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Sammanfattning 
I Södra Hallsta planeras för en förlängning av Rönninge centrum med ett nytt bostadsområde med 

cirka 300 bostäder, LSS-boende, förskola och en ny tvärförbindelse. Inom området finns en 

sumpskog som behöver avvattnas för att möjliggöra bebyggelse. Skogen vid Södra Hallsta utgörs av 

olikåldrig fuktig blandskog med spår av hydrologisk påverkan. Marken är till stor del upptorkad 

vilket medför att området inte bedöms utgöra en viktig livsmiljö för groddjur. Skogen vid Södra 

Hallsta bedöms inte hysa några särskilda värden för fåglar, men utgör sannolikt del av ett större 

område med livsmiljöer för diverse vanliga skogslevande fågelarter. Markavvattning och 

exploatering i Södra Hallsta medför att naturvärden går förlorade. Det är av stor vikt att 

exploatering i Södra Hallsta görs med största möjliga hänsyn till platsens befintliga naturvärden för 

att minimera skada. För de naturvärden som går förlorade vid Södra Hallsta föreslås kompensation 

i form av ett nytt våtmarksområde i västra Garnudden. Våtmarken föreslås bestå av en damm samt 

en översilningsyta som sammantaget ger ett våtmarksområde på en dryg hektar. 

Området för de föreslagna åtgärderna ligger intill Garnuddens naturreservat. Inom planområdet 

finns fuktig äldre granskog, strandskog och ung fuktig lövskog. I norra delen av området finns även 

ett mycket litet område med försumpad blandskog, där det rinner ett dike utan höga naturvärden 

intill en gammal deponiyta. Delar av området har höga naturvärden. Dessa delar bevaras intakta. I 

ett delområde med ung triviallövskog föreslås nyanläggning av en damm som översilar intilliggande 

naturmark.  

Den föreslagna våtmarken är utformad för att fungera som en ny livsmiljö för groddjur och 

vattenlevande organismer. Genom att bidra med variation till området stärks livsmiljön för 

landlevande artgrupper, exempelvis insekter, fladdermöss och fåglar. Utöver att bidra till den 

biologiska mångfalden kan våtmarksområdet rena Flatenbäckens vatten som idag går orenat till sjön 

Uttran. Fosforbelastningen till Uttran via Flatenbäcken har beräknats till cirka 100 kg fosfor per år 

och utgör cirka 40 % av Salems kommuns fosforbelastning till Uttran. En stor del av betinget, d.v.s. 

förbättringsbehovet, för Salem kan förväntas nås med de föreslagna åtgärderna vid Garnudden. Via 

Flatenbäcken sker den enskilt största tillförseln av föroreningar och näringsämnen till recipienten.  

Våtmarksområdets storlek och utformning är en avvägning mellan att uppfylla tillsynsmyndighetens 

storlekskrav på 1 ha, rena så mycket vatten som möjligt på ett effektivt sätt samtidigt som höga 

naturvärden bevaras och mängden schaktmassor begränsas för att minimera kostnader, 

klimatpåverkan, markmodulering och fällning av träd. Dammen grävs i ett delområde som idag 

utgörs av ung björkskog. Samtliga delområden med högre naturvärden bevaras intakta, förutom 

grävning av ett nytt inlopp som krävs för att få in vattnet på nödvändig höjd eftersom området är 

mycket flackt. Eftersom den nya bäckdragningen till inloppet planeras till en yta där gamla träd 

saknas och mängden död ved är mindre än i området i stort bedöms områdets naturvärden inte 

påverkas avsevärt av åtgärden.  

Etablering av ekologiska funktioner kontrolleras genom inventeringar av groddjur, fåglar, död ved 

och mossor, bottenfauna och vattenvegetation. Inventeringar genomförs var femte år till dess att 

naturvärdena kan anses vara tillräckliga i förhållande till de naturvärden som gått förlorade i Södra 

Hallsta. 

Slutligen beskrivs en skötselplan för Västra Garnudden vilken omfattar den nya våtmarken samt 

intilliggande skog. 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 
I Södra Hallsta planeras för en förlängning av Rönninge centrum med ett nytt bostadsområde med 

cirka 300 bostäder, LSS-boende, förskola och en ny tvärförbindelse. Inom området finns en 

sumpskog som behöver avvattnas för att möjliggöra bebyggelse. Länsstyrelsen i Stockholm har 

beviljat tillstånd och dispens för markavvattning. Tillståndet är förenat med ett villkor om att: 

”Kommunens föreslagna kompensationsvåtmark om 1 hektar, ska skyddas från exploatering 

genom formellt områdesskydd. De värden som går förlorade genom markavvattning ska 

kompenseras för. Kommunen ska därför redogöra vilka naturvärden och ekologiska funktioner som 

går förlorade samt redovisa hur man säkerställer att dessa kompenseras för på platsen för den nya 

våtmarken. Detta ska redovisas för tillsynsmyndigheten genom ett kontrollprogram. 

Kontrollprogrammet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 1 april 2026, det vill säga sex 

månader innan dispens och tillstånd för markavvattning går ut. Länsstyrelsen har möjlighet att 

revidera kontrollprogrammet. Kompensationsåtgärderna ska vara utförda senast den 1 oktober 

2026.” 

Kontrollprogrammet ska tydliggöra vilka naturvärden och ekologiska funktioner som går förlorade i 

samband med att markavvattningen i södra Hallsta, samt redovisa hur de kan återskapas i Västra 

Garnudden. Uppföljande inventeringar enligt kontrollprogrammet ska genomföras för att 

säkerställa att önskade värden etableras.  

Avgränsning 
Kontrollprogrammets avgränsning framgår i figur 1. Planområdet omfattar cirka 6 hektar. 

Figur 1 Översikt av det aktuella området för kompensationsåtgärder. 
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Figur 2. Översiktskarta 
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Metodik 
Följande arbete har utförts av Ekologigruppen i samarbete med Atrax (markföroreningar), 

Geomind (geoteknik) samt WRS (markvetare, dagvatten) och utgör underlag för 

kontrollprogrammet.  

▪ Urval och inventering av lämpliga platser för kompensationsåtgärd samt prioritering av 

områden. 

▪ Förarbete inför projektering av åtgärder (kartlägga förutsättningar och villkor). 

▪ Naturvärdesinventering enligt SIS-standard av Västra Garnudden och sumpskogen i Södra 

Hallsta. 

▪ Miljöteknisk markundersökning (Atrax energi och Miljö AB) inom åtgärdsområdet.  

▪ Markteknisk undersökningsrapport, Mur – Geoteknik (GeoMind) inom åtgärdsområdet. 

▪ Förprojektering av kompensationsåtgärder i Västra Garnudden i nära samarbete mellan 

biologer, vattenekologer, naturgeograf/vattenplanerare, landskapsarkitekter/projektörer, 

geotekniker, biogeokemist samt expert inom markvatten och dagvatten.  

▪ Platsbesök vid Västra Garnudden med anläggningsteknisk konsult tillsammans med 

Ekologigruppens projektansvarige samt landskapsarkitekt. 

▪ Intern workshop på Ekologigruppen med tvärvetenskapligt fokus för framtagande av 

skötselplan samt förslag på parametrar för kommande övervakning.  

▪ Löpande avstämningar med Salems kommun samt Länsstyrelsen i Stockholm. 

Kontrollprogram 

Befintliga naturvärden och ekologiska funktioner 

Södra Hallsta 

Skogen vid Södra Hallsta utgörs av olikåldrig fuktig blandskog med spår av hydrologisk påverkan. 
Vid fältbesök i området hösten 2021 noterades inga vattenspeglar, men sänkor i terrängen indikerar 
tydligt att stående vatten förekommer eller har förekommit regelbundet inom området. Äldre 
triviallövträd som växer kring sänkorna i området har tydlig sockelbildning vilket är en god 
indikation på att området har eller har haft mycket fuktiga förhållanden. Trädskiktet inom området 
domineras inte av något enskilt trädslag, utan innehåller spridda förekomster av äldre och yngre 
träd av olika trädslag, bland annat gran, tall, glasbjörk och klibbal. De äldsta träden som noterats är 
tallar som var över 150 år gamla. Inventeringsområdet för naturvärdesinventeringen var cika 0,2 ha 
stort. 

Kontinuitet  

I skogen vid Södra Hallsta förekommer död ved av olika trädslag tämligen allmänt samt i olika 
nedbrytningsstadier, vilket indikerar lång skoglig kontinuitet. I häradsekonomiska kartan från 1901–
1906 är området vid Södra Hallsta markerat som södra delen av ett större sumpskogsområde som 
sträckte sig norrut från Marieberg mot Lugnet. I den östra delen av detta sumpskogsområde har 
sedan dess en ny landsväg dragits från Rönninge i söder norrut mot motorvägen. Flygbilder från 
1960 och 70-talet visar inga spår av avverkningar inom området.  

Naturvårdsarter 

Skogen vid Södra Hallsta har gott inslag av naturvårdsarter, de flesta knutna till fuktig och skuggig 

skog, exempelvis förekommer lavarna glans- och rostfläck vilka noterades på äldre klibbalar. Även 

kärlväxter typiska för sumpskogar noterades i form av missne, kärrviol, lund- och nordbräken samt 
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rankstarr. Artsammansättningen i området tyder på skoglig kontinuitet, samt historik av fuktiga 

förhållanden. 

Groddjur  

Att marken till stor del är upptorkad medför att området inte bedöms utgöra en viktig livsmiljö för 

groddjur, då dessa generellt kräver vattensamlingar vilka inte torkar ut för sin lek.  

Fåglar 

Skogen vid Södra Hallsta bedöms inte hysa några särskilda värden för fåglar, men utgör sannolikt 

del av ett större område med livsmiljöer för diverse vanliga skogslevande fågelarter. Möjligen kan 

ovanliga arter såsom mindre hackspett nyttja området som födosök- och livsmiljö, men det finns 

inga rapporter av några ovanliga arter från området. 

Grönstruktur och hydrologi 

Skogen vid Södra Hallsta har historiskt varit del av ett större sammanhängande skogsområde och 

utgjort den sydligaste delen av ett större sumpskogsstråk. Numera är skogen dock tämligen inträngd 

mellan en väg i öster och ett bostadshus i väster. Kontinuerlig exploatering av intilliggande marker 

har lett till negativ påverkan på de hydrologiska förutsättningarna i området. Trots påverkan på 

intilliggande områden bedöms sumpskogen vid Södra Hallsta ha högt naturvärde och hyser 

livskraftiga populationer av flera naturvårdsarter. 

Västra Garnudden 

Platsen för den föreslagna kompensationsåtgärden ligger väster om Garnuddens naturreservat intill 

sjön Uttrans norra strand, söder om Salem centrum. I väster kantas området av villatomter på 

höjder dominerade av hällmarker med sura urbergsbergarter som gnejs och granit. I öster kantas 

området av lövsumpskog inom Garnuddens naturreservat.  

Den dominerande naturtypen inom området är skog, främst triviallövskog. Mindre partier utgörs av 

frisk granskog och strandskog. Det finns även ett mycket litet område med försumpad blandskog i 

norra delen av inventeringsområdet. Det försumpade området utgörs av ett dike utan höga 

naturvärden intill upplagsytan.  

Tidigare skogsbruk 

Stora delar av skogsmarken är påverkad av skogsbruksåtgärder, framför allt genom 

gallringsavverkingar av enskilda träd i områdets norra delar. Detta syns genom rikligt förkommande 

avverkningsstubbar, framför allt av gran i områdets nordvästra hörn. Lövskogsmiljöerna är unga 

och utgör första generationens planteringsskog med dominans av glasbjörk. 

Kontinuitet  

Skogsbeståndens ålder varierar inom området. I de äldsta partierna bedöms beståndets 

genomsnittliga ålder vara cirka 100 år. Flygbilder från 1955 visar att området då också var 

skogsbeklätt, men också att stora delar av det som idag är björkskog då utgjordes av granskog. I 

häradsekonomiska kartan från 1901–1906 är inventeringsområdet karterat som sumpskog. Det visar 

att området har lång kontinuitet av skog vilket återspeglas i förekomsten av gamla träd, samt 

kontinuitet av lågor. Områdets äldsta träd är granar som är runt 100 år gamla och växer i den 

sydvästra delen av inventeringsområdet. I denna del av området är marken delvis fuktpåverkad.  

Markfuktighet  

Intill diket som löper längs områdets östra sida är skogarna mer tydligt präglade av historiskt fuktiga 

förhållanden, med socklade träd och inslag av fuktgynnade arter. Diket har tydligt avvattnat dessa 

delar av området och i den norra delen av området noterades endast en liten mängd stående vatten i 

skogen. Längst i söder, närmast Uttrans strand övergår barrskogen i strandlövskog med stort inslag 
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av klibbal. I denna del av området har diket relativt liten effekt på markfuktigheten. Marken var 

påtagligt blöt när fältbesök gjordes i samband med naturvärdesinventeringen. 

Död ved  

Död ved förekommer tämligen allmänt sett till området som helhet, men är fläckvis ovanligt, 

särskilt i delar där skogen är yngre. I de äldre delarna förekommer död ved i olika 

nedbrytningsstadier vilket tyder på naturlig dynamik och är viktigt för att kontinuerligt tillhandahålla 

livsmiljöer för olika arter svampar, mossor och insekter knutna till död ved. Förekomsten av 

mindre hackspett inom området indikerar att det finns stående döda träd med rötad ved, vilket 

utgör en nödvändig resurs för arten och andra ovanliga arter. 

Grönstruktur 

Skogsområdet ligger i direkt anslutning till större sammanhängande blandade skogsmiljöer norr om 

Uttran, vilka delvis är skyddade inom Garnuddens naturreservat. Området ligger kant i kant med 

reservatet och utgör en potentiell livsmiljö för de arter som finns där.  

Signalarter  

I samband med naturvärdesinventering som genomfördes i området 2020 noterades förekomster av 

flera signalarter som indikerar områden med högre naturvärden, bland annat spår av den tidigare 

rödlistade fjärilen jättesvampmal, den rödlistade vedsvampen granticka, samt ovanliga arter som 

mörk husmossa och scharlakansvårskål. 

Flatenbäcken 

I området rinner idag Flatenbäcken från sjön Flaten, via nordöstra sidan av Rönninge och vidare ut 

i Uttran. Delsträckan längs området för Västra Garnudden utgörs av ett rätat dike som visar tecken 

på tidigare rensningar och fördjupningar och saknar höga naturvärden. Bottensubstratet består av 

ett tjockt lager finsediment vilket indikerar på erosion uppströms. Mellan naturreservatet och det 

aktuella området går en mindre gång- och cykelväg parallellt med diket och rakt genom skogen 

finns en mindre stig. Se modellerade rinnvägar och översvämningsytor i figur 3. 

 

 

Figur 3 Höjdöversikt, rinnvägar och översvämningsytor i Västra Garnudden. Källa: ScalgoLIVE 
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Återetablering och nyskapande av naturvärden 

En naturvärdesinventering har genomförts i området i november 2021 (se figur 4). 

Illustrationsplanen för kompensationsåtgärderna visar utbredningen av den föreslagna våtmarken 

samt justerade delområden för naturvärden (se figur 5).  

 

Figur 5 Ilustrationsplan enligt förprojektering för damm, massupplag, översilningsvåtmark och faunadepåer av död ved. 

Figur 4 Naturvärdesinventering innan åtgärd med delområden 1–7 
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Nytt våtmarksområde 

Skogen vid Södra Hallsta visar spår av historiska vattensamlingar vilka idag till stor del är uttorkade. 

Värden som funnits i dessa kan nyskapas genom anläggning av ett nytt våtmarksområde i Västra 

Garnudden. 

Våtmarkens föreslagna storlek och utformning är en avvägning mellan att anläggningen enligt 

kommunens kommunikation med länsstyrelsen ska vara en hektar, och att den samtidigt ska ge en 

god rening av vattnet i Flatenbäcken på ett effektivt sätt. Därutöver ska höga naturvärden i 

åtgärdsområdet bevaras och mängden schaktmassor ska begränsas för att minimera kostnader, 

klimatpåverkan (vid eventuell bortförsel av massor), markmodulering och fällning av träd (vid 

hantering av massor inom området).  

Huvuddelen av Flatenbäckens vattenflöde kommer att avledas till det nya våtmarksområdet. Målet 

är att rena huvuddelen av vattenflödet och samtidigt stärka områdets biologiska mångfald. 

Flatenbäcken är vid den aktuella delsträckan ett rätat dike som saknar höga naturvärden. Bäckens 

nuvarande sträckning, nedströms trumman under Garnuddsvägen, bör dock behållas för att kunna 

avbörda högflöden, som kan uppstå vid exempelvis snösmältning eller stora mängder regn. Denna 

åtgärd görs för att minska risken för översvämningar uppströms. Det rätade diket utan höga 

naturvärden längs områdets nordöstra kant kommer under delar av året vara torrlagd som en följd 

av kompensationsåtgärden.  

Det nya våtmarksområdet utgörs av en damm i kombination med en översilningsvåtmark. Dammen 

har placerats för att spara värdefull natur och har en avlång utformning för att optimera 

förutsättningar för rening av Flatenbäckens vatten. Vattnet i bäcken idag går ut i Uttran utan rening. 

Dammens utlopp har utformats så att vattnet översilar naturmarken mot sydost. Den föreslagna 

utformningen medför att samtliga delområden med naturvärdesklass 2 (Högt naturvärde) och det 

mest värdefulla delområdet med naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde, delområde 3) kan bevaras 

intakt med undantag av en smal korridor genom delområde 2 som krävs för att leda om 

Flatenbäcken till det nya inloppet (Se NVI, figur 4). Delområde 3 når nästintill Högt naturvärde och 

utgörs av värdefull försumpad granskog. I delområde 1 och 5 bedöms förutsättningarna för 

biologisk mångfald inte påverkas negativt av grävning, masshantering och översilning såvida död 

ved sparas inom området, därför är damm och upplag placerade inom 1 och 5. Dammen grävs i det 

område som i dagsläget utgörs av triviallövskog, framför allt bevuxet av unga björkar.  

Dammen har två djuphålor för sedimentation, framför allt för partikelbunden fosfor. En är 

placerad vid inloppet och ska grävas ur vid behov. En är placerad längre söderut. Den främjar 

groddjur och begränsar vattnets hastighet, och ska inte rensas. Djuphålorna minskar vattnets 

hastighet vilket främjar sedimentationen. Den avlånga dammformen ger vattnet en lång rinnsträcka 

i dammen. Lång uppehållstid ger bättre reningseffektivitet.  

För att hindra vattnet från att ta smitvägar tillbaka till Flatenbäckens ursprungliga dragning i stället 

för att översilas anläggs en låg vall av uppgrävda schaktmassor. Massorna utgörs av torv vilket håller 

tätt om det packas väl. Eventuellt kan även spont tryckas ner för att täta intill diket. 

Överskottsmassor klassade som Fall B (Med Fall B avses att massorna antingen inte är användbara 

för fyllningar och lager eller utgör överskottsmassor) bortforslas och omhändertas av entreprenör. 

Vallen utformas med mjuka, avrundade former mellan träden längs bäckens södra kant.  

Storleken på den föreslagna våtmarken kommer likt naturliga våtmarker att variera beroende av 

årstid, väderförhållanden och avrinning, men i grova drag är fosfordammens yta 4370 m2 och 

översilningsytan är 5690 m2 vilket tillsammans ger ett totalt våtmarksområde på en dryg hektar.  

Det nya våtmarksområdets ekologiska funktioner 

För att främja den biologiska mångfalden utformas dammen med flacka slänter, öppen 

vattenspegel, två djuphålor, naturlig vegetation och död ved som tillför struktur.  
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Nyskapande av en öppen vattenspegel i Västra Garnudden bedöms nyskapa livsmiljöer för 

områdets groddjur. Från skogen finns rapporterade fynd av vanlig groda, vanlig padda och 

åkergroda, vilka alla kan nyttja den nya dammen som lekplats. Dessa fynd har gjorts vid 

vattensamlingen som utgör delområde 4 i NVI-kartan. Detta delområde lämnas orört. Övriga 

vattensamlingar som finns i området torkar ut vid varmare, torrare väderlek, vilket gör dem 

olämpliga för groddjurslek. Med ökad mängd stående vatten utan stor risk för uttorkning förbättras 

chanserna för lek. Dammens två djuphålor fyller förutom rening också en funktion för groddjur, 

som kan nyttja dessa djupare delar av dammen även vid mycket torra förhållanden då grundare 

delar av dammen kan torka ut. 

Genom att skapa naturlika förutsättningar i dammen kan olika vattenlevande organismer gynnas, 

vilket också kan bidra till att det finns födokällor för groddjursyngel.  

När mer vatten släpps ut i delområde 1 i NVI-kartan (Figur 5) så kommer försumpningsgraden att 

öka på grund av att det står kvar större vattenmängder under längre tid. Detta är positivt ur 

naturvärdessynpunkt då det skapar passande livsmiljöer för insekter, fåglar, svampar, groddjur och 

mossor som behöver fuktiga och skuggiga miljöer.  

Vegetation i och runt dammen 

Vid återställande av vegetation i och runt den planerade dammen i Västra Garnudden kommer 
förutsättningar för en naturlig flora att skapas. Marken lämnas till största delen bar så att lokala arter 
från omkringliggande naturmark kan sprida sig och etablera sig på naturlig väg. På platser som 
behöver skyddas från erosion planteras för området naturligt förekommande och karaktäristiska 
strandväxter.  

På den södra sidan av dammen gallras befintlig vegetation för att släppa in ljus. Solljus är viktigt för 

bildandet av vegetation i dammen och värmer upp dammen för groddjurslek på våren.  

För att minska risken att dammen växer igen sparas träd och buskar i anläggningens nordöstra 

kantzon, förutom ett max 4 m brett stråk för grävmaskiner och drift längs dammens kant. Trädens 

skugga begränsar bladvassens framfart vilket minskar skötselbehovet. 

Vegetation fungerar som ett filter som fördelar vattenflödet i dammen och tar samtidigt upp näring 

från vatten och sediment. Vegetation utgör även substrat för organismer som i sin tur bidrar till 

vattenrening. För bästa möjliga effekt ska det finnas både under- och övervegetation samt 

flytbladsvegetation. Vegetation hämtas med hink ifrån närliggande vattensamlingar.  

Död ved 

För att nyskapa värden motsvarande de som går förlorade vid Södra Hallsta runt västra Garnudden 

är det viktigt att död ved kontinuerligt nyskapas, såväl liggande som stående. På lång sikt uppnås 

detta genom att skogar lämnas för fri utveckling så att en naturlig dynamik kan uppstå i 

skogsbeståndet. Död och döende ved av triviallövträd utgör en viktig resurs för att arter som 

jättesvampmal, scharlakansvårskål och mindre hackspett ska fortsätta finnas i området. Död ved 

som uppstår i samband med anläggning av dammen läggs ut i området för att på kort sikt öka 

mängden död ved i området. Den döda ved som läggs ut skapar strukturer och substrat som gynnar 

ett stort antal arter.  

Äldre granar 

Värden knutna till gran finns i stor utsträckning inom området. Dessa värden ska bevaras och 

stärkas. En viktig åtgärd är därför att skydda äldre granar från avverkning, samt undvika negativ 

påverkan på de områden där äldre granar växer. Den döda ved som finns i området lämnas orörd 

eller flyttas vid behov inom området.  
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Grönstruktur och ekologisk spridning 

Skogen ligger i nära anslutning till värdefulla skogar inom Garnuddens naturreservat. Därför 

bedöms arter som finns inom reservatet kunna spridas till området om det lämnas för fri utveckling 

mot naturlig dynamik. Genom att skogarna i reservatet hyser källpopulationer för arter att spridas 

bedöms naturvärdena i området i Västra Garnudden ha god utvecklingspotential. 

Fåglar 

Det nya våtmarksområdet bedöms bidra med variation till området och skapa bättre förutsättningar 

för insekter, smådjur och fåglar. Utöver det föreslås holkar sättas upp. Områdesskydd och 

naturvårdsanpassad skötsel tillåter träd att åldras och utveckla håligheter för fåglar att bosätta sig i. 

Närheten till Garnuddens naturreservat gör att områdets fågelliv samverkar med och gynnas av 

intilliggande natur. 

Påverkan på vattenkvalitet 
Samma plats som utreds för kompensationsåtgärden har tidigare pekats ut som en passande plats 
för en dagvattendamm av Salems kommun. Den föreslagna kompensationsåtgärden utgörs av ett 
nytt våtmarksområde som dels tillför värden för platsens rekreationsmöjligheter och den biologiska 
mångfalden, dels förbättrar den Uttrans vattenkvalitet. 
 
Under förprojekteringens gång stämde Ekologigruppen av ritningarna med WRS, som i ett parallellt 
uppdrag åt Salems kommun tog fram ett åtgärdsprogram för Uttran. Fosforbelastningen till Uttran 
via Flatenbäcken beräknas idag till ca 100 kg P/år (WRS 2020). Åtgärdsbehovet för reducering av 
fosfor, det så kallade betinget för Salems kommun, är ca 50 kg/år (VISS). En stor del av 
åtgärdsbehovet för Salem förväntas nås genom den föreslagna dammen och våtmarksområdet vid 
Garnudden. Betinget för hela Uttran är beräknat till ca 55 kg Totalfosfor per år.  
 
En preliminär bedömning av WRS visar att en damm och våtmark på totalt en hektar vid 
Garnudden motsvarar ca 0,8 % av tillrinningsområdet om cirka 130 hektar. Detta medför en rening 
på cirka 50 %, eller motsvarande 50 kg totalfosfor/år, det vill säga hälften av de 100 kg fosfor som 
når Uttran via Flatenbäckens utlopp idag. Den föreslagna åtgärden vid Garnudden bedöms ha stor 
positiv betydelse för Uttran ur reningsperspektiv. Detta då cirka 40 % av Salems kommuns 
fosforbelastning till Uttran beräknas nå sjön via Flatensbäckens utlopp vid Garnudden. 
Flatenbäcken är den enskilt största punktkällan av föroreningar och näringsämnen som idag saknar 
omfattande dagvattenrening.  
 
Rening av fosfor i en damm sker främst genom sedimentation av partikulärt bunden fosfor. 
Totalfosforhalten är baserad på både partikulärt (fosfor bundet till jordpartiklar) och löst fosfor 
(fosfatfosfor). I de mätningar som genomförts i Flatenbäcken är dessa två fosforfraktioner inte 
åtskilda vilket medför en viss osäkerhet. WRS understryker att den reningseffekt som 
dagvattendammen beräknats medföra bygger på att större delen av det fosfor som tillförs via 
Flatenbäcken är partikulärt bundet. 

 

Allt tyder på att det är ett utströmningsområde för grundvatten, vilket innebär att det inte föreligger 

någon risk för förorening av grundvattnet på platsen. 



 
Kontrollprogram Södra Hallsta, Västra Garnudden 

2022-06-30 
Slutversion 

14 (25) 

 

Figur 6 Idag går orenat vatten från Flatenbäcken direkt ut i Uttran. Bild från fältbesök  
2022-03-24. 

 

 

  

Figur 7 Flatenbäckens flöde varierar med ett medelflöde kring 36 l/s. Vid höga flöden förekommer 
vattenföring uppemot 200 l/s. Notera den kraftiga sedimenteringen vid trummornas utlopp. 
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Anläggning och skyddsåtgärder 
Nedan redovisas hur anläggningen kan utföras baserat på ritningar och platsbesök. Inför anläggning 

ska en arbetsdispositionsplan för körvägar och uppläggsytor tas fram av entreprenör i fortsatt nära 

samarbete med ekolog.  

Beskrivning av anläggningsprocessen 

Anläggandet av dammen innebär två huvudsakliga moment. Det första är fällning av träd, framför 

allt ca 30-årig björkskog i delområde 5 (Se figur 4) där dammen ska grävas och efterföljande 

stubbrytning. Detta följs av grävning av damm vilket sker i organiska, blöta massor i och under 

grundvattennivå.  

Maskiner 

Uppskattad bredd för de fordon som behövs är mindre än 4 meter. Längs den ena sidan av den nya 

dikesfåran från Garnuddsvägen till den nya dammen skapas en 4 meter bred anläggnings- och 

driftyta / körväg.  Den tillfälliga körvägen löper runt hela dammen, som behöver grävas från båda 

sidor. Utöver denna yta antas inga ytterligare ytor behöva anläggas eftersom arbetsfordonen anses 

kunna manövreras i befintliga släpp mellan trädstammarna. Fordon och maskiner körs varsamt och 

eventuella körskador återställs, särskilt för att säkerställa att avrinning från dammen ner mot Uttran 

är diffus och att koncentrerade rinnvägar undviks. En arbetsyta för framtida skötsel av dammen 

behöver hållas tillgänglig vid befintlig deponi (detta utvecklas vidare under rubriken Skötsel).  

Tid för anläggning 

Anläggning genomförs utanför fåglars häckningssäsong för att undvika störning och att boplatser 

förstörs under häckningstid. Detta gäller främst perioden april-juni. Detta är särskilt viktigt med 

tanke på områdets närhet till Västra Garnuddens naturreservat. Anläggning kan således ske från och 

med juli till mars månad. 

Grävning av damm utförs i halvtjälad mark, som är möjlig att gräva i men som fortfarande har god 

bärighet. Det kan under själva anläggningstiden finnas behov av att pumpa undan det grundvatten 

som delvis fyller på dammen underifrån. Flatenbäckens vatten leds in i dammen först efter att 

anläggningen är färdigställd. Det kan eventuellt vara fördelaktigt att vänta tills vegetation har börjat 

etablerats för att undvika erosion.  

Hantering av massor  

Förutsatt att de massor som grävs upp vid anläggandet av dammen är tillräckligt rena kommer de 

återanvändas inom området. Baserat på de föroreningshalter som har påvisats i jord, grundvatten 

och sediment samt utförda lakförsök konstateras föroreningsspridningen generellt som låg inom 

undersökningsområdet, men fler och djupare prover kan behöva tas inom schaktområdet för att 

säkerställa detta. Detta område beskrivs mer utförligt under rubriken ”Markföroreningar och 

grundvatten”. Massorna kommer enligt förslag från förprojektering, avstämt med 

anläggningskonsult, att fylla igen det dike som separerar den befintliga upplagsytan och deponin 

från naturmarken och placera överskottet enligt figur 8 nedan. 

Placering av massor beslutas i samråd med ekolog och landskapsarkitekt under anläggningsskedet 

för att inte skada värdefulla träd och för att minimera påverkan på landskapsbilden.  

Hantering av träd 

De stora mängderna rötter i området utgör ett slags naturlig stockmatta med god bärighet, vilket 

gör att trädfällningen av träd bedöms vara tämligen okomplicerad. Inga särskilda insatser tros 

behövas för att säkra framkomlighet för maskiner. En stor del av stockarna som sparas läggs upp i 

faunadepåer som död ved. Dessa byggs upp av stammar som är minst 4 m långa. Stammarna läggs 

på varandra i ca 1,5 meter höga travar. De eventuella stammar och grenar som inte återanvänds 
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inom området flisas och hanteras av kommunen, exempelvis som bränsle i fjärrvärmeverk. 

Placeringen av faunadepåerna framkommer av figur 9. 

Under anläggningsskedet ska en ekolog vara närvarande för att kontrollera att rätt träd sparas, dels 

som liggande död ved inom området, dels som träd som kan stå kvar i de områden där massor 

sprids ut.   

Hantering av stubbar 

Ett stort antal stubbar inom schaktområdet för dammen behöver brytas upp. Arbetet ska utföras i 

halvtjälad mark för att maskiner lätt kan röra sig över ytan. Därefter föreslås att stubbar läggs upp, 

exempelvis på deponiytan intill arbetsområdet, för att torka ut. Torra stubbar kan skakas av med 

grävskopa eller likande för att få bort det mesta av jorden mellan rötterna. En viss mängd stubbar 

kan tryckas in i de nya massavolymerna vid dammen. Resterande lämnas på deponi eller hanteras av 

kommunen för uppvärmning eller liknande. 

Anläggning av stigar, spänger och bryggor  
När dammen är färdiganlagd och död ved har placerats ut i området anläggs stigar i stenmjöl med 

kompletterande spänger över blöta partier, två bryggor / plattformar för naturpedagogik samt två 

mindre broar över Flatenbäcken. Se figur 9.  

Övrig hänsyn till natur under anläggningstiden 

▪ Arbeten och anslutningsvägar planeras så att påverkan på äldre granar undviks. Träd i riskzon 

kläs in med träplankor för att undvika onödiga skador. Trädens rötter är känsliga för påverkan 

av schakt och rötterna kan nå lika långt ut som trädkronan. Frilagda rötter skall inte 

grävas/slitas av utan bör beskäras och täckas över för att bevara fukten. Undvik att kompaktera 

jorden under trädens kronor för att undvika skador på rotsystemen. Stammar skyddas mot 

skada.  

▪ Anslutningsvägar och anläggningsytor planeras så att intrång i naturmark minimeras.  

▪ Nedtagna större trädstammar av olika slag sparas i området. Stammarna placeras ut på plats 

eller i närområdet, i form av så kallade faunadepåer (se figur 9). Död ved är en värdefull resurs 

som gynnar många arter i olika organismgrupper, bland annat vedsvampar och insekter.  

▪ Påverkan på stående och liggande död ved (särskilt grövre torrträd och stammar) undviks. 
Lågor (döda liggande träd) flyttas från körvägar till andra delar av området.  

 



 
Kontrollprogram Södra Hallsta, Västra Garnudden 

2022-06-30 
Slutversion 

17 (25) 

 

Figur 8 Anläggnings- och driftyta syns som röd streckad linje längs dammens och nya bäckfårans norra kant. Mellan 
den upphöjda deponiytan nordväst om arbetsområdet och dammens västra sida finns ett dike som kan fyllas ut till en 
slänt med en del av de uppgrävda massorna. När diket fyllts igen används övriga massor till att bygga upp som låga, 
avlånga kullar (Upplag). Dessa kommer att sjunka ihop på sikt och smälta in bättre i landskapet.  

Markföroreningar och grundvatten 
Det har gjorts tre utredningar som rör markmiljön i Västra Garnudden.1 

Nedan ges en översiktlig bedömning avseende förutsättningarna för föroreningsspridning i 

dagsläget och åtgärdernas bedömda påverkan på föroreningsspridning i området. Beskrivningar och 

bedömningar baseras på nu tillgänglig information/data som finns för undersökningsområdet. Med 

föroreningsspridning avses i detta fall spridning från jord till grundvatten, från grundvatten till 

ytvatten samt från ytvatten till sediment. 

Det skogbeklädda torvmarksområdet där dagvattendammen planeras anläggas är flack och jämn. 

Baserat på att det inte förekommer några större höjdskillnader bedöms ingen betydande 

grundvattenströmning föreligga mot vare sig Flatenbäcken eller Uttran.  

 

1 Geomind, Markteknisk undersökningsrapport, MUR – Geoteknik, 2020-06-26 (Rev 2020-11-03 

Atrax, Energi & Miljö, Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Garmudden, 2022-05-30 

Geomind, ProjekteringsPM - Geoteknik 
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Efter inkomna uppgifter från allmänheten om att det har förekommit bilbränder på intilliggande 
deponiyta så har en kompletterande markmiljöundersökning genomförts. PFAS har ej detekterats i 
nedströms grundvattenrör (GV05, Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid 
Garnudden, Atrax 2022) vilket kan tyda på komplexbindning av framför allt organiska föreningar i 
torvskiktet däri grundvattnet leds från upplagsytan mot torvmarksområdet. Det finns inga 
indikationer eller övriga signifikanta faktorer som tyder på risk avseende spridning av PFAS via 
grundvattnet från upplagsytan till recipienten.  

Baserat på de föroreningshalter som har påvisats i jord, grundvatten och sediment samt utförda 

lakförsök konstateras föroreningsspridningen generellt som låg inom undersökningsområdet. Den i 

dagsläget största källan till eventuell föroreningsspridning till recipienten bedöms, utifrån bland 

annat påvisade halter av PAH: er i sediment provtaget i utloppet till Uttran, utgöras av 

Flatenbäcken som mynnar i Uttran. Ingen provtagning har utförts av Atrax i Flatenbäcken eftersom 

det ligger utanför projektets syfte och således är denna bedömning behäftad med osäkerhet.  

Vid ett framtida scenario där dagvattendamm anläggs inom torvmarksområdet bedöms detta 

resultera i en förbättrad reningseffekt av eventuellt förorenat grundvatten. Effekten förutsätter att 

det grundvatten som strömmar igenom upplagsytan avrinner till dammen. Förbättrad reningseffekt 

erhålls framför allt genom förlängd uppehållstid med påföljande sedimentation av suspenderat 

material/partikulära föroreningar. En kombination av dagvattendamm med efterföljande torvmark 

kan därav tänkas utgöra ett naturligt reningssystem. I detta reningssystem kan föroreningar i 

partikulär och löst form sedimentera samt bindas och således begränsa eventuell 

föroreningstransport vidare till närliggande vattendrag och recipient. Översilning kommer att ske 

från dagvattendammen framför allt under högvattenflöden på våren och hösten. Översilningen 

bedöms dock inte ge upphov till förhöjd föroreningsspridning i oacceptabel omfattning. Utifrån 

genomförda undersökningar bedöms inte planerad dagvattendamm påverka risken för eventuell 

spridning av föroreningar från undersökt upplagsyta till recipienten Uttran. Sannolikt kommer en 

dagvattendamm medföra att eventuella föroreningsspridningar begränsas då denna typ av 

anläggning generellt fungerar som ett reningssystem. 

Parametrar för övervakning 
För att säkerställa etablering av naturvärden och ekologiska funktioner i Västra Garnudden ska ett 

flertal områden och parametrar mätas och följas upp över tid. Det handlar främst om naturvärden 

som är kopplade till våtmarker, men även värden kopplade till triviallövskog och blandsumpskog. 

Inventeringar ska genomföras var femte år till dess att naturvärdena kan anses vara tillräckliga i 

förhållande till de naturvärden som gått förlorade i Södra Hallsta. Verksamhetsutövaren ska 

meddela tillsynsmyndigheten innan övervakning av parametrar genomförs, samt återrapportera 

resultaten när de är verksamhetsutövaren tillhanda. Om anläggningen klassas som en 

dagvattenanläggning faller tillsynsansvar på kommunen. Om den klassas som en våtmark är 

länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Samtliga parametrar för övervakning är sammanfattade i tabell 1. 

Ved och mossor 

Vid markavvattning och exploatering i Södra Hallsta kommer gamla träd och död ved att avverkas 

och föras bort. Inom planområdet för Västra Garnudden ska följande aspekter kontrolleras: 

▪ Mängden död ved. För att uppnå goda förutsättningar för naturvårdsarter knutna till död 

ved ska mängden överstiga 15m3 per hektar.  

▪ Dimensioner och nedbrytningsstadier. Död ved ska inom området förekomma i olika 

dimensioner och nedbrytningsstadier för att ha så naturliga förutsättningar som möjligt. 

▪ Markskiktet inom området ska ha gott inslag av björn- och vitmossor samt andra hydrofila 

arter. 

▪ Kryptogamfloran i området ska utvecklas naturligt och bör på sikt hysa flera arter med 

goda indikatorvärden för äldre skogar. Till exempel mörk husmossa som nu finns i ett 
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begränsat område i sydväst. Det är positivt om den sprids i området. Även långflikmossa 

borde på sikt kunna etablera sig. Området ska utgöra en livsmiljö för såväl marklevande 

som vedlevande signalarter av mossor. 

Kontroll av ovanstående parametrar ska ske minst vart femte år. 

Fågel 

Exploateringen i Södra Hallsta kommer medföra att livsmiljöer för fågel försämras. För att 

säkerställa etablering av naturvärden och ekologiska funktioner ska fågelinventeringar genomföras 

vid Västra Garnudden med minst fem års intervall. Området i Västra Garnudden ska utgöra en 

potentiell livsmiljö för mindre hackspett.  

Groddjur 

Dammen i Västra Garnudden ska inventeras för groddjur första våren efter anläggning, därefter 

minst vart femte år. Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan förväntas i denna typ 

av kompensationsåtgärd. 

Vattenvegetation 

Vattenvegetation ska etablera sig i den anlagda dammen. Bland annat förväntas andmat och 

korsandmat finnas i dammiljön. Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan förväntas 

i denna typ av kompensationsåtgärd. En inventering av vattenvegetation ska genomföras minst vart 

femte år. 

Bottenfauna 

Bottenfauna i dammen gynnas genom att långa flacka slänter bibehålls. En inventering av etablerad 

bottenfauna ska genomföras minst vart femte år. Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden 

som kan förväntas i denna typ av kompensationsåtgärd. 

Avsättning av föroreningar 

Förutsättningar för övervakning 

När vatten från Flatensbäcken leds in till våtmarksområdet kommer det medföra att de 

föroreningar som idag går ut i Uttran delvis kommer att sedimentera och tas upp av växtlighet. 

Reduktion av kväve sker genom denitrifikation, dvs omvandling av vattenlöslig nitrat till kvävgas 

(80% av luften) genom bakterier i den syrefria delen av dammens botten. Det inkommande vatten 

till dammen kommer att lämna dammen genom att vatten svämmar över och diffust rinner vidare 

över den anslutande översilningsvåtmarken. Av denna anledning är det svårt att mäta reduktionen 

av fosfor, kväve och andra föroreningar i dammen genom vattenprovtagning vid inlopp och utlopp 

i dammen.  

Rekommenderad metod för övervakning 

För att uppskatta åtgärdens renande effekt och den minskade belastningen på Uttran föreslås att 

sedimentproppar tas i tre punkter i dammen (inlopp, djuphåla och nedre del). En första 

sedimentundersökning ska genomföras kort efter åtgärdens anläggande, därefter minst vart femte 

år. Sedimentpropparna kan därefter analyseras på halter av till exempel partikelbunden fosfor och 

andra föroreningar som fastläggs i sedimentet. Genom denna metod kan ett mått erhållas på 

sedimentationshastigheten i dammen och sedimentets innehåll kan analyseras. Detta ger en 

möjlighet att bedöma dammens reningsförmåga genom fastläggning av fosfor och andra ämnen. 

Det ger även ett underlag för att bedöma hur ofta dammen behöva tömmas på sediment. Innan en 

tömning genomförs ska en sedimentpropp tas och analyseras. Provtagningens syfte är att säkerställa 
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den positiva synergieffekten med att rena förorenat vatten från Flatensbäcken som annars belastat 

Uttran. 

 

 

 

 

Tabell 1 Sammanfattning av parametrar för övervakning, kontrollintervall samt syfte 

Parameter Kontrollintervall Syfte 

Ved och mossor Minst vart femte år Säkerställa etablering av naturvärden och ekologiska 
funktioner som går förlorade i Södra Hallsta 

Fågel Minst vart femte år Säkerställa etablering av naturvärden och ekologiska 
funktioner som går förlorade i Södra Hallsta 

Groddjur Första våren efter anläggning.  
Därefter minst vart femte år 

Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan 
förväntas i denna typ av kompensationsåtgärd. 

Vattenvegetation Minst vart femte år Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan 
förväntas i denna typ av kompensationsåtgärd. 

Bottenfauna Minst vart femte år Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan 
förväntas i denna typ av kompensationsåtgärd. 

Avsättning av 
föroreningar 

Kort efter anläggning. Därefter 
minst vart femte år, samt innan 
tömning av sediment. 

Provtagningens syfte är att säkerställa den positiva 
synergieffekten med att rena förorenat vatten från 
Flatensbäcken som annars belastat Uttran. 

 



 

 

 
 

Skötselplan för Västra Garnudden 
I skötselplanen för Garnuddens naturreservat framhävs att det är viktigt att i framtida planering 

beakta de ekologiska sambanden mellan reservatet och skogen intill. Genom utveckling av värden 

inom Västra Garnudden kan ett större område med värdefull skogsmark skapas på norra sidan av 

Uttran, vilket bidrar till att upprätthålla goda förutsättningar för skogslevande arter i närområdet. 

Västra Garnudden ska på sikt ingå i Garnuddens naturreservat. 

Naturmarken i området kommer efter anläggning av åtgärden bestå av två naturtyper: 

▪ Triviallövskog 

▪ Blandsumpskog 

 

Figur 9 Illustrationsplan som visar åtgärdsförslag. Numreringen visar naturtyper som beskrivs i texten nedan. De bruna 
inslagen visar placering av faunadepåer. 
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Triviallövskog (objekt 1, 5, 7) 

Beskrivning av nuvarande tillstånd 

Triviallövskogarna i Västra Garnudden utgörs i dagsläget till större delen av mycket ung planterad 

björkskog med vissa naturvärden. I norra och östra delen av området finns också visst inslag av 

andra lövträdslag, som sälg och asp. I stora delar av området lövskogsmiljöer finns uppslag av unga 

granar. Marken i lövskogarna visar spår av hydrologisk påverkan, men den historiskt försumpade 

miljön har påverkats negativt av dikningen i öster.  

Målbild 

Den första trädgenerationen i områdets lövskogar utgörs helt av glasbjörk, medan de norra och 

östra delarna också har visst inslag av andra trädslag såsom asp och sälg. På sikt har skogen 

utvecklats till mogen triviallövsdominerad skog med gott inslag av liggande och stående död ved av 

olika lövträd. På sikt övergår skogen i gran- eller barrblandskog med gott inslag av lövträd i 

områdets fuktigaste delar. Områdets förekomster av liggande och stående död ved skapar 

livsmiljöer för en rad olika organismer, bland annat fåglar, insekter och vedsvamper.  

Ekologiskt viktiga element 

▪ Gamla träd, samt hålträd av olika lövträdsarter, främst asp, klibbal och glasbjörk 

▪ Liggande död ved i olika nedbrytningsstadier, och av olika trädslag 

▪ Stående död ved i form av såväl torrträd som högstubbar av olika trädslag 

Målarter i naturtypen 

▪ Mindre hackspett 

▪ Entita 

▪ Jättesvampmal 

▪ Stekelbock och andra skalbaggsarter knutna till död björkved 

Skötselåtgärd 

Skogarna ska lämnas för fri utveckling, efter en initial röjning av gransly. 

Granskog (objekt 2, 3, 6) 

Beskrivning av nuvarande tillstånd 

Granskogarna i Västra Garnudden har generellt goda förutsättningar för biologisk mångfald, med 

gott inslag av död ved, viss sumpskogskaraktär, hög slutenhet samt inslag av äldre träd. Död ved 

förekommer särskilt rikligt i södra delen av området, där skogen också har visst inslag av äldre 

triviallövträd, främst asp. Granskogarna längst i söder har stor hydrologisk prägel, med gott inslag 

av hygrofila arter i fält- och markskikt. 

Målbild 

Trädskiktet domineras av gran, men har också visst inslag av triviallövträd, såsom klibbal, glasbjörk 

och asp. Skogen har karaktär av naturskog, med olikåldrigt trädskikt, gott inslag av död ved, luckigt 

trädskikt och flerskiktad struktur. Föryngring sker av såväl gran som triviallövträd. Vuxna 

triviallövträd i skogarna utgör minst 10 % av trädskiktet. Död ved nyskapas kontinuerligt inom 

objektet, vilket på sikt gör att död ved finns i olika nedbrytningstadier. 
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Ekologiskt viktiga element 

▪ Gamla träd och hålträd av främst asp och gran 

▪ Liggande död granved i olika nedbrytningsstadier och dimensioner 

Målarter i naturtypen 

▪ Mindre hackspett 

▪ Grön sköldmossa 

▪ Granticka 

▪ Trådticka 

Skötselåtgärd 

Skogarna ska lämnas för fri utveckling. 

Damm och kantzoner 

Generellt  

Årlig kontroll görs av dammen, dess inlopp samt befintlig bäckfåra för att se över behov av 

sedimentupptag och vegetationsröjning. Invasiva arter hålls undan. Bottensubstrat kan tillföras 

dammen för att skapa variation i livsmiljö. 

Ny bäckfåra till inlopp 

Den korta fåran mellan Garnuddsvägen och inloppet till dammen hålls fri från allt som riskerar att 

dämma upp och begränsa vattnets flöde till damm och våtmark. Sträckan har mycket begränsad 

lutning och behöver hållas öppen – därför tillförs längs denna sträcka generellt inte strukturer 

såsom död ved och stenblock. Rensning sker vid behov med försiktighet och med hänsyn till fårans 

ekologi. 

Djuphåla 

I dammens skötsel ingår att ta upp sediment från djuphålan vid dammens inlopp. Det kan 

exempelvis göras med hjälp av en grävmaskin med lång arm som arbetar från deponiytan. Det är av 

högsta vikt att rensningen sker under den tid på året som groddjuren har lämnat dammen och gått i 

vinterdvala (november – februari).   

Innan djuphålan grävs ur kan ett sedimentprov tas för att utvärdera avsättning av miljögifter och 

partikelbunden fosfor.  

Den andra djuphålan, längre söderut bör ej rensas. Dess funktion är i huvudsak för groddjur under 

torra perioder samt för att begränsa vattnets hastighet i dammen. Djupet vid denna djuphåla bör 

övervakas årligen så att funktionen bibehålls. 

Vegetation i dammen 

Dammens vegetation ska skapa ett naturligt ekosystem som renar vatten och samtidigt utgör en 

viktig livsmiljö för vattenorganismer. Om igenväxning sker, framför allt om vassartad vegetation tar 

över, kan det bildas kanaler genom vegetationen där avrinnande vatten får en högre fart, vilket leder 

till försämrad sedimentation. 

Vegetationsresningen ska endast göras om vegetationen blir så tät att den anses utgöra ett problem 

och för att undvika igenväxning, framför allt om kaveldun och vass etablerar sig. Om kaveldun 

överstiger cirka 25% av dammens yta så klipps den ner på hösten och tas till förbränns i värmeverk. 

Kontroller ska ske av att växtligheten är jämn med både över- och undervattensvegetation. 

Rensningar ska göras när både fåglar och groddjur har lämnat dammen och i samråd med ekolog, 
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exempelvis under senhösten. Arter som är typiska för området kan hämtas upp från de 

vattensamlingar som finns mellan den anlagda dammen och Uttran. 

Vegetation vid dammens kantzoner  

Dammens norra sida lämnas vild, här tillåts igenväxning av sälg och andra inhemska, ej invasiva 

arter. Övriga sidor hålls mer öppna för att tillåta förbipasserande att se dammen och för att släppa 

in ljus.  

I en zon på ca 5–10 meter på den södra sidan av dammen gallras befintlig vegetation vid behov för 

att släppa in ljus. Solljus är viktigt för bildandet av vegetationen i dammen och värmer upp dammen 

för groddjurslek på våren.  

Befintligt dike 

Befintlig dikesfåra längs gång- och cykelvägen intill Garnuddens naturreservat bibehålls för att 

kunna avbörda högflöden och undvika dämning uppströms. Bäckfåran rensas vid behov.  

 

Tabell 2 Sammanfattning av parametrar för övervakning, kontrollintervall samt syfte 

Parameter Kontrollintervall Syfte 

Ved och mossor Minst vart femte år Säkerställa etablering av naturvärden och ekologiska 
funktioner som går förlorade i Södra Hallsta 

Fågel Minst vart femte år Säkerställa etablering av naturvärden och ekologiska 
funktioner som går förlorade i Södra Hallsta 

Groddjur Första våren efter anläggning.  
Därefter minst vart femte år 

Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan 
förväntas i denna typ av kompensationsåtgärd. 

Vattenvegetation Minst vart femte år Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan 
förväntas i denna typ av kompensationsåtgärd. 

Bottenfauna Minst vart femte år Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan 
förväntas i denna typ av kompensationsåtgärd. 

Avsättning av 
föroreningar 

Kort efter anläggning. Därefter 
minst vart femte år, samt innan 
tömning av sediment. 

Provtagningens syfte är att säkerställa den positiva 
synergieffekten med att rena förorenat vatten från 
Flatensbäcken som annars belastat Uttran. 
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