är möjligt att genomströmningsproblem kari uppstå vintertid. Detta kan kräva speciell
utrustning. Anläggningen är relativt enkel och vattnets naturliga fall kan troligtvis utnyttjas.
Andra möjligheter: Det går också att anlägga en motsvarande våtmark på åker intill
reningsverket (Stigen 4:13). Marken invallas på nödvändiga sidor. De tekniska
förutsättningarna är desamma som i förslaget ovan. Däremot blir ägarförhållandena mer
komplicerade.
VÅTMARK INVID LILLÅN I GATERSBYNBÄCKEN
Objekt nr: 909, MDB-avro 372
Fastighet: Gatersbyn 1:77
Beskrivning: Norr om Lillån, strax väster om Gatersbynbäckens utlopp, finns ett låglänt stycke
av en större åker som ofta står under vatten vintertid. Gatersbynbäckens tillrinningsområde är ca
57 ha, uppskattningsvis hälften är åker. Den faller ca 1% i området mellan landsvägen och
Lillån. Vattnet i bäcken har varit något grumligt, trots att större delen av åkern i
tillrinningsområdet ligger i betes- eller slåttervall. Marken är erosionskänslig. Bäckens
tillrinningsområde är litet och våtmarkens huvudsakliga funktion skulle vara att permanenta den
normala översvämning som redan finns vintertid på åkern, dra undan åkern från odling och
skapa ett större "vattenrike" i området. Marken är täckdikad på 1960-talet.
Anläggning: En invallning görs mot Lillån och Gatersbynbäckens fåra leds till marken. En
våtmark skapas som kan få en vattenyta på ca 1,5 ha och kan beröra ca 3 ha av nuvarande åker.
Täckdikningen sättas ur funktion i området och ovanförliggande täckdikning måste ledas om.
Våtmarken skulle troligtvis torka ut sommartid. Den skulle bli en mycket effektiv närsaltfälla för
Gatersbynbäcken.
DAMM I LILLÅN VID DESS UTLOPP
Objekt nr: 910, MDB-avro 372
Fastighet: Färgelanda prästgård 1:204, Dyrtorp 1:4
Beskrivning: Lillån rinner i en relativt djup åfåra genom Färgelanda samhälle. Vid utloppet i
V alboån finns en liten madmark som står helt under vatten vid högflöden. Kommunala VAledningar finns i omgivande jämvägsbank och mark.
Anläggning: Madmarken invallas med sten och lera och åns utlopp dämms upp något ovanför
V alboåns lågvattennivå. Vid lågflöde i vattendragen bildas en damm som kan ha god effekt som
närsaltfälla. Problemet uppstår vintertid vid högvattenflöden. V alboån översvämmar då
invallningen. Vattnet stiger i Lillån. Dels förlorar dammen sin funktion, dels utgör den ett fast
hinder för Lillåns vatten. Inga VA-ledningar eller dagvattenledningar f'ar sättas under vatten på
grund av dämningen. Ingen annan mark f'ar heller riskeras. Omständigheterna måste undersökas
noga av en vattentekniker. Våtmarken kan bli ca 0,5 ha.
BEFINTLIG VÅTMARK INTILL V ALBOÅN, ÖSTRA ÖDEBORG
Objekt nr: 1001, MDB-avro 365
Fastighet: Brötegården 1:4
Beskrivning: På östra sidan om V alboån, strax norr om Ödeborgs samhälle, ligger en stor
våtmark. Den gamla banvallen från Lelångenbanan delar våtmarken i två delar. En vall är anlagd
i söder mot ett awattningsdike. Brötegårdsbäcken norr om Brötegården är omgrävd och
mynnar i våtmarken. En mindre pump (enfas, ca 12 kbm/t) med nivåvakt förser våtmarken med
vatten från V alboån via en brunn och dike när inte bäckens vatten räcker till.
Tillrinningsområdet är ca 70 ha, våtmarken inräknad. Andelen åker är hög, drygt 50%.
Våtmarkens areal är ca 6,5 ha. En enstaka mätning av inkommande och utgående vatten i
våtmarken som gjordes av Miljö- och hälsoskyddskontoret våren -95 antyder att
fällningseffekten på kväve och fosfor är god, ca 50-60%. Fågellivet i området har ökat betydligt
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sedan våtmarken anlades 1992. Den är ett populärt promenadmål för Ödeborgsboma i området.
Anläggningsförbättringar: Våtmarken skulle kunna utnyttjas ännu mer som närsaltfälla genom
att öka mängden genomströmmande vatten. Om våtmarken antas ha ett medeldjup på 0,4 meter,
blir dess volym ca 26.000 kbm. Om en teoretisk genomströmningstid på tre dagar önskas för att
våtmarken skall ha en god kvävereningseffekt, kan 350-400 kbm vatten per timme föras till
våtmarken. Vattnet finns i Valboån och/eller i Norra Håvestensbäcken. Problemet är att
självfallet i dessa vatten inte räcker till. Valboåns vatten :far pumpas in eller ledas dit med
självtryck via slang eller rör från en plats högre upp i ån. Att leda dit Norra Håvestensbäckens
vatten stöter på liknande problem. Det skulle kräva grävning av nya diken och kulvertering av
dessa. Dessa lösningar leder till stora anläggnings- och driftskostnader, vilket gör att de
troligtvis inte går att realisera just nu.
VÅTMARK INTILL V ALBOÅN I VRINEBÄCKEN
Objekt nr: 1002, MDB-avro 365
Fastighet: Ryk 1:18, Vrine 3:117
Beskrivning: På västra sidan om Valboån, alldeles norr om Ödeborgs samhälle, ligger ett stycke
mark som huvudsakligen är madmark idag. Tillrinningsområdet är totalt ca 13 5 ha. Knappt
hälften är åkermark. En högspänningsledning korsar marken i nordsydlig riktning. En markväg
går utmed berget i väster. En transformator finns vid Mjölnerudsvägen. Marken är redan nu en
ypperlig våtmark under den kalla årstiden.
Anläggning: En invallning görs på tre sidor (det är osäkert om gamla grävmassor utmed
Valboån är höga nog). Våtmarken kan bli ca 10 ha. Vattenytan kan stå ca 0,5 m över lägsta
madmarksytan och grunda upp mot berget. Den nuvarande markvägen kommer att beröras av
våtmarken och måste troligtvis flyttas västerut. För att hålla våtmarken blöt sommartid och för
att utnyttja den effektivare som närsaltfälla kan mer vatten tillföras än vad Vrinebäcken kan
förse den med. V alboåns vatten kan pumpas in eller ledas dit med självtryck från en högre plats
högre upp i ån. Dessa lösningar leder till stora anläggnings- och driftskostnader, vilket gör att
de troligtvis inte går att realisera just nu. Om våtmarken :far ett medeldjup på 0,25 meter, blir
dess volym ca 25 .000 kbm. Om den teoretiska genomströmningstiden skall vara minst tre dagar
för att våtmarken skall ha god kvävereningseffekt kan ca 350 kbm vatten per timme föras till
våtmarken.
DAMM INTILL V ALBOÅN VID ÖDEBORGS RENINGSVERK
Objekt nr: 1003, MDB-avro 365
Fastighet: Ödeborg 1:15
Beskrivning: Söder om reningsverket i Ödeborg ligger ett markområde som är avsatt till
industrimark. Fyllmassor är tippade och utjämnade i området. Mot ån är marken fortfarande
orörd och här finns ett par mindre bäckraviner som mynnar i V alboån. De är bevuxna med gräs,
lövträd eller lövsly.
Anläggning: I en av ravinerna mot Valboån byggs en dammvall utmed ån, se kartan. En damm
bildas. Storleken blir beroende av höjden på vallen. Avloppsvattnet från Ödeborgs reningsverk
leds via slang eller kulvert till ravinen. Höjdförhållandena är inte undersökta i området, men det
är möjligt att vattnet kan rinna med självfall till dammen. Om detta inte går fördyras
anläggningen (vattnet släpps idag trycklöst från reningsverket ca 1,5 meter under markplanet).
Medelflödet genom reningsverket är ca 800-900 kbm per dygn. En damm på ca 3.000 kbm
skulle ge avloppsvattnet en teoretisk uppehållstid i dammen på ca 3 dygn och borde kunna fälla
en stor del av avloppsvattnets kväve. Dammytan blir beroende av medeldjupet i dammen.
Dammen kan bli mellan 2.000-4.000 kvm. Enligt en uppgift är marken intill Valboån instabil,
vilket kan skapa problem vid en anläggning.
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DÄMME I V ALBOÅN
Objekt nr: 1004, MDB-avro 365
Fastighet: Ödeborg 1:15, Torsberg 1:63
Beskrivning: Nedanför Ödeborgs reningsverk och strax ovanför Ödeborgs fotbollsplan rinner
mindre bäckar till V alboån genom djupa raviner. Dessa raviner skapar en liten öppning och en
breddning i V alboåns f'ara som för övrigt rinner ganska djupt och trångt genom området. På
östra sidan om ån har tidigare grävts upp lera. Fallet i ån är ca 0, 1% . Tillrinningsområdet är ca
40.000 ha och andelen åker är ca 21%.
Anläggning: Ån dämms med sten eller stenkross i själva åf'åran nedanför det bredare området.
Detta leder till att ett lågt fall skapas, kanske 0,5 m. En mindre damm bildas. Storleken kan bli
0,2-0,4 ha större än nuvarande f'ara. Ingen speciell mark berörs. Ån faller kraftigt vid
vattenfallen i Ödeborg och Torp. Hagforsen ligger däremellan. Ytterligare ett fall skapas i
V alboån. Dämningen måste bedömas ur naturvårdssynpunkt och projekteras av en
vattentekniker. Bromseffekten på vatten, jord och närsalter blir liten, åtminstone vid höga
vattenflöden. En positiv effekt är att "vattenriket" i området ökar, framför allt sommartid.
VÅTMARK.IHÅVESTENSBÄCKEN
Objekt nr: 1005, MDB-avro 365
Fastighet: Håvesten 2:24, 1: 16
Beskrivning: Bäcken rinner i en grävd fåra genom en jordbruksdal som planar ut mer och mer.
Utmed Lelångenbanans gamla banvall går ett djupt dike som bäcken rinner ut i för att sedan
rinna genom en kulvert under banvallen ut i Valboån. Avrinningsområdet är ca 60 ha. Andelen
åker är hög, drygt hälften av ytan.
Anläggning: Ett dämme anläggs i diket före kulverten genom banvallen. En våtmark skapas som
breder ut sig huvudsakligen åt öster och söder. Våtmarken berör mycket åkermark. Där
grundvattnet står lågt nog får nya kantdiken grävas mot våtmarken och täckdikningen anpassas
till detta. Våtmarken kan bli 1-2 ha beroende på hur högt dämmet görs. Våtmarken kan bli en
mycket effektiv närsaltfälla lokalt i bäcken.
DAMMIÖDEBORGSKYRKBÄCK
Objekt nr: 1006, MDB-avro 365
Fastighet: Ödeborg 1:30, Brötegården 1:4
Beskrivning: När bäcken närmar sig Ödeborgs bebyggelse går den ned i en djup ravin. I botten
av ravinen finns en blötmark runt bäckf'aran. Ovanför industriområdet går bäcken in i en kulvert
och kommer ut strax norr om reningsverket. Marken lutar ca 2-3% i genomsnitt i området.
Mellan Dalvägen och Husmansvägen äger kommunen mark ned till bäcken. Här ligger en
gammal kommunal vattentäkt och numera går VA-ledningar i en vall utmed norra bäcksidan.
Anläggning: Ett dammvall med bräddavlopp anläggs i ravinen något ovanför Husmansvägens
förlängning, se kartan. Ett vall på ca 2 m skulle skapa en damm på 0,5-1 ha och som skulle bli
ca 100-150 m lång. Dammen ligger ovanför kommunens VA-ledningar och kan nå upp till
bäcksammanflödet ovanför. Ingen åkermark berörs. Dammen torkar troligtvis ut under
sommaren.
Andra möjligheter: Det är möjligt att anlägga en mindre damm längre ned i bäckf'aran alldeles
innan bäcken går in i kulverten. Dammen kan inte bli lika stor, men den f'angar in mer åkermark.
Denna möjlighet har inte undersökts närmre.
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DAMMITORSBERGSBÄCKEN
Objekt nr: 1007, :MDB-avro 365
Fastighet: Torsberg 1:2, 1:3, Vrine 3: 1
Beskrivning: Bäcken rinner genom en vacker, pastoral naturbetesravin ned mot Ödeborgs
samhälle. Ravinbotten är blötmark. Avrinningsområdet är totalt ca 110 ha och uppskattningsvis
hälften är åkermark. Bäcken faller ca 1-1,5% i genomsnitt.
Anläggning: Ett dämme med bräddavlopp anläggs så högt upp i ravinen ovanför kommunens
vattentäkt att grundvattenrören inte berörs, se kartan. Dämmet kan vara ca 1-1,5 meter högt.
En damm på drygt 1 ha, ca 200-250 m lång, skapas. Tillrinningsområdet är ca 90 ha. Dammen
rar inte skada grundvattentäkten. Ingen åkermark berörs. Naturvärdet på naturbetesmarken
måste beaktas. Dammen kommer troligtvis att torka ut under sommaren.
DAMMIRUBBESTADBÄCKEN
Objekt nr: 1008, MDB-avro 365
Fastighet: Rubbestad 1:2, Hagen 2: 1
Beskrivning: Bäcken rinner forsande och slingrande genom en blandskogsbevuxen ravin ned till
Valboån. När ravinen börjar ta slut öppnar sig ett mindre naturbeteslandskap. Detta håller på att
växa igen med ung barrskog. Sista biten före Valboån rinner bäcken i en grundare rara med åker
gränsande på norra sidan.
Anläggning: 1. Ett dämme, med vattenytan ca 1 meter över markytan, anläggs vid utloppet i
Valboån, se kartan. En damm bildas som kan bli ca 120 m lång och drygt 0,5 ha stor. Dammen
ställer det låga partiet av åkern norr om bäcken under vatten.
2. Ett dämme anläggas ca 130 m upp från utloppet i Valboån vid en befintligjordbank. Ett
dämme med en vattenyta ca 1 meter över markytan kan ge en damm på drygt 0,5 ha. Dammen
berör gammal blötmark och naturbetesmarken. Dämme kan anläggas högre upp i bäckravinen
också. Naturvärdet i ravinen måste beaktas.
DAMM I MOSSTORPSBÄCKEN
Objekt nr: 1009, MDB-avro 365
Fastighet: Mosstorpet 1: 1, Rubbestad 1:2
Beskrivning: I närheten av V alboån rinner bäcken genom en öppen, djup ravin som är naturbete.
Tillrinningsområdet är ca 60 ha. Knappt en tredjedel av marken är åker.
Anläggning: Ett dämme anläggas ca 70 meter upp från Valboån i ravinen. Med en vattenyta ca 2
meter över markytan vid dämmet bildas en ca 140 m lång och ca 0,5 ha stor damm, se kartan.
Enbart betesmark berörs.
DAMMIÖSTBYBÄCKEN
Objekt nr: 1010, MDB-avro 365
Fastighet: Östby 1:6
Beskrivning: Nedanför landsvägen och åker rinner bäcken in i en bred ravin, skapad av den
tidigare slingrande ån. Ravinbotten är först en naturbetes-blötmark. Nära utloppet i V alboån
växer sedan en vacker lövskog i ravinen.
Anläggning: Ett dämme anläggs ca 100 meter upp från utloppet i V alboån. Om vattenyta är ca
2-3 m över markytan vid dämmet bildas en damm, ca 500 m lång och ca 3-4 ha stor. Vattnet
kan nå upp till åkern på Berg 1:3 utan att direkt beröra denna. Dammen berör betesmark, en
markväg, en träbro till ett skogsskifte och befintligt stängsel. Marken har förutsättningar att bli
en mycket fin våtmark! Naturvärdet i ravinen måste beaktas.
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DA1\1MIHÖGENBÄCKEN
Objekt nr: 1011, MDB-avro 365
Fastighet: Högen 1:8
Beskrivning: När bäcken lämnar skogen rinner den ned i en djup ravin, bestående av ett vackert
naturbeteslandskap. En liten bäck från åkern vid Högens gård rinner till från norr. Bäcken
fortsätter under landsvägen ned till V alboån i en något grundare ravin.
Anläggning: Flera alternativ är möjliga. En damm nära Valboån blir effektivast.
1. Ett dämme anläggs i ravinens förträngning strax före V alboån. En vattennivå på ca 2 meter
över mark vid dämmet kan skapar en damm upp till landsvägen, drygt 1 ha stor.
2. Ett dämme anläggs strax ovanför landsvägen. En vattennivå på ca 2 meter vid dämmet skapar
en damm upp till den gamla markvägsbron högre upp i ravinen. Dammen kan bli ca 1 ha.
Betesmarken i ravinen berörs. Ett möjligt, men sämre alternativ än 1:an.
3. Ett dämme anläggs i den lilla bäck som kommer från åkern i norr, strax ovanför den gamla
vägbanken. Dämmet kan göras ca 1,5 meter högt. Dammen når då nästan till åkern. Dammen
kan bli ca 0,3 ha stor och berör troligtvis grundvattnet på den angränsande åkern något.
DA1\1MIHEDEBÄCKEN
Objekt nr: 1012, MDB-avro 365
Fastighet: Hede 1:7, Ellenö 1: 1
Beskrivning: Bäcken rinner genom en grund dalsänka ned till V alboån. En sluttande åker
gränsar mot bäcken på norra sidan. Öster om landsvägen rinner bäcken i en grund ravin.
Anläggning: Ett dämme anläggas i ravinen mellan landsvägen och V alboån. Dammen blir inte
stor om den inte skall beröra åkermark. Att anlägga en damm i bäcken är inte speciellt
angeläget. Tillrinningsområdet är litet och innehåller lite åker. Det är viktigare att anlägga
skyddszoner på åkermarken.
DA1\1MITORSBYNBÄCKEN
Objekt nr: 1101, MDB-avro 364
Fastighet: Ottersbyn 1:2, Hedenstorp 1:2, 1:3
Beskrivning: Nedanför landsvägen rinner bäcken i en grund f'ara i en litenjordbruksdal. Den
rinner vidare ned i en ravin som först omges av ett naturbete, sedan av skog. Avrinningsområdet
är här ca 85 ha, uppskattningsvis en tredjedel är åker. Fallet i oinrådet är ca 1,5%.
Anläggning: Ett dämme anläggs i ravinen, ungefär där skogen börjar. En damm skapas som når
upp till åkern utan att beröra denna. Dammen kan bli ca 0,5 ha. Dammen ligger på
naturbetesmark. Platsen är vacker och pastoral och naturvärdet är högt. Detta måste beaktas vid
en anläggning. Dammen kan bli en effektiv närsaltfälla för bäcken. Dammar kan säkert anläggas
på fler ställen utmed ravinen på vägen till Ellenösjön. Detta har inte undersökts närmre.
VÅTMARKIHEDENSTORPBÄCKEN
Objekt nr: 1102, MDB-avro 364
Fastighet: Hedenstorp 1:9, 1:10
Beskrivning: Bäcken rinner genom en öppen och flack jordbruksdal. Åkermarken böljar och
sluttar mot bäcken i de yttre delarna av dalen. Fallet är litet i bäcken i närheten av utloppet i
Ellenösjön. Avrinningsområdet är ca 120 ha, uppskattningsvis drygt hälften är åkermark. Fallet i
området är i genomsnitt ca 0,5%.
Anläggning: Ett dämme anläggs alldeles intill utloppet i Ellenösjön. En våtmark skapas som kan
bli 1-2 ha stor beroende på dämmets höjd. Åkermark kommer att beröras och sättas under
vatten. Nya kantdiken kan grävas mot kvarvarande åker. Våtmarken kan bli en effektiv
närsaltfälla för bäckens vatten. Andra lägen på en våtmark är också möjliga, t. ex. ovanför
vägbron till Sjökas. Även här berörs åkermark.
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VÅTMARK INVID ELLENÖSJÖN VID ELLENÖ RENINGSVERK
Objekt nr: 1103, MDB-avro 364
Fastighet: Ellenö 1: 1
Beskrivning: En stycke madmark i Nyängsviken intill Ellenösjön är bevuxen med huvudsakligen
lövskog och lövsly. Öppna diken avgränsar marken mot intilliggande mader. Normalt
översvämmas marken nästan helt under vintern. Söder om marken ligger Ellenös kommunala
reningsverk. Dess avloppsvatten rinner med självfall ut i ett öppet dike invid marken.
Att göra madmarken till en konstgjord våtmark är redan projekterat av Länsstyrelsens
lantbruksenhet. Kontakter är tagna med markägaren och kommunens tekniska kontor är
positiva. Det bör bara vara en tidsfråga innan våtmarken kommer till stånd. Den nämns här då
den är en viktig vattenvårdsåtgärd i området.
Anläggning: En invallning görs runt marken med brunn vid utloppet. Avloppet från Ellenö
reningsverk ansluts till våtmarken. Täckdiken från angränsande åker kan inte anslutas då
höjdförhållandena inte tillåter det. Våtmarken f'ar en effektiv yta på ca 0,6 ha. Om medeldjupet i
våtmarken är 0,5 meter blir volymen 3.000 kbm. Medelflödet från reningsverket är ca 20
kbm/dygn. Vid detta flöde blir den teoretiska uppehållstiden för avloppsvattnet i våtmarken
mycket lång. Detta borde göra våtmarken till en effektiv närsaltfälla för avloppsvattnets kväve.
Andra möjligheter: Man kan spekulera i olika möjligheter att utveckla våtmarken. Att ansluta
täckdiken från den högre liggande golfbanan är möjligt. Golfbanan har en egen damm som
samlar upp större delen av dess dräneringsvatten. Dess vatten rinner idag ut i Nyängsviken.
En annan möjlighet kan vara att dämma hela Nyängsviken genom att valla in hela området. Om
invallningen görs lägre än Ellenösjöns vintervattenstånd översvämmas den vintertid. Sommartid
skulle en mindre nivåskillnad mellan Nyängsviken och Ellenösjön uppstå och våtmarken skulle
fungera. Denna invallning kräver en noggrann awägning och projektering.
DAMM I ÅNTORPSBÄCKEN
Objekt nr: 1201, MDB-avro 363
Fastighet: Håmule 3 :3
Beskrivning: Bäcken rinner slingrande genom en grund, öppen ravin. Den är huvudsakligen
naturbete och blötmark. Väster om Håmule gård rinner den ned i en djupare lövskogsbevuxen
ravin. Tillrinningsområdet är knappt 550 ha och andelen åker är ca 25-35%.
Anläggning: Ett dämme anläggs väster om Håmule ladugård, i början av ravinen. Om dämmet
görs 0,5-1 meter högt över marknivån kan dammen nå upp till markvägen till skjutbanan.
Dammen kan bli drygt 0,5 ha. Fallet i bäckf'aran är ca 0,5%.
Annan möjlighet: Ett dämme anläggs nedanför fotbollsplanen, på betesmarken vid utloppet i
V alboån, se kartan. Denna damm/våtmark kan inte bli så stor som marken har potential till, den
kommer att beröra marken på idrottsplatsen ganska snabbt när vattennivån stiger i bäckf'aran.
En noggrann awägning och projektering kan svara på om denna anläggning är möjlig. Dammen
kan troligtvis bli maximalt 1 ha. Fallet i bäcken är ca 0,5%.
DAMM I ÅNTORPSBÄCKEN
Objekt nr: 1202, MDB-avro 363
Fastighet: Ottersbyn 1:2, Åntorp 1:5, 1:14, 1:15
Beskrivning: Strax söder om landsvägen till Munkedal slingrar sig bäcken fram genom en
grundare ravin. Ravinen består huvudsakligen av naturbetesmark och området är vackert. En
kraftledning går genom området och ström finns framdragen till en jordkällare. Fallet i bäcken i
området är ca 0,5%. Dammens tillrinningsområde är ca 410 ha. Uppskattningsvis en fjärdedel av
denna är åkermark.
Anläggning: Ett dämme anläggs strax ovanför bron på vägen till Jonstorp. En naturlig
förträngning finns i ravinen, se kartan. Dammen f'angar också upp vattnet från bäcken i öster.
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Om dänunet blir 1-2 meter högt kan dammen nå upp till landsvägen. Ytan kan bli ca 1,5 ha.
Ingen åkermark berörs direkt, men väl naturbetesmarken. Dess naturvärde måste beaktas.
Andra möjligheter: Det är helt möjligt att dänuna i bäcken även ovanför landsvägen eller ännu
högre upp i ån, se kartan. Förutsättningar finns. Dessa dammar omfattar mindre mark, men blir
mycket verksamma lokalt. Ibland kan de beröra värdefulla naturområden eller befintliga
markvägar. Nedanför Kvarnberget-Gärdet finns en mycket vacker, bred ravindal med lövskog
och vitsippemark.
DAMM VID ÅNTORPSBÄCKEN I GÄRDETBÄCKEN
Objekt nr: 1203, l\.1DB-avro 363
Fastighet: Torsbyn 1:5, Boda 1:25
Beskrivning: Bäcken är den småbäck i området som troligtvis avvattnar mest jordbruksmark.
Den har sina källflöden i skogen och myrarna strax öster om landsvägen till Näsböle. Efter att
ha runnit uppe på åkermarksplatån i en grund bäckfåra en kortare sträcka, rinner den forsande
ned genom branta raviner till Åntorpsbäckens breda bäckravin. Ravinerna är huvudsakligen
naturbete. Tillrinningsområdet är litet, ca 45 ha. Drygt hälften av marken är åker. En liten damm
i ett tidigare grustag finns norr om utloppet.
Anläggning: Ett dänune anläggs i ravinen. Förslag på två olika ställen finns på kartan. Mindre
dammar uppstår. Den lägre dammen kan ha ett ca 2 meter högt dänune. Fallet är ca 5% i
området och dammen kan bli ca 0,25 ha. Den övre dammen kan ha ett dänune på mellan 1-2
meter. Fallet är ca 2% och dammen kan bli ca 0,5 ha. Betesmark berörs.
DAMM I LERDALSÄLVEN VID ÖGÅRN-RABBEN
Objekt nr: 1301, l\.1DB-avro 376
Fastighet: Lommelanda 1:3, Liden 1:21, 1:24, I: 26, 1:27
Beskrivning: I området slingrar sig älven genom en relativt djup och bred ravin, bevuxen
huvudsakligen med lövskog (al, asp, hassel) och buskar. Åkermark ligger ovanför ravinkanten
och ibland sluttar åker ända intill älvf'aran. Älven avvattnar ca 650 ha ovanför platsen, drygt en
fjärdedel är åkermark. Fallet är ca 0,3% landvägen i området.
Anläggning: Ett dänune anläggs i ravinen ovanför vägbron mellan ravinkanterna enligt kartan.
En damm skapas som kan nå upp till vägbron ovanför. Dammen kan bli ca 2 ha. Ravinen sätts
under vatten och lite älvnära åker berörs. Träden i ravinen bör fällas. Naturvärdet måste
beaktas!
Andra möjligheter: Det går utmärkt att anlägga en liknande damm högre upp i älven, t .ex.
ovanför vägen till Solliden, på Lommelanda 1:3, Liden 1:20 och Lund 1:2. Omständigheterna är
liknande, ravinen är något lägre och dammen kan bli något mindre.
DAMM INVID LERDALSÄLVEN VID LERDALS STOM
Objekt nr: 1302, l\.1DB-avro 376
Fastighet: Lerdals Stom 1:9
Beskrivning: Lerdalsälven slingrar sig lugnt genom området. På östra sidan finns en större
naturbetesmark. Ett näs i ån är avgrävt. Till den gamla åslingan rinner ett öppet dike från ett
täckdikat skifte på östra sidan av landsvägen. Marken är relativt hårt trampad och dikes- och
älvkanterna läcker jord när det regnar och är fuktigt. Tillrinningsområdet är bara 3-5 ha och
andelen åker är ungefär tre fjärdedelar. Fallet i Lerdalsälven är 0,3% i området.
Anläggning: Den avgrävda slingans två utlopp dämms. En liten damm bildas som förses med
vatten från marken ovanför genom det öppna diket. Älven kan översvänuna dammen vid
högvatten. Det finns risk för att dammen inte bromsar jordförlusten från det öppna diket, att det
inte blir någon större skillnad om betesdriften fortsätter i samma omfattning som tidigare!
Förslaget försöker använda den gamla älvslingan till att ta hand om vattnet från ett lokalt dike.
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D.M1M I LIDENBÄCKEN
Objekt nr: 1303, MDB-avro 376
Fastighet: Liden 1:10, 1:21, 1:36, Lommelanda 1:4, 1:20, 1:21
Beskrivning: Efter att ha forsat nedför berget i en djup bergsravin, rinner Lidenbäcken relativt
lugnt genom en ravin genom Lerdalsälvens dalgång innan den mynnar ut i älven. Ravinen består
mest naturbetesmark och åker som sluttar kraftigt mot bäcken. Bäcken awattnar ca 650 ha, en
mycket liten del är åker i Lerdalsälvens dalgång, bara några procent. Fallet är ca 0,2-0,5%
"landvägen" i området.
Anläggning: Ett dämme anläggs i ravinen enligt kartan. En damm skapas som kan sträcka sig
några hundra meter uppströms. Naturbetesmark och åkermark översvämmas, men relativt
lokalt. Dammen kan bli ca 1 ha. Dammen f'ar marginell nytta som närsaltfälla för åkermark, men
kan eventuellt fungera som vattenbroms för en av de större bäckar som rinner till Lerdalsälven.

D.M1MILO:MMELANDABÄCKEN
Objekt nr: 1304, MDB-avro 376
Fastighet: Lommelanda 1:4
Beskrivning: Bäcken är en mindre bäck som awattnar ca 100 ha. Dess vatten rinner brant ned
från berget ovanför och rinner en längre sträcka genom åkermark innan den mynnar i
Lerdalsälven strax norr om vägbron vid Hålebacka. Bäcken är grävd och rätad i dalen, även
kulverterad en kortare bit. Nästan hälften av marken i tillrinningsområdet är åker. Det
genomsnittliga fallet är 0,4%, men bäcken faller kraftigare mot älven strax innan den mynnar ut i
den.
Anläggning: Ett dämme anläggs strax innan utloppet i Lerdalsälven. En mindre damm bildas, då
bäcken faller brant i området. Dammen kommer att sätta omgivande åker under vatten, fast
relativt lokalt. Dammen kan bli 0,2-0,4 ha. Dammen kan bli en lokal närsaltfälla för
ovanförliggande jordbruksmark.

D.M1MILERDALSKYRKBÄCK
Objekt nr: 1305, MDB-avro 376
Fastighet: Lerdals Stom 1:3
Beskrivning: Bäcken awattnar ett område på ca 250 ha, bl.a. Hålebackstjärnen och delar av
Nyckelmossen och Lerdalsmossen. Andelen åker i området är mycket liten, någon procent.
Bäcken faller brant ned för bergen i Lerdalsälvens dalgång strax norr om Lerdals kyrka. Efter ca
150 meter rinner den ut i Lerdalsälven. Vid utloppet är en isbana nyligen anlagd söder om
bäcken och bäckfåran är nygrävd. Denna kommer troligtvis att bli bevuxen med gräs i
framtiden. Bäcken faller med ca 1-3% förbi kyrkan.
Anläggning: Ett dämme anläggs i ravinen ovanför kyrkan och ovanför åkermarken i dalen. Den
hamnar på naturbetesmark och berör bara denna. En mindre damm bildas. Den kan bli ca 0,250,5 ha. Dammen f'ar marginell nytta som närsaltfälla för åkermark, men kan eventuellt fungera
som vattenbroms för bäckens vatten. Naturvärdet måste beaktas.
Annan möjlighet: Ett dämme kan också anläggas nordväst om gamla skolan, strax ovanför
utloppet i älven, mellan jordbankama där. Denna kommer att beröra omgivande mark och ligger
väldigt nära bostadshusen. Denna damm f'angar in ett mindre stycke åker.

D.M1M I AMLIDENBÄCKEN
Objekt nr: 1306, MDB-avro 376
Fastighet: Amliden 1:15
Beskrivning: Bäcken awattnar ett mindre skogs- och myrområde väster om Lerdalsälven på ca
65 ha. Andelen åkermark är maximalt 10%. Bäcken forsar brant ned genom skog och rinner en
mycket kort bit genom Lerdalsälvens dalgång, drygt 100 meter. Här är den omgiven av
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sluttande åkermark i en öppen, grund ravin. Fallet kan vara mellan 1-2% i dalen.
Anläggning: Ett dämme anläggs vid utloppet i älven. En mindre damm bildas som kan bli ca 0,5
ha. Dammen kommer att beröra omgivande åker inom ett större område om dammvallen görs
hög. Dammen f'ar marginell nytta som närsaltfälla för åkermark, men kan eventuellt fungera som
vattenbroms för bäckens vatten.
DAM:M I VÄSTRA LERKVILLABÄCKEN
Objekt nr: 1307, MDB-avro 376
Fastighet: Manstad 1:11, Lerkvilla 1:34, 4 :1, 1:10
Beskrivning: Bäcken avvattnar ett stort skogs- och myrområde väster om Lerdalsälven i höjd
med Lerkvilla-Bjömerud-Stora Furved. Lerdalsälvens dalgång är upphör inte så tvärt mot
bergen bakom, dessa höjer sig flackt västerut. Bäcken avvattnar även mindre områden med
åkermark som ligger utmed dess väg genom landskapet. Åkermarken ligger ovanför bäckens
ravinkanter och är relativt kuperad. Vid Leran-Kulten har bäcken kommit ned i Lerdalsälvens
dalgång och rinner genom en grund ravin kantad av barrskog. Ravinen omges omväxlande av
skog, betesmark eller åker. Här är fallet i genomsnitt 0,5%. Bäcken avvattnar ca 750 ha (osäker
siffra) och åkerandelen är liten, ca 5% av ytan.
Anläggning: Det går att anlägga <lämmen utmed den grunda ravinf'aran nästan var som helst
mellan Leran-Kulten och utloppet i Lerdalsälven. En dämning strax norr om vägen mellan
Manstad och landsvägen f'angar in nästan all åkermark. En damm skapas. Två olika lägen visas
på kartan. Olika marker påverkas. Huvudsakligen skogsmark i och omkring bäckravinen berörs,
troligtvis ingen åker mer än marginellt. Dammen kan få mycket olika storlek beroende på läge
och hur mycket mark man vill använda. Den kan bli 1-2 ha. Denna damm kan bli en effektiv
närsaltfälla för den åkermark som avvattnas till bäcken.
Annan möjlighet: Det är möjligt att dämma i bäcken ovanför vägen till Kulten. Detta berör då
den betesmark som ligger väster om bäcken. Denna damm kan bli ca 0,5 ha. En dämning här
gör att mark nedanför inte f'angas in av dammen.
DAM:M I HÖGHULTSBÄCKEN
Objekt nr: 1308, MDB-avro 376
Fastighet: Höghult 1:43
Beskrivning: Bäcken rinner genom bergsraviner ned till Lerdalsälvens dalgång. Här rinner
bäcken helt kulverterad genom en mindre jordbruksdal med lätt böljande och sluttande åker.
Efter att bäcken runnit under landsvägen, rinner den genom en grund bäckravin ut i
Lerdalsälven. Ravinen är bevuxen med gräs, örter, buskar och lite lövsly. Avrinningsområdet är
ca 55 ha. Ungefär en fjärdedel är åker. Fallet i bäcken är ca 1% ovanför landsvägen.
Anläggning: Ett dämme anläggs i den grunda bäckravinen vid utloppet i älven. En mindre damm
skapas. Dämmet läggs så högt som möjligt för att den lilla dammen skall bli så stor som möjligt
och Lerdalsälven inte skall gå över dammen vid högvatten. Beroende på dämmets höjd kan åker
intill beröras. Dammen f'ar en obetydlig yta, den fyller nuvarande ravinf'ara med vatten.
Landsvägens vägbank berörs troligtvis inte.
Bäcken är kulverterad genom åkermarken. För tillfället är inte bäcken grumlig av ler. Om
bäcken förses med skyddszoner är dammens funktion som närsaltfälla troligtvis inte så stor. Det
finns dock naturliga förutsättningar för att skapa en damm i ravinen och den kan ha funktion
som en mindre vattenbroms.
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DAMM: I BÄRHÖGENBÄCKEN
Objekt nr: 1309, MDB-avro 376
Fastighet: Bläsön 1:17, Bråten 1: 14
Beskrivning: Bäcken rinner brant ned från Bärhögens gård till Lerdalsälvens dalgång. Den rinner
grävd genom åkermark som lätt böljande sluttar mot bäcken. Betesmark finns utmed bäcken.
Bäcken rinner kulverterad under landsvägen. Utmed vägen till Bräcke rinner den i en djup f'ara
bevuxen med gräs, örter och buskar. Fåran mynnar sedan i Lerdalsälven.
Avrinningsområdet är ca 50 ha ungefär en tredjedel är åker. Fallet i bäcken är ca 1-2% i
området.
Anläggning: Ett dämme anläggs i bäckf'aran före utloppet i älven. En mindre damm skapas i
själva f'aran. Dämmet görs så lågt att vägen till Bräcke inte störs och så högt som möjligt för att
den lilla dammen skall bli så stor som möjlig och Lerdalsälven inte skall gå över dammen vid
högvatten. Risk för detta finns. Dammen får en obetydlig yta, den fyller bara upp nuvarande f'ara
mer. Dammen berör i stort sett ingen åkermark eller annan mark.
Annan möjlighet: Det är också möjligt att anlägga en damm på åkermarken ovanför landsvägen.
Då kommer en stor areal åker att beröras runt bäckfåran.
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BILAGA 11

VÅTMARKER, KARTOR MED FÖRSLAG

På följande kartor visas läget av förslagen till våtmarker eller dammar
Förslagen är ordnade efter löpnummer och delavrinningsområde
Kartan är en kopia av Gula kartan 1989-92, förstorad till skala 1: 10. 000
Varje centimeter på kartan motsvarar 100 meter i verkligheten
Förklaring
Avrinningsområdesgräns
Våtmark eller damm
Läge på våtmarkens eller dammens vall
Skyddszon
Löpnumret på kartan motsvaras av ett förslag i förteckningen i bilaga 9
och en beskrivning i bilaga 10.

BILAGA 12

I

l

l

I

]

CHECKLISTA FÖR ÅTGÄRDER I JORDBRUKET

1

CHECKLISTA
för att minska läckaget av växtnäring till vattendragen
och transporten till sjöar och hav
Du kan på olika sätt minska punktutsläpp och diffust markläckage till grund- och
ytvatten och hjälpa vattendraget bromsa växtnäringstransporten till sjöar och hav. Gå
igenom checklistan med papper, penna och miniräknare till hands.

0

1. Atgärder för Dig som har djur
Stallgödsel innehåller mycket stora mängder växtnäring. Kvävet och fosforn i den är
en stor potentiell miljöförorening. I Färgelanda kommun finns det ca 200 företag med
mer än 3 "djurenheter" (förklaring, se broschyren "Regler för stallgödsel"). Det är
troligt att många av dessa gödselanläggningar läcker närsalter direkt till vattendrag
och att de förorenas. Stallgödseln måste behandlas som en resurs i jordbruket och
dess kretslopp måste slutas redan på gården i största möjliga utsträckning.

1.1. Lagring av stallgödsel
Stallgödsel måste kunna lagras utan att läcka mellan lämpliga spridningstillfällen för
Din odling (t.ex. mellan tidig höst - inför vårbruket). Om en för liten gödselplatta eller
brunn tvingar Dig att köra ut gödseln utan att en gröda kan ta upp dess kväve och
fosfor, hamnar en stor del som en miljöförorening i ett vattendrag till slut. Detta är
inte bra!
Det finns tvingande krav på gödselanläggningar och lagringvolymer i
Miljöskyddslagens tillämpningsbestämmelser. Lagringstiden
bör vara 8-10
månader beroende på djurslag och typ av produktion. över 10 djurenheter (DE)
krävs alltid gödselplatta och urinbrunn eller motsvarande. Mellan 5-10 DE krävs en
gödselplatta. Under 5 DE skall kraven anpassas efter omständigheterna.
Ensilagesaft från silo skall ledas till gödselbrunn. Diskvatten från mjölkanläggningar
bör ledas till en gödselbrunn också.
·
Du som djurägare måste se allvarligt på frågan och inte blunda för
miljökonsekvenserna. Gödsellager är tyvärr dyra att bygga och kräver en långsiktig
djurhållning. Det är ju den största anledningen till att problemen finns . Många
välbyggda gödsellager är dessutom för små idag. Trots detta måste gödsellagret ses
som en självklar del av stallkostnaden, miljöfaktorn måste beaktas. Länsstyrelsens
lantbruksenhet och Hushållningssällskapet har rådgivare som Du kan diskutera
gödsellagring med. De utför också projektering mot ersättning.

I Våraråd

I

- Sträva efter att förbättra Ditt gödsellager om det är för litet eller läcker gödselvatten.
- Börja planera redan nu hur Du på sikt skall kunna bygga ett gödsellager som minst
uppfyller gällande bestämmelser om det inte gör det idag.
- Tänk efter om Du kan bygga eller göra några enkla förbättringar direkt.

Miljö- och balsoskyddskontoret

Färgelanda kommun
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- Tänk även efter om Du kan göra något för att minska avdunstningen av ammoniak.
- Läs mer i broschyren "Ta vara på stallgödseln".

För minnet

(Ringa in dina svar där det passar)

Ungefärligt antal djurenheter på gården _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Gödselanläggningen uppfyller bestämmelserna

Ja

Nej

Har ingen

Ensilagesilon är ansluten till brunn

Ja

Nej

Har ingen silo

Åtgärder jag kan göra enkelt och direkt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Åtgärder jag bör göra på sikt

1.2. Diskmedel till mjölkanläggningar
Enligt Naturvårdsverkets uppskattningar kommer en betydande del av
fosforutsläppen från jordbruk med mjölkkor från fosfathaltiga alkaliska diskmedel.
I Färgelanda kommun verkar det som om det används relativt mycket fosfatfria
diskmedel idag.
Om diskanläggningens avloppsvatten inte leds till en gödselbrunn hamnar eventuell
fosfor i diskmedlet i ett vattendrag till slut. Då är det viktigt att försöka minska
användningen av fosfathaltiga diskmedel. Genom att konsekvent "växeldiska" med
surt diskmedel halverar man fosformängden. Genom att diska med fosfatfritt
diskmedel kombinerat med surt diskmedel försvinner fosforutsläppet helt.
Möjligheterna att göra detta beror på förutsättningarna.

Våra råd

I

- Sträva efter att diska med fosfor- och klorfria diskmedel.
- Om Du använder fosfatdiskmedel, rådgör med mjölkrådgivaren eller
diskmedelsleverantören om Du kan växeldiska mer eller bara använda fosfatfria
diskmedel.

För minnet
Jag växeldiskar redan med fosfatfritt resp. surt diskmedel

Ja

Nej

Jag behöver undersöka mer om detta

Ja

Nej

Miljö- och hålsoskyddskontoret

Färgelanda kommun

Har inga mjölkkor
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2. För alla som odlar och brukar åkermark
Många åtgärder som presenteras här är enkla och kostar bara besväret att göra dem.
Arbetet kan t.o.m. löna sig ibland. En viss eftertanke och lite kunskap behövs. Att
börja i rätt ända är att börja vid skrivbordet, med planering.

2.1. För dig som har djur. Djurtäthet relativt spridningsareal
Jordbrukets skötsellag ställer tvingande krav på spridningsareal på gårdar med mer
än 10 djurenheter. På djurtäta gårdar i Färgelanda kommun finns det risk att man
sprider för mycket stallgödsel på °för liten areal. Det leder till att man i genomsnitt
gödslar för mycket med fr.a. fosfor. Fosforhalten i marken ökar med åren och risken
finns för att fosforläckaget ökar.

Våraråd

I

- Kontrollräkna att gården har tillräckligt med spridningsareal för stallgödseln.
- Finns för lite spridningsareal bör du leta efter annan mark att sprida på. T.ex.
komma överrens och skriva avtal med en granne.
- Läs mer i broschyren "Regler för stallgödsel".

För minnet
Gården uppfyller kravet på tillräcklig spridningsareal

Ja

Nej

Eventuell uträkning

2.2. Grön mark i Älvsborgs län
Det har visat sig att höst- och vinterbevuxen mark läcker mindre växtnäring på höst
och tidig vår jf.m. en "svart" åker. Numera finns en bestämmelse i skötsellagen om att
50 % av åkerarealen skall vara höst- eller vinterbevuxen på företag större än 5 ha i
Älvsborgs län. Vall, traditionella höstgrödor, speciella mellangrödor m.fl. räknas som
"grön mark". Lantbruksregistret visar att i genomsnitt ligger 50% av åkermarken i vall
i Färgelanda kommun. Enskilda gårdar, framför allt rena växtodlingsgårdar kan ha
svårare att uppfylla kravet.För att göra detta kan en fånggröda bli aktuell. Det blir
troligtvis en nettokostnad i odlingen.

Våraråd
~

.

I

I

- Räkna efter vilken procent höst- eller vintergrön mark Du har på Din åkermark.
- Planera för mer höst- eller vintergrödor om Du inte uppfyller kravet.
- Läs mer om "grön mark" i brochyren "Regler för stallgödsel" eller i broschyren
"Grön mark".
Miljö- och hilsoskyddskontoret
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För minnet

{Ringa in Ditt svar där.det passar)

Gårdens procent höst- eller vintergrön mark i genomsnitt _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Gården uppfyller kravet på höst- eller vintergrön mark

Ja

Nej

2.3. Växtodlingsplanering för minimerat växtnäringsläckage
En växtodlingsplan med en gödslingsplan byggd på en markkartering av gårdens
åkermark är viktig för en ekonomiskt optimal gödsling och för miljön. En markkartering
ger direkt besked om lämplig gödsling med fosfor och kalium.
I Färgelanda kommun är åkermarken mycket sparsamt markkarterad. Det är troligt att
PK-gödslingen sker mycket på schablon. Många djurgårdar gödslar troligMs med för
mycket handelsgödsel-PK.

I

Våraråd

I

- Gör en mark- och skördeanpassad växtodlings- och gödslingsplan nu i vinter med
hjälp av eventuell markkartering och aktuella gödslingsråd från t.ex. Länstyrelsens
lantbruksenhet (0521-270400) eller Västsvenska Lantmäns "Växtodlingens När Vad
Hur"-bok (det finns exemplar gratis hos VL, 0528-103 20).
- Någon markkartering är bättre än ingen alls! Prova att ta några prov efter
tjällossningen och se hur det fungerar. Hos VL i Färgelanda kan du låna pappaskar
och jordprovtagare och få instruktion om hur Du gör. Den billigaste analysen kostar
61 kr per prov. En karta gör Du själv och sedan fyller Du i resultatet.

För minnet
Markartering:

Finns ingen

Finns, men behöver kompletteras

Jag behöver markkartera eller omkartera

Ja

Nej

Jag har en bra växtodlings- och gödslingsplan

Ja

Nej

Finns komplett

Jag behöver rådgivning

2.4. Stallgödselspridning och annan spridning
Det är troligt att stallgödselspridning för många jordbrukare i Färgelanda kommun är
ett rent kvittblivningsproblem. Då är det också risk för att det är ett miljöproblem.
För att förhindra förorening av vattendrag finns ett generellt förbud mot
vinterspridning av stallgödsel från och med december månad t .o.m. februari i
Älvsborgs län (om inte nedmyllning sker samma dag). Men det finns ockå annat Du
kan göra för att minska växtnäringsläckaget.
Milp- och hålsaskyddskontoret
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Våraråd

(.

I

- Sträva efter att sprida flyt- och kletgödsel och urin på våren före vårsådden.
Djupströgödsel eller fastgödsel med mycket halm kan spridas före höstsådd eller
riktigt sent på hösten. Urin och flytgödsel kan också spridas till vall tidigt på hösten.
- Sträva efter att sprida rätt giva och jämnt. Då kan Du räkna med NPK:n i
stallgödseln. Det är relativt lätt att få en grov uppfattning av ha-givan stallgödsel.
Uppskatta vikten på genomsnittslasset, mät utkörningssträckan, uppskatta
spridningsbredd, beräkna ha-giva. Ändra på utmatning och traktorhastighet tills Du
hamnar så nära Du kan, anteckna resultatet. Kör spridaren bara tills den slutar
sprida full giva, kör inte tomt .. Kör hellre en mindre giva på hela skiftet, än en stor
giva på en del av skiftet.
- Sprid stallgödsel, konstgödsel och spruta bekämpningsmedel endast på åkern.
Ansträng Dig att inte sprida utanför. Kör yttervarv med sänkt varvtal. Stäng av
spridaren vid vändning på vändteg. Använd utrustning för att minska
sidospridningen på gödselsnurra på vändtegen.
- Tänk på det ovan nämnda när Du köper ny maskin. Det är skillnad på olika
maskiner.
- Testa Din konstgödselspridare vad gäller spridningsbilden. Länsstyrelsen har
testutrustning.
- Läs mer i brochyren "Ta vara på stallgödseln".

I,
I

{

För minnet

(

Jag vet hur mycket stallgödsel jag sprider per ha

Ja

Nej

Jag bör mäta stallgödselspridarens giva
nästa gång

Ja

Nej, behövs inte

Jag bör testa konstgödselspridaren

Ja

Nej, behövs inte

Har ingen stallgödsel

2.5.Andra brukningsåtgärder för att minska avrinning och erosion
Senare tids forskning och försök visar att från åkrar med "tät" jord och höga halter av
mjäla och ler eroderar det betydliga mängder uppslammat jordmaterial under höst
och vår. Kuperad mark är mest utsatt. Med jorden följer fr.a. partikelbunden fosfor i
stora mängder. Det kan röra sig om betydligt mer än hälften av det diffusa läckaget.
Det är mycket troligt att de svaga ler- och mycket mjälahaltiga jordarna i Färgelanda
kommun är utsatta för en kraftig erosion tidvis och att mycket fosfor läcker ut i
vattendrag denna väg. Grumligt vatten i diken, bäckar och åar är en bekräftelse på
detta. Även de uppmätta, anmärkningsvärt höga, fosfortransporterna i Valboån tyder
på det.
För att motverka erosion kan man vidta både enkla och mer komplicerade åtgärder
(se under "skyddszoner").

Milfr och hålsoskyddskontaret
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Våra råd

I

- Lämna en rejäl permanent "svål" på ca en meter mot alla huvuddiken och
vattendrag vid höstens jordbearbetning. Det bromsar erosionen och minskar risken
för framtida gödselspridning till vattendraget. Detta är ett råd som kan kännas
mycket främmande och ovant för många. Dessutom kan det inte kompenseras
ekonomiskt från det "allmänna", men tänk på att Du gör det för miljö- och
naturvårdens skull. Det har även fördelar ur brukningssunpunkt.
- Prova att plöja tvärs fallriktningen i höst på en lämplig åker (t.ex. en med en lång
sida utmed ett vattendrag och ett kort avstånd till en skogskant). Skillnaden i
upptorkning på våren blir kanske marginell, fr.a. om åkern är väldikad. En större
del vatten sjunker istället för att rinna av under och över tiltorna.
- Prova vårplöjning på en lämplig åker. Det passar på lätta, strukturlösa jordar med
lite ler. Det finns även andra fördelar som kan uppväga eventuella nackdelar.

För minnet
Jag har åkrar som skulle passa att plöja tvärs fallriktningen

Ja

Nej

Jag har åkrar som skulle kunna vårplöjas

Ja

Nej

2.5. Bostadens avloppsanläggning
Den berör inte lantbruket direkt, men orsakar en del av gårdens utsläpp av närsalter.
För närvarande ger Miljö- och hälsoskyddskontoret råd till berörda för att
kommunens enskilda avloppsanläggningar skall förbättras och uppfylla dagens krav.
De flesta enskilda hushåll får under våren ett brev om detta.

I

Våraråd

I

- Åtgärda Din avloppsanläggning i enlighet med de råd Du får.
- Använd miljömärkta hushållskemikalier och rengöringsmedel.

3. Anläggande av skyddszoner, våtmarker,
"småvatten" och liknande
3.1. Anläggande av skyddszoner
Som nämndes ovan följer troligtvis mycket partikelbundet fosfor med ytvatten ut i
Valboån och andra vattendrag. Även kväve och fosfor från ytligt liggande stallgödel
kan följa med. För att bromsa detta är skyddszoner effektiva. De bör vara calO meter
breda, som en vändteg ungefär. De är lämpliga att anlägga där en lång, sluttande
åker ansluter direkt till ett vattendrag/huvuddike och där bara smala naturliga
strandbrinkar finns. Skyddszoner gör nytta i stort sett oberoende av var vattendraget
befinner sig i förhållande till den stora ån. Även åkermark som står under vatten
varje år är lämpligt att ha liggande som skyddszon.

Milp- och hålsoskyddskontoret
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Det är mycket angeläget att skyddszoner anläggs utmed kommunens vattendrag där
risken för erosion kan antas vara stor.

I Våraråd

I

- Tänk efter om Du äger någon lämplig mark för detta ändamål. Meddela Miljö- och
hälsoskyddskontoret på svarstalongen så antecknas Ditt intresse för en framtida
kontakt.
- Läs mer i "Skyddszoner", broschyr från Miljö- och hälsoskyddskontoret i
Trollhättan.

För minnet

(Ringa in ditt svar)

Jag har lämplig mark att anlägga skyddszoner på

Ja

Nej

,

r·

(

(

;
I
)

3.2. Arrangemang på åkern
Vid omtäckdikning är det viktigt att sätta brunnar eller stensilar i svackor, där det
brukar stå vatten som annars skulle rinna av på ytan. Uppslammningen av jord
minskar och därmed risken för erosion. Även pemanenta, rejäla "svålar" vid brunnar
minskar erosionen. Lämna ställen som alltid eroderar obearbetade, beså dem och låt
dem vara.

För minnet
Jag har ställen på min åkermark där det står vatten som borde dräneras bort

Ja

Nej

Jag har ställen på min åkermark som eroderar och behövde vila

Ja

Nej

3.3. Anläggande av våtmarker och "småvatten"
Alla åtgärderna ovan syftar till att minska punktutsläpp och diffust läckage från
jordbruk och åkermark. Trots alla dessa åtgärder kommer det att läcka från
åkermark i framtiden. Dessutom har alla dikningsföretag genom åren gjort att vattnet
rinner mycket fort idag till sjöar och havet. Därför behövs det "reningsanläggningar" i
vattendragen som bromsar och minska kväve- och fosfortransporterna. Detta kan ske
genom olika typer av anlagda våtmarker. Dessa är, rätt utformade, effektiva och
relativt billiga.

I Våraråd

I

- Tänk efter om Du har någon lämplig mark för detta ändamål. Var fanns det t.ex.
våtmark förr? Meddela Miljö- och hälsoskyddskontoret på svarstalongen så
antecknas Ditt intresse för en framtida kontakt.
- Läs mer i broschyren "Dammar, naturens eget reningsverk" från Miljö- och
hälsoskyddskontoret i Trollhättan.

Milp- och hålsoskyddskontoret
Fäigelandakommun
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För minnet
Jag har lämplig mark att anlägga våtmark på

Ja

Nej

4. Stöd till åtgärder och vad vi kan erbjuda
1. Åtgärder i djurstallar och gödselanläggningar. Här finns inga stöd att erbjuda idag.
Den löpande produktionen måste betala de investeringar som görs. En del av
kostnaden kan betala sig genom att Du köper mindre konstgödsel.
2. Förändringar i växtodlingen och brukningen. En del av åtgärderna kan genomföras
utan några direkta kostnader. Det är mest en planeringssak. Vissa åtgärder i
växtodlingen, t.ex. större andel vintergrön mark, ger troligtvis en nettokostnad och
måste betalas av den löpande produktionen. Markkartering kan vara lönsam. En
ordentlig växtodlingsplanering brukar vara väl använd tid. Vi kan erbjuda kostnadsfri
växtodlings- och gödslingsrådgivning.
3. Anläggande av skyddszoner, våtmarker, "småvatten" och liknande. Dessa åtgärder
kostar mark och eventuell anläggning. Du måste kompenseras för detta. Tyvärr är
situationen något oklar just nu vad gäller ersättningar pga. det färska EU-inträdet.
Det kommer att finnas ett miljöstöd. Det skall ges bl.a. till landskapsvårdande
åtgärder, som det handlar om här. Utbetalning kommer troligtvis att ske under 3
eller 6 år i taget. Hur stort anslaget kommer att bli är inte klart än. Aktuell information kommer att lämnas efter hand av Länsstyrelsens lantbruksenhet.
En möjlighet är att redan i år använda "uttagen träda" till skyddszon, dock minst 20
meter bred.

5. Informationsbroschyrer Du kan beställa själv
- Regler för stallgödsel, Jordbruksinformation 2/92, Jordbruksverket
-Ta vara på stallgödseln, Lantbruksinformation 2/90, Jordbruksverket
- Bygga för stallgödsel, Lantbruksinformation 10/89, Jordbruksverket
- Det går att minska ammoniakförlusterna vid lagring av stallgödsel,
Jordbruksinformation 6 /92, Jordbruksverket
- Det går att minska ammoniakförlusterna vid spridning av stallgödsel,
Jordbruksinformation 7 /92, Jordbruksverket
Beställ broschyrerna på tel 036-155175. De kostar 8 kr styck.
- Fånggrödor kombinerat med vårplöjning kan minska kväveutlakningen,
Fakta, Mark/växter, 20 /93, SLU
- Fånggrödor och plöjningstidpunkter, Fakta, Mark/växter 13/93, SLU
- Mellangrödor i odlingssystemet, Fakta, Mark/växter 2/94, SLU
- Våtmarker som kvävefälla, Fakta, Mark/växter 2/93, SLU
- Kväveförluster till vattenmiljön, Fakta, Mark/växter 9 /94, SLU
Beställ från Sveriges lantbruksuniversltet, 018-671100. De kostar 15 kr styck.
- Sveriges bönder på väg mot världens renaste jordbruk. Studiematerial från LRF.
- På väg mot ett uthålligt samhälle. Jordbruket och Lokal Agenda 21, LRF.
Information om skrifterna får Du på LRF:s länsförbund, Vänersborg 0521-260350.
Färgelanda MHK 1995-02 CS
Miljö- och hålsoskyddskontoret
Fåigelanda kommun
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SKYDDSZON

13. SCHEMA FÖR ATT BEDÖMA BEHOV AV SKYDDSZON
1. Ingen skyddszon.
Åkern är, som all åker i kommunen, utsatt för mycket regn under vinterhalvåret och

ibland även av tjäle och snötäcke med efterföljande snösmältning. När åkern ligger
öppen och svart under denna tid är risken stor för erosion och närsaltförluster. Trots
detta ligger skiftet i ett område som inte bedöms vara ett speciellt riskområde eller det
ligger utmed ett vattendrag som har liten vattenföring eller ligger högt upp i
vattensystemet. V ar försiktig vid brukandet av skiftet!

(
I

2. Ingen skyddszon.
Samma klimatförutsättningar som i punkt 1 gäller. Skiftet ligger i ett jordbruksområde
som är bedömt som ett riskområde för erosion och närsaltförluster. Landskapets
karaktär vad gäller jordar, topografi och odling orsakar detta. Alla skiften i området bör
ha en skyddskant på 2 meter mot kantdiken i fallriktningen för att motverka påverkan
från normalt jordbrukande på vatten från tex. jordspill, ytvattenläckage, gödsel och
bekämpningsmedel. Skiftet ligger i början av ett vattensystem och inte intill ett stort
awattningsdike, en bäck eller en sjö och därför föreslås ingen individuell skyddszon.
3. Skyddszon typ 3.
Står marken normalt under vatten under vinterhalvåret?

Nej - punkt 1 eller 2 gäller fortfarande.
Ja - en skyddszon behövs på den åkermark som normalt står under vatten plus
ytterligare minst 2 meter.
4a. Skyddszon typ 4a.
De allmänna förutsättningarna i punkt 1 och 2 gäller.
Skiftet ligger i ett område som bedöms som ett riskområde för erosion och
närsaltförluster.
Jordarten på skiftet är en sedimentjord, rik på finmo och mjäla.
Skiftet ligger intill ett större awattningsdike, en bäck eller en sjö.
Marken är helt plan, lutar baklänges eller lutar mindre än 2% (2 meter på 100 meter).
Sluttningslängden är maximalt 800 meter.

En skyddszon på minst 2 meter föreslås mot kanten i fallriktningen för att minska
erosionen och närsaltförluster och motverka påverkan från normalt jordbrukande på
vattnet från tex. jordspill, gödsel och bekämpningsmedel.
4b. Skyddszon typ 4b.
Förutsättningarna i punkt 4a gäller, men skiftet lutar mellan 2-6% (2-6 meter på 100
meter) och sluttningslängden är maximalt 200 meter. En skyddszon på minst 6 meter
föreslås (6 meter= EU-skyddszon).

4c. Skyddszon typ 4c.
Förutsättningarna i punkt 4a gäller, men skiftet lutar mellan 6-12% (6-12 meter på 100
meter) och sluttningslängden är maximalt 100 meter. En skyddszon på minst 10 meter
föreslås.
4d. Skyddszon typ 4d.
Förutsättningarna i punkt 4a gäller. Skiftet lutar mer än 12% (12 meter på 100 meter).
En skyddszon på minst 15 meter föreslås.
5. Skyddszon typ 5.
Förutsättningarna i punkt 4a-d gäller. Det finns en dalsvacka på åkern utmed
fallriktningen (konkav planform) som ökar erosionsrisken eller marken lutar brantare
och brantare mot kanten (konvex sluttningsprofil) eller sluttningslängden är längre eller
skiftet är ett gränsfall i något annat avseende. Skyddszonen i punkt 4 ökas "ett steg".
6. Skyddszon typ 6.
Förutsättningarna i punkt 4 gäller, men skiftets sluttningslängd är kort och
skyddszonen blir orimligt bred på skiftet - eller sluttningen planar ut, vilket minskar
risken för rännilar och ökar möjligheterna till sedimentation på skiftet - eller skiftet har
ett läge högt upp i vattensystemet. Skyddszonsbredden minskas "ett steg".
7. Skyddszon typ 7.
Förutsättningarna i tidigare punkter gäller, men det finns en bevuxen vattendragsbrinkkant som ersätter delar av - eller hela - skyddszonen. Vattendragsbrinken har samma
lutning som åkern. Motsvarande bredd på skyddszonen dras av - men bara om det är
uppenbart att brinken verkligen ersätter en skyddszon!
8. Slutlig skyddszonsbredd.
Det krävs att man använder en skopa sunt förnuft och en portion känsla när man väger
ihop punkterna ovan. Resultatet får inte bli orimligt i olika avseenden!
9. Vid anläggandet
kan det vara lämpligt att använda bredden på skyddszonen som en genomsnittsbredd
utmed vattendragskanten. Förhållandena växlar ofta utmed kanten. De brantaste
partierna eller de mest utsatta får en bredare zon och vice versa. Detta kan gå att
kombinera med att räta eller jämna skifteskanten.
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CHECKLISTA VID ANLÄGGNING AV ENSKILD
VÅTMARK

14. CHECKLISTA VID ANLÄGGNING AV ENSKILD VÅTMARK
Tänk igenom och kontrollera följande:
OBS! Listan är lång, men låt Dig inte skrämmas! Normalt är bara några punkter
aktuella.

1. Vilket geografiskt område kommer att beröras? Vilka fastigheter ingår? Är alla

berörda personer kontaktade? Förfogar Ni över området?
2. Ingår området-fastigheterna redan i ett befintligt avvattningsföretag eller liknande?

3. Går det el- eller telekablar i luften eller i marken genom området? Kontakta i så fall

respektive företag och diskutera saken med dem.

I

I
I

},.

4. Finns det en vattentäkt, avloppsledningar eller vattenledningar i området? Kontakta i
så fall berörda personer eller organisationer och diskutera saken med dem.
5. Kommer några vägar att bli berörda av anläggandet? Kontakta i så fall väghållaren

och diskutera saken med dem.
6. Kommer åkermark att påverkas utanför det direkt berörda området (högre

grundvattenstånd under hela eller delar av året)?
7. Kommer våtmarken att kräva att befintliga täckdiken, stammar eller kulverterade
diken skärs av? Vad krävs för att lösa eller åtgärda detta?
I

r

(

8. Finns det outnyttjade servitut eller ledningsrätter inom området? Svaret finns på

Lantmäterienheten på Länsstyrelsen eller på Tingsrätten i Vänersborg.
9. Vilka tillflöden finns till området, hur stort är tillrinningsområdet? Kommer det att
kunna förse våtmarken med vatten under hela eller delar av året?
10. Är marken och jordarten lämplig att bygga dämme eller vallar med? Jorden måste

normalt vara en lerjord för att vara tät nog och stå emot vatten.
Finns det schaktmassor att bygga med eller är jorden grund och berget nära?
11. Utloppsanordningen (betongmuren, brunnen eller motsvarande) i vallen eller

dämmet måste ligga fast i marken. Är marken tillräckligt stabil eller behövs t.ex.
pålning.?
12. Kan våtmarken tömmas? Det kan finnas behov av att tömma våtmarken med hjälp
av en "bottenlucka" eller löstagbara "träsättar".

13. Vilka andra uppgifter, mer än kväve- och fosforfälla, skall våtmarken-dammen ha?
Utformningen påverkas i hög grad av om anläggningen syftar till att skapa en speciell
växtlighet, ett speciellt fågelliv eller främja fiske, att driva kräftodling i eller att vara en
bevattningsdamm. Svar på hur detta kan påverka utseendet eller utformningen finns
hos folk med sakkunskaper, tex. på Länsstyrelsens olika enheter eller på
Hushållningssällskapet.

14. Uppstår det skador på befintliga natur- och kulturvärden? Detta är en mycket viktig
fråga! Tanken är ju att naturvärdet på sikt skall bli större med våtmarken! Ett ingrepp i
befintlig natur måste alltid göras med eftertanke och försiktighet. Tänk igenom vilka de
befintliga natur- och kulturvärdena kan vara! Kanske måste de bevaras, eller tas hänsyn
till på något sätt!
Det man skall tänka på i första hand är om det finns ett växt- eller djurliv på land eller i
vattnet som kan skadas och som man måste sörja för speciellt. Detta är viktigt vid en
dämning i vattendrag eller när man sätter naturmark under vatten på sikt. Ett värdefullt
naturlandskap får inte förstöras utan vidare och vandrande fisk eller kräftor får inte
hindras.
15. Krockar anläggningen med gällande miljölagstiftning? Detta är en fortsättning på
förra punkten. Svaret är beroende av var området ligger och vilken "verksamhet"
anläggningen syftar till. Normalt är risken liten, men ett "samråd" med Länsstyrelsens
miljöenhet i frågan är ett måste. De lämnar besked på om området är skyddat i något
avseende eller om det krävs "lov" eller tillstånd för anläggningen. Söks stöd inom EU:s
miljöstödsprogram för jordbruket kommer Länsstyrelsens lantbruksenhet automatiskt
att göra en förundersökning.

16. Hur skall anläggningen finansieras? Detta är en mycket viktig fråga! Stöd till
våtmarker och småvatten påjordbruksmark kan sökas från EU:s miljöstödsprogram för
jordbruket. Ansökan skall göras hos Länsstyrelsens lantbruksenhet. De kan dessutom
lämna aktuell information om gällande regler och förutsättningar.
Om Du har tänkt igenom eller kontrollerat ovanstående punkter och tagit kontakt med
berörda företag, organisationer eller personer och fått klartecken eller positiva besked,
är det troligt att anläggandet av våtmarken-dammen inte kommer att bjuda på några
större negativa överraskningar, utan kommer att bli ett positivt och vattenvårdande
inslag i landskapet!

Skrifter i meddelandeserien:
( samtliga med fet stil är publicerade)

1994:1
1994:2

Skogsmarkens försurningskänslighet i Älvsborgs län. Bilaga till delrapport 1.
Problem med regleringar av sjöar och vattendrag i Älvsborgs län. Resultatet av en
enkät 1993.
1994:3 Sedimentundersökning i Dalslands kanals sjösystem 1993. Metaller och PCB.
1994:4 Sammanställning av naturinventeringar kring Ranneberget i Melleruds kommun,
Dalsland.
1994:5 Mörtebolstjärnet, fågelfaunan under första året i en nyskapad våtmark.
1994:6 Utsläpp från miljöfarlig verksamhet 1993. ·
1995:1 Trädlevande lavar i Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län.
1995:2 Förteckning över GIS-teman.
1995:3 Jordbruksåar i Älvsborgs län. En undersökning av vattenkvaliteten.
1995:4 Biologisk mångfald i Älvsborgs län. Viktiga undersökningar och inventeringar.
1995:5 Inventering av värdefulla skogsobjekt i Lilla Edets kommun.
1995:6 Hantering av kommunikationsfrågor.
1995:7 Bottenfaunaundersökning i Älvsborgs län 1994.
1995:8 Metaller i abborre från fem källsjöar i Älvsborgs län 1991-94. En utvärdering och
underlag för fortsatt övervakning.
1995:9 Elfiskeundersökningar i Älvsborgs län 1994.
1995:10 Utsläpp från miljöfarlig verksamhet 1994.
1995:11 Metodik för inventering av forsar och fall.
1996:1 Jordbruket och vattendragen i Färgelanda kommun
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Miljö och planenheten

Länsstyrelsen i Alvsborgs län
462 82 Vänersborg

Telefon 0521-27 00 00

•

Postgiro 95 40 20-4

