vattendrag. En ”vanlig” skyddszon är en 6–20 meter bred zon som ligger på åkermark som
gränsar till vatten (t.ex. vattendrag, sjö, hav eller damm). Zonen ska ligga i åkerns kant men
fortfarande på åkermarken. Vid avfasning kan skyddszonen utgå från högsta strandlinjen och
därmed behöver skyddszonen i princip inte flyttas mycket. Däremot, om man vill utgå från
släntkrön kommer man få flytta skyddszonen lika långt som man flyttar släntkrön. Inom en
skyddszon är varken gödsling, växtskyddsmedelsanvändning eller jordbearbetning tillåten.
Fasta skyddsavstånd för växtskyddsmedel är minst 6 meter till vattendrag och 12 m till
dricksvattenbrunnar och denna kan man få ersättning för. Man får aldrig spruta närmare än 6 m till
vattendrag. Skyddsavståndet mäts från strandlinje för högvatten eller strandbrinkens överkant. Mot
dräneringsbrunnar, dagvattenbrunnar och diken gäller två meter. Inom ett skyddsavstånd är det inte
tillåtet att sprida gödselmedel eller växtskyddsmedel, övriga odlingsåtgärder är dock tillåtna. Detta är
ett lagkrav. För skyddszonen är det regler för miljöersättningen som avgör vad som är tillåtet att
göra inom zonen, för skyddsavståndet är det lagkrav som styr vad man får göra.
Generellt gäller att man bör kontakta Länsstyrelsen och stämma av de bedömningar som görs så att
man kan ha en samsyn på hur åkermarken och möjligheter till framtida stöd påverkas.
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Framtida skötsel
Idag genomförs rensning av dikesfåran ungefär var femte år. Diket bör inte rensas per automatik
utan endast när det verkligen är nödvändigt och när det bedöms påverka markavvattningen. Om
diket rensas för ofta förvinner växtligheten som utgör viktiga habitat för många organismer och
dikets renande förmåga. Vegetationen samlar upp partikelbundet fosfor och växterna tar upp kväve.
Vegetationen skyddar även mot erosion i kanterna. Om diket rensas för ofta ökar risken för erosion
i kanterna, både på grund av själva maskinella åtgärden samt avsaknaden av vegetation i slänterna.
Efter att åtgärden med avfasning är genomförd kommer vegetation att etablera sig i slänterna och
kommer därför kräva årligt underhåll de första åren. Sedan får man utvärdera och anpassa skötseln.
För att påskynda etablering av vegetation kan man så in med önskat växtmaterial. Om avfasningen
ska ingå i skyddszonen ska detta bestå av vallgräs eller vallgräs i blandning med vallbaljväxter för att
man ska kunna erhålla ersättning för åtgärden.
Vid återkommande skötsel bör man helst undvika grävning i själva vattendraget, detta för att inte
påverka det bestämda djupet samt riskera att gräva på slänterna. Förslagsvis bör en slaghack
användas. Dessa används bland annat för att klippa vägkanter. En slaghack är runt 1,5 meter bred
och monteras på en arm på en traktor. Nackdelen med slaghackan är att materialet inte samlas upp
utan lämnas finfördelat på slänterna. Slaghackan är dock mycket mindre känslig för kraftigare
buskar etc jämfört med en klippskopa. Putsningen får inte ske tidigare än 1 juli. Det är vanligt att
betala en entreprenad för klippning av slänter. Kostnaden varierar och är svår att uppskatta. Det är
bland annat mycket beroende på hur jämn marken är.
Tabell 2. Kostnadsuppskattning

Typ av kostnad

Kostnad/st

Slänt 1:3
Schakt: 3 900 m3

Slänt 1:5
Schakt: 9 400 m3

Schakt

50 kr/m3

195 000 kr

470 000 kr

70 kr/m3

273 000 kr

658 000 kr

Geoteknisk undersökning

30 000 - 40 000 kr

Hydrologiska beräkningar, kompletterande
inmätning

50 000 – 70 000 kr

Omprövning av vattendom, information till
media (kungörelse) och prövningsavgift

2 000 – 20 000 kr

Detaljprojektering, teknisk beskrivning,
upphandling, entreprenadkontroll
Summa

100 000 – 120 000 kr
455 000 – 523 000 kr

840 000 – 908 000 kr

Kostnader
En grov kostnadsuppskattning kan göras utifrån aktuella schaktpriser. Kostnader för dessa typer av
projekt är ofta svåra att uppskatta och kan vara beroende av många faktorer så som körsträcka för
maskiner som ska transportera massor, behov av matjordsavbaning (dela upp matjord från mindre
produktiva massor) och naturligtvis konkurrensförhållanden vid upphandling av entreprenad.
Annat som kan påverka kostnader och genomförbarhet är t ex arkeologi, ledningar, strand- och
biotopskydd eller skyddsvärda arter. Kostnader för schaktning och massahantering kan uppgå till
alltifrån 50–100 kr per kubikmeter, ibland även mer eller mindre än detta. I detta projekt räknar vi
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på en kostnad av 70 kr/m3 vilket är vanligt i den aktuella delen av landet. Utöver själva
schaktmassorna tillkommer andra typer av kostnader som administration, hantering av dispenser
och liknande (se tabell 2).

Övriga frågor
Juridiska frågor / vattenverksamhet
Generellt medför en förändring av fåran att ärendet behöver prövas i mark- och miljödomstolen
för att man ska få en ny dom. Om alla markägare som är berörda är överens behövs dock ingen ny
vattendom för att genomföra åtgärderna. Men det finns en risk om en fastighet får en ny ägare och
sätter sig emot så gäller inte överenskommelsen utan då är det vattendomen för dikningsföretaget
som gäller. För att vara på den säkra sidan så är det bättre att ompröva vattendomen så att
åtgärderna och skötseln lagligförklaras. Länsstyrelsen i Skåne har tolkat lagen så att om
markavvattningen inte ökar vid ändring av slänter så krävs bara en anmälan, men då har man gärna
sett en överenskommelse inom dikningsföretaget också.

Våtmarksförslag i avrinningsområdet
Förutom åtgärdsförslaget med avfasning av en sträcka i Fjölarbrobäcken har platser för våtmarker
föreslagits (se karta i figur 8). I dagsläget är dessa främst översiktliga förslag och vidare utredningar
kommer att behövas för att säkerställa om det är möjligt rent tekniskt och hur våtmarkerna i så fall
ska utformas. Förutsättningar för att gå vidare med våtmarksförslagen är en tidig dialog med
markägare så att ytterligare relevant information kan samlas in och för att diskutera om åtgärder är
aktuella. För några av förslagen har mer arbete lagts ner, dels på sammanställning av
förutsättningarna för åtgärden, dels för att ta fram förslag på utformning. Dessa våtmarker
benämns nedan som prioriterade, med nummer 5, 7, 8 ,9, 11 och 12. I figur 9 visas de prioriterade
våtmarkernas placering och deras tillrinningsområden baserat på höjddata.

Figur 8. Föreslagna våtmarker i Fjölabrobäckens avrinningsområde. Vid punkt 10 finns redan planer på en fosfordamm.

14 (31)

Förstudie för åtgärder i Fjölabrobäckens avrinningsområde
2021-01-25
Slutversion

Figur 9. Prioriterade våtmarker för vidare utredning och våtmarkernas tillrinningsområden.

Prioriterade våtmarksförslag
Våtmark 5
Översiktlig områdesbeskrivning
Området ligger norr om Tvååker, strax öster om Himle i Varbergs kommun (Figur 10). Platsen för
våtmarken utgörs idag av betesmark och jordartstypen utgörs av glacial lera. Våtmarksförslaget
ligger inom fastigheten Spannarp 60:1.
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Figur 10. Skiss för våtmarksförslag 5. Utformning kan med fördel variera för att få ett naturligt utseende. Exakt storlek
och utformning tas fram vid en mer detaljerad utredning. Detta är enbart ett förslag som kan utgöra underlag för
diskussion.

Åtgärdsförslag
En mindre våtmark med en areal på cirka 0,12 hektar kan skapas i den sydöstra delen av
fastigheten. Tillrinningsområdet är cirka 24 hektar och utgörs framförallt av åkermark. Väster om
våtmarksförslaget går ett täckdike i nordväst till sydöstlig riktning. Det finns ett fall i topografin
vilket kan nyttjas för att leda in vatten till våtmarken. Exakt hur täckdiket går måste utredas för att
kunna bestämma en mer exakt storlek, utformning och djup på våtmarken och således
schaktvolymer. Utloppet placeras vid den befintliga trumman vid vägen där täckdiket går i nordväst
– sydostlig riktning, det finns en brunn i diket.
Förslagsvis sätts medelvattendjup på cirka 0,6 m och ett maxdjup på cirka 1,2 m. Våtmarken
föreslås ha varierande djup med både djupare och grundare område. För att våtmarken ska få ett
naturligt utseende och smälta in i landskapet är det viktigt att slänterna är flacka, förslagsvis 1:6.
Flacka slänter utgör även viktiga miljöer för både flora och fauna samt minskar risken för
stranderosion och blir lättare att sköta. Formen på våtmarken får gärna vara oregelbunden.
Schaktmassorna i exemplet uppskattas till omkring 800 - 1 000 m3. Massorna kan placeras i
anslutning till våtmarken. Viktigt att massorna jämnas ut så att dessa inte framträder för tydligt i
landskapet. Vid behov kan matjorden separeras och placeras ovanpå massor. Eftersom
släntlutningar och bottennivåer gärna kan varieras i en våtmark, skall de beräknande
schaktvolymerna betraktas som riktvärden. Grundområden, djuphålor och släntlutningar påverkar
schaktvolymen.
Förutsättningarna för att skapa en våtmark på platsen bör utredas vidare, det vill säga mer exakt hur
stor och djup våtmarken blir samt var och vid vilket djup dräneringsröret går. Placering och
utformning av våtmarken måste sedan anpassas till var man kan ta upp röret då det är viktigt att
inlopp och utlopp är så långt i från varandra som möjligt för att maximera reningseffekten. I
utloppet kan en brunn anläggas med möjlighet till nivåreglering. Möjligheten att tömma våtmarken
helt på vatten underlättar vid skötseln. Då förslaget ligger intill en allmän väg kommer kan det
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behövas ett samråd kring detta. Ofta behövs det ett skyddsavstånd på minst 10 meter till en mindre
väg.
Skötselförslag
Grunda och näringsrika våtmarker växer naturligt igen. Hur snabbt beror på många saker så som
vattendjup, vilken vegetation som finns och hur mycket vattennivån varierar. Om våtmarken växer
igen för mycket så att funktionen försämras måste det ske någon form av skötsel. Ett förslag är
bete, till exempel av de hästar som går där idag. Vid lågt vattenstånd under sommar/höst kan
djuren beta i stora delar av våtmarken och i kombination med en varierad vattennivå kan våtmarken
bli relativt underhållsfri. Dock är det ofta man behöver ta till maskinella åtgärder. Detta kan göras
årligen med en traktor och tillhörande slåtteraggregat.

Våtmark 7
Översiktlig områdesbeskrivning
Åtgärdsförslaget ligger strax norr om Tvååker, i Varbergs kommun (Figur 11). Platsen för
våtmarken utgörs idag av åkermark och jordarten utgörs av gyttjelera. Förslaget ligger inom
fastigheten Spannarp 15:6 och 16:15 samt eventuellt 18:18 beroende på hur våtmarken utformas.

Figur 11. Skiss för våtmarksförslag 7. Utformning kan med fördel variera för att få ett naturligt utseende. Exakt storlek
och utformning tas fram vid en mer detaljerad utredning. Detta är enbart ett förslag som kan utgöra underlag för
diskussion.

Åtgärdsförslag
En våtmark med en areal upp till 0,4 hektar kan skapas genom schaktning. Tillrinningsområdet är
omkring 990 ha där åkermark dominerar. Området är flackt och Fjölarbrobäcken är djupt
nedskuren vilket innebär att det bli svårt att leda in vatten med hjälp av naturligt fall. Ett förslag är
att anlägga en pump som pumpar upp vatten till våtmarken, samt leda in vatten vid höga
vattenflöden. Det finns exempel på andra platser där moderna solcellsdrivna pumpar använts så att
man slipper problemet med eltillförsel.
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Förslagsvis anläggs en våtmark på 0,35 ha med ett medelvattendjup på ca 0,6 – 0,8 m (enbart
förslag, mer exakt utformning får vid en inmätning). För att våtmarken ska få ett naturligt utseende
och smälta in i landskapet är det viktigt att slänterna är flacka, förslagsvis 1:6 och kan med fördel
variera. Flacka slänter utgör viktiga miljöer för både flora och fauna samt minskar risken för
stranderosion. Formen på våtmarken får gärna vara oregelbunden. Schaktmassorna i exemplet
uppskattas till omkring 3 000 - 3500 m3. Massorna kan möjligtvis placeras i anslutning till
våtmarken, förslagsvis på åkermarken i väster. Eventuellt kan en del massor även placeras runt om
våtmarken eller norr om våtmarken, beroende på markägarförhållandena. Viktigt att massorna
jämnas ut så att dessa inte framträder för tydligt i landskapet eller så att det kan ansamlas vatten i
lågpunkter. Vid transport av massorna måste provisoriska broar byggas över vattendraget,
alternativt höra med angränsade markägare om massorna kan placeras där. Eftersom släntlutningar
och bottennivåer gärna kan varieras i en våtmark, skall de beräknande schaktvolymerna betraktas
som riktvärden. Varierad djup och släntlutningar påverkar schaktvolymen. I utloppet kan med
fördel en brunn anläggas med möjlighet till nivåreglering. Möjligheten att tömma våtmarken helt på
vatten underlättar vid skötseln. Hur bra förutsättningarna är för att skapa en våtmark bör utredas
vidare, det vill säga mer exakt hur stor och djup våtmarken kan bli samt hur intag och utlopp kan
utformas.
Viktigt att tänka på är att om området där massorna förslås placeras översvämmas är det inte säkert
att massorna får placeras på de aktuella platserna, eftersom det kan räknas som så kallat
vattenområde. Utfyllnad av vattensjuk åkermark och/eller betesmark är vattenverksamhet om
området klassas som vattenområde enligt 11 kap 4 § miljöbalken och kräver generellt tillstånd enligt
miljöbalken. Pölar på åker-eller betesmark som bildas direkt efter regn och sedan sjunker undan
anses inte utgöra vattenområde. Sank mark där vatten står vid markytan större delar av året anses
däremot vara vattenområde. En diskussion om detta bör hållas med länsstyrelsen
Skötselförslag
För att förhindra en alltför snabb igenväxning måste våtmarken skötas. En bra skötselåtgärd är
återkommande vattenståndsvariationer. Om en regleringsbrunn kan användas finns möjligheten att
reglera vattennivån samt tömma våtmarken vilket underlättar maskinell skötsel. Detta kan göras
årligen med en traktor och tillhörande slåtteraggregat.

Våtmark 8
Översiktlig områdesbeskrivning
Området ligger öster om Himle, strax söder om Store Mosse i Varberg kommun (Figur 12). Platsen
för våtmarken utgörs idag jordbruksmark och jordarten utgörs av gyttjelera. Våtmarksförslaget
berör fastigheterna Spannarp 3:7, 5:12, 9:35, 25:21, 37:1, 54:1, 58:1 och 60:1.
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Figur 12. Skiss för våtmarksförslag 8. Utformning kan med fördel variera för att få ett naturligt utseende. Exakt storlek
och utformning tas fram vid en mer detaljerad utredning. Detta är enbart ett förslag som kan utgöra underlag för
diskussion.

Åtgärdsförslag
En mindre våtmark kan skapas mot hörnet av åkermarken. Våtmarken kan möjligtvis försörjas med
vatten från dikesfåra i väster. Diket faller något på sträckan och eventuellt kan vatten avledas via
ledning till våtmarken. Tillrinningsområdet är cirka 246 hektar där jordbruksmark dominerar.
Förslagsvis anläggs en våtmark på 0,15 ha (kan eventuellt göras större) med ett medelvattendjup på
ca 0,5 m och ett maxdjup runt 1,2 m. Våtmarken föreslås ha varierande djup med både djupare och
grundare område. För att våtmarken ska få ett naturligt utseende och smälta in i landskapet är det
viktigt att slänterna är flacka, förslagsvis 1:6. Flacka slänter utgör viktiga miljöer för både flora och
fauna samt minskar risken för stranderosion. Formen på våtmarken får gärna vara oregelbunden.
Schaktmassorna i exemplet uppskattas till omkring 1000 - 1400 m3. Massorna kan möjligtvis
placeras i anslutning till våtmarken, förslagsvis längs brynet i nordost. Viktigt att massorna jämnas
ut så att dessa inte framträder för tydligt i landskapet. Eftersom släntlutningar och bottennivåer
gärna kan variera i en våtmark, skall de beräknande schaktvolymerna betraktas som riktvärden.
Grundområden, djuphålor och släntlutningar påverkar schaktvolymen. En viktig fråga för denna
våtmark är möjligheten att avleda vatten från diket, vilket kräver en inmätning för att kunna
bedömas mer detaljerat.
Det är flera fastigheter i området och det är mycket viktigt att i ett tidigt skede ta kontakt för att se
om det finns intresse. Det är inte bara fastigheterna där våtmarksförslaget ligger som påverkas utan
även intilliggande fastigheter. Detta är viktigt att reda ut innan det blir aktuellt att gå vidare.
Skötselförslag
Grunda och näringsrika våtmarker växer naturligt igen. Hur snabbt beror på många saker så som
vattendjup och nivåförändringar i vattnet. Om våtmarken växer igen för mycket och där syftet och
funktionen försämras måste det ske någon form av skötsel, lättast om den utförs maskinellt.
Förslagsvis används en traktor och tillhörande slåtteraggregat och skötseln bör ske årligen.
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Våtmark 9
Översiktlig områdesbeskrivning
Området ligger strax öster om Store Mosse norr om Tvååker i Varbergs kommun (Figur 13).
Platsen för våtmarken utgörs idag av en smal remsa av tidigare jordbruksmark där jordarten utgörs
av kärrtorv vilket indikerar på att området historiskt varit blött under lång tid. Strax öster om
förslaget utgörs jordarten däremot av glacial lera. Idag används platsen som viltåker.
Våtmarksförslaget ligger inom fastigheten Korndal 1:1.

Figur 13. Skiss för våtmarksförslag 9. Utformning kan med fördel variera för att få ett naturligt utseende. Exakt storlek
och utformning tas fram vid en mer detaljerad utredning. Detta är enbart ett förslag som kan utgöra underlag för
diskussion.

Åtgärdsförslag
Området för den föreslagna våtmarker utgörs idag av en smal remsa av tidigare jordbruksmark
(mellan 15–20 meter) och ligger i den norra delen av Fjölarbrobäckens avrinningsområde.
Tillrinningsområdet är cirka 140 ha där skogsmark dominerar. Här finns en möjlighet att anlägga en
mindre våtmark upp till 0,2 ha genom schaktning och genom att hämta vatten från intilliggande fåra
(i väst), dike (nordöst) och täckdike (öst). Våtmarken kan försörjas vid högflöden från vattendraget,
dock verkar det vara svag lutning på fåran vilket kan försvåra att man leder in vatten. Hur mycket
och ofta bäcken kan försörja våtmarken bör därför utredas, primärt med en inmätning av fåran. I
nordöst kommer ett tillrinnande dike som skulle kunna ledas in i våtmarken, här är fallet bra.
Troligtvis finns det även ett täckdike från åkermarken i öster som kan ledas in i våtmarken.
Förslagsvis anläggs en våtmark med ett medelvattendjup på ca 0,5 m och ett maxdjup på 1,2 m.
Våtmarken föreslås ha varierande djup med både djupare och grundare område. För att våtmarken
ska få ett naturligt utseende och smälta in i landskapet är det viktigt att slänterna är flacka, men
eftersom markremsan är smal kan det vara svårt. Släntlutningen kan med fördel variera. Där det ska
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var djupare behöver släntlutningen vara mycket brantare (1:3–1:4) för att kunna få till ett tillräckligt
djup. Formen på våtmarken får gärna vara oregelbunden. Schaktmassorna i exemplet uppskattas till
1400 - 1700 m3. Massorna kan möjligtvis placeras i anslutning till våtmarken, förslagsvis på viltåkern
strax norr. Om mer yta behövs kan del av massorna placeras på åkermarken i öst. Viktigt att
massorna jämnas ut så att dessa inte framträder för tydligt i landskapet. Eftersom släntlutningar och
bottennivåer gärna kan varieras i en våtmark, skall de beräknande schaktvolymerna betraktas som
riktvärden. Grundområden, djuphålor och släntlutningar påverkar schaktvolymen. I utloppet kan
eventuellt en brunn anläggas med möjlighet till nivåreglering.
Skötselförslag
För att förhindra en alltför snabb igenväxning behövs skötsel. En bra åtgärd är återkommande
vattenståndsvariationer i våtmarker. Om en regleringsbrunn kan användas finns möjligheten att
reglera vattennivån samt tömma våtmarken vilket underlättar maskinell skötsel. Hur ofta detta bör
ske beror på hur snabbt våtmarken växer igen, men förslagsvis årligen med en traktor och
tillhörande slåtteraggregat.

Våtmark 11
Översiktlig områdesbeskrivning
Området ligger norr om Tvååker, strax öster om gården Branken i Varbergs kommun (Figur 14).
Platsen för våtmarken utgörs idag av jordbruksmark och jordarten är glacial lera. Våtmarksförslaget
ligger inom fastigheten Spannarp 14:5.

Figur 14. Skiss för våtmarksförslag 11. Utformning kan med fördel variera för att få ett naturligt utseende. Exakt storlek
och utformning tas fram vid en mer detaljerad utredning. Detta är enbart ett förslag som kan utgöra underlag för
diskussion.

Åtgärdsförslag
En mindre våtmark kan skapas i det sydöstra hörnet av fastigheten. Våtmarken försörjs med vatten
från närliggande täckdike. Tillrinningsområdet är cirka 13 hektar där jordbruksmark dominerar.
Förslagsvis anläggs en våtmark på 0,1 ha (kan göras större) med ett medelvattendjup på ca 0,5 m
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och ett maxdjup på 1,2 m. För att våtmarken ska få ett naturligt utseende och smälta in i landskapet
är det viktigt att slänterna är flacka, förslagsvis 1:6. Flacka slänter utgör viktiga miljöer för både flora
och fauna samt minskar risken för stranderosion. Formen på våtmarken får gärna vara
oregelbunden. Schaktmassorna i exemplet uppskattas till omkring 700 - 1000 m3. Massorna kan
möjligtvis placeras i anslutning till våtmarken, förslagsvis åt norr. Viktigt att massorna jämnas ut så
att dessa inte framträder för tydligt i landskapet. Matjorden kan separeras och läggas på massorna.
Eftersom släntlutningar och bottennivåer gärna kan variera i en våtmark, skall de beräknande
schaktvolymerna betraktas som riktvärden. Grundområden, djuphålor och släntlutningar påverkar
schaktvolymen. Exakt vart och vid vilket djup täckdiket går måste bestämmas i vidare utredning.
Skötselförslag
Grunda och näringsrika våtmarker växer naturligt igen. Hur snabbt och mycket beror på många
saker så som vattendjup och nivåförändringar i vattnet. Om våtmarken växer igen för mycket och
där syftet och funktionen försämras måste det ske någon form av skötsel. Maskinell skötsel
kommer att vara nödvändig. Förslagsvis slås våtmarken årligen med en traktor och tillhörande
slåtteraggregat.

Våtmark 12
Översiktlig områdesbeskrivning
Området ligger norr om Tvååker i Varbergs kommun (Figur 15). Platsen för våtmarken utgörs idag
av jordbruksmark och jordarten utgörs av glacial lera. Våtmarksförslaget ligger inom fastigheten
Spannarp 16:15.

Figur 15. Skiss för våtmarksförslag 12. Utformning kan med fördel variera för att få ett naturligt utseende. Exakt storlek
och utformning tas fram vid en mer detaljerad utredning. Detta är enbart ett förslag som kan utgöra underlag för
diskussion.

Åtgärdsförslag
En mindre våtmark kan skapas genom dämning och schakt i den västra delen av fastigheten.
Våtmarken försörjs då med vatten från närliggande täckdike som kommer norrifrån och har ett bra
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fall förbi gården. Tillrinningsområdet är cirka 14 hektar där åkermark dominerar. Förslagsvis
anläggs en våtmark på 0,2 ha med ett medelvattendjup på ca 0,5 m och ett maxdjup på 1,0 - 1,2 m.
Våtmarken föreslås ha varierande djup med både djupare och grundare område. För att våtmarken
ska få ett naturligt utseende och smälta in i landskapet är det viktigt att slänterna är flacka,
förslagsvis 1:6. Flacka slänter utgör viktiga miljöer för både flora och fauna samt minskar risken för
stranderosion och är lättare att sköta. Formen på våtmarken får gärna vara oregelbunden.
Schaktmassorna i exemplet uppskattas till omkring 1400 - 2000 m3. En del av massorna används för
att skapa en dammvall, resten kan placeras i anslutning till våtmarken. Viktigt att massorna jämnas
ut så att dessa inte framträder för tydligt i landskapet. Matjord kan separeras och läggas ovanpå
massor. Eftersom släntlutningar och bottennivåer gärna kan varieras i en våtmark, skall de
beräknande schaktvolymerna betraktas som riktvärden. Grundområden, djuphålor och
släntlutningar påverkar schaktvolymen. En mer detaljerad utformning av våtmarken och sträckning
av täckdiken bör utredas vidare. I utloppet kan eventuellt en brunn anläggas med möjlighet till
nivåreglering.
Skötselförslag
Grunda och näringsrika våtmarker växer naturligt igen. Hur snabbt och mycket beror på många
saker så som vattendjup och nivåförändringar i vattnet. Om våtmarken växer igen för mycket och
där syftet och funktionen försämras måste det ske någon form av skötsel. Maskinell skötsel
kommer att vara nödvändig, förslagsvis används en traktor och tillhörande slåtteraggregat.
Förslagsvis görs detta årligen.
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Övriga våtmarksförslag
Våtmark 1
Översiktlig områdesbeskrivning
Nära Fjölabrobäckens utlopp i Tvååkers kanal mynnar även en dagvattenledning från Tvååker
samhälle. Platsen är idag åkermark och ligger inom fastigheterna Fastarp 2:7 och Tvååker 19:1 (figur
16). Jordarten utgörs av Postglacial finsand.

Figur 16. Plats för möjlig hantering av dagvatten från Tvååker samhälle.

Åtgärdsförslag
Förslaget är att skapa en öppen dagvattendamm/våtmark som kan rena vattnet från samhället.
Beroende på vilka marker som kan nyttjas kan våtmarken anpassas i storlek och utformning. I
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kartan finns två lågpunkter markerade, och mellan dessa ligger en höjd som är mer än en meter
högre. Ovanför (sydost om) höjden finns en brunn som indikerar var ledningen passerar (se karta i
figur 16). Platsen är ej besökt i fält, men troligtvis rinner vattnet ner mot ett
vattendragsfåran/kanalen genom en ledning från brunnen.
Enligt uppgift är höjden på utgående ledning från brunnen +10,25 vilket antas vara vattengången,
alltså botten av själva röret. Inkommande ledning finns ingen uppgift om. Enligt höjddata ligger
marknivån kring brunnen på ca +12, vilket medför att det troligtvis är lättast att avleda vattnet från
brunnen via en ny ledning till en damm längre ned mot fåran. Eller att öppna befintlig ledning om
den ligger på passande nivå.
Här föreslås ett fältbesök och diskussion med markägare och representanter från VA-ansvarig om
en möjlig utformning.

Våtmark 2
Översiktlig områdesbeskrivning
Åtgärdsförslaget ligger strax nordväst om Tvååker i Varbergs kommun (Figur 17) i angränsning till
Lerbäcken inom den västra delen av fastigheten Spannarp 25:11. Platsen för våtmarken utgörs idag
av åkermark som periodvis blir blöt med vatten från bäcken. Platsen verkar inte omfattas av
dikningsföretag.

Figur 17. Möjlig plats för våtmark vid Lerbäcken. Våtmarksförslag 2.

Åtgärdsförslag
En mindre grund våtmark med en areal upp till 0,1 hektar kan skapas genom schakt. Våtmarken
bör kunna anläggas på olika sätt beroende på vad som passar. Antingen skapas en
översvämningsvåtmark som tar emot vatten från diket och som svämmas i högre grad än idag. I så
fall sänker man marknivån så att vatten lättare svämmar. Alternativt avleds vatten från fåran, men
eftersom området är flackt och diket är djupt nedskuret behöver man då troligtvis leda in vatten vid
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höga vattenflöden eller hämta vatten längre uppström på annan fastighet. Ett tredje alternativ är att
våtmarken blir grundvattenförsörjd och/eller tar emot vatten främst från jordbruksmarken. Vid
detta alternativ blir våtmarken mer anpassad för biologisk mångfald än rening. Om det finns och
huruvida det är möjligt att leda in täckdiken bör undersökas. Schaktmassor kan placeras i närheten
och matjord kan separeras vid schakt och läggas ovanpå massor.

Våtmark 3
Översiktlig områdesbeskrivning
Området ligger norr om Tvååker, strax öster om samhället Himle i Varbergs kommun och ingår i
fattigheten Spannarp 8:1 (Figur 17). Den aktuella platsen ligger vid ett dike i en svag sluttning. Idag
är marken i träda på grund av att det periodvis är för blött. Platsen omfattas inte av dikningsföretag.

Figur 18. Möjlig plats för våtmark vid Lerbäcken. Våtmarksförslag 3.

Åtgärdsförslag
Den aktuella marken kan användas för att skapa en mindre våtmark. Från jordbruksmarken i väst
kommer troligtvis ett dräneringsrör som övergår till öppet dike vid den aktuella platsen.
Avrinningsområdet är litet utgörs för det mesta av åkermark. Möjligen kan man bredda diket
genom schakt och dämma upp vatten genom enklare tröskning nedströms för att skapa en
översvämningsvåtmark på 0,10 - 0,15 ha. Då landskapet är flackt finns en risk att dräneringen
uppströms kan påverkas och därför behövs en inmätning av ledningar och diken. Schaktmassorna
kan placeras i anslutning till våtmarken på jordbruksmarken, alternativt vid betesmarken strax söder
om förslaget.

Våtmark 4
Översiktlig områdesbeskrivning
Området ligger norr om Tvååker och söder om Store Mosse i Varbergs kommun.
Våtmarksförslaget ligger i den södra delen inom fastigheten Spannarp 33:5, strax väster om
Fjölabrobäcken (Figur 19). Arronderingen skapar en liten spetsig kil längst ner i en sluttning mot
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fåran. Markanvändningen utgörs idag av åkermark och jordarten är till stora delar glacial lera och
postglacial sand.

Figur 19. Möjlig plats för våtmark, våtmarksförslag 4.

Åtgärdsförslag
Vid platsen finns en möjlighet att anlägga en mindre våtmark på cirka 0,3–0,5 hektar. Våtmarken
skapas genom schaktning och genom att leda in vatten från täckdike som ansluter till platsen från
nordväst. Möjligen att man kan leda in vatten från själva Fjölabrobäcken, men fåran är ganska djupt
skuren så det är troligtvis svårt. Schaktmassor kan förslagsvis placeras på närliggande åkermark och
matjorden kan separeras och läggas ovanpå. Om det är svårt att leda in vatten i våtmarken via
självfall så kan ett alternativ vara att anlägga en pump som pumpar upp vatten till våtmarken.

Våtmark 6
Översiktlig områdesbeskrivning
Området ligger norr om Tvååker, strax öster om Himle i Varbergs kommun (Figur 20). Platsen
ligger lite inklämd mellan stengärdesgårdar och marken är inte en del av brukad åkermark. Platsen
ligger främst inom fastigheten Spannarp 16:24, men angränsande till Spannarp 17:16. Ett täckdike
verkar passera platser från nordväst ner mot Fjölabrobäckens fåra i sydöst.
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Figur 8 Möjlig plats för våtmark, våtmarksförslag 6

Åtgärdsförslag
En mindre sidovåtmark/översvämningsvåtmark med en areal upp till 0,015 ha hektar kan skapas i
den norra delen av fastigheten genom schakt. Förslagsvis förses våtmarken med vatten från
täckdike. Beroende på vilken nivå ledningen ligger kan man antingen bara öppna röret och leda
vattnet via öppen lågpunkt till våtmarken, alternativt via nya ledningar. Det finns ett visst fall på
platsen som kan nyttjas.
Ytan är mycket liten och förutsättningarna är inte optimala. I strax anslutning ligger även en
stengärdesgård som utgör biotopskydd och kan komplicera en eventuell anläggning.

Kostnadsuppskattning
Kostnader är ofta mycket svåra att uppskatta på en översiktlig nivå, eftersom det finns så många
faktorer som inte är kända men som spelar stor roll. En mer korrekt uppskattning kan ges efter en
mer detaljerad projektering. Kostnaderna brukar hamna runt 50 till 100 kr/m3 schakt. Ca 100 kr/m3
tillkommer om massorna måste lastas upp på lastbilar och transporteras bort från området. En
grävmaskin kostar ungefär 500 - 1000 kr/tim. Utöver kostnaderna för schakten tillkommer
kostnader för in- och utloppsanordningar, regleringsmunkar om dessa blir aktuella,
detaljprojektering och geologiska undersökningar.

Fortsatt arbete med våtmarkerna
I det fortsatta arbetet bedöms följande punkter utgöra viktiga delar:
▪
▪
▪
▪
▪

Diskussion med markägare/brukare om möjligheter och förutsättningar för åtgärder.
Inmätning, exempelvis av dikesbotten, täckdiken, markytor och brunnar.
Fördjupad projektering baserat på ny insamlad information och diskussioner med markägare.
Geoteknisk undersökning, för att utröna om föreslagen schakt är möjlig.
Anmälan om vattenverksamhet.
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▪
▪
▪

Upphandling av entreprenör för anläggning.
Anläggning
Kontroll av genomförda åtgärder

Möjligheter till stöd för åtgärder
För att finansiera åtgärderna finns olika stöd att söka. Stöd kan sökas för förundersökningar,
projektering och anläggning. Flera av stöden kräver medfinansiering, vilket kommuner eller
vattenråd kan stå för om det gäller LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt) eller LONA (Lokala
Naturvårdssatsningen). Miljöinvesteringsstöd kräver inte medfinansiering men om stödet inte
räcker för åtgärden kan en privatperson stå för medfinansieringen, däremot kan inte kommuner
eller vattenråd medfinansiera. Både avfasning och våtmarker platsar inom respektive stödpaket,
men med olika syften. En intressant fråga är om upplåtelse av mark kan räknas som
medfinansiering, eftersom marken i sig har ett värde. Frågan har tagits upp för diskussion, men inga
tydliga exempel på detta fanns tillgängliga när rapporten skrevs.
LOVA - Lokala Vattenvårdsprojekt
LOVA är ett stöd för åtgärder med tydligt fokus på att minska övergödningen. Även om man på
senare år har breddat åtgärdstyperna är övergödningsåtgärder fortsatt prioriterade. LOVA stöd kan
sökas för åtgärder med följande syfte:
• Åtgärder som minskar övergödning.
• Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
• Omhändertagande av förlorade fiskeredskap
• Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller
god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen
• Uppföljning av ovanstående åtgärder
För åtgärder som avser att minska internbelastningen kan man numera erhålla stöd på 90 % av
kostnaderna för övriga åtgärder kan man erhålla stöd på 80 % av kostnaderna. Vid höga söktryck
kan en lägre grad av finansieringsstöd ges.
LOVA stöd söks årligen och sista ansökningsdag är den 1 december. LOVA stöd kan sökas av både
kommuner och organisationer så som vattenråd.
LONA- Lokala naturvårdssatsningen
LONA, lokala naturvårdssatsningar, har sedan 2018 haft en våtmarkssatsning för att stimulera
projekt som bidrar till att öka tillskottet till grundvatten eller som stärker landskapets förmåga att
hålla och balansera vattenflöden. LONA stöd kan sökas för följande åtgärder:
• Borttagning av vegetation, till exempel röjning/fräsning
• Igenläggning och/eller dämning av diken
• Anläggande av dammar/småvatten/våtmarker
• Anläggande av tvåstegsdike
• Restaurering av svämplan
• Återmeandring
• Kunskapsbyggande, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller
anläggande av våtmarker enligt ovan.
Våtmarksprojekt kan beviljas bidrag med upp till 90 % av de stödberättigande kostnader. LONA
stöd söks årligen med en sista ansökningsdag den 1 december. Stöd kan endast sökas av
kommuner.
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Våtmarker och avfasning
Åtgärden avfasning bidrar till minskad övergödning och mer balanserade vattenflöden vilket
innebär att både LOVA och LONA bidrag kan sökas.
Våtmarker har många miljönyttor där även våtmarker bidrar till minskad övergödning och ökar
tillskottet till grundvatten eller som stärker landskapets förmåga att hålla och balansera vattenflöden
vilket innebär att både LOVA och LONA bidrag kan sökas.
Miljöinvesteringsstöd via Landsbygdsprogrammet
Miljöinvesteringsstöd är ytterligare ett stöd som kan användas vid anläggning av vattenvårdande
åtgärder. Miljöinvesteringsstöd är en stödform inom Landsbygdsprogrammet och det finns olika
åtgärder som man kan söka stöd för, bland annat våtmarker/dammar samt tvåstegsdike. Minskad
övergödning är ett av huvudsyftena men våtmarker för biologisk mångfald kan också få stöd.
Miljöinvesteringsstödet kan sökas löpande under året. Du som söker måste vara markägare eller ha
markägarens tillstånd. Beroende på förutsättningar kan man söka stöd från 50% och 90 %. Stöd till
100% är möjligt eftersom Fjölabrobäcken ligger inom så kallat nitratkänsligt område.
Via miljöinvesteringsstödet kan man söka skötselersättning för våtmark som för åkermark är 4 000
kronor plus 3000 kronor markersättning och för annan mark är 1 500 kronor per hektar och år.
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Bilaga 1 – Ritningar avfasning
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