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            Inledning 

Inledning 

V åtmarksprojektet ”Renare Laholmsbukt 
- Samordnad våtmarkssatsning för La-
holmsbukten” är ett gemensamt initia-

tiv från Laholms och Halmstads kommuner i 
samverkan med Hushållningssällskapet i Halland. 
Projektets målsättning har varit att anlägga 129 
hektar i Laholms kommun och 111 hektar i 
Halmstads kommun, totalt 240 hektar.  

Syftet är att minska kvävetransporten till 
Laholmsbukten samt att genom återskapandet av 
våtmarker öka den biologiska mångfalden i södra 
Hallands kustlandskap. Detta överensstämmer 
med flera av de nationella miljömålen. Satsningen 
var finansierad av det lokala investerings-
programmet (LIP) till 69 % och i övrigt av 
kommunala medel. Projektet har genomförts 
under perioden 2000-2006. 

Projektet var indelat i två delprojekt, 
”Våtmarker i odlingslandskapet” och ”Ekologisk 
dagvattenhantering.” I det förstnämnda ingår 
”Smedjeåprojektet,” ett stort våtmarksområde i 
Smedjeåns dalgång där man bland annat ersätter 
åns kanaliserade lopp med en meandrande åfåra. 

I odlingslandskapet har totalt anlagts 122,5 
hektar våtmarksområde fördelat på 84 objekt. 
Målsättningen var 126 hektar. För ekologisk 
dagvattenhantering har målsättningen på 3 hektar 
uppfyllts. Satsningen i Laholms kommun har 
kostat 21,5 miljoner kronor vilket är 0,8 milj kr 
mindre än planerat.  

Förutsättningarna var att markägarna själva 
anmälde sitt intresse. Cirka 300 intresse-
anmälningar kom in och mottagandet från mark-
ägarna var övervägande mycket positivt. De lägen 
som har bedömts som mest kostnadseffektiva för 
kväveavskiljning har valts ut. Projektet har stått 
för alla utgifter för genomförandet, liksom 
kontakter med myndigheter och entreprenörer.  

Den genomsnittliga våtmarken är liten, men har 
en strategisk placering på kustslätten och en hög 
andel jordbruksmark i tillrinningsområdet. I de 
enstaka våtmarker där mätningar har gjorts har 
kväveavskiljning varit god. Gjorda uppföljningar 
visar också att de anlagda våtmarkerna bidrar 
avsevärt till diversiteten i regionen. 

I denna projektkatalog redovisas de våtmarks-
objekt som har anlagts i Laholms kommun. Ob-
jekten redovisas i den turordning som de har av-
slutats, med undantag för ”Smedjeåprojektet” och 
”Ekologisk dagvattenhantering” som redovisas 
sist. 

Varje objekt redovisas med en kort beskriv-
ning, bilder och en tabell. I tabellen redovisas 
utvalda nyckeltal enligt följande: 

• Storleken för vattenyta och våtmarksområde 
som de är inmätta av kommunen. Vattenytans 
area är inmätt i nivå med säkerhetsrörens vatten-
gång. 
• Tillrinningsområdets storlek och markan-
vändning har uppskattats utifrån fältbesök och 
höjdkartor. 
• Uppehållstiden är beräknad utan hänsyn till 
hydraulisk effektivitet. 
• Kostnaden avser endast utbetalningar till 
entreprenör och till markägare (exkl. moms). 
• Tidigare markanvändning avser hur marken 
verkligen användes innan anläggandet. 
 

På översiktkartan (till höger) är samtliga be-
skrivna våtmarksobjekt markerade. En mer utför-
lig beskrivning av hur arbetat i projektet bedrivits 
finns i ”Slutrapport – Våtmarksprojektet i La-
holms kommun” samt på www.laholm.se. 



 

      Projektkatalog 
    Översiktskarta 

Översiktskarta 

Anlagda våtmarker i Laholms kommun, 2000-2006, totalt 87 objekt. Siffrorna hänvisar till beskrivning-
ar av respektive våtmark i katalogen. Smedjeåprojektet och anläggningar för ekologisk dagvattenhan-
tering har hänvisningar med bokstäver. 
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Våtmarker i odlingslandskapet 

D enna våtmark var den första som anlades 
i projektet. Platsen är en vacker svacka, 
omgiven av en skogsbevuxen ås i väster 

och av åkermark i öster. Våtmarksområdet som är 
uppdelad på två fastigheter var tidigare betesmark 
som delvis hade vuxit igen.  

Genom svackan löper en stamledning som 
övergår i en liten bäck, som i sin tur utmynnar i 

Stensån. 
Två dammar har nu skapats genom invallning. 

Stamledningen har grävts av och vattnet får över-
sila markytan fram till den övre dammen. 
Överskottsmassorna har spridits på den angrän-
sande åkermarken. Efter att ha passerat dammar-
na utmynnar vattnet som tidigare i bäcken 

Anlagd Juni 2001 
Vattenyta  0,16 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,63 ha 
Tillrinningsområde  20 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  6 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,7 % 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 58 000 kr  
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

Yllevad 7:3, 2:2 1 

Växtligheten har etablerat sig i den övre dammen två år efter anläggandet. 

Höst året efter anläggandet. 
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Våtmarker i odlingslandskapet 

Anlagd Juni 2001 
Vattenyta  0,31 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,83 ha 
Tillrinningsområde  15 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  10 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,6% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 84 000 kr  
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

O mrådet är en ca 150 m lång svacka läng-
smed vägen mellan Laholm och Hishult. 
I områdets östra del kommer ett dike från 

en uppströmsliggande märgelhåla. Diket sträcker 
sig fram till en brunn i inloppsänden av våtmar-
ken och har sedan varit kulverterat framtill Lång-
avadsbäcken. Kulverteringen har nu brutits upp. 
Våtmarken har på grund av markens lutning  

delats upp i två dammar. Därmed slipper man 
alltför höga vallar. 

Efter att vattnet passerat de båda dammarna 
utmynnar flera utloppsrör i nivå med markytan 
bakom nedersta vallen och vattnet översilar sedan 
marken fram till bäcken. 

Den övre dammen sedd emot vägen. 

Hov 1:14 2 

Svalting, växten med de stora bladen, är en utpräglad 
våtmarksväxt. 
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Våtmarker i odlingslandskapet 

Våtmarken är en märgelhåla som vallats in och vattenfyllts. 

Anlagd Juli 2001 
Vattenyta  0,20 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,35 ha 
Tillrinningsområde  30 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  4 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 6,7% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 31 000 kr 

Tidigare markanvändning Märgelgrav 
Åker 

FAKTA  

Vessinge 1:58 3 

E n gammal märgelhåla som tidigare var i 
det närmaste helt torrlagd har grävts ut 
ytterligare och vattenfyllts. Massorna har 

använt till en låg vall i utloppsänden för att däm-
ma vattnet. Överskottsmassorna har jämnats ut på 
åkermark söder om dammen. 

En stamledning som löpte genom märgelhålan 
har grävts av så att den utmynnar ovanför vatten- 

 
 
 
 

ytan. Efter våtmarken leds vattnet tillbaka på led-
ningen som senare utmynnar i Vessingeån.  

Alldeles intill, på Elestorp 7:35, har samma 
markägare anlagt ytterligare en liten våtmark. 

Vattenytan täcktes den första sommaren av sjok av 
alger. Dessa har emellertid försvunnit efterhand.  
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Våtmarker i odlingslandskapet 

Anlagd Juli 2001 
Vattenyta  0,15 ha 
Medelvattendjup  0,5 m 
Våtmarksområde   0,44 ha 
Tillrinningsområde  25 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 95% 
Övrigt 5 % 

Medeluppehållstid  3 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,6% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 43 000 kr 
Tidigare markanvändning Skog 

FAKTA  

L åglänt mark intill Långavadsbäcken som 
närmast omges av planterad ek. I söder 
stiger marken mot högre belägen åker-

mark. 
Våtmarken har skapats genom invallning mot 

bäcken och vattenfylls via en kulvert som avvatt-
nar åkermarken. Kulverten har grävts av och ut-
mynnar som ett kort öppet dike. 

En liten fågelö har skapats efter markägarens 
önskemål. Utloppet sker via rör i bäcken. 

Våtmarken är anlagd längsmed Långavadsbäcken på vad som tidigare var skog. 

Edenberga 8:3 4 

Bild av den nygrävda våtmarken, sommaren 2001. 
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Våtmarker i odlingslandskapet 

Mellan de båda dammarna löper en markväg. 

L ångstäckt svacka mellan två skogsbekläd-
da åsar. Över svackan löper en mindre 
grusväg. Marken var tidigare sank åker-

mark som användes som bete. 
En kulvert som går genom svackan har öppnats 
upp och ersatts med ett öppet dike fram till första 
dammen. Vattnet passerar i en vägtrumma under 
vägen ut i en andra damm som skapats genom  

 
 
 
invallning. Efter vallen har ett skyddsdike grävts 
för att förhindra att angränsande åkermark nedan-
för dammarna blir påverkad.  
Vatten leds efter våtmarken tillbaka till kulverten 
via en ny brunn . 

Anlagd Augusti 2001 
Vattenyta  0,23 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,66 ha 
Tillrinningsområde  40 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  4 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,6% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 78 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Ränneslöv 43:2  5 

Efter markägarens önskemål grävdes djuphåla för att 
kunna bada i den nedre dammen. 
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Våtmarker i odlingslandskapet 

Anlagd Oktober 2001 
Vattenyta  0,31 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   1,29 ha 
Tillrinningsområde  70 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 95% 
Övrigt 5% 

Medeluppehållstid  2 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,4% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 163 000 kr 

Tidigare markanvändning Bete  
Övrigt 

FAKTA  

V åtmark som ligger synlig från vägen mel-
lan Laholm och Vallberga samt från cy-
kelvägen utmed gamla banvallen. Våt-

marksområdet är en svacka med flera olika mark-
ägare. Marken var tidigare betesmark som delvis 
vuxit igen.  
Genom svackan kommer ett öppet dike som tidi-
gare övergick i kulvert. Kulverten har nu brutits  

 
 
 
upp och en låg vall har skapats i väster. 
Överskottsmassorna som har tagits från svackans 
botten har jämnats ut runt våtmarken.  
Vattnet leds efter våtmarken tillbaka till kulverten 
och når så småningom Edenbergaån. 

Flygbild över den långsmala våtmarken. 

Nyby 3:108, 3:105 6 

Inloppet är ett dike som övergår i rör sista biten. 
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Våtmarker i odlingslandskapet 

Vatten leds in från en bäck just innan denna övergår i en kulvert. 

H är låg sedan tidigare en bevattnings-
damm omgiven av åkermark. Vatten 
leddes in från en mindre bäck via en 

slang. Bäcken övergår i kulvert just innan dam-
men. Bevattningsdammen har nu utvidgats med 
en grundare del åt väster på åkermark.  
Massorna har använts till en låg vall och över-
skottet har planats ut på omgivande åkermark. Ett 

nytt större inloppsrör har lagts till dammen. Tidi-
gare leddes vatten endast in i dammen under be-
vattningssäsongen. Utloppsröret har anslutits di-
rekt till den befintliga kulverten.  
Kulverten utmynnar så småningom i Edenberga-
ån. Ytterligare en våtmark har anlagts en bit upp-
ströms, på Kövlinge 1:14. 

Anlagd Oktober 2001 
Vattenyta  0,16 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,30 ha 
Tillrinningsområde  40 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  2 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,4% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 43 000 kr 

Tidigare markanvändning Åker 
Damm 

FAKTA  

Kövlinge 1:12 7 

Här låg sedan tidigare en bevattningsdamm, som nu 
har utökats. 
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Våtmarker i odlingslandskapet 

Anlagd Oktober 2001 
Vattenyta  0,36 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,83 ha 
Tillrinningsområde  100 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  2 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,4% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 124 000 kr 
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

K uperad mark intill Brostorpsån som tidi-
gare var åker. Mot ån har en kraftig vall 
anlagts. Inlopp via en kulvert som har 

grävts av och nu utmynnar just ovanför vatten-
ytan. Kulverten avvattnar stora arealer åkermark. 

Utloppsrören leder till en uppsamlingsdamm. 
Vattnet leds sedan tillbaka till kulverten som pas- 
 

serar under markväg för att kort därefter utmynna 
i ån. 

Utanför den närmaste bryggan syns det reglerbara utloppet. 

Veinge 5:9 8 

Våtmarken är placerad just där en stor kulvert utmyn-
nar i Brostorpsån. 
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Våtmarker i odlingslandskapet 

Vatten från cirka 100 hektar åkermark når våtmarken via en kulvert. 

N aturlig sänka som användes för bete. Här 
låg sedan tidigare en mindre damm. 
Marken angränsar i norr mot tallskog 

och i övrigt mot åkermark. Genom sänkan löper 
en kulvert som avvattnar åkermark med lätta 
sandjordar.  

Den nya våtmarken har skapts genom att en 
vall byggts i svackans västra ände. Bakom vallen 

utmynnar utloppsrören i en liten uppsamlings-
damm med anslutande stickdiken innan vattnet 
leds tillbaka på kulverten. Vattnet passerar ytterli-
ge en nyanlagd våtmark (Edenberga 17:1) på sin 
väg till Edenbergaån.  

Våtmarken är en av de där Våtmarkscentrum 
har mätt intensivt. Från november 2003 till no-
vember 2004 avlägsnades 480 kg kväve per hek-
tar.  

Anlagd November 2001 
Vattenyta  0,23 ha 
Medelvattendjup  0,5 m 
Våtmarksområde   0,95 ha 
Tillrinningsområde  100 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  1 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,2% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 80 000 kr 

Tidigare markanvändning Bete 
Damm 

FAKTA  

Edenberga 1:2 9 

Inloppsänden är täckt av växter som är viktiga för 
kväveavskiljningen. 
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Våtmarker i odlingslandskapet 

Anlagd Juni 2001 
Vattenyta  0,31 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,83 ha 
Tillrinningsområde  15 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  10 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 2,1% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 163 000 kr  
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

L åglänt, flackt område längsmed Smedjeån, 
nedanför Värestorps kvarn. Marken stiger 
kraftigt mot högre belägen åkermark. Om-

rådet användes tidigare för bete, men en igensatt 
stamledning gjorde marken vattenmättad. Kulver-
ten har nu grävts av i backen och ersatts med ett 
kort öppet framtill våtmarken. Två dammar har 
skapats efter varandra genom invallning.  

Efter våtmarken leder ett öppet dike vattnet ut i 
ån. Den genomsläppliga jorden har tillsammans 
med en oväntat liten tillrinning gjort det svårt att 
hålla en permanent vattennivå i dammarna. 

En stamledning har grävts av och utmynnar som ett öppet dike. 

Värestorp 5:1 10 

Grävarbete pågår utmed Smedjeån. 
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Våtmarker i odlingslandskapet 

V åtmark som har anlagts på åkermark vid 
trevägskorsningen i Kapplet, Veinge. Två 
stamledningar möttes tidigare i en brunn 

intill vägen för att senare utmynna i Bölarpsån. 
Ledningarna har nu öppnats upp och utmynnar 
som två diken i dammen. Mot vägen har en bred 
vall anlagts. Överskottsmassor har jämnats ut på 
åkermark i söder.  

Ett av markägarens syften med att anlägga våt-
marken var att kunna använda den för bevattning. 
Hittills har den dessutom hunnit fungera både 
som badplats och som skridsko-is. 

Anlagd December 2001 
Vattenyta  0,53 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   1,69 ha 
Tillrinningsområde  35 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  6 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 202 000 kr 
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

Vessinge 4:2 11 

Våtmarken är anlagd vid Kapplet utanför Veinge . 

Isen har lagt sig i december. 
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Våtmarker i odlingslandskapet 

Anlagd December 2001 
Vattenyta  0,58 ha 
Medelvattendjup  0,5 m 
Våtmarksområde   1,17 ha 
Tillrinningsområde  15 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  16 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 3,9% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 69 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

D enna våtmark har anlagts på impediment 
åkermark utmed Lillån, ett biflöde till 
Lagan. Massor från våtmarkens botten 

har använts till en långsträckt, låg vall mot ån. Ett 
buskage har sparats som sträcker sig ut som en 
halvö från den södra stranden. Detta för att skapa 
en mer varierad biotop. 

 

Ca 10-15 ha potatisåker förser våtmarken med 
vatten. Ett av markägarens syfte för anläggandet 
var att kunna använda våtmarken för bevattning. 

12 

Ett bestånd med alar har sparats mitt i våtmarken, 

Årnaberga 1:18 
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Våtmarker i odlingslandskapet 

Våtmarken som den såg ut i december 2005. 

P latsen är en kraftig svacka som omgärdas 
av lövträd. Svackan har tidigare varit åker-
mark. I söder avgränsar ett öppet dike. Tre 

dammar har nu anlagts genom invallning på två 
fastigheter med olika markägare. Vatten från hög-
re belägna åkrar träcker ut i svackan och utgör 
inlopp. 

Dammarna är anslutna sinsemellan med rör, 
dessutom har två av dem de utlopp direkt till di-
ket i söder. Anläggningen är belägen cirka 100 m 
norr om Stensån. 

Anlagd December 2001 
Vattenyta  0,23 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,68 ha 
Tillrinningsområde  15 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 70%   
Bete 30% 

Medeluppehållstid  8 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 118 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Åstarp 9:6 13 

Stensån rinner något hundratal meter söder om dam-
marna. 
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Anlagd Januari 2002 
Vattenyta  0,25 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,60 ha 

Tillrinningsområde  Ca 50 ha  
Delflöde 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  4 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 66 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

E n våtmark har anlagts på betesmark belä-
gen mellan en mindre bäck och Brostorp-
sån. En låg vall har skapats. Stenen har 

sorterats bort och samlats i små rösen.  
Bäcken är längre uppströms lagd i kulvert ge-

nom åkermarken och det är endast de sista cirka 
200 m innan ån som den går öppen. En järnspånt  
 

har nu placerats i bäcken. Nära botten av spånten 
finns ett hål för att garantera att ett basflöde alltid 
rinner i bäcken. Ovanför hålet ligger ett rör som 
leder in vatten i våtmarken. När det rinner riktigt 
mycket vatten i bäcken så rinner det också över 
spåntens överkant. Lösningen med spånten ska 
göra det möjligt för fisk att utnyttja bäcken för 
reproduktion, trots vattenintaget till våtmarken. 

Våtmarken ligger mellan Brostorpsån, en mindre bäck och en brant slänt. 

Brostorp 2:1 14 

Från den mindre bäcken leds vatten in via ett rör, 
dock ej vid lågvatten. 
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Våtmarken som den såg ut i november 2005. 

M ark intill Långavadsbäcken, 250 m 
öster om en tidigare anlagd våtmark på 
Edenberga 8:3. Våtmarksområdet ut-

görs av låglänt åkermark utmed bäcken och av-
gränsas av en brant slänt mot högre belägen åker-
mark, samt av en fastighetsgräns i öster.  
Våtmarken har vallats in mot bäcken och förses 
med vatten via flera dräneringar. Markägaren tog  

tidigare vatten för bevattning direkt ur bäcken, 
men avser nu istället att utnyttja våtmarken. Mot 
grannfastigheten i öster har ett avskärande dike 
grävts för att inte riskera att påverkan. 

Anlagd Januari 2002 
Vattenyta  0,21 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,82 ha 
Tillrinningsområde  10 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  8 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 2,1% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 95 000 kr 
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

Edenberga 8:2 15 

Bild visar våtmarken i januari 2002. 
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Anlagd Mars 2002 
Vattenyta  0,20 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,36 ha 
Tillrinningsområde  25 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 80% 
Skog 15%  
Övrigt 5% 

Medeluppehållstid  4 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,8% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 60 000 kr 

Tidigare markanvändning Bete 
Skog 

FAKTA  

O mrådet består av betesmark som angrän-
sar lövskog, främst al och björk. Två 
öppna diken har möts och runnit gemen-

samt de cirka 80 m framtill Smedjeån. En del 
skog har avverkats. Massorna från våtmarken har 
använts till en låg vall samt jämnats ut på betes-
marken. De bägge dikena utgör inlopp i våtmar- 
 

ken.  
Skogen i väster är klassad som nyckelbiotop 

med alsumpskog och värdefull kryptogamflora. 
Ingen påverkan har gjorts på nyckelbiotop. 

Efter våtmarken leds vattnet tillbaka till diket 
och ut i Smedjeån. 

Våtmarken ligger väl synlig nedför markägarens köksfönster. 

Tormarp 3:25 16 

Under själva grävarbete kan det var svårt att föreställa 
sig slutresultatet. 
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Våtmarkscentrum mäter kontinuerligt flödet vid utloppet samt trans-
porten av bland annat närsalter genom våtmarken. 

O mrådet ligger längsmed ett slingrande 
avsnitt av Bölarpsån. I norr avgränsas av 
en skogsbeklädd höjd. Marken har tidiga-

re nyttjats för hästbete. En kraftig kulvert  som 
avvattnar ca 250 ha åkermark utmynnade tidigare 
direkt i ån. 

En långsmal våtmark som följer åns slingrande 
form har nu skapats. Anläggningen har grävts ut  

 
 
 
 
och massorna har använts till en invallning mot 
ån. Kulverten utmynnar nu istället i våtmarken. I 
denna  våtmark har Våtmarkscentrum bedrivit 
intensiv mätning under ett års tid. 

Anlagd April 2002 
Vattenyta  0,29 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   1,05 ha 
Tillrinningsområde  225 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 85% 
Bete 15% 

Medeluppehållstid  1 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,1% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 127 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Bölarp 3:7 17 

Vatten från stora arealer åkermark när våtmarken via 
en stor kulvert. 
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Anlagd April 2002 
Vattenyta  0,24 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,69 ha 

Tillrinningsområde  Ca 90 ha  
Delflöde 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 80%  
Skog 20% 

Medeluppehållstid  2 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,3% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 56 000 kr 

Tidigare markanvändning Bete  
Dammar 

FAKTA  

D et aktuella område ligger som en ö ne-
danför Edenberga mölla. Ön avgränsas 
dels av Edenbergaån och dels av en liten 

kvarnkanal. Här låg sedan tidigare två mindre 
kräftdammar som har nu utvidgats. Genom att ån 
är uppdämd vid kvarnen kan ett delflöde ledas in 
från ån.  

 
 
 
 
Uppskattningsvis utgörs 70 % av avrinningsområ-
det av jordbruksmark. Utloppet från våtmarken 
leder sedan till kanalen. Skötseln av ön sköts som 
tidigare av får. 

Fåren svarar för skötseln av våtmarksområdet. 

Edenberga 25:1 18 

De två dammarna förses med vatten från ån. 
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Hästar betar ända ut i vattnet vilket är en idealisk skötsel. 

O mrådet består av en långsträckt svacka 
omgiven av intensivt odlad åkermark. 
Våtmarksområdet sträcker sig över två 

fastigheter med olika ägare. Svackan användes 
tidigare som hästbete Vattnet rann då i ett öppet 
dike. 

Våtmarken ligger synlig från vägen mellan 
Edenberga och Ränneslöv. Två kraftiga vallar har  

 
 
 
nu skapats för att dämma upp vattnet så att en 
våtmark skapats på vardera fastigheten. Hästarna 
står som tidigare för skötseln. Längre upp i svack-
an, på Edenberga 1:2, har ytterligare en våtmark 
anlagts. 

Anlagd Maj 2002 
Vattenyta  0,66 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   1,26 ha 
Tillrinningsområde  150 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  2 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,4% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 156 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Edenberga 17:1, 4:6 19 

Fastighetsgränsen går i vägen mellan de bägge dam-
marna. 
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Anlagd Juni 2002 
Vattenyta  0,25 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,60 ha 
Tillrinningsområde  28 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  5 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,9% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 49 000 kr 
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

S vacka på åkermark som avgränsas av väg i 
väster, samt åt söder och öster av åker på 
grannfastigheter. Två stamledningar som 

dränerar åkermark passerar genom svackan.  
En kraftig vall har anlagts för att dämma vatt-

net. Utloppet från våtmarken ansluter en kulvert 
som utmynnar i Vessingeån. Fastighetsägaren har  
 

 
 
 
 
 
själv stått för entreprenaden, precis som han gjor-
de på grannfastigheten, Vessinge 1:53. 

Platsen är en med en svacka med omgivande åkermark. 

Elestorp 7:35 20 

Markägaren utförde själv anläggningsarbetet. 
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Vattenytan kort efter anläggandet, innan växtligheten hunnit etablera sig. 

V åtmarken, som är en av de största som 
anlagts i projektet, är belägen på låglänt 
betesmark utmed Stensån. Marken stiger 

sedan mot högre belägna åkrar. Mot ån har en 
långsträckt, låg vall anlagts. Mot betesmarken i 
söder har de naturligt flacka stränderna bibehål-
lets och kommer att hållas öppna genom bete  i 
framtiden. 

En kulvert som avvattnar drygt 100 hektar 
åkermark har grävts av och utmynnar nu som ett 
öppet dike. Strax efter att grävandet påbörjades, i 
januari 2002, inträffade ett kraftigt högvattenflö-
de i Stensån. En av grävmaskinerna blev isolerad 
på vallen samtidigt som vattnet steg. Det blev 
några veckors dramatik innan vattnet sjunkit un-
dan så att den gick att flytta maskinen i säkerhet. 

Torp 3:3 21 

Anlagd Juli 2002 
Vattenyta  1,68 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   3,15 ha 
Tillrinningsområde  120 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  7 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,4% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 263 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Eftersom markerna kring Stensån ofta översvämmas 
har det här kommit in mycket intresseanmälningar. 
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Anlagd September 2002 
Vattenyta  0,28 ha 
Medelvattendjup  0,5 m 
Våtmarksområde   0,65 ha 
Tillrinningsområde  58 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 30%    
Skog 70% 

Medeluppehållstid  3 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 106 000 kr 
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

S vacka på vad som tidigare var åkermark 
längsmed en väg. Inflöde sker via en mind-
re bäck som tidigare övergick i kulvert 

genom våtmarksområdet. Bäcken avvattnar 
främst skogsmark, men också lite åker. Vattenflö-
det varierar mycket kraftigt. Sommartid är bäcken 
i det närmaste torr.  

En vall har skapats längsmed vägen för att 
dämma vattnet. Efter våtmarken rinner vattnet 
som tidigare under vägen i en vägtrumma och ut i 
Lagan. 

Bilden visar området kort efter anläggandet. 

Brödåkra 2:9 22 

En mindre maskin jämnar till vallen utmed vägen. 
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V åtmark som anlades samtidigt som den på 
grannfastigheten Flintarp 2:3. Även den-
na våtmark har skapats med hjälp av låga 

vallar. Jordartens beskaffenhet gjorde det svårt att 
transportera massorna. En del massor har därför 
använts till en flack fågelö. Dräneringsvattnet 
fångas upp i våtmarken innan det leds ut i Sten-
sån. Den omkringliggande marken betas. 

Flintarp 2:2 23 

Anlagd September 2003 
Vattenyta  0,93 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   2,18 ha 
Tillrinningsområde  17 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  29 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 5,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 187 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

På andra sidan ån skymtar våtmarker på Menlösa 3:6. 

En ö med flacka stränder kan gynna häckning för 
många fågelarter. 
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Anlagd September 2003 
Vattenyta  0,32 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   1,04 ha 
Tillrinningsområde  12 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  14 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 2,7% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 90 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

O mrådet består av flacka betesmarker ut-
med Stensån som regelbundet översväm-
mas. Marken stiger kraftigt mot högre 

belägen åkermark med odränerade sandjordar. 
Vatten tränger ut i slänten och fångas upp av drä-
neringssystemet närmast ån. 

Våtmarken har skapats genom invallning. Drä-
neringarna har höjts upp och vinklats in som in- 

 
 
 
 
 
 
lopp. Dessutom har vattennivån höjts upp i en 
närbelägen märgelhåla. 

Bakom vallen syns de träd som omger Stensån 

Flintarp 2:3 24 

Dikningen av Stensån på 1920-talet gör dess 
dalgång lämplig för våtmarker idag. 
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Både den övre dammen och märgelhålan till vänster fanns sedan tidigare. I bakgrunden syns Lagan. 

O mrådet är ett låglänt stycke mark utmed 
Lagan som stiger kraftigt åt väster. Här 
ligger sedan tidigare en liten anlagd 

damm och på en angränsande fastighet ligger en 
märgelhåla.  

Nu har en ny liten damm anlagts genom invall-
ning. Vattnet kommer från högre belägna åkrar 
och rinner via en ravin till den befintliga lilla 

dammen. Utloppet har modifierats så vattnet se-
dan leds vidare till den nya dammen och därifrån 
till märgelhålan innan det slutligen rinner ut i 
Lagan.  

I samband med anläggandet förbättrades även 
vandringsstigen längsmed Lagan.   

Anlagd September 2002 
Vattenyta  0,20 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,45 ha 
Tillrinningsområde  16 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 90%           
Skog 10% 

Medeluppehållstid  7 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,3% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 78 000 kr 
Tidigare markanvändning Övrig 

FAKTA  

Altona 3:61 25 

Platsen som den såg ut innan anläggandet. 
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Anlagd Oktober 2002 
Vattenyta  0,26 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,88 ha 
Tillrinningsområde  115 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  2 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,2% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 99 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

E n kulverterad bäck passerar genom en 
djup sänka som fortsätter fram till Eden-
bergaån. Sänkan som tidigare har använts 

för bete avgränsas av en grusväg i inloppsänden. 
Avrinningsområdet för bäcken består av cirka 
115 ha åkermark med lätta sandjordar.  

En smal, 180 m lång våtmark, har nu skapats 
genom att schaktmassor har tagits från inlopps- 

 
 
 
 
 
 
änden till en kraftig vall nära ån. En liten ö har 
sparats vid inloppet. 

I inloppsänden finns en liten ö. 

Edenberga 11:9, 12:3 26 

Genom den smala dalgången där våtmarken har an-
lagts gick en kulverterad bäck. 
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Två stora dammar har dämts upp i dalgången. 

Kungsladugården 1:7 27 

E n mindre bäck löper igenom en 
långsträckt dalgång. Marken utnyttjas 
huvudsakligen som betesmark, men över-

går uppströms i skog och nedströms i åker. Omgi-
vande, mer höglänt mark är åker på sandjordar. 

På betesmarken har skapats två dammar efter 
varandra genom att bäcken har dämts upp med 
två breda vallar. Överskottsmassorna har anslutits  

 
 
 
 
till en höjd. Den öppna bäcken utgör inlopp i den 
övre dammen. 

Nerströms våtmarken rinner vattnet i en kul-
vert. Så småningom når det Lillån som rinner till 
Lagan.   

Anlagd Oktober 2002 
Vattenyta  1,20 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   2,09 ha 
Tillrinningsområde  113 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 80% 
Skog 20% 

Medeluppehållstid  8 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,1% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 344 000 kr 

Tidigare markanvändning Bete   
Skog 

FAKTA  

Genom dalgången löper en mindre bäck som efter 
våtmarken övergår i kulvert. 
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Anlagd Oktober 2002 
Vattenyta  0,68 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   1,41 ha 
Tillrinningsområde  25 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  31 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,9% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 149 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

S vacka på åkermark som har dämts upp med 
en kraftig vall. Täta lermassor har använts 
till vallen. Massor från inloppsänden har 

använts till en ö.  
Ett virrvarr av dräneringar utgör inlopp. Efter 

våtmarken rinner vattnet in i märgelhåla där vat-
tennivån har höjts upp med hjälp av ett nytt ut-
loppsrör.  

 
 
 
Även i två närbelägna märgelhålor som förses 

med dräneringsvatten har vattennivån höjts. Vatt-
net utmynnar i Prästabäcken, en produktiv havs-
öringsbäck som är en del av Genevadsåns vatten-
system.  

I inloppsänden av den övre dammen har massor använts till en ö. 

Göstorp 12:1,  3:28 28 

Två märgelhålor har vattenfylls. 
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Kaveldun växer i strandkanten på många anlagda våtmarker. 

29 

E n svacka på åkermark som begränsas av 
Edenbergaån i norr. En kulvert som av-
vattnar cirka 35 ha åkermark löper genom 

svackan. Mot ån har en vall skapats för att däm-
ma vattnet. Överskottsmassor har spridits högre 
upp i svackan samtidigt som den inkommande 
kulverten har höjts upp för att nu utmynna i vat-
tennivån.  

Utloppsrören från våtmarken utmynnar direkt i 
ån. Våtmarksområdet har bytt beteckning (från 
Vallberga 5:5) och ägare sedan anläggandet. 

Anlagd Oktober 2002 
Vattenyta  0,18 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,37 ha 
Tillrinningsområde  35 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  3 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 153 000 kr  

Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

Våtmarken ligger i en svacka som omges av åker 
samt av Edenbergaån i norr. 

Edenberga 11:8 
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E n långsträckt svacka där vatten från om-
kringliggande åkrar trycker ut. Vattnet 
rinner omväxlande i öppet dike och i kul-

vert. Platsen användes tidigare som betesmark. 
Här fanns en mindre damm med liten tillrinning. 
Angränsande mark är i söder tomtmark och i norr 
åker. Våtmarken har delats upp på två dammar på 
grund av en korsande markväg.  

Den övre dammen har främst grävts ut, medan 
den andra är uppdämd med en vall. Överskotts-
massor har jämnats ut runtomkring våtmarken 
och den inkommande kulverten har höjts upp. 

I svackan finns sedan tidigare mindre våtmar-
ker både uppströms och nedströms det aktuella 
våtmarksområdet. Får betar området. 

Två dammar har grävts nedanför markägarnas hus. 

Kövlinge 1:14 30 

Anlagd Oktober 2002 
Vattenyta  0,42 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,83 ha 
Tillrinningsområde  65 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  5 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,6% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 125 000 kr  

Tidigare markanvändning Bete  
Dammar 

FAKTA  

Dräneringsrör utgör inlopp till den översta dammen. 
Bilden är tagen några månader efter anläggandet. 
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Kossorna betar området som tidigare. 

Bökeberg 2:2 31 

S vacka med betesmark som sträcker sig 
fram till Prästabäcken. En invallning har 
gjorts mot bäcken och emot en landsväg. 

Våtmarken ligger nu synlig från vägen. En kul-
vert som avvattnar framförallt skogsmark har 
grävts av och utgör inlopp. 

Omkringliggande mark betas som tidigare. 

Anlagd November 2002 
Vattenyta  0,46 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   1,10 ha 
Tillrinningsområde  60 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Bete 15%  
Skog 85% 

Medeluppehållstid  8 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,8% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 125 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Våtmarken är anlagd på betesmark, men tar emot 
vatten främst från skogen. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

E tt smalt område med betesmark och som 
omges av skog. Marken började bli vat-
tenmättad varför markägaren istället ville 

skapa en våtmark.  
Ett dike som avvattnar åker, bete och skogs-

mark har nu dämts upp med en vall.  
Vid anläggandet fann man att området bestod  

 

 
 
 
 
 
av mängder av sten och block. Men grävmaski-
nisten löste det till slut på bästa sätt. 

Stenen har samlats ihop i rösen som sticker upp ovanför ytan. 

Dansbygget 1:9 32 

Anlagd December 2003 
Vattenyta  0,39 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,73 ha 
Tillrinningsområde  60 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 25%  
Skog 75% 

Medeluppehållstid  4 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,7% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning  144 000 kr  

Tidigare markanvändning Åker  
Bete 

FAKTA  

Omgivande mark är skog. Nedströms angränsar även 
åkermark.  



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

De två grunda dammarna är täckta av växter.  

Menlösa 4:4 33 

F lera dräneringar från åkermark med lätta 
sandjordar utmynnar i ett öppet dike. Diket 
rinner i botten av en smal sänka som har 

använts som betesmark. Två kraftiga vallar har  
nu skapats för att dämma två stycken mindre 
dammar i sänkan.  

Vattnet utmynnar i Menlösabäcken, en bäck 
med hög produktion av både öring och lax som  

 
 
 
 
utmynnar i Smedjeån. Samtidigt har den höga 
halter av näringsämnen eftersom den till stor del 
rinner genom ett intensivt odlat jordbruksland-
skap. 

Anlagd December 2003 
Vattenyta  0,15 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,63 ha 
Tillrinningsområde  30 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 
Medeluppehållstid  4 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 97 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Korna som betar området kan gå ända ner till vatten-
brynet. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Fåren betar de böljande kullarna ända ner till vattnet. 

Menlösa 3:6  34 

E n dalsänka med betesmark som sträcker 
sig ner mot Stensån. I sänkan ligger ett 
pärlband av totalt sex mindre dammar. 

Fyra är nyanlagda medan de två översta fanns 
sedan tidigare. Mängden dammar beror dels på att 
marken lutar, men också på att här finns två 
markägare.  

 
 
 
 
Vatten tillförs dammarna via en kulvert med an-
slutande stamledningar. Vattnet kommer från 
skogen och från omgivande åker och betesmark. 
Betande får svara för skötseln av området 

Anlagd December 2003 
Vattenyta  0,71 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   1,50 ha 
Tillrinningsområde  45 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 20%  
Bete 20% 
Skog 60 % 

Medeluppehållstid  8 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,6% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 283 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Ett pärlband av dammar har anlagts mer emot Sten-
sån. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

O mråde består av betesmark omgivet av 
skogsbevuxna höjder samt i norr av en 
mosse. Ett större område med åkermark 

avvattnas via en kulvert som övergår i ett öppet 
dike genom betesmark.  

De första 60 m av diket är kvar som tidigare 
innan den nyskapade våtmarken tar vid. Vattnet 
har kunnat dämmas upp något, men en hel del 

massor har samtidigt fått grävas bort, främst från 
inloppsänden. Delar av massorna har lagts i en 
bred vall. Överskottet har spridits i ett närbeläget 
gammalt grustag. Två mindre öar har anlagts. 

Efter våtmarken leds vattnet tillbaka till diket 
som övergår i Ahlabäcken och fortsätter ut i La-
gan. Omkringliggande mark används för hästbete 
som tidigare. 

Under vattenytan skymtar det dike som tidigare löpte genom våtmarken. 

Ala 3:60 35 

Anlagd December 2002 
Vattenyta  0,95 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   1,54 ha 
Tillrinningsområde  50 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  12 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,9% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 172 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

I förgrunden syns den låga vall som dämmer vattnet. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Åkern som våtmarken anlagts på omges av en skogsbevuxen höjd och utanför bild av Hishults Idrottsplats. 

Hishult 3:10 36 

E tt stycke åkermark väster om Hishults 
Idrottsplats som är avgränsat av diken och 
skogsbeklädda backar. Vatten hämtas från 

två öppna diken som avvattnar ca 40 hektar av 
främst åkermark.  

Våtmarkens botten, som består av ren moss-
mark, har grävts ut och massorna har använts till  

 
att skapa låga vallar. För att slippa simma ut och 
hämta alltför många bollar höjdes även nätet bak-
om fotbollsplanen vid anläggandet. 

Anlagd Januari 2003 
Vattenyta  0,32 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,57 ha 
Tillrinningsområde  39 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 50% 
Bete 25% 
Skog 25% 

Medeluppehållstid  4 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,8% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 121 000 kr  
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

Bilden är tagen första vintern efter anläggandet. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Våtmarken är anlagd på åkermark mellan Veinge och Skogaby. 

Skogaby 4:39, 4:27, 2:10  37 

O mrådet innefattar en del av en svacka på 
åkermark. Våtmarken är uppdelad på tre 
fastigheter och avgränsas av en fjärde. 

Genom svackan löper en kulvert som avvattnar 
ett omfattande område av åkrermark vilket gör 
detta till en strategisk plats för en våtmark. 

Våtmarken är skapad genom invallning men 
mycket massor har också flyttats. Markägarna  

 
hjälpte till vid flytten av överskottsmassorna mot 
att massorna kunde spridas på deras omgivande 
åkrar.  

Eventuellt kommer vatten till bevattning att tas 
här och våtmarken är därför utformad för att alltid 
släppa förbi ett minimumflöde. Vattnet rinner till 
Lillån och så småningom till Lagan. 

Anlagd Januari 2003 
Vattenyta  0,58 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   1,02 ha 
Tillrinningsområde  70 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 
Medeluppehållstid  4 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,8% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 209 000 kr  
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

Markägarna hjälper till att transportera bort överskotts-
massorna. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

E n markerad sänka på betesmark intill Yl-
levadssbäcken. Bäcken avvattnar skogs-
mark och mossar på Hallandsås nordslutt-

ning.  
Våtmarken har skapats genom invallning mot 

bäcken. Vatten tillförs våtmarken, dels via dräne-
ringar från betesmarken och dels via ett rör från 
bäcken . 

 
 
 
 
 
Skötseln av våtmarksområdet sköts av skräckinja-
gande, men snälla, Highland Cattle. 

Den lilla våtmarken är belägen vi Hallandsåsens fot. 

Yllevad 2:8 38 

Anlagd Februari 2003 
Vattenyta  0,21 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,41 ha 

Tillrinningsområde  Ca 40 ha 
(Delflöde) 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Bete 10%  
Skog 90% 

Medeluppehållstid  3 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 70 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Markägaren har angjort en liten båt vid en brygga. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Tillrinningsområdet utgörs av en markerad svacka på åkermark.  

Kullsgård 1:15 39 

E n långsträckt svacka som används som 
åker sträcker sig fram till Prästabäcken, 
en bäck i Genevadsåns vattensystem. Här 

har en lång vall gjort längsmed bäcken så att en 
långsmal våtmark skapats. Stamledningen från 
svackan utgör det huvudsakliga inloppet. Alldeles 
intill har en något större våtmark skapats på 
grannfastigheten, Göstorp 4:14. Vid normala flö- 

 
 
 
den leds vattnet vidare till denna våtmark innan 
det rinner ut i bäcken, men vid höga flöden kan 
vattnet brädda direkt till bäcken. En missad drä-
nering gjorde så att våtmarken inledningsvis läck-
te, men detta har nu lagats. 

Anlagd Februari 2003 
Vattenyta  0,23 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,65 ha 
Tillrinningsområde  40 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 
Medeluppehållstid  4 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,6% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 95 000 kr  
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

Den långsmala våtmarken ligger utmed Prästabäcken. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

V åtmarken har skapats genom invallning 
på åkermark intill Prästabäcken. Vattnet 
kommer via en stamledning, men också 

från en våtmark på grannfastigheten, Kullsgård 
1:15. De båda våtmarkerna anlades samtidigt 
vintern 2003. På grund av tjäle vid anläggandet så 
fick man senare komma tillbaka och justera val-
larna under våren. 

 
 
 
 
Ett av markägarens syfte till att anlägga våtmar-
ken var att kunna använda den för bevattning 
under torrsomrar när det inte är tillåtet att ta vat-
ten från bäcken.  

Göstorp 4:14 syns närmast i bilden och Kullsgård  1:15där bakom. 

Göstorp 4:14 40 

Anlagd Februari 2003 
Vattenyta  0,29 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,62 ha 
Tillrinningsområde  48 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  4 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,6% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 98 000 kr  
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

Vatten från nästan 50 hektar åkermark passerar dam-
men. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Vatten från cirka 15 hektar åkermark passerar genom våtmarken. 

Ysby 7:2 41 

M indre sänka intill Långavadsbäcken där 
dräneringar från angränsande åkrar 
rinner ut. Sänkan har vallats in mot 

bäcken med massor från sänkans botten och vat-
tennivån har höjts upp. Överskottsmassor har 
jämnat ut runt våtmarken. 

Anlagd Februari 2003 
Vattenyta  0,17 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,32 ha 
Tillrinningsområde  15 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 
Medeluppehållstid  5 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,1% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 52 000 kr  
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

Den grunda våtmarken är täckt av vattenväxter. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

M arken var tidigare åkermark i träda 
som avgränsas av två diken och brukad 
åkermark. Två stycken små dammar 

har skapats genom invallning. För att inte riskera 
att påverka den åkern har en avskärande dräne-
ring lagts.  

Våtmarken tillhör de få som har anlagts relativt 
nära havet, ett område som är intensivt odlat men 

fattigt på öppna vatten. Här har dock varit svårt 
att skapa nya våtmarker. Det finns flera anled-
ningar till detta, bland annat det höga markvärdet 
och det platta landskapet.  

Den övre dammen till höger täcks av kaveldun, medan den vänstra täcks av flytande grönalger. 

Tjärby 10:2 42 

Anlagd Mars 2003 
Vattenyta  0,24 ha 
Medelvattendjup  0,5 m 
Våtmarksområde   0,88 ha 
Tillrinningsområde  24 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  3 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,0% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 154 000 kr  
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

Våtmarken, som syns i mitten av bilden, är belägen på 
en intensivt odlad del av slätten med få öppna vatten. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Ett dike som löper genom en svacka har dämts i två dammar. 

Brödåkra 1:3, Ysby 6:2 43 

P latsen är en svacka på åkermark som är 
uppdelad på två fastigheter. Vatten kom-
mer både från skogen och från åkrar via 

två kulvertar som övergår i ett öppet dike.  
Två våtmarker har skapats med hjälp av vallar 

där den nedre vallen också fungerar som körväg. 
Överskottsmassorna har spridits på den angrän-
sande åkern. 

 
 
 
 

 
 
Vattnet rinner vidare via flera små bäckar innan 

det når Lagan. 

Anlagd Mars 2003 
Vattenyta  0,50 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   1,01 ha 
Tillrinningsområde  79 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 30% 
Skog 70% 

Medeluppehållstid  4 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,6% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 266 000 kr  

Tidigare markanvändning Åker 
Bete 

FAKTA  

Den grunda övre dammen är till stor del täckt av väx-
ter. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

P latsen är en djup svacka på åkermark med 
styv lerjord. En gren av svackan sträcker 
sig in på en grannfastighet. I söder har 

kommunen sedan tidigare anlagda dammar för 
behandling av avloppsvatten. De två nya dammar 
som nu har anlagts i svackan tar emot dränerings-
vatten från åkrarna, men också dagvatten från 
Öringe via en stor kulvert. 

Efter att ha passerat dammarna leds vattnet 
tillbaka till kulverten och vidare ut i Brostorpsån. 
Vattnet från grannfastigheten kommer tyvärr så 
djupt att det inte kunnat ledas in i dammarna.  

Får svarar för skötseln av området. 

Förutom dräneringsvatten från omgivande åkrar får dammarna också dagvatten från Öringe. 

Öringe 5:13 44 

Anlagd Mars 2003 
Vattenyta  0,38 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,95 ha 
Tillrinningsområde  21 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 70% 
Övrigt 30% 

Medeluppehållstid  14 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,8% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 260 000 kr  
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

Jordarten i området är styv lera. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

O mrådet består av kuperad åkermark som 
angränsar en skogsbeklädd backe. Vatten 
kommer dels från åkrar i Svenshult och 

dels från skogen och rann tidigare omväxlande i 
öppet dike och i rör.  
Nu har en kraftig vall skapats för att dämma vatt-
net. Massor har även tagits för att fördjupa in- 
 

loppsänden. Våtmarken har grävts av markägaren  
själv. Vattnet leds efter våtmarken till Hultån som 
delvis passerar genom Hjörneredssjön innan den 
når Lagan. 

Våtmarken ligger i gränszonen mellan skog och åker. 

Hult 1:3 45 

Anlagd April 2003 
Vattenyta  0,36 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,80 ha 
Tillrinningsområde  35 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 20% 
Bete 10% 
Skog 70% 

Medeluppehållstid  8 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,0% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 113 000 kr  
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

För att vallarna ska hinna ”sätta sig ” brukar man vän-
ta med att höja vattennivån. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

E tt stycke betesmark blandat med skog som 
ligger intill Norrån, en del av Edenberga-
ån. Ett dike som avvattnar åker- och be-

tesmark har dämts upp. Här passerar en större 
kraftledning alldeles intill. Vid högvattenflöden 
passerar mycket vatten genom våtmarken sam- 
 

tidigt som åns nivå stiger. Detta gör att rören  
kan ha svårt att hinna med att svälja flödet. Områ-
det betas som tidigare. 

 Platsen användes tidigare för bete, men även en hel del träd fick avverkas innan anläggandet. 

Svenshult 1:7 46 

Anlagd April 2003 
Vattenyta  0,26 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,57 ha 
Tillrinningsområde  22 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 70% 
Bete 20% 
Skog 10% 

Medeluppehållstid  6 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,2% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 66 000 kr  

Tidigare markanvändning Bete 
Skog 

FAKTA  

Bilden visar säkerhetsröret som nätt och jämnt hann 
med att svälja vattnet vid ett högflöde. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Den övre av de två dammar utmed Björkeredsbäcken. 

Björkered 1:8 47 

E tt stycke betesmark utmed Björkereds-
bäcken där en våtmark har skapats genom 
invallning mot bäcken. Vattnet kommer 

från två stamledningar som avvattnar åker, bete 
och skog. I avrinningsområdet finns dessutom ett 
hönseri. Våtmarken är uppdelad på två stycken 
dammar. 

Anlagd April 2003 
Vattenyta  0,37 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   1,02 ha 
Tillrinningsområde  18 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 80% 
Skog 20% 

Medeluppehållstid  11 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 2,1% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 88 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Bild från anläggandet av våtmarken. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

O mrådet är en mindre svacka som tidigare 
var betesmark. Genom svackan löpte ett 
dike som nu har dämts upp. Omgivande 

mark är skog, i söder form av en granplantering 
och i norr i form av lövskog. Efter våtmarken 
rinner vattnet vidare i diket framtill Smedjeån. 

Markägaren har byggt en brygga och har en 
liten båt i liggande här. 

Den lilla våtmarken avgränsas av en julgransodling.  

Stubbhult 2:2 48 

Anlagd Juni 2003 
Vattenyta  0,21 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,33 ha 
Tillrinningsområde  10 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 50% 
Bete 50% 

Medeluppehållstid  13 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 2,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 36 000 kr  

Tidigare markanvändning Bete  
Skog 

FAKTA  

Bilden är tagen kort efter anläggandet, innan vatten-
ytan nått sin rätta nivå. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Platsen ligger i Lagans dalgång, inte långt ifrån Laholm. 

Ösarp 1:21 49 

D etta är en våtmark som har anlagts i La-
gans dalgång. Dalgången består av åker-
mark liksom platån högre upp, medan 

slänten där emellan används som betesmark. 
Markägarens gård med en stor mängd mjölkdjur 
ligger på platån ovanför våtmarken.  

Våtmarken har skapts genom invallning. Den 
förses med vatten via flera stamledningar som 

samlar in utträngande vatten från de högre beläg-
na åkrarna, men också dagvatten från gården. 

Efter våtmarken leds vattnet tillbaka till dräne-
ringssystemet och vidare de cirka 200 meterna ut 
i Lagan.  

Anlagd Juli 2003 
Vattenyta  0,64 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,85 ha 
Tillrinningsområde  20 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 
Medeluppehållstid  22 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 3,2% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 163 000 kr  
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

En grävmaskin anlägger en vall på åkermarken för att 
kunna dämma upp vattnet. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

P latsen är belägen vid Lagans gamla fåra, 
nedströms Skogaby Kraftstation. Marken 
är låglänt betesmark som tidigare var vat-

tenmättad och täckt av ”sävor”. I norr stiger mar-
ken mot högre belägen betesmark. I söder avgrän-
sas våtmarksområdet av ekar, stenrösen, gärds-
gårdar och en kraftledningsstolpe.  

En långsträckt vall har skapats i söder. I öster 

har en stamledning lagts om för att leda in så 
mycket vatten som möjligt. I väster leds ett del-
flöde in från en liten bäck. Vattnet leds tillbaka 
till bäcken 50 meter nedströms intaget. Vattnet 
kommer främst från åkermarken i öster. 

Platsen var tidigare vattenmättad betesmark på grund av igensatta dräneringar. En typisk plats för våtmarksprojektet.  

50 

Anlagd November 2003 
Vattenyta  0,69 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   1,41 ha 
Tillrinningsområde  35 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 70%  
Bete 30% 

Medeluppehållstid  12 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 2,0% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 113 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Korna som betar området tycks trivas i vattenbrynet. 

Kasteberg 1:22 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

På grund av ett läckage är den närmaste dammen ofrivilligt torrlagd. 

Ala 9:1 51 

T vå mindre våtmarker har anlagts genom 
invallning. Dessa förses med vatten ge-
nom ett par mindre dräneringsrör. Vattnet 

rinner efter våtmarken ut i Lagan.  
Omgivande mark betas av hästar. Ursprungli-

gen var det tänkt att anläggandet skulle ske i sam-
band med en större våtmark på samma fastighet, 
men endast denna våtmark blev av. 

Anlagd Juli 2003 
Vattenyta  0,15 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,42 ha 
Tillrinningsområde  7 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 
Medeluppehållstid  12 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 2,0% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 65 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Runt ridhuset i Ahla finns det gott om betande hästar. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

M ark intill Lagan, just nedströms Hjör-
neredssjön. Marken är en sänka som 
tidigare användes som betesmark och 

som omges av skog. En fördämning har skapats 
där sänkan smalnar av emot Lagan. En liten bäck 
som avvattnar främst skog och lite betesmark 
förser våtmarken med vatten. I den östra delen av 
våtmarken har inga massor tagits och ett grundare 

 
 
 
 
 
område har skapats.  

Utloppet har gjutits av markägaren som plane-
rar att sätta ett litet vattenhjul här. 

En del av våtmarken är grund och täckt av växter. 

Hjörnered 1:15, 1:26 52 

Anlagd Augusti 2003 
Vattenyta  0,87 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   1,16 ha 
Tillrinningsområde  56 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 10% 
Skog 90% 

Medeluppehållstid  11 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,6% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 84 000 kr  

Tidigare markanvändning Bete  
Skog 

FAKTA  

Badbryggan och trampolinen nyttjas flitigt.  



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Våtmarksområdet betas kor. 

Björkered 1:9 53 

E n svacka på betesmark just nedanför 
markägarens hus. Här kommer en stam-
ledning som avvattar framför allt skog 

men också åker- och betesmark. Ledningen har 
öppnats upp till ett dike som utmynnar i våtmar-
ken. Vattnet har dämts genom att en vall skapats. 
Området betas som tidigare. 

Anlagd Augusti 2003 
Vattenyta  0,29 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,48 ha 
Tillrinningsområde  35 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 20% 
Skog 80% 

Medeluppehållstid  4 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,8% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 55 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Platsen som den såg ut innan anläggandet. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

E n mindre bäck rinner i gränsen mellan 
åker- och skogmark. Bäcken övergår bit-
vis i kulvert, bland annat under en mark-

väg innan den förenas med Videbäck.  
Våtmarken har delats upp på två dammar. Den 

övre är skapad genom att markvägen höjs upp för  
 

att dämma vattnet. Vatten tillkommer också via 
ett dike från skogen. Överskottsmassorna har 
spridits i skogen samt på åkern. En hel del träd 
har fått avverkas. 

Den andra dammen har skapats på åkermarken 
genom invallning mot Videbäck. 

Den nedersta dammen betas av kor. 

Skogaby 1:39 54 

FAKTA  
Anlagd Augusti 2003 
Vattenyta  0,8 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   1,7 ha 
Tillrinningsområde  104 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 10% 
Bete 10% 
Skog 80% 

Medeluppehållstid  4 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,8% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 368 000 kr  

Tidigare markanvändning Åker 
Skog Den övre dammen är anlagd i gränsen mellan skog 

och åker. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Vattnet kommer från skogsmark via en bäck. 

Skogaby 3:39 55 

P latsen är en smal bäckdalgång i brytzonen 
mellan skog och slätt. Marken har tidigare 
avverkats från skog och omges av åker på 

båda sidor. Vattenflödet varierar kraftigt, vissa 
somrar kan bäcken torka ut helt. En kraftig vall 
har skapats över svackan. Som utlopp används 
förutom de vanliga utloppsrören också ett mindre 
rör på en något lägre nivå. Detta för att få ett  

 
 
 
 
jämnare flöde vid stora flödestoppar. 

Bäcken är kulverterad längre nedströms och 
därför har det inte funnits någon konflikt med 
fiskeintressen. 

Anlagd September 2003 
Vattenyta  0,21 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,46 ha 
Tillrinningsområde  94 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Skog 100 % 
Medeluppehållstid  2 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,2% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 56 000 kr  

Tidigare markanvändning Bete 
Skog 

FAKTA  

Grävararbetet är just avslutat. Vattnet fylls dock inte 
upp förrän nästföljande vår. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

M arken är en markerad sänka längs med 
vägen mellan Ahla och Skogaby. Mas-
sor har tagits till en vall för att dämma 

våtmarken. Vattennivån har varit svår att upprätt-
hålla. Orsaken är att mängden tillrinnande vatten 
är mindre än förväntat samtidigt som jordarten är 
sand. Våtmarken blir därför inte helt tät trots för-
sök att täta den.  

 

 
 
 
  

Efter våtmarken rinner vattnet till Ahlabäcken. 
 
Till följd av den dålig tillrinning samt klagomål 
från närboende lades våtmarken igen 2006. 

Vattennivån i denna våtmark har varit svår att upprätthålla.  

Ala 3:62 56 

Anlagd/igenlagd 2003/ 2006  
Vattenyta  0,26 ha/ 0 ha 
Medelvattendjup  0,6 m/ 0 m 
Våtmarksområde   0,51 ha/ 0 ha 
Tillrinningsområde  15? ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  10 dygn/ 0 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1%/ 0 % 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 265 000 kr  
Markanvändning Bete 

FAKTA  

Svackan användes för bete innan anläggandet. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Fyra diken utgör inlopp i våtmarken. 

Bonnalt 1:7 57 

F lack betesmark där flera diken möts innan 
vattnet rinner vidare till Stensån. I nord-
väst angränsar åkermark och i sydost skog. 

Anläggandet av våtmarken blev besvärligt då 
mycket massor behövde flyttas. Jordarten bestod 
av ett tjockt lager mossjord innan man kom ner 
till grus, vilket gjorde det svårt att transportera  
 

 
 
massor med dumper. Delar av massorna har an-
vänts till en vall, men största delen har lagts i 
kullar som smälter in i landskapet. Massor har 
också använts till två öar. 

På samma fastighet har även en mindre våt-
mark anlagts på betesmark intill en väg. 

Anlagd November 2003 
Vattenyta  1,84 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   2,89 ha 
Tillrinningsområde  70 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 30%  
Bete 35%  
Skog 35% 

Medeluppehållstid  10 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 2,6% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 629 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Den omgivande marken betas precis som tidigare. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

O mrådet är låglänt mark som tidigare an-
vändes som bete, men som hade börjat 
växa igen. I norr övergår marken i våt-

marksområde utmed Smedjeån och i söder stiger 
marken mot mer höglänt betesmark. 
Vatten kommer från åker- och skogsmark via en 
stamledning som tidigare övergick i ett öppet dike  
 

 
 
 
 
 
ut i Smedjeån. Nu stannas vattnet upp i våtmar-
ken som skapats genom invallning. Området be-
tas som tidigare. 

Våtmarken är anlags på impediment betesmark nära Smedjeån. 

Skråmered 5:7 58 

Anlagd November 2003 
Vattenyta  0,3 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,48 ha 
Tillrinningsområde  12 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 65%  
Bete 5%   
Skog 30% 

Medeluppehållstid  15 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 2,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 68 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Vattnet kommer huvudsakligen från åkermark via en 
kulvert. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Dammen till höger förses med dräneringsvatten via en bäck. 

Ränneslövs Prästgård 1:7 59 

F lackt område utmed Smedjeån vid Rännes-
löv. På grund av igensatta dräneringar och 
återkommande översvämningar var mar-

ken här sank. Tidigare har dagvattnet från Rän-
neslöv förenats med dräneringsvatten från ett dike 
och runnit i en kulvert genom området och ut i ån. 

En långsträckt, låg vall har skapats mot ån. 
Dessutom har en vall gjorts för att skapa de två  

 
åtskilda vattenytorna; en för dagvatten och en för 
dräneringsvatten. 

Våtmarken för dräneringsvatten är den största. 
Diket vid inloppet har förlängts, men sista biten 
är rörlagd för att skapa en överfart. Sommartid 
kommer denna våtmark torrläggas för att betas.  

För dagvattendammen, se separat text. 

Anlagd December 2003 
Vattenyta  1,08 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   1,67 ha 
Tillrinningsområde  20 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 90%   
Övrigt 10%  

Medeluppehållstid  28 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 5,4% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 160 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Sommartid sänks vattnet i den stora dammen så att 
korna kan bete och trampa ner växtligheten. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

O mrådet är en långsträckt dalgång som har 
använts som betesmark. Över dalgången 
passerar en markväg som utgör övre 

gräns för våtmarksområdet. Genom svackan löper 
en kulvert som avvattnar uppskattningsvis 50 ha 
åkermark. Flödet varierar kraftig i det kuperade 
landskapet varför den gamla kulverten ofta är 
otillräcklig. Jordarten i svackan är tät lera. 

En kraftig vall har skapats . Mellan markvägen 
och våtmarken har fyllt upp med massor så att 
omgivande mark kan betas som tidigare. Efter 
våtmarken rinner vattnet i kulvert ut i Vessinge-
ån, som ingår i Genevadsåns vattensystem. 

Kulverten i den smala dalgången har dämts med en kraftig vall. Vattennivån har ännu inte höjts upp till rätt nivå. 

Elestorp 7:350 60 

Anlagd Januari 2004 
Vattenyta  0,30 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,68 ha 
Tillrinningsområde  51 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 90% 
Bete 10% 

Medeluppehållstid  4 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 212 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Vid nederbörd ökar flödet snabbt i det kuperade land-
skapet. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Denna våtmark har skapats genom invallning på betesmark. 

Bållalt 1:4 61 

O mrådet är öppen mark som utgörs av 
gamla åkrar som betas. En markväg och 
en granplantering avgränsar området. 

Vatten från betesmark och åkrar når området via 
ett öppet ett dike och en kulvert. En vall har ska-
pats för att kunna dämma vattnet. Efter våtmar-
ken fortsätter vattnet via Blankan till Lagan. 

Anlagd Januari 2004 
Vattenyta  0,39 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,64 ha 
Tillrinningsområde  20 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 45% 
Bete 45% 
Skog 10% 

Medeluppehållstid  10 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 2,0% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 118 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Vattnet kommer via ett dike och en kulvert. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

D et aktuella området utgörs av svagt slut-
tande åkermark  belägen  där 
Hallandsåsens nordsluttning planar ut. I 

söder och öster angränsar ett skogsområde. I norr 
och i väster avgränsar två vägar. 

En liten bäck från skogen som har gått kulver-
terad genom åkermarken har nu dämts upp med 
en vall. Efter våtmarken rinner vattnet via en upp 

 
 
 
 
 
 
samlingsdamm tillbaka till kulverten och vidare 
till Stensåns vattensystem. 

En liten åkerlapp har omvandlats till våtmark. 

Våxtorps-Jonstorp 1:31 62 

Anlagd Februari 2004 
Vattenyta  0,54 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,96 ha 
Tillrinningsområde  40 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Skog 100% 

Medeluppehållstid  10 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,4% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 84 000 kr  
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

En grävmaskin arbetar med vallen. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

I förgrunden fanns sedan tidigare en märgelhåla som nu fortsätter i en långsmal våtmark. 

Våxtorp 8:4 63 

O mrådet bestod tidigare av en liten mär-
gelhåla som omgavs av åkermark. En 
markväg avgränsar i väster och i norr 

ligger markägarens boningshus och ekonomi-
byggnader. 

Märgelhålan har nu utvidgats åt väster i en 
långssmal våtmark. Det flacka landskapet gör att 
de två inkommande stamledningarna inte kunnat 

höjas. Våtmarken har därför fått grävas ut drygt 
en meter. Massorna har planats ut på olika platser 
på åkern. 

Våtmarksområdet används idag som hästbete. 
Efter våtmarken leds vattnet till en kulvert som 
utmynnar i Utterbäcken som ingår Lagans vatten-
system. 

Anlagd Februari 2004 
Vattenyta  0,24 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,61 ha 
Tillrinningsområde  25 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 
Medeluppehållstid  5 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,0% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 156 000kr  

Tidigare markanvändning Åker 
Märgelhåla 

FAKTA  

Våtmarksområdet betas medan omgivande mark är 
åker. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

E tt mindre stycke flack åkermark längsmed 
Söderån innan det stiger mot högre belä-
gen åker. Marken användes på senare tid 

som bete, men började bli försumpad på grund av 
igensatta dräneringar. Flera stamledningar från 
åkern som tidigare utmynnade direkt i bäcken 
leds nu först igenom våtmarken.  

Massorna från våtmarkens botten har använts 
till en låg vall mot ån. I söder finns sedan tidigare 
en bevattningsdamm.  

Den lilla våtmarken fångar upp dräneringsvattnet innan det når ån. 

Ålstorp 4:24 64 

Anlagd April 2004 
Vattenyta  0,24 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,51 ha 
Tillrinningsområde  45 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  3 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 62 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Tidigare var här betesmark som behövde dräneras om. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Denna våtmark ligger vid Såghuset utanför Laholm, alldeles vid Lagan. 

Hov 3:4 65 

V åtmarker har anlagts på två platser på en 
fastighet som gränsar till Lagan, strax 
uppströms Laholm.  

Båda våtmarkerna har anlagts genom invallning 
av svackor på vad som tidigare var åkermark och 
bete. Den övre våtmarken har delats upp på två 

dammar. Vattnet leds därefter via ett öppet dike 
ut i Lagan. 

Den nedre våtmarken är större och ligger allde-
les utmed Lagan.  Dräneringsvatten från åkrarna 
fångas här upp innan det når Lagan. Vid anläg-
gandet fick en större elkabel flyttas.  Båda våt-
marksområdena betas av får och hästar. 

Anlagd Mars 2004 
Vattenyta  0,96 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   3,0 ha 
Tillrinningsområde  60 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 55%  
Bete 40%  
Skog 5% 

Medeluppehållstid  10 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 521 000 kr  

Tidigare markanvändning Åker 
Bete 

FAKTA  

Den översta av två dammar. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

A ktuellt område är ett stycke betesmark om 
cirka två hektar som avgränsas av Dunke-
bäck i söder. I norr avgränsar en skogs-

backe.  
Mot bäcken har en lång vall anlagts för att 

dämma vattnet så att större delen av stycket an-
vänds som våtmark.  

Ett dike från skogen har grävts om så att vattnet 

nu istället rinner igenom våtmarken. Dessutom 
leds ett delflöde in från bäcken via rör vid högvat-
ten. På grund av de snabba förändringarna i flöde 
har våtmarken konstruerats så att vattennivån kan 
variera för att skapa längre uppehållstid. 

Våtmarksområdet kommer liksom den angrän-
sande betesmarken att betas av får. 

Vattnet till denna våtmark kommer uteslutande från skogsmark. 

Sövdared 1:2 66 

Anlagd Mars 2004 
Vattenyta  0,72 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   1,35 ha 

Tillrinningsområde  100 ha 
(Ej delflöde) 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet Skog 100% 

Medeluppehållstid  5 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,7% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 169 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

En lång vall har anlagts för att kunna dämma vattnet 
på betesmarken. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Främst dagvatten rinner till den denna lilla damm. 

Hov 2:20 67 

E n djup ravin i Ysby som sträcker från re-
ningsverket upp till ICA-affären mitt i 
samhället. Ravinen användes förr som 

betesmark och den övre delen som åker. I ravinen 
utmynnar flera dagvattenledningar från samhället 
samt dräneringar från åkern. 

Buskar och ungbjörk fick röjas undan innan  
 

anläggandet kunde påbörjas. Massor från botten 
har använts till en vall samt till att höja upp an-
gränsande åkermark. Efter dammen rinner vattnet 
vidare i ravinen och ut i Lagan.  

Anlagd April 2004 
Vattenyta  0,11 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,32 ha 
Tillrinningsområde  2,5 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 40% 
Övrigt 60% 

Medeluppehållstid  23 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 4,4% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 57 000 kr  

Tidigare markanvändning Åker 
Bete 

FAKTA  

Platsen ligger nedanför kyrkan i Ysby. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

O mrådet består av betesmark som avgrän-
sas av skogsdungar. Vatten från omgi-
vande åkermark når våtmarken via ett 

öppet dike som tidigare övergick i kulvert genom 
våtmarksområdet.  
Massor från våtmarkens botten har främst använts 
till den långsträckta vallen. Det förekom rikligt 

med stora stenblock på platsen. Dessa har nu 
samlat ihop i stenrösen under vattenytan.  

Våtmarksområdet kommer som tidigare att 
betas. Efter våtmarken passerar vattnet så små-
ningom ytterligare en nyanlagd våtmark på 
(Staffanstorp 4:30) innan det når Hästabäcken 
som ingår Lagans vattensystem. 

Våtmarken avgränsas av en skogsbeklädd mosse till vänster i bild. 

Ålstorp 3:7 68 

Anlagd Maj 2004 
Vattenyta  0,4 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,73 ha 
Tillrinningsområde  15 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  14 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 2,7% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 113 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Området  är rikt på sten.  



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Ett delflöde från skogsbäcken till höger i bilden förser våtmarken med vatten. 

Bölarp 1:46 69 

O mrådet är gammal åkermark som hade 
vuxit igen med ”sävor” och björkar. En 
bäck avgränsar i söder. I väster avgränsar 

en höjd och tomtmark. 
En låg vall har gjorts mot bäcken. En del vatten 

från bäcken, som avvattnar ett stort skogsområde, 
leds nu in i våtmarken via ett rör. Röret ligger på 
sådan nivå att inget vatten leds in vid lågvatten.  

Efter att ha passerat våtmarken leds vattnet 
tillbaka till bäcken som utmynnar i Bölarpsån, 
som i sin tur är en del av Genevadsåns vattensy-
stem. Våtmarksområdet betas av hästar och den 
omkringliggande åkermarken brukas som tidiga-
re. 

Anlagd Maj 2004 
Vattenyta  0,55 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,88 ha 

Tillrinningsområde  Ca 75 ha  
(Delflöde) 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet Skog 100%  
Medeluppehållstid  5 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,7% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 112 000 kr  

Tidigare markanvändning Åker 
Bete 

FAKTA  

Vallarna betas av hästar. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

V åtmarksområdet var tidigare impediment 
betesmark. I nordost angränsar en grann-
fastighet med åkermark. Vatten kommer 

via ett öppet dike som tidigare var kulverterat 
genom betesmarken. Vattnet kommer till största 
delen från åkermark, delar av det har redan passe-
rat en nyanlagd våtmark på Ålstorp 3:7. 

På grund av att marken är flack i området så har 
vattennivån inte kunnat dämmas, utan våtmarken 
har fått grävas ut. Överskottsmassorna har jäm-
nats ut på marken intill våtmarken. Efter våtmar-
ken utmynnar vattnet i ett dike som leder det till 
Hästabäcken. 

Vattenytan har just höjts upp i våtmarken. 

Staffanstorp 4:30 70 

Anlagd Maj 2004 
Vattenyta  0,19 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,54 ha 
Tillrinningsområde  47 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 70% 
Skog 30% 

Medeluppehållstid  2 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,4% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 89 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Området som det såg ut innan anläggandet. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Den tidigare fuktiga betesmarken har blivit permanent våtmark. 

Killilt 1:22 71 

O mrådet är ett flackt parti betesmark som 
avgränsas av en väg i norr. I söder stiger 
marken svagt och härifrån kommer flera 

dräneringsledningar från åker- och betesmark. På 
grund av dåligt fungerande dräneringar var områ-
det tidigare sankt och svårbetat. 

En låg vall har skapats utmed vägen. 
Överskottsmassorna har använts till att höja an 

gränsande betesmark i söder. De dräneringar som 
utmynnar i våtmarken har höjts upp för att avvatt-
ningen inte ska påverkas. 

Vattnet utmynnar som tidigare i ett vägdike och 
når så småningom Lilla Stensån. 

Anlagd Juni 2004 
Vattenyta  0,38 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,71 ha 
Tillrinningsområde  25 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 80% 
Övrigt 20% 

Medeluppehållstid  8 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 147 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Markägaren har byggt ett stenbord intill vattnet. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

P latsen är ett smalt stycke betesmark som 
omges av åkermark i öst och i väst. I norr 
stiger betesmarken mot en väg. Flera öpp-

na diken som främst avvattnar åker- och betes-
mark förenades tidigare i ett gemensamt dike som 
fortsätter till Lilla Stensån. 

Dessa diken utgör nu istället inlopp i  
våtmarken. Vattennivån har inte kunnat dämmas 
så mycket, då detta skulle påverka dräneringen 
uppströms. Våtmarken har istället fått grävas ut. 
Överskottsmassorna har dolts mot angränsande 
höjder i terrängen. 

Stenen har samlats i flera rösen. 

Killilt 1:33 72 

Anlagd Juni 2004 
Vattenyta  0,17 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,29 ha 
Tillrinningsområde  15 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 70% 
Bete 10% 
Skog 20% 

Medeluppehållstid  6 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,1% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 60 000kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Fjällkor betar runt våtmarken. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Vid högflöde leds ett delflöde in från den intilliggande bäcken . 

73 

P latsen är en svacka längsmed Hästabäcken 
där den nu kanaliserade bäcken har runnit 
tidigare. Svackan var tidigare trädad åker 

som stiger brant mot högre belägen åkermark. 
I svackan har nu skapats en våtmark genom 

invallning. Förutom det vatten som tränger ut i 
svackan från åkern så leds vatten också in i via ett  
 

rör från bäcken, cirka  100 m uppströms våtmar-
ken.  

Röret ligger på en sådan nivå i bäcken att vat-
ten bara leds in vid högvatten, enligt överenskom-
melse med länsstyrelsens fiskeenhet. 

Anlagd Juni 2004 
Vattenyta  0,29 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   0,63 ha 

Tillrinningsområde  Ca 20 ha 
(Delflöde) 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 
Medeluppehållstid  8 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 73 000 kr  
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

Marken var tidigare åker i träda. 

Munkagård 1:13 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

V åtmarksområdet är flackt område som 
avgränsas av Gårdsjön i norr och av 
Smedjeån i väster . I söder avgränsar en 

vägbank mot högre belägen åkermark. I öster 
ligger markägarens bostadshus och ekonomi-
byggnader. Området var tidigare bevuxet av träd 
närmast vägen samt av buskar närmare sjön. 

Från åkern kommer en kulvert som övergår i ett 

öppet dike. Vattnet trängde tidigare ut i Smedje-
ån. Nu leds det istället först in i den anlagda våt-
marken  och därefter till sjön, innan det rinner ut i 
ån. En teleledning som tidigare passerade rakt 
över området har nu istället grävts ner längsmed 
vägen. Under sommarens torrperiod har våtmar-
ken torkat ut. Ändå valde ett par av mindre 
strandpipare att häcka här. 

Den nyanlagda våtmarken ligger intill Smedjeån och Gårdsjön. 

N:a Össjö 1:15 74 

Anlagd Juni 2004 
Vattenyta  0,73 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   1,25 ha 
Tillrinningsområde  25 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  11 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 2,9% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 146 000 kr  

Tidigare markanvändning Skog 
Övrigt 

FAKTA  

Det skogsbeklädda området avvägs med GPS innan 
anläggandet. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Den större av dammarna är belägen på åkermark nära Lagan. Märgelhålan skymtar till vänster i bild.  

Ala 3:30 75 

R avin som sluttar ner emot flack, låglänt 
åkermark i Lagans dalgång. I ravinen går 
en kulvert som avvattnar omkringliggan-

de åkermark. 
En mindre våtmark har anlagts i ravinen. Vatt-

net fortsätter via ett dike till en mindre märgelhå-
la som dämts upp. Slutligen når det en större våt-
mark på åkermark.  

Våtmark har skapats med hjälp av en låg flack 
vall så att den ska smälta in på den flacka åkern. 
Omkringliggande mark används nu till bete. Efter 
våtmarken rinner vattnet ut i Vårvik, en vik av 
Lagan. 

Anlagd Juli 2004 
Vattenyta  0,89 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   1,7 ha 
Tillrinningsområde  49 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 
Medeluppehållstid  11 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,8% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 140 000 kr  

Tidigare markanvändning Åker 
Bete 

FAKTA  

Dalgången som sträcker sig ner emot Lagan. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

E tt litet område med betesmark som omges 
av skog, främst gran. Betesmarken var 
tidigare vattenmättad på grund av moss-

jorden i området. I öster rinner ett dike från sko-
gen som förenar sig med en mindre bäck som 
avvattnar både skog och åkrar.  

Två små våtmarker har skapats genom en kom- 
 

bination av invallning och utgrävning. Till den 
övre dammen leds vatten in från diket och till den 
nedre leds ett delflöde in från bäcken. Den nedre 
våtmarken avgränsas i öster av Möllebäck, ett 
biflöde till Smedjeån. I söder avgränsar en mark-
väg. 

Denna övre damm får vatten från skogen via ett dike. 

Stubbhult 1:9  76 

Anlagd Oktober 2004 
Vattenyta  0,52 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   1,56 ha 
Tillrinningsområde  15 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 30% 
Bete 30% 
Skog 40% 

Medeluppehållstid  18 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 3,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 85 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

En bred vall har skapats mot bäcken vid den nedre 
dammen. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Den nygrävda våtmarken innan den vattenfyllts. 

Bållalt  2:4 77 

O mrådet är en svacka på betesmark. I öster 
stiger marken mot skog. Även i söder 
angränsar skog. En telefonstolpe var tidi-

gare belägen mitt i betesmarken, men den har nu 
ersatts med en kabel som istället löper runt våt-
marken . 

Massor har grävts bort från hela våtmarkens 
botten för att komma ner till fast botten. Massor-

na har använts till en vall och överskottet har spri-
dits på angränsande betesmark. Som inlopp har 
ett nytt dike grävts cirka 200 m för att leda in en 
del av vatten från ett annat dike. 

Anlagd November 2004 
Vattenyta  0,81 ha 
Medelvattendjup  0,8 m 
Våtmarksområde   1,31 ha 
Tillrinningsområde  55 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Bete 5% 
Skog 95 

Medeluppehållstid  8 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,5% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 160 000 kr 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Vid inloppet har en liten damm grävts. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

D et aktuella område var en svårbrukad 
sänka på åkermark som avgränsas av en 
fastighetsgräns och av en trafikerad väg.  

Området användes tidigare som fårbete.  
Sänkan har nu grävts ut över hela ytan och 

överskottsmassorna har jämnats ut runt om våt-
marken. 

Vatten från Hallandsåsens nordsluttning rinner 
fram till våtmarksområdet i ett öppet dike som 
tidigare. En stamledning från grannfastigheten 
har höjts upp.  

Efter våtmarken leds vattnet via en ny brunn 
tillbaka på befintlig kulvert. 

Vattnet från bland annat majsfältet rinner genom våtmarken. 

Flintarp 3:19 78 

Anlagd December 2004 
Vattenyta  0,42 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,68 ha 
Tillrinningsområde  37 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  6 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 1,1% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 103 000 kr  

Tidigare markanvändning Åker 
Övrigt 

FAKTA  

De första skoptagen inför den nya våtmarken. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Vattnet samlas upp i den nedre våtmarken innan det rinner till bäcken. 

Klägstorp 1:17 79 

E n 350 m lång, smal dalsänka planar ut just 
innan Långavadsbäcken. Sänkan omges 
av åkermark. Själva  sänkan var impedi-

ment åkermark. Nära bäcken ansluter även en 
kulvert från jordbruksfastigheten i väster. 

Dalsänkan var redan tidigare en populär rast-
plats för bland annat vadarfåglar. Två små nya 
dammar har anlagt i sänkan och dräneringarna har 

grävts av så att vattnet ska rinna på markytan. 
Övrig del av sänkan har bevarats så som den var. 
Genom att inkludera den i våtmarksområdet ser 
man till att den inte dräneras i framtiden.  

Närmast bäcken har en större våtmarks skapats 
genom invallning. Denna samlar upp  

FAKTA  
Anlagd December 2004 
Vattenyta  0,72 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   2,97 ha 
Tillrinningsområde  31 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 
Medeluppehållstid  5 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 2,3% 

Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 340 000 kr  

Tidigare markanvändning Åker Massor från botten används till en låg vall emot bäck-
en. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

S mal svacka just söder om landsvägen mel-
lan Laholm och Hishult. En kulvert som 
passerar under vägen har nu dämts upp på 

vad som tidigare var en hästhage. Vattnet fortsät-
ter efter våtmarken i en bäck.  

Nedströms låg sedan tidigare en dåligt funge-
rande våtmark. Denna har nu förbättrats och en-
dast ett delflöde leds in från bäcken. Nerströms 

övergår bäcken i en kulvert framtill Norrån, en 
del av Lagans vattensystem. 

Den översta dammen sedd från utloppsänden. 

Edenberga 5:15 80 

Anlagd Juni 2005 
Vattenyta  0,2 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   0,5 ha 
Tillrinningsområde  55 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  Ca 2 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 0,4% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 97 000 kr  
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Till den nedre dammen leds ett delflöde från en bäck. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

I inloppsänden av den nedre dammen finns en liten ö. 

Hultabygget 1:2 81 

O mrådet var tidigare åkermark som inte 
längre brukades. I norr avgränsar en väg, 
i söder en trädbevuxen höjd och i öster 

finns en gärdsgård. 
Vatten rinner i ett öppet dike som har övergått i 

kulvert genom området. Två mindre våtmarker 
har skapats genom invallning. I den nedre har en  
 

 
 
 
 
ö grävts. Efter våtmarken rinner vattnet via ett 
öppet dike till Hultån, en del av Lagans vattensy-
stem. 

Anlagd Juni 2005 
Vattenyta  0,41 ha 
Medelvattendjup  0,6 m 
Våtmarksområde   1,22 ha 
Tillrinningsområde  20 ha 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet 

Åker 50% 
Bete 30% 
Skog 20% 

Medeluppehållstid  11 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 2,1% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 87 000 kr 
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

Mängder av trollsländor har hittat till de nyanlagda 
dammarna. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

F lack betesmark utmed Stensån som regel-
bundet översvämmas vid högvattenflöde i 
ån. Våtmarkens sträckning åt väster be-

gränsas av en stor gasledning. Ett antal dränering-
ar från högre belägen åkermark i söder passerar 
området. Dessutom har vatten från en stamled-
ning och ett dike letts hit.  

Närmast ån fanns redan låga vallar till följd av 

tidigare årensningsföretag. Dessa har nu bättrats 
på och kompletterats så att två våtmarker har ska-
pats. Till den större östra våtmarken leds så 
mycket som möjligt av dräneringsvattnet. Här har 
en ö och flera grundområden sparats.  

I den mindre våtmarken har det grävts djupare. 
Vid högvatten i ån leds vatten in här via en klaff-
ventil. Vattnet kan inte rinna ut samma väg. Istäl-
let töms våtmarken långsamt via en annan ventil i 
motsatt ände när ån sjunker. Ett antal mindre 
”groddammar” har grävts. Dessa blottläggs när 
vattnet sjunker tillbaka. 

De flacka stränderna gör att våtmarken kommer att kunna betas. I bakgrunden syns Hallandsås. 

L:a Dömestorp 1:17 82 

Anlagd Augusti 2005 
Vattenyta  3,32 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   4,98 ha 

Tillrinningsområde  32 ha 
(Delföde ej inkl.) 

Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Medeluppehållstid  45 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 10,4% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 663 000 
Tidigare markanvändning Bete 

FAKTA  

Våtmarken är en av de största som anlagts i projektet. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Våtmarken var den sista som anlades i projektet. 

Göstorp 13:1 83 

O mrådet är en djup sänka på åkermark som 
passande nog benämns ”Hålan” på kar-
tan. En trafikerad väg avgränsar i väster. 

Genom sänkan löper en kulvert som fortsätter 
under vägen ut i Brostorpsån.  

Mot vägen har en vall anlagts. Denna har utfor-
mats i samråd med vägverket för att förhindra 
eventuella avåkningar. 

Den inkommande kulverten har höjts upp på 
cirka 40 m. Överskottsmassorna har använts till 
att höja upp den odlade delen av åkern. 

Vattnet leds efter våtmarken tillbaka till kulver-
ten via en ny brunn. 

Anlagd September 2005 
Vattenyta  0,48 ha 
Medelvattendjup  0,8 m 
Våtmarksområde   0,95 ha 
Tillrinningsområde  27 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 
Medeluppehållstid  14 dygn 
Vattenytans del av  
tillrinningsområdet 3,5 % 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 71 000 kr 
Tidigare markanvändning Åker 

FAKTA  

Vallen är grävd längs med en trafikerad väg. 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 



 

      Projektkatalog 
Våtmarker i odlingslandskapet 

Smedjeåprojektet 

FAKTA  
Anlagd 2002- 
Vattenyta  10,1 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   37,6 ha 
Längd 4 km 
Tillrinningsområde  Ca 500 ha 
Markanvändning i  
tillrinningsområdet Åker 100% 

Vattenytans del av  
tillrinningsområdet Ca 2% 

Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 

Totalt ca 3,9 
miljoner kr  

Tidigare markanvändning Åker 
Bete 

Markägare 9 st 

S medjeåprojektet är ett stort våtmarksom-
råde i Smedjeåns dalgång. Området 
sträcker sig från Smedjebron, mellan 

Skottorp och Vallberga, och fyra kilometer upp-
ströms mot Ränneslöv. Projektet drivs i samarbe-
te mellan Hushållningssällskapet, Världsnaturfon-
den, Laholms kommun och Smedjeåns re-
gleringsföretag. 

Det första avsnittet färdigställdes sommaren 
2002 och det andra avsnittet följande som-
mar. Våtmarkerna har stor inbördes variation. De 
består bland annat av korvsjöar, översilningsäng-

ar, grunda våtmarker och groddammar.  
Under 1920-talet rätades ån där våtmarksområ-

det nu anlagts i syfte att få mer jordbruksmark. 
Sedan dess har ån rensats regelbundet.  

Avsikten var att ersätta en del av det rätade 
loppet med en slingrande åfåra. Bottennivån på 
den nya åfåran - korvsjöarna - höjdes 0,4 m jäm-
fört med den gamla. Samtidigt gjordes den nya 
åfåran bredare varför vattennivån skulle bli  den-
samma som tidigare. Ån skulle ledas in i de fär-
diggrävda korvsjöarna och bilda en ny två kilo-

Våtmarkerna är anlagda med stor inbördes variation. 

Den kanaliserade åfåran omges av korvsjöar och kvävefällor. 
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meter lång åfåra. För denna åtgärd fordras miljö-
dom.  

Dessutom skulle området bindas samman med 
broar och göras tillgängligt för allmänheten be-
söksvägar, stigar, fågeltorn och informationstavlor. 
Avsikten var att anläggningen i sin helhet ska kun-
na skötas av markägarna. Genom bete och slåtter 
skulle områdets biologiska värden tryggas på lång 
sikt.  

2005 ansökte kommunen om tillstånd hos miljö-
domstolen till sammanbindningen. Enligt ansökan 
skulle regleringsföretaget svara för skötsel och 
underhåll av den nya fåran. Laholms kommun var 
beredd att utge 200000 kr till regleringsföretaget 
för att täcka de ökade underhållskostnaderna. 

I sin dom 2006 meddelade miljödomstolen vis-
serligen Laholms kommun tillstånd till att lägga 
om åfåran men, till skillnad från ansökan, ska 
framtida underhåll av den nya åsträckan helt och 
hållet utföras och bekostas av kommunen. Efter 
överklagande fastställdes domen av miljööver-
domstolen. Till följd av den negativa domen beslu-
tade kommunstyrelsen 2007 att våtmarksprojektet 
ska avslutas men att andra möjligheter ska under-
sökas så att Smedjeåprojektet trots allt kan genom-
föras som planerat.  

Trots att sammanknytningen av åfåran inte kun-
nat genomföras som planerat har projektet ändå på 
ett väsentligt sätt bidragit ökad biologisk mångfald 
och avskiljningen av kväve i området. 

Ortofotografiet, som är tagit innan sammangrävningen, visar hur Smedjeåprojektet är inbäddat i odlingslandskapet.. 

Kartan visar hur sammanfogningen är tänkt. Öster om kartbilden finns ytterligare två anlagda våtmarker. 

Mudderverket som gick fram i ån 1928. En ny slingrande åfåra var tänkt att ersätta den gamla. 
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Ängstorp 

D agvattendammarna vid Ängstorps re-
ningsverk i Laholm anlades sommaren 
2001. Tre dammar har skapats genom 

invallning på mark som lutar ner emot Lagan. En 
stor dagvattenkulvert (diameter 1 000 mm) passe-
rar parallellt längs med dammarna och ut i Lagan.  

Vid kraftiga regnväder rinner det mer vatten i 
kulverten än vad dammarna kan ta emot. Därför 
har intaget utformats så att allt vatten inte ska 

ledas in i dammarna vid dessa tillfällen. Detta är 
för att vattnet som leds in ska hinna renas. 

Vattnet leds in över en luftningstrappa till den 
översta dammen - en gammal märgelhåla. Denna 
var tidigare torrlagd, men har nu vallats in och 
fyllts med vatten. Utloppet är utformat med tre 
rör, så att vattennivån vid höga flöden kan stiga 
för att ge en längre uppehållstid. 

FAKTA  
Anlagd Juli 2001 
Markägare Laholms kommun 
Vattenyta  0,49 ha 
Medelvattendjup  1,2 m 
Våtmarksområde   1,78 ha 
Tillrinningsområde  61 ha 
Typ av vatten Dagvatten 

Hårdgjord yta 45% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 488 000 kr 
Tidigare markanvändning Åker 

Tre dammar har anlagts på mark intill Ängstorps reningsverk vid Lagan. 

Den översta dammen är en gammal märgelhåla.  
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Från den mellersta dammen rinner vattnet vida-
re i en öppen kanal in i nedersta dammen, som är 
den största av de tre dammarna. Vattnet leds se-
dan via en så kallad munk (nivåreglerande brunn) 
tillbaka till kulverten och vidare ut i Lagan. 

Avrinningsområdet omfattar stora delar av  
 

västra Laholm, bland annat västra delen av Nyby  
industriområde, ett bostadsområde och delar av 
riksväg 24. Dessutom kommer en betydande 
mängd dräneringsvatten från åkermark. 

Marken var tidigare åker som köpts av kommu-
nen. Nedanför dammarna löper en cykelväg längs 
med Lagan. 

Dagvatten från det grönmarkerade området, cirka 60 
hektar, leds till Ängstorp (stjärnan). 

Kl

Värnen

Blåkulla

Ängstorp

I den tredje dammen finns en ö. 

Dagvattnet rinner in över en trappa till översta dammen. 

Marken intill reningsverket användes tidigare som åkermark och har köpts in inom projektet. 

Utloppet från andra dammen är ett V-format överfall. 
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Klarabäck 

O mrådet ligger i Laholms stad, nedanför 
bostadsområdet Klarabäck. Omgivande 
mark är en äng som lutar ner mot Lagan, 

en fotbollsplan och en cykelväg. Vissa avsnitt av 
Klarabäck var just en öppen bäck fram till början 
av 1980-talet då den lades i kulvert.   

Sommaren 2002 ersattes två kulvertar med 
stenbeklädda diken. Delar av vattnet leds nu in i 
tre dammar som har skapats efter varandra, med 

öppna diken emellan. Dagvattnet får därmed möj-
ligheten att renas innan det når Lagan. Den övers-
ta dammen ligger just nedanför bostadsområdet i 
Klarabäck. Denna har därför utformats med extra 
flacka slänter och är grundare än de övriga två  
 

FAKTA  
Anlagd Juni 2002 
Markägare Laholms kommun 
Vattenyta  0,47 ha 
Medelvattendjup  0,7 m 
Våtmarksområde   Ca 1,4 ha 
Tillrinningsområde  Ca 58 ha 
Typ av vatten Dagvatten 

Hårdgjord yta Ca 35% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 758 000 kr 
Tidigare markanvändning Ängsmark 

Den tredje dammen ligger synlig från Lagavägen i Laholm. 

Vid regn ökar flödet mycket snabbt. 
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dammarna med tanke på säkerheten. Den nedersta 
dammen ligger utmed Lagan, väl synlig från La-
gavägen. Vattnet leds via en så kallad munk - en 
nivåreglerande brunn - vidare ut i Lagan.  

Tillrinningsområdet, som är cirka 60 hektar 
stort, omfattar bostadsområden, väg 24 samt östra 
delen av Nyby industriområde.  

 

Vid regn ökar flödet mycket kraftigt.  
På bara tio minuter kan det förändras från knapp 
en liter per sekund till över 2 000 liter per sekund. 
Därför går det inte att leda in allt dagvatten i våt-
marken. Delar av vattnet bräddas istället tillbaka 
till den stora kulverten, som ligger kvar under 
dammarna. 

  

De tre dammarna ligger nedanför en fotbollsplan. 

Den översta dammen kort efter anläggandet. 

Klarabäck

Altona

Glänn

Kyrkogård

Laholm

Tivolitorget

Värnen

Blåkulla

Ängstorp

Dagvatten från det grönmarkerade området, cirka 60 
hektar, leds till Klarabäck (stjärnan). 

Vintertid utnyttjas isen för skridskoåkning. 

Grävarbete pågår vid den tredje dammen. 
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Ränneslöv 

L ängsmed Smedjeån har den tredje och sista 
anläggningen för dagvatten grävts. Intill 
ligger en större våtmark för dräneringsvat-

ten (Ränneslövs Prästgård 1:7). 
Tidigare har dagvattnet från Ränneslöv förenats 
med dräneringsvatten från ett dike och runnit i en 
kulvert genom området och ut i ån. 

Dagvattenkulverten har brutits och vattnet leds 
först in i en märgelhåla som tidigare var torrlagd. 

Märgelhålan fungerar som ett utjämningsmaga-
sin. Vattnet leds därefter vidare i rör till dammen 
utmed ån . 

Dagvattnet leds till en separat damm för att 
man inte vill att korna som betar området ska 
dricka av detta vatten. 

FAKTA  
Anlagd December 2003 
Markägare Privat 
Vattenyta  0,40 ha 
Medelvattendjup  0,8 m 
Våtmarksområde   Ca 0,77 ha 
Tillrinningsområde  Ca 30 ha 
Typ av vatten Dagvatten 

Hårdgjord yta Ca 30% 
Kostnad :                  
Anläggande + Ersättning 77 000 
Tidigare markanvändning Bete 

Inloppsänden av dagvattendammen. I bakgrunden ses trädridån utmed Smedjeån. 

Dagvattnet leds först till denna gamla märgelhåla. 
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Id. Fastighet Våtmarks-
område  

(ha) 

Vatten-
yta                  
(ha) 

Grävning 
avslutad 

1 Yllevad 7:3, 2:2 0,63 0,16 jun-01 
2 Hov 1:14 0,83 0,31 jun-01 
3 Vessinge 1:58, 1:53 0,35 0,20 jul-01 
4 Edenberga  8:3 0,44 0,15 jul-01 
5 Ränneslöv 43:2  0,66 0,23 aug-01 
6 Nyby 3:108, 3:105 1,29 0,31 okt-01 
7 Kövlinge 1:12 0,3 0,16 okt-01 
8 Veinge 5:9 0,83 0,36 okt-01 
9 Edenberga 1:2 0,95 0,23 nov-01 
10 Värestorp 5:1 1,2 0,53 nov-01 
11 Vessinge 4:2 1,69 0,53 dec-01 
12 Årnaberga 1:18 1,17 0,58 dec-01 
13 Åstarp 9:6 0,68 0,23 dec-01 
14 Brostorp 2:1 0,6 0,25 jan-02 
15 Edenberga 8:2 0,82 0,21 jan-02 
16 Tormarp 3:25 0,36 0,20 mar-02 
17 Bölarp 3:7 1,05 0,29 apr-02 
18 Edenberga 25:1 0,69 0,24 apr-02 
19 Edenberga 17:1, 4:6 1,26 0,66 maj-02 
20 Elestorp 7:35 0,6 0,25 jun-02 
21 Torp 3:3 3,15 1,68 jul-02 
22 Brödåkra 2:9 0,65 0,28 sep-02 
23 Flintarp 2:2 2,18 0,93 sep-02 
24 Flintarp 2:3 1,04 0,32 sep-02 
25 Altona 3:61 0,45 0,20 sep-02 
26 Edenberga 11.9, 12:3 0,88 0,26 okt-02 
27 Kungsladugården 1:7 2,09 1,20 okt-02 
28 Göstorp 12:1,  3:28 1,71 0,68 okt-02 
29 Edenberga 11:8 0,37 0,18 okt-02 
30 Kövlinge 1:14 0,83 0,42 okt-02 
31 Bökeberg 2:2 1,1 0,46 nov-02 
32 Dansbygget 1:9 0,73 0,39 dec-02 
33 Menlösa 4:4 0,63 0,15 dec-02 
34 Menlösa 3:6  1,5 0,71 dec-02 
35 Ala 3:60 1,54 0,95 dec-02 
36 Hishult 3:10 0,57 0,32 jan-03 
37 Skogaby 4:39, 4:27, 2:10  1,02 0,58 jan-03 
38 Yllevad 2:8 0,41 0,21 feb-03 
39 Kullsgård 1:15 0,65 0,23 feb-03 
40 Göstorp 4:14 0,62 0,29 feb-03 
41 Ysby 7:2 0,32 0,17 feb-03 
42 Tjärby 10:2 0,88 0,24 mar-03 
43 Brödåkra 1:3, Ysby 6:2 1,01 0,50 mar-03 
44 Öringe 5:13 0,95 0,38 mar-03 
45 Hult 1:3 0,8 0,36 apr-03 
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46 Svenshult 1:7 0,57 0,26 apr-03 
47 Björkered 1:8 1,02 0,37 apr-03 
48 Stubbhult 2:2 0,33 0,21 jun-03 
49 Ösarp 1:21 0,85 0,61 jul-03 
50 Kasteberg 1:22 1,41 0,69 jul-03 
51 Ala 9:1 0,42 0,15 jul-03 
52 Hjörnered 1:15, 1:26 1,16 0,87 aug-03 
53 Björkered 1:9 0,48 0,29 aug-03 
54 Skogaby 1:39 1,7 0,80 aug-03 
55 Skogaby 3:39 0,46 0,21 sep-03 
56 Ala 3:62    (igenlagd 2006) (0,51) (0,26) (okt-03) 
57 Bonnalt 1:7 2,89 1,84 okt-03 
58 Skråmered 5:7 0,48 0,30 nov-03 
59 Ränneslövs Prästgård 1:7 1,67 1,08 dec-03 
60 Elestorp 7:530 0,68 0,30 jan-04 
61 Bållalt  1:4 0,64 0,39 jan-04 
62 Våxtorps-Jonstorp 1:31 0,96 0,54 feb-04 
63 Våxtorp 8:4 0,61 0,24 feb-04 
64 Ålstorp 4:24 0,51 0,24 mar-04 
65 Hov 3:4 3,02 0,96 mar-04 
66 Sövdared 1:2 1,35 0,72 mar-04 
67 Hov 2:20 0,32 0,11 apr-04 
68 Ålstorp 3:7 0,73 0,40 maj-04 
69 Bölarp 1:46 0,88 0,55 maj-04 
70 Staffanstorp 4:30 0,54 0,19 jun-04 
71 Killilt 1:22 0,71 0,38 jun-04 
72 Killilt 1:33 0,29 0,17 jun-04 
73 Munkagård 1:13 0,63 0,29 jun-04 
74 N:a Össjö 1:15 1,25 0,73 jun-04 
75 Ala 3:30 1,7 0,89 jul-04 
76 Stubbhult 1:9  1,56 0,52 sep-04 
77 Bållalt  2:4 1,31 0,81 nov-04 
78 Flintarp 3:19 0,68 0,42 dec-04 
79 Klägstorp 1:17 2,97 0,72 dec-04 
80 Edenberga 5:15 0,50 0,20 nov-05 
81 Hultabygget 1:2 1,22 0,41 jun-05 
82 L:a Dömestorp 1:17 4,98 3,32 aug-05 
83 Göstorp 13:1 0,95 0,48 okt-05 

Smedjeåprojektet  37,59 10,12 2002- 
 Summa: 122,5 49,9  

Ekologisk dagvattenhantering    
 Ängstorp 1,78 0,49 aug-01 

 Klarabäck 1,40 0,47 jul-02 
 Ränneslöv 0,77 0,40 dec-03 
 Summa: 3,95 1,36  
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