
Planering av vatmarker, dammar och aterstallning av naturliga béickstréickor pa
Elisefarm.

Synpunkter sammanstallda av John Persson

Befintlig vattenmiljii och naturviirden

Vattendraget idag air pa alla delstréickor inom fastigheten dikad, ratad eller kulverterad.
Genom markavvattningen och eventuella dikningsfdretag har vattenmilj6n idag fatt en mycket
paverkad och homogen milj6, som saknar storre delen av den ursprungliga mangfalden.
Den krafiiga paverkan yttrar Sig i erosion och sedimentflykt, mikromiljoer sedimenterar igen
eller gréivs bort vid rensning av diket. Nagon hogre och mer betydelsefiill flora tilléts inte fa
faste i den konst.orda milj6n.
Vattenfdringen sommartid 5r sannolikt en flaskhals for manga vattenorganismer.
Inom avrinningsomradet finns obefintligt med buffrande Vatmarksomraden med
flodesutjamnande effekt. Dagens vattenfdring i diket préiglas alltsa av véildigt hoga och
kortvariga flodestoppar samt léga fl6den sommartid, eventuellt ocksa av torka.
Utloppet fran befmtlig damm i vattendraget utgor ett definitivt vandringshinder for fisk och
andra vattenorganismer. Ringsjon och dess tillfloden hyser i olika omfattning en
oringpopulation. Forutséittningama i vattendraget ar, med hinsyn till vattenfiiring, fall och
bottenmaterial goda men idag krafiigt paverkade av rensningsverksamhet och
vandringshinder.
Avrinningsomradet préiglas av intensivt odlad mark och har sannolikt betydande
narsaltstransport till Ringsj6n.

Befintlig vattenanvéindning

Idag utnyttjas en damm hogre upp i systemet som vattenreservoar dar vatten uppsamlas under
Vintermanaderna. Vatten sliipps sedan héirifran vid behov och kan anvéindas langre net i
systemet for bevattning. I de fall dé vattenmiljon i diket lider av lag vattenforing kan denna
verksamhet gynna livet dar.

Forutsz'ittningar for vatmarker, dammar och fiterskapande av striimstrfickor

Topografiska f6ruts§ittningar

Omradet dar dammama ar planerade iir beliiget i en ganska utbredd svacka. Héir finns goda
mojligheter till att skapa stora vétmarksomréden och dammar. Idag éir vattendraget sa djupt
dikat att en vatmarksanlaggning forutsatter en stor gravinsats for att kunna leda in vatten med
tillréickligt fall. Om vattennivan i diket, genom en omreglering av vattendraget, kunde h6jas
upp mot markytan finns moj ligheten att skapa Vétmarker mer naturligt i terrangen.
Enligt h6jdkarta faller markniviin kring vattendraget mer an fem meter pa strickan mellan
dikets inlopp till fastigheten och huvudbostaden. Hair fmns en mojlighet att ”lyfia” vattnet pa
denna strackan val over markniva och sedan ganska fritt planera vattenomraden med
omvaxlande dammar, vatmarker och rinnande vatten.
Séder om huvudbostaden fmns ett relativt stort omrade som ligger lagt i forhallande till
omgivande terréing. Detta omrade ser ut att kunna ha tva avvattningsmojligheter, ett vaster och
ett oster om huvudbostaden. (Det vore lampligt att aterstéilla det vastliga loppet och anvanda
denna stracka for huvudvattenforing och passage for fisk. En reglering kan da ske ner till det



ostliga loppet varifran vatten tas till bevattm'ng. Pa detta satt éir det m6jligt att séikerstalla en
lagvattenforing i vattendraget.)

Geohydrologi

Grunden bestar delvis av lerhaltig moréin med till syncs goda vattenhallande egenskaper som
got det lattare att anléigga vatmarker och dammar ovan befintlig grundvattenniva.
Skulle vattenledande lager patraffas i dammschakten bot dessa tatas for att undvika léickage
och dranering av dammarna.
I planeringen av dammarna skall inga ett ledningsnéit som m6j1igg6r markavvattning av
intilliggande markytor. Dessa ledningar kan med fordel vara téita néirmast vatmarken fiir att
skapa fuktmarkskaraktar i anslutning till vattnet.

Utnyttjande av vattnet f6r bevattningsfindamfil

Lagvattenforingen sommartid i diket medger inga vattenuttag. Det fir av véisentlig betydelse
att man sakerstéiller ett minsta vattenflode om man vill utnyttja dikesvattnet till bevattning.
Att slussa vatten fran den 6vre vattenreservoaren till en uppsamlingspunkt nedstroms kan
betyda mycket for det liv i diket som hotas av torka. Néir, och hur mycket vatten som sléipps éir
viktigt att bestamma i forhand for att fa storsta mojliga positiva effekt.

Kritiska mfitt

Minimivattenforingen i vattendraget Siikl’as enklast med ett nivareglerande overfall. Overfallet
utformas sa att fisk och andra vattenorganismer kan passera Vid samtliga floden. Néir
vattennivan sjunker under en Viss niva i overfallet skall eventuella vattenuttag upphora. Ca
20- 30% av medelvattenforingen bor lamnas som ett minsta flode i diket.
Vid aterstéillande av det naturliga vattendraget b61- backbottens lutning inte overstiga 2%. Vid
brantare lutning skall bottenstrukturen sarskilt iordningstéillas for att undvika att det skapas ett
vandringshinder.
Anlagda dammar i anslutning till ett rinnande vattendrag kan paverka mycket av
vattenkvalitén och organismsamhallet nedstroms dammen. I stora drag héinder f61j ande:

Dammen har en buffrande effekt p51 flodesforéindringar nedstroms. Detta mildrar
erosions och oversvéimningsproblematik.

Vattentemperaturen hojs i dammen. Med stigande vattentemperatur minskar
syrets loslighet i vatten och Vid hogre temperaturer kan fisk och bottenfauna bli lidande. En
nagot forhojd temperatur ger emellertid en okad produktion och kan alltsa gynna tillvéixten
hos fisk och bottenfauna. Tillsammans med forhojd temperatur och produktion finns en stor
risk for att det i dammen skapas bottenvatten med mycket laga syrehalter. I varsta fall kan det
uppsta syrgasbrist med mycket allvarligt skador pa fisk och bottenfaunasamhéillet.

Avdunstningen fran en damm kan, om dammen 5r lagd i ett mindre vattendrag,
bidra till att vattenforingen nedstroms blir mindre an normalt och darmed missgynnas livet i
vattnet.

For att i mojligaste man forhindra att dammen paverkar vattendraget negativt skall man tanka
pa att

skapa vindexponerade vattenytor speciellt dar dammen 5r nagot djupare
séikerstalla en minimivattenforing via ex. ett nivareglcrande overfall
leda forbi ett delflode vid sidan om dammarna om man éir oséiker pa dammarnas effekt
skapa stromvattenpartier i anslutning till dammen for att syresatta vattnetP
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”Kompensationsitgiirder”

Som ett moment i vattenvérdsétgfirder i diket skall vandringshinder rojas och hela
béicken/diket géras tillgéinglig for exempelvis vandrande firing.
Vattenvérdande étgéirder kommer att syfta till att ta bort en stor del av de néirsalter som annars
hamnar direkt i Ringsj6n. Likasé fir syfiet att éterfora flodesregimen mot ett naturligt tillstfind
med minskad erosion, minskad sedimenttransport samt stabilare légvattenfdring.
Déir sé éir mojligt skall stromvattenmiljoer skapas med erosionsbottnar och ett meandrande
flode. Véixtligheten i anslutning till vattnet skall vara av lokala sorter och komponeras p5, ett
naturligt séitt med beskuggning.
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Vatten

Bäck

Stenmur

TeckenförklaringÄdellövskogsparti där bl. a.
den sällsynta alléägglaven
förekommer.

Vacker allé med flera
sällsynta arter bl. a. den
rödlistade flikig sköldlav.

Vacker stenlagt dike med
fin mossförekomst.

Vattendrag med särskilt högt
naturvärde där den kantas av
stenmuren. Utmed bäcken
finns grova ädellövträd.

Märgelgravar

Skogsbiotop som
är viktig för viltet
i området. Här
finns också några
grova ekar.

Utredningsområdets
gräns. Elisefarms
gårdsmiljö ingår inte.
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