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1 SAMMANFATTNING
Efter omfattande algblomningar i Grindsbyvattnet och Assmunderödsvatten på Orust
sommaren 2004 initierades ett provtagningsprogram som genomfördes av ALcontrol AB
mellan år 2005-2007. Provtagningarna visade att sjösystemet lider av kraftig övergödning.
För att komma till rätta med eutrofieringen av sjösystemet har Orust kommun valt att inleda
ett arbete med anläggande av våtmarker i sjösystemets tillopp. Som start i detta projekt ligger
denna rapport som omfattar källfördelning, placeringsförslag och en analys av rättsläget.
Källfördelningen som beräknades på SMED-data (svenska miljöemissionsdata) visar att det är
jordbruksmarken som bidrar med störst andel av kväve (ca 60 %) och fosfor (ca 70 %) i både
delavrinningsområde 1 och 2 trots att den dominerande markanvändningen är skog. Näst
störst andel bidrar övrig öppen mark med (ca 10 % kväve och 20 % fosfor).
Då provtagningar vid sjösystemets tillflöden visar att ca 50 % av näringstillskottet som når
sjösystemet kommer via bäck från Myckleby placerades merparten av våtmarkerna i detta
flöde. Ett flertal förslag på lämpliga lokaler gavs eftersom bäcksystemet avvattnar ett stort
område om ca 1390 hektar. De uppmätta medelhalterna av totalkväve i detta tillflöde ligger på
ca 1,3 mg/l vilket enligt bedömningsgrunder är mycket höga halter men som ändå är väl låga
för att uppnå maximal retention i anlagda våtmarker. För att minska eutrofieringen av
sjösystemet är det dock minst lika viktigt att minska tillförseln av fosfor, vilket rätt utformade
våtmarker kan bistå med.
Placeringsförslag lämnades även för bäck från söder (Narveröd) och bäck från Grindsby som
båda hade höga till mycket höga halter av totalkväve och mycket höga till extremt höga
totalfosforhalter. Dessa tillflöden bidrog enligt beräkningar dock med en mindre del (ca 10 %)
av det totala näringstillflödet till Grindsbyvattnet varför endast en lokal i vardera tillflöde
identifierades. Även i Assmunderödsvatten identifierades endast en lokal i ett tillflöde
eftersom ca 90 % av näringstillförseln till denna sjö kom från Grindsbyvattnet.
Placeringsförslaget försvaras dock med att totalfosforhalterna i detta tillflöde var extremt
höga även om tillflödet totalt bidrog med endast ca 5 % av näringstillflödet till
Assmunderödsvatten.
Vid rättslägesanalysen framkom att ingen av de föreslagna våtmarksplaceringarna ligger inom
områden som omfattas av detaljplan, riksintressen, Natura 2000-område, fornminnen, natureller kulturreservat. Lokalerna MA1, MA2, och MA4 ligger inom ett av Länsstyrelsen utpekat
regionalt värdefullt odlingslandskap. Placering GA1 kan komma att tangera
strandskyddsområdet. Anläggandet av våtmarker vid lokalerna MA1 och NA1 kan innebära
att en omprövning av nuvarande torrläggnings- och dikningsföretag blir aktuellt.
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2 UPPDRAG
Orust kommun har gett Naturbyrån i Göteborg HB i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag
för anläggande av våtmarker i anslutning till Grindsbyvattnet/Assmunderödsvatten.
I arbetet ingår:
1. Bedömning av källfördelning (Kväve, Fosfor)
2. Identifiering av lämpliga platser för våtmarker
3. Analys av rättsläget
Arbetets syfte är att ge ett underlag för beslut om projektering av våtmarker i
Grindsbyvattnet/Assmunderödvattens tillflöden. Avsikten med anläggandet av våtmarker är
att minska närsaltsbelastningen på det aktuella sjösystemet och i förlängningen havet.

3 BAKGRUND
Grindsby- och Assmunderödsvatten ligger i den nordöstra delen av Orust kommun. Det
långsmalt utsträckta Grindsbyvattnet avvattnas genom Assmunderödsvatten och vidare via
Klevaån och Runnsvatten till Brunnefjällskile i Havstensfjord. Havstensfjord ligger längst in i
Tjörn-Orust systemet och gränsar i öster till Byfjorden. Sjösystemet är av betydelse för såväl
landskapsupplevelse, friluftslivet, naturvård och kulturhistoria och är dessutom en
sötvattenresurs av potentiellt stort värde. Sjöarna är till karaktären slättsjöar och ligger i en
jordbruksbygd. De omges till största delen av flacka, uppodlade lermarker med breda säv- och
vassbälten utmed stränderna. I andra partier omges sjöarna av barrskog, där stränderna utgörs
av branta klippor.
Grindsby- och Assmunderödvatten har i många år varit tydligt påverkat av eutrofiering och
som en följd av detta konstaterades en kraftig algblomning i Grindsbyvattnet under
sensommaren/hösten (augusti-oktober) 2004. Strandnära prover togs på ett flertal stationer
utmed sjön. Vid analyserna konstaterades flera potentiellt toxinbildande blågrönalger
(cyanobakterier). Även sommaren 2008 kunde en mycket kraftig algblomning konstateras
med rekommenderat badförbud under viss tid som följd.
Under 2005-2007 genomfördes ett provtagningsprogram för Grindsby-Assmunderödsvatten
av Alcontrol, där även Medins Sjö- och Åbiologi AB medverkade. Programmet omfattade
analys av vattenkemi och växtplankton och dess främsta syfte var att belysa
eutrofieringsstatus och syreförhållanden i sjöarna samt orsaken till rådande förhållande.
Resultatet blev nedslående, under dessa år var medelvärdet för fosforhalterna mycket höga
och kvävehalterna höga (NV bedömningsgrunder, rapport 4913) vid flertalet provplatser i de
tillrinnande bäckarna. Syrebrist uppmättes återkommande i sjöarnas djuphålor (8-9 m) och i
bottenvattnet var medelhalterna av fosfor avsevärt högre än i ytvattnet. Även kvävehalterna, i
form av ammoniumkväve, visade förhöjda halter i samband med syrebrist i bottenvattnet. I
rapporten bedömdes risken som stor för långvariga blomningar av potentiellt giftbildande
blågrönalger vid alla tre sjölokalerna (norra och södra bassängerna i Grindsbyvattnet samt
norra Assmunderödsvatten). Retentionen för Grindsbyvattnet beräknades som negativ på
grund av interngödning.
Mot denna bakgrund har Orust kommun beslutat att undersöka möjligheterna för anläggande
av våtmarker i anslutning till Grindsbyvattnet/Assmunderödsvatten. Anläggandet av
våtmarker avser att minska sjösystemets tillförsel av kväve och fosfor.
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4 AVGRÄNSNINGAR
Det geografiska området som behandlas i denna rapport består av två delavrinningsområden
(del-ARO). Del-ARO 1 (30,3 km2) och del-ARO 2 (4,4 km2). Källfördelningen är i sin helhet
baserad på uppgifter och data hämtade från SMED-data samt från ALcontrols rapport
Vattenkemi och växtplankton i Grindsbyvattnet och Assmunderödsvatten 2005 – 2007.

Karta 1. Grindsbyvattnet och Assmunderödsvatten med omgivning. Svart linje markerar gräns för
delavrinningsområden.

7

Planeringsunderlag för våtmarker

naturbyrån

[Del 1]
KÄLLFÖRDELNING

8

Del 1 - källfördelning

Planeringsunderlag för våtmarker

naturbyrån

Del 1 - källfördelning

5 METOD
Källfördelningen är baserade på data från SMED (svenska miljöemissionsdata) PLC-5. Här
hämtades uppgifter om markläckage för näringsämnen, arealer, markanvändning och
medelavrinning. Beräknade arealförluster baserade på SMED-data jämfördes sedan mot
resultaten i den av ALcontrol sammanställda rapporten ”Vattenkemi och växtplankton i
Grindsbyvattnet och Assmunderödsvatten 2005-2007”.

6 RESULTAT
Källfördelningen redovisas först för bruttobelastning med figur, tabell och text och därefter
källfördelning vid nettobelastning. Båda delavrinningsområden (del-ARO) har liknande
fördelning av markanvändning där 40 – 50 % består av skog, jordbruksmark ca 25 % och
öppen mark ca 20 till 30 %.

6.1 Markanvändning inom del-ARO 1 och del-ARO 2

Del-Aro 2
ID 646514-126159
Skog

42 %

Hygge

<1%

Öppen mark

30 %

Jordbruk

23 %

Vatten

5%

Del-Aro 1
ID 646242-126196
Skog
Hygge

47 %
2%

Öppen mark

22 %

Jordbruk

25 %

Vatten

5%

Figur 2. Markanvändning inom del-ARO 1 och
del-ARO 2 enligt SMED-data.
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6.2 Källfördelning, bruttobelastning, BDG-klass
Källfördelning av bruttobelastning (kg år-1) och bedömningsklass (BDG) för kväve.

Enskilda
avlopp
Skog
Vatten
Hygge
Öppen mark

Enskilda
avlopp 5%

Skog; 15%

Vatten; 8%

Hygge; 0%
Öppen
mark; 11%

Jordbruk;
61%

Enskilda
avlopp; 4%

Skog; 19%

Vatten; 9%
Hygge; 4%
Öppen
mark; 9%
Jordbruk;
56%

Figur 3. Källfördelning och bedömningsklass av bruttobelastning
-1
kväve (kg år ) i Grindsbyvattnet/Assmunderödsvatten
avrinningsområde

Bedömningsklass
Arealspecifik förlust
N-förlust (kg ha-1 år-1)
<1

1-2

2-4

4-16

> 16

Störningsgrad
Liten

Mycket stor
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Källfördelning av bruttobelastning (kg år-1) och bedömningsklass (BDG) för fosfor.

Enskilda avlopp

Skog
Hygge

Vatten

Öppen mark

Enskilda avlopp Skog
Vatten
Enskilda
avlopp; 9%

Hygge
Öppen mark

Skog; 5%
Hygge; 0%

Vatten; 0%

Öppen
mark; 20%

Jordbruk;
66%

Enskilda
Skog; 5%
avlopp; 5%
Hygge; 0%
Vatten; 0%

Öppen
mark; 13%

Jordbruk;
77%

Figur 4. Källfördelning och bedömningsklass av bruttobelastning
-1
fosfor (kg år ) i Grindsbyvattnet/Assmunderödsvatten
avrinningsområde

Bedömningsklass
Arealspecifik förlust
P-förlust (kg ha-1 år-1)

< 0,04

0,04-0,08

0,08-0,16

0,16-0,32

> 0,32

Störningsgrad
Liten

Mycket stor
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Tabell 1. Källfördelning. Bruttobelastning av kväve och fosfor för delavrinningsområden 1 och 2
Källfördelning kg N,år-1
Del-Aro 1
ID. 646242-126196
Skog
Hygge

Källfördelning kg P,år-1

Del-Aro 2
ID. 646514-126159

Del-Aro 1
ID. 646242-126196

Del-Aro 2
ID. 646514-126159

3 291 (19 %)

436 (15 %)

61 (5 %)

8 (5 %)

668 (4 %)

9 (<1 %)

3 (<1 %)

0 (0 %)

Öppen mark

1 543 (9 %)

310 (11 %)

176 (13 %)

35 (20 %)

Jordbruk

9673 (56 %)

1 747 (61 %)

1 034 (77 %)

114 (66 %)

1512 (9 %)

217 (8 %)

6 (<1 %)

0 (0 %)

610 (3 %)

146 (5 %)

62 (5 %)

15 (9 %)

Vatten
Enskilda avlopp

Delavrinningsområde 1 (del-ARO 1)
Det största närsaltstillskottet till vattensystemet sker inom del-ARO 1, vilket också är det
största av delområdena (30,3 km2). Närsaltstillskottet beräknat på SMED-data är ca 17,3 ton
kväve och 1,3 ton fosfor per år. Källfördelningsberäkningar visar att jordbruksmark står för ca
56 % av kvävetillförseln och ca 77 % av fosfortillförseln inom delavrinningsområdet.
Bedömningen för kväve ger BDG-klass 4, vilket innebär höga förluster, och för fosfor BDGklass 5 vilket innebär extremt höga förluster.

Delavrinningsområde 2 (del-ARO 2)
Del-ARO 2 är storleksmässigt betydligt mindre (4,4 km2) och får mer än 90 % av den totala
näringstillförseln från Grindsbyvattnet. Recipienten Assmunderödsvatten har endast ett annat
större tillflöde (bäck fr. NO, se bilaga). Koncentrationen av fosfor i detta vattendrag är enligt
mätningar extremt hög men bidrar procentuellt sett endast med ca 5 % av det totala tillskottet
av kväve och fosfor. Närsaltstillskottet inom del-ARO 2 beräknat på SMED-data är ca 2,9 ton
kväve och 0,2 ton fosfor per år. Källfördelningsberäkningar visar att jordbruksmark står för ca
61 % (ca 1,7 ton) av kvävetillförseln och ca 66 % (ca 0,1 ton) av fosfortillförseln inom
delavrinningsområdet. Markförlusterna inom del-ARO 2 hamnar inom samma BDG-klasser
som del-ARO 1, det vill säga höga kväveförluster (4) och extremt höga fosforförluster (5).
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6.3 Källfördelning, nettobelastning, BDG-klass
Källfördelning av nettobelastning (kg år-1) och bedömningsklass (BDG) för kväve.

Enskilda
avlopp

Skog

Vatten
Hygge
Öppen mark

Enskilda
avlopp; 5%

Skog; 17%

Vatten; 9%
Hygge; 0%
Öppen
mark; 12%

Jordbruk;
56%

Enskilda
avlopp;
3%
Vatten;
10%

Skog;
22%
Hygge;
4%
Öppen
mark; 10%

Jordbruk;
51%

Figur 5. Källfördelning och bedömningsklass av nettobelastning
-1
kväve (kg år ) i Grindsbyvattnet/Assmunderödsvatten
avrinningsområde

Bedömningsklass
Arealspecifik förlust
N-förlust (kg ha-1 år-1)
<1

1-2

2-4

4-16

> 16

Störningsgrad
Liten

Mycket stor
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Källfördelning av nettobelastning (kg år-1) och bedömningsklass (BDG) för fosfor.

Enskilda avlopp
Skog
Hygge

Vatten

Öppen mark

Enskilda avlopp
Vatten
Enskilda
avlopp; 3%
Vatten; 0%

Skog

Hygge
Öppen mark

Skog; 5%
Hygge; 0%
Öppen
mark; 22%

Enskilda
avlopp;
Skog; 5%
5%
Hygge;
Vatten;
0%
0%

Jordbruk;
70%

Öppen
mark;
13%

Jordbruk
; 77%

Figur 6. Källfördelning och bedömningsklass av nettobelastning
-1
fosfor (kg år ) i Grindsbyvattnet/Assmunderödsvatten
avrinningsområde

Bedömningsklass
Arealspecifik förlust
P-förlust (kg ha-1 år-1)

< 0,04

0,04-0,08

0,08-0,16

0,16-0,32

> 0,32

Störningsgrad
Liten

Mycket stor
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Tabell 2. Källfördelning. Nettobelastning av kväve och fosfor för delavrinningsområden 1 och 2
Källfördelning kg N,år-1
Del-Aro 1
ID. 646242-126196
Skog
Hygge

Källfördelning kg P,år-1

Del-Aro 2
ID. 646514-126159

Del-Aro 1
ID. 646242-126196

Del-Aro 2
ID. 646514-126159

3 291 (22 %)

436 (18 %)

60 (5 %)

8 (5 %)

668 (4 %)

9 (<1 %)

3 (<1 %)

0 (0 %)

Öppen mark

1 543 (10 %)

310 (12 %)

176 (13 %)

35 (22 %)

Jordbruk

7 777 (51 %)

1405 (56 %)

1 030 (77 %)

114 (70 %)

Vatten

1512 (10 %)

217 (9 %)

6 (<1 %)

0 (0 %)

490 (3 %)

117 (5 %)

62 (5 %)

5 (3 %)

Enskilda avlopp

Delavrinningsområde 1 (del-ARO 1)
Jordbruksmarken står för 51 % av kväveläckaget och 77 % av fosforläckaget efter att
retentionen medräknats. Den relativt lilla skillnaden mellan bruttobelastning och
nettobelastning som beräknats visar på en praktisk taget obefintlig retention av framförallt
fosfor.

Delavrinningsområde 2 (del-ARO 2)
Källfördelningen ser i stort sett likadan ut för netto- och bruttoberäkningarna vilket visar att
retentionen är liten. Jordbruksmark står för 50-60 % av både kväve- och fosforförluster.
Hyggen som lakas ut relativt lätt och kan bidra med ganska stora mängder närsalter, utgör i
vårat fall en procentuellt sett mycket liten del av markanvändningen – därav de låga
förlusterna (< 1 %).
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6.4 Jämförande analys av SMED- och mätdata
Det kan vara svårt att rätt av jämföra SMED-data med beräkningar av ALcontrols mätdata
eftersom de behandlar olika nivåer och har olika brister. Men då Alcontrols mätningar måste
antas ge en mer högupplöst bild av det aktuella sjösystemets näringsstatus ville vi undersöka
hur väl de erhållna mätvärdena stämde mot de kalkylerade värdena vi erhöll från SMED.
Tabell 3 visar att arealspecifikförlust och bedömningsklassning (BDG-klass, nv 4913) skiljer
sig marginellt mellan SMED- och mätdata. Endast i del-ARO 2 minskar BDG-klassen för
mätdata från extremt höga förluster (5) till höga förluster (4) för fosfor och från höga
förluster (4) till måttligt höga förluster (3) för kväve. I tabell 3 nedan redovisas skillnader
mellan SMED-data och uppgifter från ALcontrols mätningar 2005-2007 med avseende på
arealspecifika förluster

Tabell 3. Bedömningsklass och arealspecifikförlust från del-Aro 1 och 2, samt jämförelse mellan SMED och mätdata.
Arealspecifik förlust kg ha-1 år-1 (SMED)
Bruttobelastning

Fosfor

Klass

Kväve

Del-ARO 1
ID. 646242-126196

0,44

5

5,7

Del-ARO 2
ID. 646514-126159

0,39

5

6,4

Nettobelastning

Fosfor

Klass

Kväve

Del-ARO 1
ID. 646242-126196

0,44

5

5,0

Del-ARO 2
ID. 646514-126159

0,36

5

5,6

Arealspecifik förlust kg ha-1 år-1 (Mätdata),

Klass

Fosfor

Klass

Kväve

4

0,34

5

6,5

4

4

0,25

4

3,5

3

Fosfor

Klass

Kväve

4

0,38

5

6,0

4

4

0,17

4

4

3

Klass

Klassning fosfor; klass 4 = Höga förluster, 5 = Extremt höga förluster.
Klassning kväve; klass 3 = Måttligt höga förluster, 4 = Höga förluster, 5 = Mycket höga förluster
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6.5 Retention
Tabell 4. Brutto- och nettobelastning på delavrinningsområden 1 och 2. Grindsbyvattnet (del-ARO 1)
har en negativ retention av fosfor enligt mätdata och Assmunderödsvatten (del-ARO 2) en negativ
retention av kväve.
BruttoB kg N,år-1
SMED
Del-Aro 1
ID. 646242-126196

Del-Aro 2
ID. 646514-126159

NettoB kg N,år-1

Mätdata

SMED

BruttoB kg P,år-1

Mätdata

SMED

Mätdata

NettoB kg P,år-1
SMED

Mätdata

17 297

19 669

15 281

18 113

1 342

1 023

1 337

1 153

2 865

1 561

2 494

1 761

172

110

162

76

Diagram 1. Retention i Assmunderödsvatten (AV) och Grindsbyvattnet (GV)

Beräkningar efter ALcontrols mätdata

Retention / kväve

Retention / fosfor

kg/ år

kg/ år

1800
1600

80
GV; 1556

AV; 34

40

1400
1200

0

1000

1

800

-40

600
400

-80

200
0

-120

1

-200

AV; -155

-400

GV; -130
-160

Beräkningar efter SMED-data

Retention / fosfor

Retention / kväve
kg/ år

kg/ år

20

2 500
GV; 2 016
2 000

15

1500

AV; 10
10

1000

GV; 5
5

AV; 371

500

0

0
1

1

Med avseende på kväve har Grindsbyvattnet en beräknad retention av ca 1,6 ton per år men
när det gäller fosfor är läget det omvända, en negativ retention (-130 kg år-1).
Assmunderödsvatten har en negativ retention av kväve (-155 kg år-1) medan ca 34 kg fosfor
kvarhålls allt enligt retentionsberäkningar gjorda av ALcontrol. Retentionsberäkningar
baserat på SMED-data uppvisar ingen negativ retention även om fosfor endast ligger på 5 kg
år-1. I detta fall är mätningarna som utförts av ALcontrol mer tillförlitliga att spegla den
rådande situationen, framför allt i Grindsbyvattnet som troligen lider av interngödning.
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7 SLUTSATS
Källfördelningen som beräknades på SMED-data visar att det är jordbruksmarken som bidrar
med störst andel av kväve (ca 60 %) och fosfor (ca 70 %) i både delavrinningsområde 1 och 2
(figur 3 och 4 samt tabell 1) trots att den dominerande markanvändningen i båda
delavrinningsområden är skog. Näst störst andel bidrar övrig öppen mark med (ca 10 % kväve
och 20 % fosfor).
Enskilda avlopp bidrar enligt SMED-data med ca 5 % av närsaltstillskottet till sjösystemet.
Resultat hämtade från en inventering av de enskilda avloppen inom avrinningsområdet till
Grindsbyvattnet – Assmunderödsvatten visar dock på ett något större fosfortillskott från
enskilda avlopp (ca 10 %) 1.
Enligt Alcontrols mätresultat och beräkningar bidrar bäck från Myckleby med ca 50 % av
näringstillskottet till Grindsbyvattnet. Inom tillrinningsområdet för bäck från Myckleby ligger
också ca 30 % av de inventerade avloppen vilka bidrar med ca 8 % av näringstransporten från
bäcken.
Vid jämförelse mellan arealspecifik förlust baserad på SMED-data och på ALcontrols mätdata
(tabell 3) visar de en relativt god samstämmighet. Detta talar för att de SMED-data som
källfördelningen baserats på är tillförlitliga även på delavrinningsnivå.
En jämförelse av brutto- och nettovärden på den av ALcontrol beräknade arealspecifika
närsaltsförlusten visar på en positiv retention för kväve och en negativ retention för fosfor i
Grindsbyvattnet. I Assmunderödsvatten är retentionen positiv för fosfor och negativ för kväve.

8 REFERENSER
Naturvårdsverket, Rapport 4913, Bedömningsgrunder sjöar och vattendrag, ISBN 91-6204913-5
ALcontrol, Rapport: Vattenkemi och växtplankton i Grindsbyvattnet och Assmunderödsvatten
2005 – 2007.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rapport 2009:5, Åtgärdsprogram för närsaltsbelastning
inom sjösystemet Grindsbyvattnet och Assmunderödsvatten
http://www.smed.se/, besökt 090223

1

Åtgärdsprogram för närsaltsbelastning inom sjösystemet Grindsbyvattnet och Assmunderödvatten.

18

Planeringsunderlag för våtmarker

naturbyrån

Bilaga – Karta över tillflöden

19

Del 1 - källfördelning

Planeringsunderlag för våtmarker

1 = GV bäck från söder (Narveröd)
5 = GV Granbäcken
9 = AV bäck fr. Nordost

naturbyrån

2 = GV bäck fr. Myckleby
6 = GV bäck fr. Tohålevattnet
11 = AV utlopp

GV (Grindsbyvattnet), AV (Assmunderövatten)
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4 = GV bäck fr. Grindsby
8 = GV utlopp
12 = GV bäck fr. väster
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9 SAMMANFATTNING
Förslagen på placering av våtmarker har baserats på källfördelning, tidigare utförda
provtagningar och fältbesök. Provtagningar vid Grindsbyvattnets tillflöden visade att ca 50 %
av sjöns näringstillskott kom via bäck från Myckleby. Med dessa resultat som grund lades
flest våtmarkslokaler inom Mycklebybäckens tillrinningsområde. Bäck från söder (Narveröd)
och bäck från Grindsby bidrar inte med lika stor andel av sjösystemets näringstillflöde men
halterna av fosfor och kväve i dessa tillflöden gör dem ändå till intressanta objekt för
anläggning av näringsfångande våtmarker. Enligt resultaten från källfördelningen står
jordbruksmarken för ca 60 % av kvävetillförseln och 70 % av fosfortillförseln vilket innebär
att de bästa placeringarna ligger långt ner i tillflödena, efter jordbruksmarken.
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10 BAKGRUND
Dammar, skyddszoner och översvämningsvåtmarker kan alla bidra till att minska halterna av
kväve, fosfor och suspenderade partiklar (erosionsmaterial) i genomflödande vatten.
Gemensamt för sådana anläggningar är att hög näringsbelastning, lång uppehållstid, måttlig
till hög vegetationstäthet, skörd och liten flödesvariation i allmänhet leder till högre
avskiljning av näring och sediment. Grunda våtmarker med varierande vegetation och lång
uppehållstid är främst utformade för retention av kväve genom nitrifikation och denitrifikation
där växter och bakterier spelar huvudroller. Retention av fosfor kräver en något annorlunda
utformning genom att det där är sedimentation av främst partikelbundet fosfor som ger
reningen. Detta kräver djupa, lugna söljor med låg vattenhastighet. För principskiss över
anlagd våtmark med näringsreningsfunktion se bilaga.
Våtmarkens effektivitet är beroende av främst två saker,
1. Koncentrationen av närsalter (kväve, fosfor) ska vara tillräckligt höga
2. Vattenföringen ska vara tillräckligt stor (motsvara tillrinningen från minst 50-100 ha mark).
Om koncentrationen av närsalter är för låg är det svårt att få en kostnadseffektiv våtmark
oavsett hur stort tillflödet är. Enligt rekommendationer från jordbruksverket bör kvävehalten
vara ca 5 mg/l. I Grindsbyvattnet/Assmunderödsvatten ligger medelhalterna runt 1,1 – 1,3
mg/l. Den relativt låga koncentrationen av kväve gör att avskiljning och kostnadseffektivitet i
en anlagd våtmark blir svåra att beräkna. Även om kväveavskiljningen blir låg har de
föreslagna våtmarkerna goda förutsättningar att begränsa fosforbelastningen på sjösystemet.
Vattnets uppehållstid i våtmarken är också av stor betydelse för reningsförmågan, främst vad
gäller kväveretention men även för att uppnå god sedimentation av komplexbundet fosfor. I
det aktuella området är det Mycklebybäcken som står för ca 50 % av näringstillförseln och har
ett tillrinningsområde på 1390 ha. Mycklebybäcken har en kvävekoncentration på 1,3 mg/l
och är ur reningsaspekt mest lämpad att anlägga våtmarker i för att uppnå en god
kostnadseffektivitet. Bäck från söder (Narveröd) och bäck från Grindsby har
tillrinningsområden om ca 300 – 350 ha. Kvävehalterna ligger mellan 1,1 – 1,3 mg/l och de
båda bäckarna bidrar med ca 10 % av näringstillförseln vardera till sjösystemet.

11 METOD
Förslag på placeringar och storlek på våtmarkerna grundas på resultaten från källfördelningen
i förestående rapportdel och de mätdata som presenterades i Alcontrols rapport 2 samt
fältbesök 2009-03-27 och 2009-03-30. Vid flödesuppskattningar i tilloppen användes samma
arealkorrigeringsfaktorer som beräknats i Alcontrols rapport. Under fältbesöken lades fokus
på de tillflöden som enligt mätresultat bidrog med störst andel av näringstillskottet till
sjösystemet, Mycklebybäcken, bäck från söder (Narveröd), bäck från Grindsby och bäck från
Assmunderöd. Lokalernas positioner fastställdes med GPS och koordinaterna överfördes till
kartmaterial. Positionerna jämfördes mot äldre kartmaterial för att kartlägga eventuell
historisk förekomst av våtmarker vid lokalerna. Genom samtal med markägare erhölls viktig
information om markförhållanden, flödesvariationer och tidigare markanvändning. Varje
placeringsförslag har genomgått en sammanvägning av olika faktorer för att fastställa lokalens
lämplighet, dessa faktorer är - näringsbelastning, flödesstorlek, tekniska förutsättningar,
2

ALcontrol, Rapport: Vattenkemi och växtplankton i Grindsbyvattnet och Assmunderödsvatten
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avstånd till recipient och natur/kulturvärden. Där data på kvävekoncentrationer och flöden
funnits tillgängliga eller varit möjliga att uppskatta har grova beräkningar på uppehållstid och
avskiljning gjorts enligt formel nedan.

Regressionsformel för kväveavskiljning
AvskiljningTot-N = ∑ (-198 + 56CTotN + 682Qsom/Qår + 0,26QV+23DV)

Förklaringar och intervall
CTotN, årsmedelkoncentrationen av totalkväve i tillrinnande vatten (mg l -1): 2 - 10
Qsom / Qår, kvoten mellan sommartillrinning och årstillrinning av vatten (m m-1): 0,04 - 0,16
QV,årsmedelvärde för den hydrauliska belastningen på våtmarken (m år -1)
AV / AT kvoten mellan våtmarkens och tillrinningsområdets areal: 0,001 - 0,005
DV, våtmarksdjup: 0,5 - 2
tV, medeluppehållstiden i våtmarken (d) beräknas enligt,
tV = 365 (DV / QV)
QV = Qår / (AV / AT)

Regressionsformeln
gäller
inom
vissa
intervall
för
varje
variabel.
I
Grindsbyvattnet/Assmunderödsvattens avrinningsområde hamnar en del variabler utanför
dessa intervall, vilket skapar en stor osäkerhet i beräkningen av kväveavskiljning. Till
exempel ska kvävekoncentrationen ligga mellan 2 och 10 mg/l och i Mycklebybäcken som har
den högsta koncentrationen ligger den på 1,3 mg/l, alltså för låg för att fungera i
beräkningsmodellen.
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12 VÅTMARKSLOKALER
Placeringsförslag, avrinningsområdet Grindsbyvattnet/Assmunderödsvatten

Grön markering = A lägen
Röd markering = B lägen, lägre prioritet

M = Mycklebybäcken, N = Narveröd bäck från söder, G = Grindsby
As = Assmunderöd
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12.1 Flygfoton med placeringsförslag
Mycklebybäcken

M:A5

M:A4

M:A1

M:A2
M:A3

Bild 1. Placeringsförslag för våtmarker i Mycklebybäcken med biflöden. Tillrinningsområdet är
ca 1390 ha. Bäcken står för ungefär 50 % av näringsbelastningen på Grindsbyvattnet. I utloppet
har man uppmätt mycket höga halter av både totalfosfor och totalkväve.

Bäck från söder (Narveröd)
Bild 2. Placeringsförslag för våtmark i
bäck från söder (Narveröd). Cirka 10 %
av näringsbelastningen på Grindsbyvattnet
kommer härifrån. Tillrinningsområdet är
ca 350 ha. Mycket hög halt av totalfosfor
och höga totalkvävehalter har uppmätts

N:A1
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Grindsbybäcken

G:A1

Bild 3. Förslag på våtmarkslokal i
Grindsbybäcken. Tillrinningsområdet
är ca 300 ha och bäcken står för 10 %
av näringsbelastningen på sjön. Halter
av totalkväve och totalfosfor visar på
mycket hög halt respektive extremt hög
halt.

Bäck från Assmunderöd

As:A1

Bild 4. En lokal i Assmunderödbäcken. Bäcken rinner ut i nordvästra delen av
Assmunderödsvatten och står för ca 5 % av näringstillförseln, huvuddelen
kommer från Grindsbyvattnet. Det har uppmätts extremt hög halt av totalfosfor
i bäcken och hög halt av totalkväve. Tillrinningsområdet är ca 170 ha.
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12.2 Bäck från Myckleby
På kartmaterial visas att det finns två separata utlopp strax intill varandra. Undersökningar
visar dock att det mindre tillflödets lopp (det nordligaste) har ändrats och numer ansluter till
det större tilloppet ca 300 m uppströms sjön. Upptagningsområdet för detta bäcksystem
omfattar ca 13,9 kvadratkilometer, det vill säga 1390 hektar. Medelflödet vid bäcksystemets
utlopp har beräknats till ca 200 l/s. Bäcksystemets tillrinningsområde utgörs till stor del av
lätteroderad jordbruksmark. Enligt beräkningar bidrar detta bäcksystem med ca 50 % av det
totala näringstillskottet till Grindsbyvattnet och det står därmed för det enskilt största
näringstillskottet. Vid fältbesöket var stora arealer, på båda sidor om bäckens delflöden,
höstplöjda med naken lätteroderad jord.

M:A1

Beteckning
Storlek
Uppehållstid (tV)
Koordinat

M:A1
ca 0,5 ha
ca 8 tim
1262097 6460886 (foto i ostlig riktning)

Beskrivning

Flackt område med jordbruksmark ända fram till bäcken. Inga
skyddszoner. Flödet meandrar kraftigt. Lokalen utgörs av ett
naturligt läge där bäcken nästan helt snörpt av en bit land.
Placeringen möjliggör att ett omdirigerat biflöde till Mycklebybäcken
kan fångas upp. Läget är gynnsamt då näringsläckage från stora
arealer jordbruksmark passerar denna punkt. Anläggning kräver
relativt omfattande schaktning.
Vid projektering bör lokalen
noggrant utredas för att minska risken för breddning vid höga
flöden samt uppströms påverkan. Medelkoncentrationen av kväve
ligger runt 1,3 mg/l vilket är något lågt för att uppnå en
kostandseffektiv våtmark men med ett djup på 1,2 m ger grova
-1
-1
beräkningar en avskiljning på 250 – 300 kgN ha ,år .
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M:A2

Beteckning
Storlek
Koordinat
Uppehållstid (tV)

M:A2
ca 1 ha
1262446 6460887 (foto i västlig riktning)
ca 16 tim

Beskrivning

Området utgörs av nyligen avverkad alsumpskog och begränsas av
höglänt skogsmark i syd och vägar i ost och sydost. Läget möjliggör
att biflöde från Ottestala fångas upp. Närheten till allmän väg gör
lokalen lättillgänglig för underhåll och åtkomlig för allmänheten.
Närheten till vägar kräver noggrann beräkning av våtmarkens
hydraulik. Med ett djup på 1,2 m blir beräknad avskiljning 100 – 140
-1
-1
kgN ha ,år

M:A3

Beteckning
Storlek
Koordinat

M:A3
ca 0,5 ha
1262715 6460739 (foto i sydlig riktning)

Beskrivning

Området utgörs till stora delar av ohävdad försumpad tågäng.
Bostadshus
och
ekonomibyggnader
finns
i
närheten.
Infiltrationsanläggning från närliggande fastighet ligger i närheten
av lokalen. Läget medger att flöde från Gunneröd och Björneröd
behandlas.
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M:A4

Beteckning
Storlek
Koordinat

M:A4
ca 1 ha
1263928 6461120 (foto i ostlig riktning)

Beskrivning

Omgivande mark är flack och utgörs av vall och odlad mark. Utvalt
område var vid besöket översvämmat och obrukat. Intilliggande
björkskogsområde var kraftigt försumpat och höll ett rikt fågelliv.
Området har naturliga förutsättningar och kräver ganska små
förändringar för att fylla en näringsrenande funktion även vid låga
flöden. Placeringen relativt högt upp i flödet minskar våtmarkens
effektivitet.

M:A5

Beteckning
Storlek
Koordinat

M:A5
ca 0,5 ha
1263112 6461343 (foto i ostlig riktning)

Beskrivning

Området avgränsas i söder av en bergskulle och i väst och norr av
vägar. Markanvändningen är betad vall med inslag av tåg.
Avsmalnande i väst med inslag av alträd. Kulverterat flöde under
väg. Skuggning från bergsknallen i söder kan påverka
reningsgraden negativt. Uppströms den föreslagna placeringen är
terrängen mer kuperad. Flödet avvattnar stora arealer
jordbruksmark utan skyddszoner. Lokalen medger dämning av
flödet vilket minskar anläggningskostnaderna.
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M:B1

Beteckning
Storlek
Koordinat

M:B1
ca 0,1 ha
1263124 6460846

Beskrivning

Området utgörs av en bit djupare dalgång just väst om väg.
Närheten till tillfartsväg kan göra placeringen lämplig för anläggning
av fosforfälla då en sådan anläggning kräver återkommande
muddring. Befintlig kuvertering under väg, intilliggande fornlämning
och närhet till skolbyggnad reser frågetecken. Placeringen medger
dämning.

M:B2

Beteckning
Storlek
Koordinat

M:B2
0,2 ha
1263995 6461949 (foto i nordostlig riktning)

Beskrivning

Området avgränsas i sydväst av mindre väg men utgörs i övrigt av
en dalgång med övervägande betad vall där bäckfåran kantas av
alträd. Ett naturligt översvämningsområde som utgör en bra plats
för våtmarksanläggning men lokalens läge högt upp i biflödet
minskar våtmarkens effektivitet. Dock kan lokalen lämpa sig för
placering av fosforfälla. Lokalen medger dämning.

31

Planeringsunderlag för våtmarker

naturbyrån

Del 2 - Placeringsförslag

12.3 Narveröd, bäck från söder
Detta bäcksystem rinner genom ett landskap helt dominerat av jordbruksmark. Stora delar av
tillrinningsområdet är mycket låglänt och översvämmas frekvent (muntligen Martinsson).
Flödets lopp är uträtat och saknar skyddszoner. Längs flödets nedre hälft finns flera möjliga
våtmarksplaceringar med naturlig sankmark och fuktängar.
Bäcksystemets upptagningsområde är ca 3,5 kvadratkilometer (350 ha) stort varav största
delen utgörs av låglänt jordbruks- och betesmark. Tillflödet har mycket höga halter av
totalkväve och totalfosfor.

N:A1

Beteckning
Storlek
Koordinat
Uppehållstid (tV)

N:A1
ca 1,5 ha
1260845 6460161 (foto i nordlig riktning)
ca 3 dygn

Beskrivning

Området är mycket flackt, öppet och till vissa delar sumpigt. Här
finns de topografiska möjligheterna att anlägga en stor våtmark
eller ett våtmarkssystem bestående av flera mindre våtmarker.
Läget är dock känsligt för flödesvariationer och åtgärder för att
minska sådan påverkan måste vidtas vid projektering för att
undvika risk för breddning. Placeringen sent i flödet medger att
avrinningsvatten från stora arealer uppströms passerar läget.
Anläggning kräver schaktning. Beräkningen för avskiljning av kväve
blir låg (0-30 kgN ha-1, år-1) men med en uppehållstid på 3 dygn
gynnas avsättningen av fosfor.
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12.4 Bäck från Grindsby
Bäcken rinner upp i ett skogsdominerat område men omges nedströms av stora arealer odlad
mark varav en stor del var höstplöjd vid fältbesöket 27/3-09. Vattnet i bäcken var i överdelen
klart och porlande med riklig förekomst av grus och sten i botten. Sträckningen var mycket
rak med många dräneringar som anslöt. Vid utloppet blev omgivande mark våt och sank och
användes ej för jordbruk. Vid besöket fanns ett stort antal gäss och andra fåglar på markerna.
Upptagningsområdet för denna bäck omfattar ca 3 kvadratkilometer, det vill säga 300 hektar
varav merparten är jordbruksmark. Tillflödet har mycket höga halter av totalkväve samt
extremt höga halter av totalfosfor.

G:A1

Beteckning
Storlek
Koordinat
Uppehållstid (tV)

G:A1
ca 0,4 ha
1261826 6462850 (foto i ostlig riktning)
ca 1 dygn

Beskrivning

Området är flackt och utgörs av jordbruksmark. Flödet är helt
uträtat och saknar skyddszoner. Lokalen ligger ca 150 meter från
utloppet och utgörs av en till stor del försumpad tågäng. En
placering så sent i loppet innebär att näringsläckage från
uppströms källor kan fångas upp men det ställer även krav på
utformningen då risk för ursköljning och breddning kan föreligga vid
höga flöden. Med ett djup på ca 1 meter blir en grovt beräknad
-1
-1
avskiljning ca 30-60 kgN ha , år .
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12.5 Bäck från Assmunderöd
Tillflödets upptagningsområde är ca 1,7 kvadratkilometer (170 ha) varav största delen utgörs
av jordbruksmark. Närområdet är relativt kuperat och flödet löper i en mindre dalgång. Sista
biten ned mot Assmunderödsvatten rinner flödet genom mycket lätteroderad betesmark.
Tillflödet bidrar med en liten andel (5 %) av den totala näringstillförseln till
Assmunderödsvatten, men då tillflödet är starkt grumlat och totalfosforhalterna är extremt
höga (klass 5) är bäcken intressant ur näringsreningssynpunkt.

As:A1

Beteckning
Storlek
Koordinat
Uppehållstid (tV)

As:A1
ca 0,1 ha
1261651 6464678 (foto i nordlig riktning)
ca 17 tim

Beskrivning

Lokalen utgörs av ett naturligt översvämningsområde i ett flackt
parti vall ca 400 meter från sjön. Lokalen är liten och ett
anläggande syftar främst till fosforrening. Placeringen medger
dämning men kräver även en del schaktning. Grova beräkningar
visar att en avskiljning på ca 100-150 kgN ha-1, år-1 är möjlig.
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12.6 Övriga åtgärdsförslag för näringsretention
Våtmarker ökar näringsretentionen i ett landskap genom att fungera som naturliga reningsverk,
främst för kväve och fosfor. Retentionen sker främst genom två processer: denitrifikation och
sedimentation. Det finns dock fler sätt att minska borttransport av näringsämnen från
jordbruksmark och därigenom minska näringsbelastningen på lokala recipienter och i
förlängningen havet.
Skyddszoner
Genom att bevara eller anlägga 5 – 10 meter breda obrukade markytor utmed vattendrag
hindras näringsämnen från att föras bort genom att näringen binds av vegetation i
skyddszonen. För att uppnå god effekt bör skyddszonen innehålla en flerskiktad vegetation.
Vegetationen hjälper även till att binda jorden i vattendragets brinkar med sina rotsystem.
Detta minskar vattnets eroderande verkan.
Erosionsskydd
I landskap med lätteroderad jordmån kan man med fördel anlägga erosionsskydd på särskilt
utsatta platser. Erosionsskydden kan till exempel utgöras av stenblock som man klär
vattendragets brinkar med. Detta hindrar vattnet från att föra med sig jordbundna
näringsämnen.
Stängsling
Där vattendraget passerar genom betesmark kan trampet från djuren starkt bidra till
frisättande av jordbundna och sedimenterade näringsämnen, främst fosfor. Genom att
begränsa tillgången till vattendraget vid särskilt erosionskänsliga sektioner minskas
vattendragets näringsbelastning.
Meandring
I jordbrukslandskapet har ofta vattendragens sträckning rätats ut för att underlätta markens
brukande. Genom att meandra ett vattendrag ökas vattendragets längd och vattnets hastighet
bromsas. Detta gör att näringsretentionen ökas genom en förstorning av den
näringsupptagande ytan samt att sedimentationen tilltar.

35

Planeringsunderlag för våtmarker

naturbyrån

Del 2 - Placeringsförslag

13 REFERENSER
Jordbruksverket rapport 2004:2, Kvalitetskriterier för våtmarker i odlingslandskapet
Vastra rapport 3, Våtmarksboken, ISBN 91-631-2737-7
ALcontrol, Rapport: Vattenkemi och växtplankton i Grindsbyvattnet och Assmunderödsvatten
2005 – 2007.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rapport 2009:5, Åtgärdsprogram för närsaltsbelastning
inom sjösystemet Grindsbyvattnet och Assmunderödsvatten

36

Planeringsunderlag för våtmarker

naturbyrån

Del 2 - Placeringsförslag

Bilaga - Principskiss över våtmarksprofiler

Exempel på utformning med sedimentfällor och ytor för kväveavskiljning.
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14 BAKGRUND
Rättslägesanalysen är utförd av FB Engineering på uppdrag av Naturbyrån i Göteborg HB. De
placeringsförslag som är föremål för rättslig utredning samt intrångsersättningar är lokalerna
benämnda MA1, MA2, MA4, NA1 och GA1.

15 METOD
En analys av ortsprismaterial utförs från uppgifter av utförda försäljningar och förrättningar
av ren jordbruksmark i området och regionen. En jämförelse utförs mot åsatta taxeringsvärden
varvid K/T analyseras (K=köpeskilling,T=taxeringsvärde). Ett K/T-tal vid den aktuella
värdetidpunkten används för att uppskatta ett marknadsvärde för normalmark inom det
aktuella värdeområdet.
Till den beräknade intrångsersättningen här lika med marknadsvärdeminskningen har en
uppskattning av tillfällig och annan skada därefter lagts till. Ortsprismaterialet har insamlats i
första hand från värderingsföretag samt mäklare och tillgänglig statistik på Internet.

16 INTRESSEN
De föreslagna våtmarksplaceringarna ligger inte inom mark som omfattas av: Detaljplan,
riksintressen av någon sort, nationalpark, Natura 2000-område, fornminnen, natur- eller
kulturreservat, naturminnen, Länsstyrelsen lövskogsinventering eller våtmarksinventering,
Skogsstyrelsens biotopskydd, naturvårdsavtal, naturvärdesobjekt, nyckelbiotoper eller
sumpskogar. MA1, MA2, och MA4 ligger inom ett av Länsstyrelsen utpekat regionallt
värdefullt odlingslandskap.

17 REGLER OCH REKOMMENDATIONER
17.1 Strandskydd
Grindsbyvattnet omfattas av strandskydd, se bilaga C. Placering GA1 kan komma att tangera
strandskyddsområdet. Övriga rättsligt utredda lokaler ligger inte inom strandskyddsområde.
När GA1:s omfattning är bestämd får gränserna stämmas av mot strandskyddet.
Enligt miljöbalken 7 kapitel 16 § får anläggningar som avhåller allmänheten från att vistas
inom ett område där allmänheten annars skulle ha fått färdas fritt inte uppföras inom ett
strandskyddat område. Inte heller får anläggningar utföras som väsentligen skulle försämra
livsvillkoren för djur- och växtarter. Om GA1 kommer att ligga inom strandskyddat område
bör kontakt tas med Länsstyrelsens naturvårdsenhet för att klargöra huruvida dispens från
strandskyddet krävs för våtmarken.
Nya bestämmelser om strandskyddet kommer att träda i kraft 2009-07-01. Enligt dessa
bestämmelser är det kommunen som i de flesta fall meddelar strandskyddsdispens.
Länsstyrelsen är fortsatt rådgivande och kan överpröva kommuns beslut.
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17.2 Vattenverksamhet
Att anlägga våtmarker av de storlekar som är aktuella i detta fall (mellan 0,4 och 1,5 hektar
stora) kräver att en anmälan om vattenverksamhet görs till Länsstyrelsen enligt förordning om
vattenverksamhet (1998:1388) 19 § 1 punkten. En anmälan om vattenverksamhet ska vara
skriftlig och utformas enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands läns rekommendationer se
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/32DBDC04-92E7-47BA-91CC9038D398564D/0/Anm_vattenverks_11_9a_miljobalken.pdf
En anmälan ska göras minst åtta veckor innan arbetet påbörjas. En anmälan innebär ett
enklare och snabbare förfarande än en tillståndsansökan men en anmälan har inte den
rättskraft som ett tillstånd ger. Verksamhetsutövaren kan därför välja att ansöka om tillstånd
trots att detta inte krävs.
För att kunna genomföra en anmälan är det mycket viktigt att verksamhetsutövaren har
rådighet över vattenområdet, dvs förfogar över det vatten där verksamheten ska bedrivas.
Detta är viktigt eftersom Länsstyrelsen inte prövar frågan om rådighet i ett anmälningsärende.
Rådighet har den som äger marken, har obegränsad servitutsrätt, tomträtt eller
nyttjanderättsavtal. Enligt lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 2
kapitlet 5 § har även kommunen rådighet för att bedriva vattenverksamhet som är önskvärd ur
allmän miljösynpunkt. Även frågor om ersättning mm ska verksamhetsutövaren och en
eventuell berörd sakägare ha klargjort själva, eftersom det inte görs i ett anmälningsärende.
Om parterna inte kan komma överens måste tillstånd sökas hos miljödomstolen.
Vattendragen vid placering MA1 och NA1 omfattas av dikningsföretag Myckleby Övra,
Myckleby Nedra, Otterdala och Krogeröd torrläggningsföretag 1934 respektive Naveröds
dikningsföretag 1960, se sid 40 om intrångsersättningar vid våtmarksplacering. De fastigheter
som ingår i dikningsföretaget bör anses vara sakägare i ett vattenärende. Anläggandet av
våtmarken kan innebära att en omprövning av dikningsföretaget blir aktuellt. En sådan
ansökan om omprövning inlämnas till Länsstyrelsen.
Om GA1 kräver strandskyddsdispens är det lämpligt att skicka in både anmälan om
vattenverksamhet och ansökan om strandskyddsdispens till Länsstyrelsens vattenvårdsenhet.
De behandlar då båda ärendena samtidigt. Reglerna om strandskyddet ändras dock 2009-0701 och därefter är det kommunen som i de flesta fall meddelar dispens.

17.3 Artskydd
Enligt Artportalen har inga rödlistade arter observerats vid de rättsligt utredda placeringarna
under tidsperioden 2007-2009. År 2006 noterades fågeln hämpling (hotkategori Near
Threathend, NT, dvs missgynnad) i lokalen Hogen belägen vid placering NA1. Enligt
"Inventering av ansvarsnatur och ansvarsarter i Orust kommun" från 2006 finns de rödlistade
växterna rödlånke (NT) och ävjebrodd (NT) vid Vassö där bäcken från Narveröd mynnar i
Grindsbyvattnet. Inga av dessa arter omnämns i Artskyddsförordningen (2007:845) och de
innehar inte något formellt skydd.

17.4 Biotopskydd
Bäckar som ligger i jordbruksmark och inte är mer än två meter breda omfattas av det
generella biotopskyddet enligt Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
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mm. Alla bäckarna kan anses vara mindre än två meter breda och rinner genom öppna
områden. Huruvida omkringliggande mark klassas som jordbruksmark är dock en
tolkningsfråga. MA1 ligger vid vall- och jordbruksmark, MA2 ligger vid en nyligen avverkas
alsumpskog, MA4 ligger vid vall- och jordbruksmark, NA1 och GA1 ligger vid betesmark.
Således kan bäckarna vid MA1, MA2, MA4, NA1 och GA1 anses omfattas av det generella
biotopskyddet. Inom ett biotopskyddsområde får åtgärder som kan skada naturmiljön inte
vidtas.
De föreslagna våtmarkerna är snarare ett tillskott till naturmiljön än en skada och någon
dispens bör därmed inte behövas. Det är dock bäst att diskutera frågan med Länsstyrelsens
naturvårdsenhet som också är de som skulle utfärda en eventuell dispens.

17.5 Områdesbestämmelser
17.5.1 Översiktsplan 1995 kontra 2008
Orust kommuns gällande översiktsplan vann laga kraft 1997-05-21. Denna är i stora delar
inaktuell och kommunen anser att det är de regler och rekommendationer som ges i det nya
förslaget till översiktsplan som man bör ta hänsyn till. Det nya förslaget skulle ha antagits i
december 2008 men istället gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen uppdraget att
ytterligare en gång diskutera översiktsplanen med Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Översiktsplanen kommer att tas upp till beslut i kommunfullmäktige sommaren 2009. De
delar som ska diskuteras med Länsstyrelsen berör inte området kring Grindsbyvattnet. Således
har i denna sammanställning bedömningen gjorts att det är mer relevant att redovisa
områdesbestämmelser från Översiktsplan 2008.
17.5.2 Markanvändning
I Orust kommuns förslag till ny översiktsplan "Översiktsplan 2008" ligger samtliga rättsligt
utredda placeringar inom område markerat "värdefull jordbruksmark". Brukningsvärd
jordbruksmark får enligt miljöbalken 3 kapitel 4 § endast tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk.
Att reducera kväveutsläppen från bland annat jordbruket kan anses vara ett väsentligt
samhällsintresse och lokaliseringsutredningen visar att dessa rättsligt utredda platser är de
lämpligaste för att uppnå önskvärd funktion. Förlusten av brukningsvärd jordbruksmark kan
således anses motiverad.
17.5.3 Särskilt bevarandevärde
MA1, MA2, och MA4 ligger inom områden markerade "särskilt bevarandevärde, hänsynsnivå
3". I Översiktsplan 2008 går följande att utläsa om dessa områden:
Vid all exploatering skall iakttas mycket stor försiktighet med hänsyn till de speciella värden för
landskapsbilden, natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet, som dessa områden inrymmer.
Särskild hänsyn skall tas till äldre kulturspår och rester av hävdpräglade gräsmarker och fetörtrika
klipphedar. Inom områden som i kulturminnesprogrammet utpekats som av särskilt värde med hänsyn
till kulturminnesvården skall ny bebyggelse utformas och placeras med stor hänsyn till den lokala
byggnadstraditionen. Orust kulturminnesprogram ger en god vägledning härvidlag. Om- och
tillbyggnader av äldre byggnader skall utföras varsamt.

Planerade våtmarketableringar anses inte stå i strid med denna rekommendation.
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18 INTRÅNGSERSÄTTNINGAR
FB Engineering har fått uppdraget att ta fram uppskattade värden för intrångsersättningar vid
våtmarksplaceringar inom avrinningsområdet Grindsbyvattnet/Assmunderödsvattnet, Orust
kommun. En våtmarksplacering kan betraktas som en permanent åtgärd för en mycket lång tid
framöver kanske rent av för all framtid. Denna åtgärd innebär vidare att marken som tas i
anspråk kan anses vara oanvändbar för markägaren. Marknadsvärdet av den ianspråktagna
marken kan därmed betraktas lika med marknadsvärdeminskningen vid en tänkt försäljning av
fastigheten.

Lokal M:A1
Total area: ca.0.5ha
Berörda fastigheter:

Krogeröd 1:4
Ottestala 3:1

Dikningsföretag/torrläggningsföretag: Ja - se bif. bilaga A, B från Jordbruksverket
Uppskattad total Intrångsersättning: 25 500 kr
Fastighet

Mark

Beskaffenhet
enl. tax.info

Dränering
enl. tax.info

Area (kvm)
(uppskattad
ung.delareal)

Ersättning
(kr/kvm)

Total
Ersättning
(kr)

Krogeröd
1:4

Åkermark
- odlad

Produktionsför måga sämre

Otillfredställande

ca.1000

5.00

5000

Ottestala
3:1

Åkermarkodlad

Produktionsförmåga sämre

Otillfredställande

ca.4000

5.00

20 000

Totalt

25 000 kr
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Lokal M:A2
Total area: ca.1ha
Berörda fastigheter:

Allmag 2:21
Krogeröd 1:5
Ottestala 3:1

Dikningsföretag/torrläggningsföretag: Nej - se bif. bilaga A, B från Jordbruksverket
Uppskattad total Intrångsersättning: 46 600 kr
Fastighet

Mark

Beskaffenhet
enl. tax.info

Dränering
enl. tax.info

Area (kvm)

Ersättning
(kr/kvm)

Total
Ersättning
(kr)

Allmag 2:21

Åkermark odlad

Produktionsförmåga sämre

Otillfredställande

ca.6000

5.50

33 000

Krogeröd
1:5

Impediment

ca.400

2.50

1 000

Ottestala
3:1

Åkermark
och
impediment

ca.3600

3.50

12 600

Totalt

46 600

Produktionsförmåga sämre

Otillfredställande
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Lokal M:A4
Total area: ca.1ha
Berörda fastigheter:

Myckleby-Berg 1:3
Totorp 1:1

Dikningsföretag/torrläggningsföretag: Nej - se bif. bilaga A, B från Jordbruksverket
Uppskattad total Intrångsersättning: 51 000 kr
Fastighet

Mark

Beskaffenhet
enl. tax.info

Dränering
enl.
tax.info

Area
(kvm)

Ersättning
(kr/kvm)

Total
Ersättning
(kr)

MycklebyBerg 1:3

Åkermark odlad

Produktionsförmåga normal

Tillfredställande

ca.2000

5.50

11 000

Totorp 1:1

Åkermark-ej
odlad

Produktionsförmåga normal

Tillfredställande

ca.8000

5.00

40 000

Totalt

51 000
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Lokal N:A1
Total area: ca.1.5ha
Berörda fastigheter: Myckleby-Hogen 1:28, 1:30, 1:31
Dikningsföretag/torrläggningsföretag: Ja - se bif. bilaga A, B från Jordbruksverket
Uppskattad total Intrångsersättning: 73 500 kr
Fastighet

Mark

Beskaffenhet
enl. tax.info

Dränering
enl. tax.info

MycklebyHogen
1:28

Åkermark - Produktionsför- Otillfredställ- ca.4000
måga normal
ande
odlad

MycklebyHogen
1:30

Åkermarkej odlad

Produktionsförmåga mycket
sämre

Otillfredställande

MycklebyHogen
1:31

Åkermarkej odlad

Produktionsförmåga normal

Otillfredställande
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Area
(kvm)

Ersättning
(kr/kvm)

Total
Ersättning
(kr)

5.75

23 000

ca.9000

4.50

40 500

ca.2000

5.00

10 000

Totalt

73 500
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Lokal G:A1
Total area: ca.0.4ha
Berörda fastigheter:

Grindsby 1:35

Dikningsföretag/torrläggningsföretag: Nej - se bif. bilaga A, B från Jordbruksverket
Uppskattad total Intrångsersättning: 8 000 kr
Fastighet

Mark

Beskaffenhet
enl. tax.info

Dränering
enl. tax.info

Area (kvm)

Ersättning
(kr/kvm)

Total
Ersättning
(kr)

Grindsby
1:35

Äng

Produktionsförmåga sämre

Otillfredställande

ca.4000

2

8 000

Totalt

8 000
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Bilaga B – Dikningsföretag, ritningar
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Bilaga C – Strandskydd

57

Del 3 - Rättsläge

Planeringsunderlag för våtmarker

naturbyrån

58

Del 3 - Rättsläge

