Laholms kommuns våtmarksprojekt
2000-2007 genomförde Laholms kommun ett större våtmarksprojekt: ”Renare Laholmsbukt Samordnad våtmarkssatsning för Laholmsbukten”. Övergripande syfte var att minska
kvävetransporten till Laholmsbukten och att öka den biologiska mångfalden i kustlandskapet.
Projektet omfattade två delprojekt, ”Våtmarker i odlingslandskapet” och ”Ekologisk
dagvattenhantering.
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Bakgrunden till projektet var omfattande bottendöd i kustområdet, förorenat grund- och
ytvatten och ett alltmer utarmat jordbrukslandskap. Många växt- och djurarter knutna till
våtmarker har trängts undan när deras livsmiljöer försvunnit i det moderna jordbruket.
Projektet var ett komplement till andra åtgärder för att minska näringsförlusterna främst inom
jordbruk och avloppshantering.
Totalt anlades 84 våtmarker (totalt 122 ha),
huvuddelen i kommunens västra del som
kännetecknas av intensivt jordbruk.
Kostnaden uppgick till 21,5 miljoner
kronor. Projektet finansierades av statliga
medel (lokala investeringsprogrammet,
LIP) till 69 %. Resten bekostades av
kommunen.
I projektet ingick ”Smedjeåprojektet,” ett
stort våtmarksområde i Smedjeåns
dalgång, med syfte att bl.a. ersätta åns
uträtade lopp med en meandrande fåra. På
grund av beslut i miljödomstolen har
projektet dock ej kunnat genomföras fullt
ut.
Ett vinnande samverkansprojekt
Projektet har genomförts i nära samverkan med andra aktörer. Halmstads kommun som ligger
strax norr om Laholms kommun genomförde motsvarande projekt i sin kommun. Där byggdes
ca 100 ha våtmarker under projektperioden. I båda kommunerna har respektive
kommunstyrelser haft det yttersta ansvaret för genomförandet. Inom respektive kommuner
deltog berörda verksamheter, t ex miljökontor, tekniska kontor och kommunledningskontor.
Hushållningssällskapet i Halland som sedan länge bedriver produktionsrådgivning för
lantbruket deltog under hela projekttiden med sina specialkunskaper om våtmarker. De

projekterade ett stort antal våtmarker, bl a Smedjeåprojektet, och hade även en stor del i
ansökningsprocessen och informationen till markägare.
En styrgrupp med representanter från kommunerna, Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen
träffades regelbundet för samordning av gemensamma frågor. Länsstyrelsen är
samrådsmyndighet enligt miljöbalken. Vissa våtmarker har inte kunnat anläggas på grund av
konflikt med fiskeintressen.

Projektet byggde helt på frivillighet från markägarnas sida. För att nå ut med information togs
först fram en väl genomarbetad broschyr. Denna skickades ut till samtliga markägare i
Laholms och Halmstads kommuner. Även i lokaltidningarna fick projektet stor
uppmärksamhet.
Intresset från markägarna visade sig bli mycket stort. Totalt inkom över 300
intresseanmälningar enbart i Laholms kommun. De lägen som bedömdes som mest
kostnadseffektiva för kväveavskiljning valdes ut. Orsaken till det stora intresset var
förmånliga villkor, men också en generell positiv inställning till våtmarker och projektet som
helhet.
Projektet har betalat markägarens alla kostnader, dock ej ersättning för marken. Projektet har
skött alla nödvändiga kontakter med myndigheter, entreprenörer m fl. Markägaren har haft stora
möjligheter att påverka utformningen och användningen av våtmarken. Exempelvis är det varit tillåtet
att plantera ut kräftor, bedriva jakt, använda våtmarken för bevattning eller till extensivt bete mm.
förutsätt att tillstånd finns och att funktionen, det vill säga kväverening och biologisk mångfald, inte
motverkas. Markägaren har även kunnat få stöd till skötsel av våtmarkerna. Markägarens
motprestationen har varit att under 20 år sköta våtmarken så att dess syfte och funktion består.

