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Sammanfattning 
Belastning av framför allt fosfor på Trummen kommer till betydande del från Skirs-
näskanalen (ALcontrol & DHI 2014). Tillrinningsområdet är måttligt (ca 120 ha) och 
belastningen misstänks till betydande del härröra från läckage ur mossmarken i den 
gamla Skirsjön. Initialt har möjligheten till en storskalig restaurering av den forna 
våtmarken/sjön på 21 ha undersökts men åtgärdsförslagen har landat i en mer mått-
ligt omfattande våtmark i norra delen av den gamla sjön och ett förslag till placering 
av en kalkfilteranläggning så långt nedströms i Skirsnäskanalen som möjligt. 
 
Våtmarksläget är delvis svårtillgängligt men bedöms genomförbart och kan bidra till 
ett estetiskt och rekreationsmässigt värdefullt tillskott till området. Våtmarken kom-
mer också bidra starkt till ökad biologisk mångfald och tillsammans med kalkfiltere-
tablering är reningspotentialen och på sikt de positiva effekterna för Trummen bety-
dande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förstudie Skirsjön 
Naturcentrum AB 2014-12-10 

 5 

Uppdragsbeskrivning 
Växjö kommun har tilldelats LOVA-medel för genomförande av förstudie av förut-
sättningar för restaurering av den idag helt avsänkta och skogsbevuxna Skirsjön syd-
ost om Växjö. För genomförandet har DHI Sverige AB anlitats som samarbetspart 
och Naturcentrum AB har som underkonsult till DHI ansvarat för utredning och 
rapportering av åtgärdsförslag, förväntad nytta av dessa samt olika aspekter på ge-
nomförande. WEREC, Water Ecosystem Recovery AB har genom Sam Ekstrand 
bedömt förutsättningarna för rening med kalkfilterbädd. ALcontrol Laboratories AB 
har genom Håkan Olofsson genomfört en analys av vattenkemiska mätdata samt en 
effektbedömning av föreslagna åtgärder med avseende på rening av primärt kväve 
och fosfor.  
 

Bakgrund och områdesbeskrivning 
Skirsjön är belägen söder om sjön Trummen och namnet är idag tämligen missvi-
sande (Figur 1). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Översikt över Skirsjön, fastighetskarta och flygfoto. 
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Historik 
Skirsjön (Figur 1) har historiskt varit kring 20 ha men har sannolikt även före utdik-
ning varit mest en våtmark och brukats som slåtteräng till stor del. Skirsjön utdikades 
1915 mot söder (dvs mot Rinkabysjön-Lidhemssjön-Åsnen-Mörrumsån) och då åter-
stod endast något hektar vatten (Figur 2). 1927 fastställdes ett nytt markavvattnings-
företag för att ytterligare sänka vattennivån. Då man stötte på berg direkt söder om 
sjön fann men det billigare att avvattna hela Skirsjön norrut mot Trummen (och vi-
dare till Växjösjöarna-Salen-Åsnen-Mörrumsån). På så viss nådde man fullständig 
avsänkning och dagens situation med ett krondike i den östra delen samt ett mindre 
dike i västra kanten etablerades (Figur 3). 
 
 

 
 
 

Figur 2: Skirsjön 1915 



Förstudie Skirsjön 
Naturcentrum AB 2014-12-10 

 7 

 

 
Figur 3: Planritning över Skirsjöns dikningsföretag som ledde vattnet mot Trummen efter 1927 års förrätt-
ning. Huvudkanalen syns mycket dåligt (röda linjer). 
 
 

Dagens miljö 
Avsänkning av mossmarken med bitvis omfattande mäktighet av organogen, svagt 
nedbruten jord gjorde att marken ganska snabbt kompakterades och sjönk och om-
rådet har sedan lång tid tillåtits växa igen och är idag primärt en tallbevuxen mosse. 
Bitvis, främst närmast huvuddiket, finns öppnare och bitvis permanent blöta partier 
av gungflykaraktär. En hel del videbuskar och sly växer kring huvuddiket som i öpp-
nare sträckningar är rikt bevuxet av t ex kaveldun och i mer beskuggade delar t ex 
missne. Dikesbotten är mycket dyig och diket har i princip inget fall genom det gamla 
sjöområdet. Partier med lövinslag, främst yngre björk finns och i norra kanten finns 
ett större parti med lövskog där inslaget av död ved är högt. Floran är i största delen 
typisk för näringsfattig mossmark med t ex inslag av vitmossor och rosling på den 
tallbevuxna mossen men också med inslag av gökblomster, älgräs, tuvtåtel och strätta 
i angränsande låglänta öppna betesmarker. Området påverkas delvis av fyllnad i den 
sydvästra delen (tolkat som privat verksamhet). 
 

Problembild 
I arbetet med en åtgärdsstrategi för Växjösjöarna (ALcontrol och DHI 2014) identi-
fierades att den årliga externa fosforbelastningen på Trummens huvudbassäng behö-
ver minska med i storleksordningen ca 30 kg för att man långsiktigt skall kunna 
uppnå ”god näringsstatus” i sjön. Som ett led i detta arbete planerar kommunen för 
åtgärder inom Skirsnäskanalens avrinningsområde, som utpekats som ett av de kraf-
tigast påverkade områdena kring Trummen, med avseende på fosfor. Skirsnäskanalen 
avvattnar den avsänkta Skirsjön och en del av tillrinningsområdet består också av 
jordbruksmark. Skirsnäskanalen mynnar efter sammanflöde med Barnsjöns utlopp i 
Skirviken, som är en avsnörd vik i Trummens södra del. Närsaltshalterna från Skirs-
näskanalen har konstaterats vara betydligt högre uppströms Barnsjöns utlopp och det 
har bedömts sannolikt att den sänkta mossmarken i Skirsjön läcker näringsämnen (se 
även bilaga 1). 
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Underlag 
Resultat från vattenprovtagning har varit ett väsentligt underlag för avgränsning och 
utformning av förstudien (se även Bilaga 1). Huvudsakliga underlag för planering av 
åtgärder har varit höjddata (NNH, grid 2+) samt flygfoto och fastighetsgränser allt 
tillhandahållet av Växjö kommun inom projektet. Vattendomar från 1915 och 1927 
har tillhandahållits av Växjö kommun. Kontinuerlig dialog och kunskapsutbyte har 
förts med Andreas Hedrén, projektledare för Växjö kommun. 
 

Metodik 
Fältinventering av området har genomförts vid två tillfällen av Naturcentrum för 
orientering och bedömning av förutsättningar. Bedömning och modellering av  
flöden har genomförts av DHI/Lars-Göran Gustafsson. Markägarkontakter (möten i 
fält respektive telefonkontakter) har tagits med Johan Andersson, ägare till Skir 16:1 
som har bidragit med värdefulla synpunkter kring våtmarksförslaget. Förslag till kalk-
filterbädd och eventuell kompletterande våtmark uppströms denna har inte förank-
rats genom fältbesök utan bygger enbart på studier av tillgängliga underlag som flyg-
foto och höjddata. 
 

Resultat  
Utgångspunkten var att utreda förutsättningarna att om möjligt restaurera och 
dämma upp det gamla sjöområdet som rent topografiskt erbjuder ett stort avgränsat 
lågområde som skulle kunna dämmas uppåt en halv meter utan att större påverkan 
på omgivande mark (Figur 4). En totalt restaurerad sjö/våtmark på drygt 20 hektar 
medför mycket stor potential främst för biologisk mångfald. Möjligheten att utnyttja 
denna stora yta med kanske 100 000 m3 vattenvolym tillgängligt för vattenhushållning 
d v s att låta vattnet långsamt sänkas av under perioder med låga flöden skulle också 
kunna vara värdefullt för Trummens förutsättningar att upprätthålla en bättre vatten-
kvalitet under sommarperiodens lägre vattenstånd och högre vattentemperaturer. 
 
Tidigt gjordes dock bedömningen att detta tyvärr var orealistiskt med tanke på utfall 
av markägarkontakter som tagits av Växjö kommun men också genom att markarbe-
tena för att få en sådan dämning att ge ett gott resultat skulle bli mycket omfattande. 
Följande faktorer kan sammanfattas tala mot en mer omfattande sjörestaurering på 
platsen: 
 

• Motstående privata intressen uttryckta. Skogsmark och genomförda fyllnader 
berörs. I nuläget inga starka privata önskemål att restaurera sjön som uppvä-
ger. 

• Omfattande organogen jord som läcker fosfor och kommer sannolikt fort-
sätta göra så efter dämning, eventuellt i högre utsträckning om inte omfat-
tande schaktarbeten utförs. 

• Lägsta områden svårtillgängliga till stora delar vilket försvårar större schakt-
arbeten. 
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• Möjligheten att upprätthålla ett högre vattenstånd vid dämning kan delvis be-
gränsas av det måttliga tillrinningsområdet och det är osäkert hur grundvat-
tenrörelser sker till och från området. 

 

 
Figur 4: Illustration av modellerad vattennivå på 162,90 dvs ca 50-60 cm över dagens normala vattennivå i 
området. Området är på drygt 21 ha och sammanfaller på många platser väl med synliga spår av en gammal 
strandlinje i terrängen (förutom fyllnadsområde i sydvästra delen). Fastighetsgränser som rödstreckade linjer. 
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Åtgärdsförslag 
Olika möjligheter har diskuterats och kan vara aktuella för att reducera närsaltsbe-
lastningen från Skirsnäskanalen och den gamla Skirsjön. Åtgärdsförslag bör fokusera 
på att reducera fosforläckaget eftersom detta är viktigast för nedströms belägna 
Trummen och efterföljande sjösystem. 
 
Rensing av kanalen har utförts i vissa delar under 2014 av Växjö kommun med syfte 
att minska läckage från pålagrat sediment i kanalen. Utfallet verkar kortsiktigt med-
fört ett ökat utläckage av näringsämnen, möjligen genom ökat läckage från den gamla 
deponin vid den grundvattensänkning som dikesrensningen medfört (se Bilaga 1). 
Förhoppningsvis vänder dock detta till positiva effekter relativt snabbt.  
 
Möjlighet att pumpa vatten från Skirsnäskanalen nedströms den nedlagda tippen till 
en ny etablerad våtmarksyta har diskuterats liksom om olika byggnadsrester (betong-
kross etc.) skulle kunna utnyttjas för att stimulera fastläggning av fosfor i en sådan 
yta.  
 
Här redovisade åtgärdsförslag är primärt en våtmarksetablering, som medför många 
positiva mervärden, men även en kalkfilterlösning som förväntas mer effektivt kunna 
reducera fosfortransporterna i Skirsnäskanalen. För kalkfilterbädden krävs introdukt-
ion av ett dämme i kanalen vilket föranleder en fråga kring hur uppströms belägen, 
mestadels organogen mark kommer reagera. Kanske kommer fosforläckage från 
denna delvis dämda yta att öka och det kan vara värt att överväga att schakta ut delar 
av dämningsområdet och skapa en våtmark (Figur 7). Detta kompletterande våt-
marksförslag redovisas tillsammans med beskrivning av kalkfilterbädd nedan.  

Våtmark i Skirsjöns norra del 

Avgränsning av möjligheten att tillföra våtmarksyta i någon del av området har gjorts 
med hänsyn till att få till en så stor yta som möjligt med rimlig tillgänglighet för ma-
skiner, hänsyn till befintliga naturvärden och markägarintressen. Fokus hamnade i 
Skirsjöns norra del eftersom här är låglänt mark som ändå kunnat hävdas i sen tid 
(tillgänglighet). Det är också här man kan ta hand om eventuellt läckage av kväve och 
fosfor från den gamla mossjorden uppströms. Här finns dessutom en estetiskt tillta-
lande potential att öppna upp och återskapa något av den gamla landskapsbilden med 
utsikt från ett högre beläget fornlämningsområde, välbesökt och tillgängligt i den 
nordöstra delen. Den gamla strandlinjen kan återskapas (Figur 5) genom röjning och 
flack schakt ned mot en nyskapad vattenspegel, totalt sannolikt på drygt 1 ha.  
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Figur 5: Foto taget mot väster från nordöstra delen av området. Lågområdet i gamla Skirsjön, idag öppen 
fuktäng, anas i vänstra halvan av bilden. Röjning av främst sly och tillskapande av en ny vattenspegel i den 
tydliga gamla strandkantens förlängning kommer ge en mycket tilltalande vy från denna sidan. Fornläm-
ningsområdet, beläget till höger i bild, är väl skött och utnyttjas bland annat vid midsommarfirande. 
 
 
Området som utnyttjas för våtmarksetablering i förslaget berör endast fastigheten 
Skir 16:1 vilket tydligt underlättar genomförandet. Fyllnadsyta berör däremot två 
angränsande fastigheter och kontakt med dessa måste tas innan man planerar vidare. 
Fyllnadsområdet är dock låglänt och omöjligt att bruka vilket gör att det kan finnas 
en nytta ur brukningssynpunkt med en markhöjning på några decimeter. Det är även 
fullt möjligt att utöka våtmarksområdet till att omfatta även dessa fastigheter, ungefär 
i samma omfattning som fyllnadsområdet om man så önskar. Tillgängligheten är här 
bättre vilket i jämförelse ger en något lägre kostnad per skapad vattenyta. Totalt om-
råde på ca 2 ha kan i så fall skapas men förutsätter intresserade markägare (vilket 
preliminära kontakter alltså inte indikerat). 
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Figur 6: Våtmarksförslag i norra delen av Skirsjön. Vatten och bottennivåer bedömda med utgångspunkt från 
nya nationella höjdmodellen, grid 2+. 

Tekniska aspekter på genomförande 

Området för våtmarken är till största delen bestående av organisk jord med grund-
vattennivå etablerad nära markytan. Ingen mer detaljerad undersökning av markför-
hållanden har genomförts. Man bör räkna med att anpassningar kommer behöva 
göras i våtmarksytans utsträckning beroende på tillgänglighet för grävmaskin men 
också beroende på budget för genomförande. Sannolikt är merparten av området 
möjligt att köra på med larvgående grävmaskin med stöd av mattor. Utkörning av 
material är svårare och sannolikt kommer en del av det uppgrävda materialet behöva 
flyttas ytterligare minst en omgång till av grävmaskin innan det kan lastas på dumpers 
för körning till fyllnadsytor. Bandgående dumpers och bandgående schaktmaskin 
(inte minst för utjämning på fyllnadsyta i väster) kan behövas. Val av genomförande-
tid är viktig och helst bör en längre genomförandetid (1 år eller mer) beräknas. 
Lämpligast tid för markarbeten (även med hänsyn till växt och djurliv) är sannolikt 
augusti – september ett normalt år. Möjligen kan åtkomst till vissa ytor vara enklare 
vid tjäle. 
 
Schakt ska så långt möjligt följa gränsen mellan organisk och minerogen jord så att så 
mycket organisk jord bortförs som budget tillåter. Ingen förflyttning av minerogen 
jord från området ska ske eftersom det bara försvårar planering av fyllnadsytor och 
inte bidrar till nyttan med anläggningen. 
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Slänter ska skapas med flack lutning och inte tillföra något konstgjort intryck eller 
säkerhetsrisker. Riktlinje är släntlutningar på 1:6 eller flackare. Undantag kan vara i 
svåraste tillgängliga delar invid huvudkanalen samt vid schakt tydligt under normalt 
vattenstånd ner mot djupområden eller i anslutning till inlopp och utlopp till dike. 
 
Röjning av sly och buskar ska göras, i mindre omfattning av enstaka större träd, fast-
ställs i samråd med markägare och med hänsyn till eventuella trädknutna naturvär-
den. Röjning i direkt anslutning till planerat vatten ska efterföljas av uppgrävning av 
stubbar.  
 
Fyllnadsytor planeras i öster få en maximal tjocklek av 1 m och i den västra ytan 
kring 40 cm maximalt. Fyllnad avjämnas väl och fall etableras mot våtmarksområdet 
som medger ytavrinning och god förutsättning till skötsel av fyllnadsytan. Ingen av-
baning av befintlig jord beräknas bli aktuell före fyllnad som bara ska omfatta torv-
jord. Blöta jordmassor kan behöva ligga och torka en längre tid före utjämning. 
Kompletterande täckdikning på fyllnadsytor bedöms inte krävas om inte markägaren 
bedömer annat. Fyllnadsytor ska harvas och sås in liksom schaktytor belägna ovan 
vattenyta i den mån de ska hållas öppna framöver. 
 
Rensing av utgående dike ska göras till fastställt djup enligt dikningsföretaget från 
1927. Fixpunkter finns angivna och beskrivna i akten och får lokaliseras och mätas in 
i nuvarande höjdsystem (RH2000). 
 
 

Kalkfilterbädd 
Med tanke på behovet att reducera, inte minst löst, fosfor bedöms en kalkfilteran-
läggning vara ett intressant alternativ. Placering föreslås enligt figur 7 vilket erbjuder 
god tillgänglighet. Placeringen är också nedströms större delen av Skirsnäskanalen 
och det gamla deponiområdet vilket ger större belastning och därmed reningspot-
ential. Svårighet finns att utan att påverka uppströms belägen mark skapa den 2-3 dm 
dämning som krävs för kalkfilterbäddens funktion. Skirsnäskanalen är flack och har 
ett fall på under 1 promille mellan Skirsjön och kalkfilterbäddens föreslagna place-
ring. En dämning kan påverka det trädbeväxta fuktiga området söder om vägen till 
viss del samt upp i kanalen in på angränsande fastighet i söder (tippen). Om väg-
trumma medger, med avseende på kapacitet och läge, kan dämning ske nedströms 
vägen med t ex stålskiva (Figur 7). Beroende på kapacitet på kalkfilterbädden och 
omfattning av flödestoppar kan bädden eventuellt anläggas så hela flödet tas in. 
 
Uppströms belägen mark som delvis kan komma att påverkas av dämning är flack 
och låglänt och är topografiskt väl lämpad för våtmarketablering (Figur 7). Fråge-
tecken finns kring den organogena jordens mäktighet liksom om det finns risk för 
förorenad jord i området, med tanke på den närbelägna deponin. Förutsättningarna 
behöver alltså delvis undersökas ytterligare innan såväl möjlighet till nödvändig däm-
ning för kalkfilterbädd som eventuell etablering av våtmark planeras vidare. En våt-
mark direkt uppströms kalkfilterbädden skulle dock medföra en utökad möjlighet till 
flödesutjämning och därmed öka möjligheten att leda in hela flödet genom kalkfilter-
bädden. 
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Figur 7: Möjlig placering av kalkfilterbädd i direkt anslutning till Skirsnäskanalen så långt nedströms som är 
möjligt med tanke på tillgänglighet för etablering och tömning. Inkommande dike/n har mycket litet fall. Under 
1 promille på sträckan upp till Skirsjön vilket gör att dämning för att få flöde genom kalkbädden påverkar 
mark uppströms vägen. Mark/vattennivån enligt tillgänglig höjddata (NNH, grid 2+) anges för befintlig 
mark/vattenyta närmast kalkfilterplatsen samt påverkan av önskad dämningsnivå (+40 cm) uppströms. Här 
finns möjlighet att komplettera med röjning och schakt och skapa en våtmark (illustrerat alternativ 0,74 ha). 
Efter rensning i delar av kanalen 2014 skapades, trots totalt sett litet fall en lokal sänkning av vattenståndet i 
kanalen och därmed kan eventuellt även en alternativ placering uppströms vara möjlig.   
 
Alternativ placering av kalkfilter kan vara direkt nedströms den gamla tippen (Figur 
7). Rensningen av kanalen sommaren 2014 medförde en viss sänkning av vattenstån-
det i kanalen. En återställning av det tidigare högre vattenståndet genom dämning 
kan räcka för att få den nivåskillnad som krävs för kalkfilterbäddens funktion. Sänk-
ningen har dessutom orsakat en viss lokal sänkning av grundvattnet i närområdet och 
man befarar att detta har lett till ökat läckage från den täckta deponin (Bilaga 1). En 
återställning av vattenståndet till den nivån som var etablerad före rensning kan alltså 
eventuellt vara positiv även ur detta perspektiv.  
 

Effektbedömningar (retention) 
Särskild utredning har gjorts med utgångspunkt från föreslagna åtgärder (Bilaga 1). 
För kalkfilterbädd finns även kompletterande effektbedömning i Bilaga 2. 
 

Mervärden och naturvårdshänsyn 
Området är till största delen täckt med allmän och tämligen artfattig flora både på 
schakt och fyllnadsområde. Fyllnadsområdet i väster är primärt dominerat av tuvtåtel 
och veketåg med inslag av åker/kärrtistel och är påverkad av tidigare od-
ling/gödsling. Fyllnadsområdet i öster är avverkat och hyser inte några förhöjda na-
turvärden. Schaktområdet är snarast att betrakta som ett våtmarksområde idag och 
har vissa värden för främst djurlivet, i första hand småkryp (insekter, leddjur, mollus-
ker).  Potential för etablering av vissa värden för såväl flora som fauna finns men en 
nyskapad vattenyta på platsen skulle tillföra betydligt högre naturvärden än vad som 
skadas. Vid planering av våtmarken har hänsyn tagits till befintlig stenmur (gränsar 
till fyllnad i NV), lövskogs parti med hög andel död ved i norr (påverkas ej av 
schakt). Vid detaljplanering och genomförande ska hänsyn tas till befintliga naturvär-
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den t ex vid schakt och röjningsarbeten. Naturvärden finns i träd och buskskikt och 
berör främst äldre träd, träd med död ved samt bärande/blommande träd och buskar 
(sälg, fågelbär, rönn etc.). Entreprenad bör utföras utanför häckningstid för fåglar (1 
april- 31 juli främst). Våtmarkens potential till vattenhushållande förmåga blir inte 
utökad enligt förslaget då ingen dämning eller begränsning i utloppsdelen är introdu-
cerad. Om markägarintresset efterhand ändras så en dämning, kanske tidvis över året 
är möjlig bör detta dock lyftas igen. Våtmarken, om den anläggs enligt plan påverkas 
inte negativt eller försvårar en sådan utveckling. Rent estetiskt kommer våtmarken ge 
en mycket öppnare och mer tilltalande landskapsbild. Inte minst från nordost kom-
mer vyn över området vara trevlig. Ur kulturhistorisk synvinkel är synliggörande av 
den gamla sjön också intressant. 
 

Finansieringsmöjligheter 
I nuläget finns inget regelverk eller förutsättningar fastställt för den mest lämpliga 
finansieringsmöjligheten som är anläggningsstöd via landsbygdsprogrammet. Detta 
gör möjligheten att bedöma finansieringen tämligen svår i dagsläget. Genomförande 
av åtgärder via LOVA-medel förutsätter en god medfinansieringsmöjlighet från 
Växjö kommun, men det har åtminstone tidigare varit möjligt att kombinera LOVA-
medel med stöd från landsbygdsprogrammet, vilket förhoppningsvis kan utnyttjas 
även framgent. Kompletterande stöd för rekreation (andra stöd inom landsbygds-
programmet? alternativa kommunala medel?) kan vara intressant att följa upp. Med-
finansieringsfrågan bör utredas vidare när förutsättningarna i det nya landsbygdspro-
grammet är klara någon gång under 2015. 
 

Bedömning av prövningsbehov enligt Miljöbalken 
Samtliga åtgärder som är att betrakta som vattenverksamhet är i grunden tillstånds-
pliktiga. Vissa mer begränsade åtgärder kan dock prövas som anmälningsärenden till 
tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen). Större åtgärder eller åtgärder som tydligt påver-
kar flera fastigheter bör normalt tillståndsprövas. Omfattningen av den föreslagna 
våtmarken liksom kalkfilter är av den omfattningen att anmälan bör räcka. Anläg-
gande av våtmark under 5 ha är anmälningspliktigt och kalkfiltret kan ses som en 
avledning av vatten och ska då omfatta avledning av max 100 000 m3 vatten per år 
och max 600 m3 per dag för att uppenbart passa in som anmälningsärende. Möjligen 
kan anläggningen likställas/jämföras med en sidodammskonstruktion vilket i så fall 
normalt prövas som anmälningsärende om dammen understiger 5 ha oavsett vatten-
flöde eftersom vattnet inte permanent avleds utan återgår till vattendraget igen.  
Möjlighet finns generellt att göra bedömningen att vattenverksamheten uppenbart 
inte skadar något annat enskilt eller allmänt intresse och då är vattenverksamheten 
inte tillståndspliktig. Detta är dock inte något som normalt är enkelt att bedöma och 
rekommenderas inte för annat än mycket enkla vattenverksamheter vilka ändå kan 
anmälas och genomgå en tämligen enkel prövning. Är bedömningen felaktig faller allt 
ansvar på verksamhetsutövaren. För att genomföra våtmarken bör man fastställa det 
ändrade förhållandet jämfört med dikningsföretaget från 1927 genom att den berörda 
urschaktade våtmarkssträckningen tas ur förrättningen. Detta är okontroversiellt så 
länge samtliga delägare i dikningsföretaget samtycker. Dikningsföretaget ska ta fram 
en överenskommelse, undertecknade av samtliga delägare, där det framgår att man 
ansöker om att ta den berörda delen ur tillståndet. Kostnadsfördelningslängden för 
dikningsföretaget ska räknas om utifrån de nya förutsättningarna. Möjligen bör man 
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överväga att räkna om båtnaden även utifrån den uppenbara marksänkningen sedan 
1927. Mycket mindre av båtnadsområdet kan idag dräneras till brukningsbart djup än 
1927. Detta kräver dock sannolikt stöd av markavvattningssakkunnig vilket man an-
nars inte behöver för en ren utrivning och omräkning av kostnadsfördelningslängd. 
Ett annat alternativ som i det här fallet kan vara relevant är att avsluta hela diknings-
företaget eftersom det är sannolikt att rensning till tidigare fastställt djup och läge av 
diken ändå inte ger tillräckligt dränering för brukning på annat än tydligt högre belä-
gen mark (primärt utanför båtnad). Detta kan då också ske genom en relativt okom-
plicerad omprövning såvida alla delägare är överens. Enligt 7 kap. 18 § lagen 
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet kan ett godkännande 
av att samfälligheten upphör lämnas efter överenskommelse mellan deltagarna om att 
så sker. 
 

Kostnadsbedömning 

Våtmark 

Kostnadsuppskattning enligt tabell 1. Förutsätter möjlighet till viss anpassning av 
schakt och fyllnad efter markförhållanden. Schakt och transport kan bli påtagligt 
dyrare vid dålig bärighet och omfattning av schakt eller budget kan behöva revideras. 
Möjlighet att anpassa utformning under entreprenad gör möjligheterna bättre. Möj-
lighet ska finnas att planera väl efter lämpliga väderförutsättningar. Omprövning 
förutsätts kunna genomföras relativt enkelt tillsammans med eniga delägare av dik-
ningsföretaget. Konsultarvode har satts till 800 kr/tim. Eventuell restid ingår inte i 
kostnadsberäkning. 
 
Tabell 1: Kostnadsbedömning våtmarketablering 
Moment Omfattning Bedömd kostnad 
Röjning och hantering av ris/virke 4 dagar, 2 pers + grävmaskin, 

4-hjuling/traktor med vagn 
20 000 kr netto-kostnad 
(flis/virkesintäkt) 

Dikesrensning 2 dagar inkl. utjämning 13 600 kr 
Dammschakt, flytt/hantering  
inom området 

7000 m3 280 000 kr 

Transport till fyllnad 7000 m3 115 000 kr 
Utjämning fyllnad  
(bandschaktare) 

5000 m3 25 000 kr 

Utjämning fyllnad  
(grävmaskin) 

2000 m3 16 000 kr 

Projektering 
(underlag för entreprenad) 

35 tim 28 000 kr 

Anmälan och stödansökningar (Lst) 16 tim 12 800 kr 
Utredning och omprövning av dik-
ningsföretag  

48 tim 38 400 kr 

Byggledning och besiktning 
Anpassning för markförhållan-
den/naturvärden på plats. 

36 tim 28 800 kr 

Utsättning och inmätning (inkl. fix-
punkter) 

16 tim 12 800 kr 

Summa  590 400 kr 
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Kalkfilterbädd 

Kostnad för själva kalkfilterbädden liksom förväntad återkommande underhållskost-
nad redovisas separat (Bilaga 2).  
 
Kompletterande dämning och tillskapande av våtmark på ca 0,75 ha uppströms kan 
kostnadsbedömas enligt Tabell 2. Konsultarvode är satt till 800 kr/tim. Restid ingår 
inte. 
 
Tabell 2: Kostnadsbedömning våtmarketablering i anslutning till kalkfilterbädd. 
Moment Omfattning Bedömd kostnad 
Avverkning och stubbhantering 6000 m2 35 000 kr 
Dammschakt, masshantering i när-
området 

3 000 m3 125 000 kr 

Dämme, flödesutjämnande (plane-
ring, material, arbete) 

1 st 30 000 Kr 

Projektering 
(fältbesök, detaljritning, underlag 
för entreprenad) 

32 tim 25 600 kr 

Anmälan och stödansökningar (Lst) 12 tim 9 600 kr 
Omprövning av dikningsföretag 
(kan krävas, bör stämmas av med 
Lst) 

40 tim 32 000 kr 

Byggledning och besiktning 
Anpassning för markförhållan-
den/naturvärden på plats. 

20 tim 16 000 kr 

Utsättning och inmätning (inkl. fix-
punkter) 

8 tim 6 400 kr 

Summa  279 600 kr 
(247 600 exkl. omprövning) 
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