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Sammanfattning 
Säveåns vattenråd avser att undersöka möjligheter till att motverka övergöd- 

ning och förbättra vattenkvalitén i Svartån, Vårgårda kommun. Detta genom 

att undersöka lämpliga platser för att anlägga olika typer av biologiska re- 

ningsåtgärder. 

EnviroPlanning AB har fått i uppdrag att genomföra en inventering av samt- 

liga tillrinnande diken till Svartån samt ge förslag på lämpliga fysiska åtgärder 

för att minska tillförsel av övergödande ämnen till Svartån. 

Svartån är på många sträckor rätad och rensad, och rinner till stor del genom 

ett jordbrukslandskap. I övrigt består landskapet omkring av utdikade gamla 

myrar och våtmarker som idag delvis är skogbeklädda. Jordartssammansätt- 

ningen utgörs till största del av lera. Detta ger en förståelse för varför Svartån 

har den övergödningsproblematik den har idag. 

Vid inventeringen av Svartån noterades totalt 19 lägen där lämpliga åtgärder 

föreslagits. Åtgärdsförslagen utgörs i huvudsak av anläggande av fosfordam- 

mar, samt anläggande av våtmarker och olika typer av kantzoner längs med 

vattendraget. 

Projektet har medfinansierats med medel från Havs- och Vattenmyndigheten 

anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. 
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1 Uppdrag och syfte 
EnviroPlanning Ab har fått i uppdrag av Säveåns vattenråd och Göteborgsreg-
ionen (GR) att utreda hur vattenkvalitén i Svartån skulle kunna förbättras, i ett 
steg att närmare nå god ekologisk status.  

Övergödning är en stor anledning till att vattendraget idag inte når god ekolo-
gisk status. För att undersöka möjligheterna att kunna motverka eller minska 
övergödningsproblemen i Svartån har projektering av lämpliga åtgärder i ån 
genomförts. Utöver det har också en inventering av tillrinnande diken gjorts 
för att få en uppfattning om hur många diken som rinner till ån och varifrån.  

2 Bakgrund 
2.1 Svartån 
Enligt den statusklassning som Länsstyrelsen Västra Götaland har gjort för Sä-
veåns avrinningsområde är dess vattensystem i stort behov av kraftfulla åt-
gärder för att uppnå god ekologisk status. Säveåns vattenråd har identifierat 
tre vattendrag där insatser mot övergödning anses vara av stor vikt. Ett av 
dessa vattendrag är Svartån (SE644059-131814) i Vårgårda kommun. 

Svartån har liksom de två andra utvalda vattendragen, Mörlandaån och 
Mellbyån, stor övergödningsproblematik samtidigt som de ligger högt upp i 
avrinningsområdet. Detta gör att åtgärder bör prioriteras i dessa vattendrag 
eftersom det skulle kunna leda till betydande förbättring av vattenkvalitén 
nedströms. Denna rapport kommer enbart att avhandla Svartån.  

Svartån nu och då 

Enligt höjddata och historiska kartor har Svartån inte alltid sett ut som den 
gör idag. På sina ställen kan man till exempel tydligt se var huvudfåran en 
gång gick samt att i princip hela ån var meandrande. Idag är stora delar av 
Svartån rätade eller påverkade på annat sätt.  

Områdesbeskrivning och markförhållanden 

Svartån rinner idag genom ett landskap till största del bestående av åkermark. 
Även delavrinningsområdet domineras av jordbruksmark, då 29 % utgörs av 
detta, (Naturvårdsverket, 2020) tillsammans med myrmark samt barr-, löv- 
och blandskog Vissa sträckor rinner Svartån längs flera gamla våtmarker eller 
mossar som dikats ut, troligen i syfte att nyttja marken för skogsbruk och 
jordbruk.  

Inom delavrinningsområdet och längs Svartån består jordartslagret i huvud-
sak av finsediment såsom lera, samt sand och torv (mosstorv och kärrtorv) 
(SGU, 2020). Att lera och andra finsediment är det dominerande inslaget i 



 

3 (38) 
 

marken gör att det skulle vara möjligt för Svartån att återmeandra om det 
skulle ges möjlighet till det.  

2.2 Berörd lagstiftning  
Vattenverksamhet 

Allt grävande arbete i vattenområden betraktas som vattenverksamhet. Enligt 
11 kap. Miljöbalken (1998:808) och Förordning (1998:1388) om vattenverk-
samhet krävs tillstånd eller anmälan för detta. 

Generellt biotopskydd 

Vissa biotoper i jordbrukslandskapet är särskilt skyddsvärda eftersom de ut-
gör livsmiljöer för hotade djur- och växtarter. Dessa biotoper är generellt 
skyddade i hela landet enligt 7 kap. 11§ Miljöbalken. Länsstyrelsen får medge 
dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl.  

Biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet är alléer, källor, od-
lingsrösen, pilevallar, småvatten och våtmarker, stenmurar och åkerholmar. 
Till småvatten räknas öppna diken, dammar och andra vattenhållande eller 
fuktiga markområden (Förordning om områdesskydd (1998:1252) Bilaga 1).  

Strandskydd 

Generellt sett omfattas alla sjöar, vattendrag och kust i Sverige av strandskyd-
det enligt Miljöbalken 7 kap. 13§. Skyddet omfattar en sträcka på 100 eller 
maximalt 300 m från strandlinjen. Enligt Länsstyrelsens webbGIS omfattas 
Svartån inte av strandskyddet. Dispens för strandskydd behöver alltså ej sö-
kas i detta projekt.  

Kulturmiljölagen 

Det är viktigt att undersöka om fornlämningar finns i områden där åtgärder 
planeras. Enligt Riksantikvarieämbetets fornsök finns det fornlämningar om-
kring Svartån, främst i form av boplatser, men endast ett fåtal av dessa ligger i 
nära anslutning till ån. Projektet kommer inte att påverka dessa, då åtgärds-
förslagen i denna rapport har föreslagits utanför ytor med fornlämningar.  

2.3 Ekosystemtjänster  
Våtmarker och andra typer av vattenhållande åtgärder kan ha många positiva 
effekter på omkringliggande miljö. Till exempel fungerar de som naturliga re-
ningsverk genom att det sker en fördröjning av vattnet som kommer in i våt-
marksområdet. Fördröjningen möjliggör för denitrifikationsbakterier att fri-
sätta kväve från vatten till luft, samt ökad sedimentation av fosforpartiklar.  

Större åtgärder och åtgärder som efterliknar naturliga vattenhållande system 
kan bidra med ett flertal viktiga ekosystemtjänster – detta gäller i synnerhet 
för våtmarker. 

Våtmarkers ekossystemtjänster kan delas in i följande kategorier:  
 Grundvattenbildning  
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 Naturligt näringsupptag  

 Biologisk mångfald  

 Upptag av växthusgaser  

 Flödesutjämning  

 Rekreation 

2.3.1 Grundvattenbildning 
När vatten hålls kvar i ett landskap ökar grundvattenbildningen i området. 
Hur stor mängd grundvatten som kan bildas beror främst på tre saker; hur 
stor ytan är, hur länge vattnet stannar på ytan samt hur stor vattenpelaren är. 
En faktor som avgör hur väl våtmarken kan ”bilda” grundvatten är jordartens 
genomsläpplighet, som bör vara så stor som möjligt. Detta betyder att sand- 
och moränmarker kan ge bra grundvattenbildning medan täta lerjordar har en 
låg inverkan för grundvattenbildning. 

2.3.2 Naturligt näringsupptag 
Våtmarker fungerar som naturliga och kostnadseffektiva reningsverk genom 
att de kan avskilja både fosfor och kväve från inkommande vatten. Effektivite-
ten hos en våtmark beror på var och på vilket sätt den är anlagd. Våtmarken 
ska helst anläggas på ett läge där det finns en stor andel åkermark uppströms, 
för att få en så effektiv rening som möjligt. Om jordarna uppströms är eros-
ionskänsliga och intensivt odlade ökar nyttan. Våtmarken fångar fosfor i både 
lös och fast form. Den största reningen sker genom att fosforpartiklar sedi-
menterar till botten och fastläggs. Det fosforrika sedimentet kan sedan föras 
tillbaka till åkermark. Kväve renas främst genom att bakterier omvandlar 
kväve till luftkväve genom nitrifikation och denitrifikation. Dessa processer 
fungerar som effektivast i våtmarker eftersom vattnet ligger kvar länge i dessa 
områden. En viss del av näringsämnena tas även upp av växter och djur i våt-
marken (figur 1).  

En förutsättning för att en våtmark ska fungera bra för rening av både kväve 
och fosfor är att det finns både djupare och grundare partier i våtmarken. 
Även flera olika miljögifter kan renas i våtmarker genom att de binds i sedi-
ment eller omvandlas. 

Figur 1. Schematisk bild över en våtmarks renande funktion för fosfor och kväve. 
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2.3.3 Biologisk mångfald 
Mellan 70–90 procent av alla våtmarker har dikats ut i Sveriges odlingsland-
skap. Denna process startade främst i samband med industrialiseringen med 
syfte att utöka mängden brukbar mark. 

I samband med att sjöar, småvatten och våtmarker utdikades, samtidigt som 
vattendrag rätades och dränerades, har en stor mängd livsmiljöer för olika 
djur och växter försvunnit. Detta har lett till att flera av de arter som är stark-
ast bundna till våtmarker har tryckts undan. Detta avspeglas i att en femtedel 
av Sveriges rödlistade arter är just våtmarksarter (SLU Artdatabanken, 2020).  

Genom att nyskapa eller restaurera våtmarksmiljöer främjas den biologiska 
mångfalden genom att livsmiljöer återskapas för flera hotade arter av till ex-
empel groddjur, fåglar, fladdermöss och trollsländor. Nyttan för den biolo-
giska mångfalden ökar om våtmarken görs grund och med flacka och flikiga 
gränser, samt om den är fisk- och kräftfri.  

Den biologiska mångfalden bidrar också till en rad andra ekosystemtjänster 
såsom pollinering och skadedjursbekämpning.  

2.3.4 Upptag av växthusgaser 
Ett av Sveriges främsta upphov till växthusgasutsläpp beror på kontinuerlig 
utdikning och exploatering av som bidrar till utdikade organogena jordar. Or-
ganiskt material i dessa marker reagerar med syret i luften och bryts ner till 
flera olika potenta klimatgaser. Genom att åter blötlägga dessa marker avbryts 
denna process och läckaget upphör nästan helt och hållet.  

Våtmarker är i södra Sverige ofta högproduktiva marker med kraftig tillväxt 
av alger och växter. När dessa plantor tillväxer tar de upp koldioxid från atmo-
sfären, vilket sedan släpps tillbaka till stor del vid nedbrytning. En mindre del 
avv koldioxiden binds dock i sediment och låses i och med det långsiktigt in. 
Ett bra exempel på detta är myrmarker med långsam tillväxt av vitmossa som 
under tusentals år lagrat stora mängder kol i form av torv. 

2.3.5  Flödesutjämning 
Flödesutjämning är en åtgärds förmåga att jämna ut flödet nedströms och 
samtidigt hålla kvar vatten i landskapet. Detta blir en buffring mot både mot 
översvämningar och torka sker.  

Genom att magasinera flödesmängden och bromsa vattenflödet minskar eros-
ion och skador nedströms vid exempelvis skyfall, vårflod och andra högflöden.  

Vid torka fungerar våtmarksområdet som ett magasin som bidrar till att ett 
kontinuerligt utflöde bibehålls vilket gynnar de arter som är beroende av vatt-
net.  
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Vid tillfällen under delar av året då det finns mycket vatten i våtmarken kan 
det också finnas möjlighet att nyttja en del av detta i bevattningssyfte. Till vil-
ken grad en våtmark gynnar dessa syften beror på dess utformning, storlek 
och inkommande flöde. 

2.3.6 Rekreation 
Ett områdes rekreationsvärde ökar i regel alltid då det har inslag av vatten. 
Vatten bidrar till en mer levande miljö, både bokstavligt och bildligt talat. 
Även små vattenområden bidrar till ett mer levande intryck. Hur en våtmark 
ger extra rekreationsvärden beror till stor del på placering och utformning av 
den. Om våtmarken ligger längs vandringsleder eller tätorter ökar dessa vär-
den. Om våtmarken anläggs med en så naturlig form som möjligt förstärks 
även dessa effekter. 

2.4 Beskrivning av föreslagna åtgärder 
Inom projektet har tre olika åtgärder bedömts som aktuella. Dessa är våtmar-
ker, fosfordammar och anläggande av olika typer av kantzoner längs med vat-
tendraget. Dessa har olika syften och anläggs på olika sätt.  

2.4.1 Våtmarker 
Våtmarker skapas företrädesvis på två olika sätt; antingen genom att dämma 
upp en svacka i landskapet eller genom att schakta fram den. Många våtmar-
ker är ofta en kombination av båda dessa anläggningssätt. En våtmark bidrar 
med flertalet olika ekosystemtjänster som finns beskrivna under avsnitt 2.3. 

2.4.2 Fosfordammar 
Fosfordammar är anläggningar som syftar till att fånga fosfor, främst partikel-
bunden sådan. I ett område med hög fosforbelastning bör dammarna anläggas 
så nära källan som möjligt. Första steget i planeringen bör därför vara att un-
dersöka avrinningsområdet, då storleken på dammen ska anpassas till vatten-
flödet. Placeringen av anläggningen är viktig för att få en effektiv reningsåt-
gärd vad gäller reningskapacitet och kostnader. Dammens yta rekommende-
ras att vara större än 0,1–0,5 % av avrinningsområdet, men styrs även av 
mängden jordpartiklar som förväntas fångas upp. Dammarna kan dock vara 
mindre än så och ändå göra nytta, då de alltid kommer att kunna rena inkom-
mande vatten främst under perioder med låg vattenföring. Fosfordammar an-
läggs ofta på ytor där en våtmark kan vara ett alternativ men där man inte vill 
ta lika mycket mark i anspråk.  
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Generellt sett består en fosfordamm av en sedimentationsdamm och ett eller 
flera vegetationsfilter (figur 2). Det är viktigt att inte gräva för djupt i samtliga 
delar. Sedimentationsdammen bör vara 1–2 meter djup, medan vegetations-
filtrena inte bör vara djupare än 30–50 cm. Annars kan växterna ha svårt att 
etablera sig och det kan skapas snabba genvägar för vattnet. Det har visat sig 
att grunda våtmarker har en bättre fosforrening än djupa, och effektivast re-
sultat ger långsmala fångdammar vars olika komponenter är minst dubbelt så 
långa som breda. 

Trösklarna mellan de olika delarna ska vara låga, täta och erosionssäkrade och 
slänterna mot åkern ska vara flacka och besås med gräs. Filtren efter sedimen-
tationsdammen kan utformas på olika sätt och bestå av olika material. Det 
vanligaste är ett grunt våtmarksfilter med vattenvegetation. Detta är väldigt 
effektivt under förutsättning att växterna planteras in från start. Det tar oftast 
allt för lång tid att få en naturlig etablering, vilket kan leda till att vattnet hittar 
en snabb transportväg ut över den växtfria zonen i mitten.  

2.4.3 Återmeandring 
Många av våra tidigare meandrande vattendrag är nuförtiden rätade och ren-
sade i syfte att utöka åkermarken, så även Svartån. Detta faktum beror på att 
företeelsen meandring förekommer ofta i lämpliga åkermarksområden som 
utgörs av mer lättrörliga sediment/jordar. Rätning och rensning påverkar 
både vattendragets vattenhushållande förmåga, reningsförmåga och den bio-
logiska mångfalden. Ett vattendrag som ringlar sig fram i landskapet har en 
större renande effekt av närsalter än ett rätat och erbjuder dessutom livsut-
rymme åt många arter. Rätning eller omgrävning av vattendrag, såsom i Svar-
tåns fall, medför ökad flödeshastighet och därmed ökad erosion och minskad 
näringsreduktion. Det medför även negativ effekt på den biologiska mångfal-
den genom att antalet habitat för växt och- djurlivet minskar. Genom att åter-
meandra rätade vattendrag skapas därför förutsättningar för en minskad 
övergödning, flödesutjämning, ökad infiltration och ett rikare biologiskt liv i 
området.  

Figur 2. Schematisk bild av en fosfordamm. 
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Återmeandring kan göras på två sätt, antingen genom grävning eller med höj-
ning av bäckbotten för att återställa bäckbottennivån till dess ursprungliga 
läge. Ibland kan det vara svårt att avgöra tidigare bäckbottennivå men meto-
den fungerar på så sätt att flödeshastigheten minskas och i och med det ökar 
sedimentationen. Detta leder till en naturlig meandring över tid om jordarten 
är den rätta. I Svartåns fall utgörs stora delar av mer lättrörliga sediment, vil-
ket möjliggör beskrivna åtgärder. 

2.4.4 Ekologiskt funktionella kantzoner 
Kantzoner utgörs av gränslandet mellan vatten och land och kan, om de beva-
ras eller nyskapas på rätt vis, tillhandahålla flera viktiga ekologiska funktioner 
däribland:  
 Tillförsel av näring – löv och grenar som faller ner till marken och i vatten-

draget ger föda åt vattnets bottenfauna som är en viktig bas i vattnets nä-

ringsväv 

 Ökat antal habitat - bidrar till den biologiska mångfalden  

 Spridningskorridorer för djur och växter – Möjliggör och underlättar dju-

rens rörelser i landskapet samt växternas spridning 

 Mikroklimat – bidrar till att sänka temperaturen och öka fuktighetsgraden 

i och i närheten av vattendraget  

 Rening – en bred kantzon minskar erosionshastigheten och minskar nä-

ringstillförseln till vattendragen 

Ekologiskt funktionella kantzoner ligger nära åtgärdstypen ”Skyddszoner” 
men bör avgränsas som bredare och mer naturliga med ett större inslag av 
vedartad vegetation. 

2.4.5 Skyddszoner 
Skyddszonen är en beväxt yta mellan vattendrag och brukad åkermark. Det 
finns många fördelar med att anlägga skyddszoner vid vattendrag som anslu-
ter till lerhaltig åkermark. Skyddszonen fungerar som ett filter för fina jord-
partiklar, näringsämnen och partikelbundna växtskyddsmedel i ytavrinningen 
från åkermarken. Skyddszonen är vattenhushållande. Vegetationen motverkar 
också erosion genom att binda jordpartiklar och stabilisera leraggregat så att 
de inte följer med vattnet. Fosfor som är bunden till jordpartiklarna hålls då 
kvar i skyddszonen och kan på sikt tas upp av växterna i zonen. Anläggning av 
skyddszoner runt nyskapade reningsdammar av olika slag gör också nytta ur 
biologisk synpunkt genom att dessa bildar habitat som gynnar fåglar och 
andra djur.  

Det finns flera olika typer av skyddszoner. Den vanligaste är en 2–6 meter 
bred zon som ligger på åkermark och som gränsar till vatten (vattendrag, sjö, 
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hav, våtmark eller liknande). Inom denna zon får ingen jordbearbetning eller 
användande av gödselmedel eller kemiska växtskyddsmedel ske. Skyddszoner 
gör att det längs vattendraget bildas en lång sammanhållen struktur som eko-
logiskt binder samman landskapet. Detta har i sin tur positiva effekter på den 
biologiska mångfalden.  
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3 Metod 
3.1 Fältinventering 
För att utreda möjligheterna att kunna motverka eller minska övergödnings-
problemen i Svartån har en undersökning av lämpliga åtgärder i ån genom-
förts. Utöver det har också en inventering av tillrinnande diken gjorts för att få 
en uppfattning om var och hur mycket vatten som rinner till ån (figur 3).  

Inventeringen av tillrinnande diken utfördes genom att vandra längs med 
Svartån och notera samtliga öppna diken och täckdiken som rann ut i ån, med 
hjälp av appen Collector. Inventeringen genomfördes den 3 och 5 november 
2020 av Patrik Lindberg och Amanda Gudmundson. I samband med detta un-
dersöktes även möjligheter för att anlägga åtgärder för att rena tillrinnande 
vatten. Ytor som ansågs vara lämpliga för någon typ av reningsåtgärd identifi-
erades och ritades in i karta. I huvudsak baserades bedömningen av lägets 
lämplighet på tillflöde, höjdförhållanden och erosionsdata (figur 4).  

 

 

 

Vårgårda 

Figur 3. Översiktskarta över Svartåns delavrinningsområde och likaså inventeringsområde. 

Göteborg 

Vårgårda 
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3.2 Utredning av lämpliga lägen 
Efter inventeringen har en grundligare analys av utvalda platser gjorts för att 
utvärdera de åtgärdsförslag som noterades i fält. I analysen har en uppskatt-
ning av hur stor mängd näringsämnen som kan fångas upp för respektive åt-
gärdsförslag gjorts. Därtill har uppskattningar gjorts gällande renings-
kapacitet, kostnadseffektivitet samt positiva effekter för miljö och biologisk 
mångfald. Baserat på dessa uppskattningar har en prioriteringsordning av fö-
reslagna åtgärder gjorts där även åtgärdernas geografiska läge i vattensyste-
met räknats in. Till exempel har diken som har ett stort tillrinningsområde 
med hög andel jordbruksmark och som har en större risk för erosion priorite-
rats högre, eftersom vatten som rinner i dessa diken innehåller en större 
mängd övergödande ämnen. 

Underlag för uträkningar 

För uträkning av reningskapacitet med fokus på fosfor har schablonvärden an-
vänts som grundar sig på en vetenskaplig litteratursammanställning av över 
5500 artiklar (Land et al., 2016). I sammanställningen anges 1,2 g fosfor per 
kvadratmeter och år  som reningstal. Reningsvärdet divideras med anlägg-
ningskostnaden och multipliceras med 100 enligt följande ekvation för att få 
ut kostnadseffektiviteten. 

Kostnadseffektivitet (g fosfor/kr) = (1,2*arean (m2)/anläggningskostna-
den)*100 

 

Figur 4. Översikt över Svartåns delavrinningsområde samt data över graden av risk för erosion.  

Vårgårda 
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Schablonvärdena varierar i hög grad, i andra artiklar har reningsgrad upp till 
94 g fosfor/m2 och år angetts. Reningseffektiviteten beror i hög utsträckning 
på flera faktorer. Nedanstående dokument tar bara hänsyn till fosfor då mer-
parten av föreslagna åtgärder utgörs av typiska fosforfällor (tabell 1). 

• Flödestillrinning (m3/s) i förhållande till reningsdammens storlek och 
utformning 

• Fosforkoncentrationen i tillrinnande vatten (högre koncentration = 
högre reningsgrad) 

• Temperatur och tid på året 

 

Tabell 1. Schablon för uträkning av reningskapacitet och konstadseffektivitet. 

Aktivitet Schablonkostnader 

Schaktning per kubik (m3) 85 kr 

Anlägga dämme (enbart över-
fall, trä) 

30 000 kr 

Etableringskostnad 5 000 kr 

Anlägga betongdämme (med 
stor munk) 

75 000 kr (+ 50 000 kr) 

Anlägga kantzon (m2) 10 kr 
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4 Resultat 
Nedan redovisas samtliga förslag på lägen i Svartån där åtgärder anses lämp-
liga att anläggas. För varje åtgärdsförslag beskrivs typ av åtgärd, areal, plat-
sens geografiska läge, renings- och kostnadseffektivitet, möjliga konkurre-
rande intressen, prövningsbehov samt graden av prioritet. Samtliga åtgärds-
förslag redovisas i bilaga 1 samt på karta i figur 5.  

 
  

Figur 5. Översikt över föreslagna lägen för åtgärdsförslag.  
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4.1 Åtgärdsförslag Svartån 
1  

Åtgärd Skapa ett våtmarksliknande område, schakta 
för att öppna upp en del av ytan som idag utgör 
en typ av korvsjö. 

Areal åtgärd (m2) 771  

Areal tillrinningsområde (ha) Svartån 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6436442, E 361647 

Fastighet VÅRGÅRDA KULLINGS-SKÖVDE 1:1 
VÅRGÅRDA HOBERG 2:20 

Reningskapacitet (gram fos-
for per år) 

864 

Kostnadseffektivitet 2,83 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Järnväg 

Prövningsbehov - 

Prioritet Medel  

Områdesbeskrivning Aktuellt område ligger strax nedströms järnvä-
gen, där ån flyter parallellt med järnvägen och 
utgörs av en igensatt korvsjö. I och med att 
korvsjön ligger på andra sidan vattendraget ut-
gör järnvägen ett mindre problem, varför en 
avstämning med Trafikverket bör göras innan 
åtgärden påbörjas. 

Övrigt Åtgärden skulle förbättra reningsprocessen 
samt främja djurlivet, genom att skapa födo-
söks- och livsmiljöer för fåglar och groddjur. 
Schaktmaterial kan läggas ut längs i närheten. 
Jordbrukaren kan med fördel plöja åkern så att 
fårorna inte är riktade mot vattendraget utan 
går längs med. 
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Figur 6. Åtgärdsförslag 1 innebär att en svacka i landskapet längs ån utformas till ett mindre våt-

marksområde som skulle kunna öka rening av vattnet samt främja den biologiska mångfalden.  
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2  

Åtgärd Skapa en fosfordamm i befintligt tillrinn-
ande dike, samt anlägga dämme och 
eventuellt schakta på norra sidan i syfte 
att bredda.  

Areal åtgärd (m2) 445 

Areal tillrinningsområde (ha) 50 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6433938, E 367502 

Fastighet VÅRGÅRDA HOBERG 8:31 
VÅRGÅRDA HOBERG 2:20 

Reningskapacitet (gram fos-
for per år) 

534 

Kostnadseffektivitet 1,42 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk 

Prövningsbehov Biotopskyddsdispens 

Prioritet Medel – hög  

Områdesbeskrivning Djupt nedskuret dike, ca 2 m i överkant, 
med jordbruksmark på båda sidor. Den 
ena sidan verkar inte ha brukats på 
några år. 

Övrigt Ett mindre dämme i trä antingen med 
sättare eller ett v-ställt överfall kan med 
fördel anläggas här med erosionsskydd. 

 

 

Figur 7. Åtgärd nr 2 innebär att skapa en fosfordamm i ett tillrinnande dike. Marken på norra si-

dan av diket verkar vara svårbrukad.  
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3  

Åtgärd Anlägga våtmarksområde. Leda ett till 
Svartån tillrinnande dike till åtgärdsom-
rådet och därefter ut i Svartån.  

Areal åtgärd (m2) 1413 

Areal tillrinningsområde(ha) 21 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6434130, E 367600 

Fastighet VÅRGÅRDA HOBERG 8:31 

Reningskapacitet (gram fos-
for per år) 

1696 

Kostnadseffektivitet 1,69 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk 

Prövningsbehov Biotopskyddsdispens, anmälan vatten-
verksamhet 

Prioritet Medel 

Områdesbeskrivning Obrukad gammal åker, används troligen 
som vallodling. Omgärdas av Svartån och 
tillrinnande diken. Har ett flertal låg-
punkter som kan nyttjas som våtmark ef-
ter schaktning.  

Övrigt Förutom rening främjar åtgärden även 
djurlivet genom att skapa födosöks- och 
livsmiljöer för fåglar och groddjur. 

  

Figur 8. Åtgärd nr 3 innebär att skapa ett våtmarksområde i en del av en åker där det idag finns 

svackor som vid besöket var vattenfyllda.  
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4  

Åtgärd Anlägga kantzon för att stabilisera mar-
ken längs ån, och på så sätt motverka 
erosion och minska läckage av övergö-
dande ämnen.  

Areal åtgärd (m2) 3047 

Areal tillrinningsområde (ha) Svartån uppströms 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 367723, E 367723 

Fastighet VÅRGÅRDA HOBERG 8:31 
VÅRGÅRDA HOBERG 8:6 
VÅRGÅRDA HOBERG 5:2 

Reningskapacitet - 

Kostnadseffektivitet - 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk 

Prövningsbehov - 

Prioritet Medel - hög 

Områdesbeskrivning Åker utmed vattendraget med ingen eller 
mycket liten kantzon. 

Övrigt Anlägg kantzon där lutningen mot vat-
tendraget är betydande. Om det inte är 
täckdikat kan kantzon med fördel läggas 
utmed hela sträckan. 
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Figur 9. Åtgärd nr 4 omfattar att anlägga en kantzon längs med vattendraget. I dagsläget är kant-

zonen på sina ställen obefintlig. 
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5  

Åtgärd Anlägga kantzon för att stabilisera mar-
ken längs ån, och på så sätt motverka 
erosion och minska läckage av övergö-
dande ämnen. 

Areal åtgärd (m2) 2860 

Areal tillrinningsområde Svartån uppströms 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6434384, E 367701 

Fastighet VÅRGÅRDA HOBERG 8:28 
VÅRGÅRDA RENSVIST 2:2 
VÅRGÅRDA HOBERG 4:9 
VÅRGÅRDA HOBERG 4:8 

Reningskapacitet - 

Kostnadseffektivitet - 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk 

Prövningsbehov - 

Prioritet Medel – hög  

Områdesbeskrivning Åker utmed vattendraget med ingen eller 
mycket liten kantzon 

Övrigt Anlägg kantzon där lutningen mot vat-
tendraget är betydande. Om det inte är 
täckdikat kan kantzon med fördel läggas 
utmed hela sträckan. 



 

21 (38) 
 

 
  

Figur 10. Åtgärd nr 4 omfattar att anlägga en kantzon längs med vattendraget. I dagsläget är 

kantzonen på sina ställen obefintlig.  
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6  

Åtgärd Anlägga en fosfordamm. Vatten tillkom-
mer från inlopp från Svartån samt tillrin-
ning från åkern. 

Areal åtgärd (m2) 199 

Areal tillrinningsområde (ha) Svartån uppströms 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6434871, E 367869 

Fastighet VÅRGÅRDA SÖLVATORP 1:23 

Reningskapacitet 99 

Kostnadseffektivitet 0,76 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk 

Prövningsbehov Anmälan vattenverksamhet 

Prioritet Medel – p.g.a. att åtgärden är relativt bil-
lig, däremot är reningskapaciteten 
ganska låg.  

Områdesbeskrivning Svacka utmed Svartån som kan nyttjas 
som lek- och uppväxtområde för fisk 
samt även för viss näringsreduktion. 

Övrigt Schaktmassor används för att valla in 
området med en eller två öppningar mot 
vattendraget.  

  

Figur 11.Åtgärden innefattar att en del åkermark schaktas till en fosfordamm för att kunna ta 

emot vatten dels från Svartån och dels från tillrinnande vatten från åkermarken.  
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7  

Åtgärd Anlägga fosfordamm. 

Areal åtgärd (m2) 422 

Areal tillrinningsområde (ha) 4,5 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6435414, E 368567 

Fastighet VÅRGÅRDA SÖLVATORP 1:2 

Reningskapacitet 506 

Kostnadseffektivitet 0,97 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk 

Prövningsbehov Biotopskyddsdispens 

Prioritet Medel 

Områdesbeskrivning Dike i kraftigt lutande markavsnitt med 
åker på båda sidor.  

Övrigt Dämm upp till nivå med inkommande 
täckdikesmynningsnivå, ca 70 cm. 
Trädämme med överfall, enklast möjliga. 

 

 
  

Figur 12. Åtgärd nr 7 innefattar att anlägga en fosfordamm i det befintliga dike som mynnar ut i 

Svartån. Området har en lutning ner mot vattendraget. 
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8  

Åtgärd Anlägg fosfordamm. 

Areal åtgärd (m2) 4683 

Areal tillrinningsområde (ha) 238 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6435758 E 368826 

Fastighet VÅRGÅRDA SÖLVATORP 1:2 

Reningskapacitet 5619 

Kostnadseffektivitet 4,3 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruksmark som kan påverkas av för-
höjda vattennivåer 

Prövningsbehov Biotopskyddsdispens 

Prioritet Hög – p.g.a. mycket stort tillrinningsom-
råde med delvis hög erosionsrisk.  

Områdesbeskrivning Djupt skuret och brett dike mellan två 
åkrar. Uppströms stort område med hög 
andel åkermark. 

Övrigt Åtgärden innefattar en eller två fosfor-
dammar som skiljs åt av en mindre grus-
väg. Dämmet bör gjutas i betong med an-
tingen sättare eller munk. 

 

 

 

 

Figur 13. Åtgärd nr 8 innebär att fosfordammar skapas utifrån det dike som rinner till Svartån. 
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9  

Åtgärd Anlägg fosfordamm.  

Areal åtgärd (m2) 585 

Areal tillrinningsområde (ha) 55 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6435864, E 368598 

Fastighet VÅRGÅRDA SÖLVATORP 1:2 
VÅRGÅRDA SÖLVATORP 1:6 

Reningskapacitet 702 

Kostnadseffektivitet 1,7 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk 

Prövningsbehov Biotopskyddsdispens 

Områdesbeskrivning Djupt skuret dike mellan två åkrar 

Prioritet Hög – p.g.a. att åtgärden är relativt billig 

Övrigt Dämm upp med ett enkelt träddämme 
och förstärk med erosionsskydd. 

  

Figur 14. Åtgärd nr 9 innebär att ett tillrinnande dike formas till en 

fosfordamm. 
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10  

Åtgärd Anlägga kantzon för att stabilisera mar-
ken längs med sträckan och på så sätt 
motverka erosion och minska läckage av 
övergödande ämnen. Anlägg också en 
tröskel som bestämmande sektion i Svar-
tån för att möjliggöra naturlig återme-
andring över tid. 

Areal åtgärd (m2) 5819 

Areal tillrinningsområde (ha) Svartån 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6436647, E 367554 

Fastighet VÅRGÅRDA DEGRABO 1:11 
VÅRGÅRDA FRÖTORP 1:13 

Reningskapacitet - 

Kostnadseffektivitet - 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk och skogsbruk 

Prövningsbehov Anmälan vattenverksamhet 

Prioritet Hög – p.g.a. relativt billig åtgärd, samt att 
åtgärden kommer att innebära ett 
mycket mindre tillskott av övergödande 
ämnen till ån.  

Områdesbeskrivning Bäcken är delvis kraftigt eroderad vilket 
på sina ställen har lett till små skred. 
Åkerbruk på östra sidan och skogsbruk 
på västra sidan. Västra sidan utgörs troli-
gen av en gammal igenväxt och utdikad 
mosse/våtmark. 

Övrigt Höj bestämmande sektion i syfte att åter-
meandra på sikt. Tröskla med hjälp av ett 
trädämme ca 30 cm högt. På detta sätt 
börjar ån sedimentera uppströms vilket 
sätter igång återmeandringsprocessen. 
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Figur 15. Åtgärd nr 10 innebär att en kantzon anläggs längs vattendraget.  
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11  

Åtgärd Anlägga våtmark, samt lägga igen ett 
dike för att åstadkomma lika höjdförhål-
landen på ytan.  

Areal åtgärd (m2) 3738 

Areal tillrinningsområde (ha) 280 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6437087, E 367664 

Fastighet VÅRGÅRDA RENSVIST 2:24 
VÅRGÅRDA FRÖTORP 1:3 

Reningskapacitet 4485 

Kostnadseffektivitet 1,49 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk 

Prövningsbehov Biotopskyddsdispens 

Prioritet Medel (mycket schakt vilket drar ner pri-
oriteten) 

Omgivningsbeskrivning Dike mellan två åkerpartier med hög lut-
ningsgrad. Erosionsskador utmed di-
keskanter. 

Övrigt Vid besöket sågs en tydlig partikelgradi-
ent mellan vattnet från diket som myn-
nar ut i Svartån och Svartåns vatten. 
Detta visar på att Svartån tillförs mycket 
partiklar från diket samt sannolikt 
mycket näringsämnen. 

 

Figur 16. Åtgärd nr 11 innefattar att anlägga ett våtmarksområde. 
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12  

Åtgärd Anlägga fosfordamm 

Areal åtgärd (m2) 653 

Areal tillrinningsområde (ha) 129 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6437456, E 367461 

Fastighet VÅRGÅRDA RENSVIST 2:3 

Reningskapacitet 783 

Kostnadseffektivitet 2,6 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk 

Prövningsbehov Anmälan om vattenverksamhet och bio-
topskyddsdispens. 

Områdesbeskrivning Dike mellan två åkerpartier i ett lätt böl-
jande landskap. Diket avvattnar delvis 
även en del skog. 

Prioritet Hög  

Övrigt Mindre åtgärd med hög effekt t.ex. kan 
ett mindre trädämme göra stor nytta 
med avseende på reningseffektiviteten. 

  

Figur 17, Åtgärd nr 12 innefattar anläggande av en fosfordamm i befintligt dike.  
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13  

Åtgärd Anlägga fosforfälla 

Areal åtgärd (m2) 1466 

Areal tillrinningsområde (ha) 128 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6437469, E 366232 

Fastighet VÅRGÅRDA RENSVIST 2:3 

Reningskapacitet 1759 

Kostnadseffektivitet 5,86 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk.  

Prövningsbehov Anmälan och biotopskyddsdispens 

Prioritet Hög 

Områdesbeskrivning Djupt skuret dike mellan två närliggande 
åkrar.  

Övrigt Anlägg dämme vid mynning mot Svartån. 
Trädämme, ca 1,4 m högt från botten. 

 
 

Figur 18. Åtgärd nr 13 innebär att en fosfordamm skapas i ett befintligt dike som i dagsläget är 

djupt och har en skarp skärning.  
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14  

Åtgärd Anlägga fosfordamm. 

Areal åtgärd (m2) 803 

Areal tillrinningsområde (ha) 137 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6437228, E 365678 

Fastighet VÅRGÅRDA RENSVIST 2:2 

Reningskapacitet 963 

Kostnadseffektivitet 3,2 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk.  

Prövningsbehov Anmälan och biotopskyddsdispens 

Prioritet Hög 

Områdesbeskrivning Åker och skogslandskap i närområdet. 

Övrigt Dike mellan två åkrar anlägg trädämme 

  

Figur 19. Åtgärd nr 14 innebär att ett tillrinnande dike omformas till en 

fosfordamm. 
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Figur 20. Åtgärd nr 15 innebär att ett tillrinnande dike omformas till en fosfordamm. 

15  

Åtgärd Anlägga fosfordamm. 

Areal åtgärd (m2) 550 

Areal tillrinningsområde (ha) 11 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6436661, E 362688 

Fastighet VÅRGÅRDA BERGSTENA 7:3 

Reningskapacitet 660 

Kostnadseffektivitet 2,2 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk 

Prövningsbehov Biotopskyddsdispens och anmälan om 
vattenverksamhet 

Prioritet Medel 

Övrigt Närhet till beväxt torvmark med mindre 
andel jordbruksmark. Anlägg trädämme 
med överfall. 
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16  

Åtgärd Anlägga fosfordamm. 

Areal åtgärd (m2) 398 

Areal tillrinningsområde (ha) 10 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6436581, E 362371 

Fastighet VÅRGÅRDA BERGSTENA 7:3 

Reningskapacitet 478 

Kostnadseffektivitet 1,59 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk och skogsbruk 

Prövningsbehov Biotopskyddsdispens 

Prioritet Medel 

Områdesbeskrivning Dike i ett utdikat torvmarksområde, nu-
mera delvis skogsbeklätt. 

Övrigt Anlägg trädämme ca 40 cm högt. Medför 
dock att skogen tillväxer sämre. 

 

Figur 21. Åtgärd nr 16 innebär att ett tillrinnande dike omformas till en 

fosfordamm. 
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17  

Åtgärd Anlägga fosfordamm. 

Areal åtgärd (m2) 755 

Areal tillrinningsområde (ha) 25 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6436551, E 362312 

Fastighet VÅRGÅRDA BERGSTENA 7:3 

Reningskapacitet 906 

Kostnadseffektivitet 3,02 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk och skogsbruk 

Prövningsbehov Biotopskyddsdispens och anmälan om 
vattenverksamhet 

Prioritet Medel 

Områdesbeskrivning Utdikade gamla torvmarker som an-
vänds för åkerbruk/vallodling. 

Övrigt Trädämme i åkerlandskap i ett mindre 
dike.  

 

Figur 22. Åtgärd nr 17 innebär att ett tillrinnande dike omformas till en fosfordamm. 
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18  

Åtgärd Anlägga fosfordamm. 

Areal åtgärd (m2) 245 

Areal tillrinningsområde (ha) 9 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6436578, E 362018 

Fastighet VÅRGÅRDA BERGSTENA 12:1 

Reningskapacitet 294 

Kostnadseffektivitet 0,98 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Skogsmark och jordbruksmark 

Prioritet Låg – p.g.a. litet tillrinningsområde 

Övrigt Anlägg mindre trädämme i syfte att 
dämma lite i ett dike. 

 

 
  

Figur 23. Åtgärd nr 18 innebär att ett tillrinnande dike omformas till en fosfordamm. 
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19  

Åtgärd Anlägga fosfordamm. 

Areal åtgärd (m2) 379 

Areal tillrinningsområde (ha) 28 

Koordinater (SWEREF99 TM) N 6436442, E 361647 

Fastighet VÅRGÅRDA BERGSTENA 10:25 

Reningskapacitet 454 

Kostnadseffektivitet 1,5 

Möjliga konkurrerande in-
tressen 

Jordbruk och skogsbruk 

Prövningsbehov Anmälan och dispens. 

Prioritet Medel 

Övrigt Dike i ett gammalt utdikat torvrikt om-
råde. Sannolikt gammal våtmark. Mindre 
åtgärd med trädämme rekommenderas. 
(Bild saknas då det blev för mörkt att fo-
tografera) 
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4.1.1 Tillflöden Svartån 
Vid inventeringen av tillflöden till Svartån hittades ett stort antal öppna diken 
och täckdiken. I huvudsak utgjordes dessa av öppna diken. I bilaga 2 finns kar-
tor över samtliga diken som noterades vid inventeringen. Observera att varje 
dike som visas på kartorna inte representerar dess fulla längd, utan enbart att 
det utgör ett tillflöde till Svartån.  
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