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Våtmarksprojektet ”Renare Laholmsbukt - 
Samordnad våtmarkssatsning för Laholmsbukten” 
är ett gemensamt initiativ från Laholms och 
Halmstads kommuner i samverkan med 
Hushållningssällskapet i Halland. Projektets 
målsättning har varit att anlägga 129 hektar våt-
marker i Laholms kommun och 111 hektar i 
Halmstads kommun, totalt 240 hektar.  
 
Projektets övergripande syfte 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, men framför allt med 
”Ingen övergödning” och ”Myllrande våtmarker.”  
Satsningen är finansierad av det lokala 
investeringsprogrammet (LIP) till 69 % och i 
övrigt av kommunala medel. Projektet har 
genomförts under perioden 2000-2007. 
 
Projektet omfattar två delprojekt, ”Våtmarker i 
odlingslandskapet” och ”Ekologisk dagvatten-
hantering.” I det förstnämnda ingår ”Smedjeå-
projektet,” ett stort våtmarksområde i Smedjeåns 
dalgång, där målsättningen bland annat varit att 
ersätta åns kanaliserade lopp med en meandrande 
åfåra. På grund av en dom från miljödomstolen 
har den nya meandrande åfåran inte kunnat anläg-
gas som planerat.  

I Laholms kommun har i odlingslandskapet an-
lagts totalt 122,5 ha våtmarksområden fördelade 
på 84 objekt (figur 1). 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 beviljat. Kostnaden 
per hektar för såväl våtmarker som dagvatten-
dammar blev lägre än beräknat.   
 
Efter information om projektet har intresserade 
markägarna anmält sitt intresse att anlägga våt-
marker. Cirka 300 intresseanmälningar har in-
kommit. Mottagandet från markägarna har över-
vägande varit mycket positivt. De lägen som har 
bedömts som mest kostnadseffektiva för kväveav-
skiljning har valts ut. Projektet har stått för alla 
utgifter för genomförandet, liksom kontakter med 
myndigheter och entreprenörer. Markägarna har 
åtagit sig att sköta våtmarkerna under 20 år.  
 
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 gjorts  har kvä-
veavskiljning varit god. Gjorda uppföljningar 
visar också att de anlagda våtmarkerna bidrar 
avsevärt till den biologiska mångfalden i regio-
nen. 

Figur 1. Anlagda våtmarker i 
Laholms kommun, 2000-2006. 
Totalt har 87 objekt anlagts 
inklusive Smedjeåprojektet 
(markerat med mörkblått) och 
våtmarker för ekologisk dag-
vattenhantering. 

Sammanfattning 



5 

 Våtmarksprojektet i Laholms kommun  
 

      Slutrapport 
 

Allmän bakgrund 

Fakta - Laholms kommun 
Areal, markanvändning, befolkning (SCB) 

Areal 887 km2 

Markanvändning (2000)                                 Skog* 44 % 
Åker 28 %  
Bete 5 % 
Myr 14 %  
Sjö 2 %  

Befolkning (2006) 23 000 

Klimat, hydrologi (SMHI)  

Årsmedeltemperatur 
     Knäred (1961-90) 

 
6,6° C 

Årsmedelnederbörd 
     Knäred (1961-90) 
     Genevad (1961-90) 

 
968 mm 
773 mm 

Årsmedelavrinning 10 -16 l/s 

Figur 2 (höger). 
Markanvändning 
och några av tätor-
terna och åarna i 
Laholms kommun. *Skog enligt Fast.tax. 

Laholmsslätten 
nedanför 
Hallandsås. I bak-
grunden syns  
Laholmsbukten. 

Genevad 

Laholms kommun 
Laholm är Hallands äldsta stad och länets sydligas-
te kommun. Befolkningen är drygt 23 000 invåna-
re, fördelade på 14 tätorter. Jordbruket utgör en 
viktig näringsgren. Från Laholmsbukten sträcker 
sig den flacka kustslätten, som är en intensiv jord-
bruksbygd, 10-15 km inåt landet. Växtodlingen 
domineras av spannmål, potatis och vallväxter. 
Djurhållningen är inriktad på mjölk- och svinpro-
duktion. Arealen sjöar och våtmarker är mycket låg 
på slätten. 
 
Innanför kustslätten tar en mer kuperad mellan-
bygd vid. Markanvändningen övergår alltmer i 
skog, men fortfarande finns inslag av jordbruk av 
ett mer extensivt slag. Närmare gränsen mot Små-
land ökar andelen skog, myrar och sjöar. Längst i 
söder karakteriseras landskapet av Hallandsås 
branta nordsluttning. Markanvändningen är här en 
mosaik av jordbruksmark, bok- och granskog. 
 
På stora delar av kustslätten består geologin av 
sandlager. Under sanden följer ett eller flera lerla- 
ger med varierande mäktighet som i vissa områden 
går i dagen. Över högsta kustlinjen (65 m.ö.h.) 
dominerar morän. 
 
Lagan är tillsammans med Stensån och Genevad-
sån de vattendrag i kommunen som utmynnar i 
Laholmsbukten. I Lagan mynnar Smedjeån som  

 
avvattnar stora arealer jordbruksmark i kommunen. 
Smedjeån och Stensån kanaliserades under 1920-
talet för att vinna jordbruksmark.  
 
Miljöhistorik 
Den halländska kustslätten har sedan länge varit en 
jordbruksbygd. Den var en gång rik på öppna vat-
ten. Idag är de flesta våtmarkerna utdikade och 
många bäckar och diken kulverterade. Det snabba 
bortledandet av vatten leder till minskad avskilj-
ning av kväve och fosfor. Tillsammans med ett 
intensivt jord- och skogsbruk samt ett ökat luftned-
fall av kväve har detta lett till ett kraftigt ökad 
transport av kväve och fosfor. Samtidigt har många 
växt- och djurarter knutna till våtmarker trängts 
undan när deras livsmiljöer har försvunnit. 
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Figur 3 (vänster). 
Exempel på hur 
Stensån på kust-
slätten var ett sy-
stem av våtmarker 
framtill kanalise-
ringen på 1920-
talet. 

(Höger). Flygbild av 
hur Stensån ser ut 
idag på samma 
sträcka, efter kana-
liseringen.  

Figur 4 (vänster). 
Kvävetransporten 
till Laholmsbukten 
som uppmätta och 
flödeskorrigerade 
värden. Transpor-
ten har inte minskat 
trots betydande 
insatser. 

Figur 5 (höger). 
Kvävehalten i Men-
lösabäcken, en 
utpräglad jord-
brukså, minskar 
stadigt. Samtidigt 
ökar läckaget från 
skogsmark. 

Laholmsbukten Menlösabäcken 

Effekterna av övergödningen ser vi framförallt i 
kustvattnet, men också i sjöar, vattendrag och 
grundvatten. Tillväxten i västerhavet begränsas 
normalt av kväve. Utsläppen av kväve till La-
holmsbukten från avrinningsområdet har sedan 
mitten av 1970-talet ofta överstigit 5 000 ton per 
år (Figur 4). Genom Laholmsbuktens speciella 
skiktning med bräckt Östersjövatten vid ytan och 
salt Skageraksvatten vid botten uppstår vid kraf-
tig algblomning syrebrist vid botten. Särskilt de 
djupare delarna av Laholmsbukten har gång på 
gång drabbats av syrebrist, med utslagning av 
bottenfaunan och fiskflykt som följd. 
 
Regeringen förklarade 1986 Laholmsbukten som 
ett särskilt föroreningskänsligt område. Länssty-
relserna i Halland och Skåne tog fram omfattan-
de åtgärdsprogram med inriktning på att minska 
kväveläckaget från jordbruk, avloppsrenings-
verk, och enskilda avlopp. Ett stort antal åtgärder 
har också genomförts. Men trots det har den tota-
la kvävetransporten till bukten inte minskat. Det 
kan bero på att kvävetillförseln från skog och 
övrig mark ökar. Däremot minskar kvävehalterna 
i typiska jordbruksåar  (Länsstyrelsen Halland 
2003 , Figur 4 och 5. Figurerna är uppdaterade 
tom 2005 ). 
 

Miljömål 
Riksdagen har beslutat om miljömål inom 16 
områden för att inom en generation lösa de stora 
miljöproblemen. Länsstyrelserna har sedan brutit 
ner dessa i regionala mål. Det regionala miljömå-
let för Halland ”Ingen övergödning” säger att de 
vattenburna antroprogena utsläppen av kväve till 
havet ska minska med minst 30 procent till år 
2010 jämfört med 1995 års nivå.  Målet ska ses 
som ett delmål för att nå ”god ekologisk status” 
år 2015, enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 
 
I det regionala miljömålet ”Myllrande våtmar-
ker” sägs att minst 700 hektar våtmarker i 
Halland ska anläggas eller återställas i odlings-
landskapet till år 2010 jämfört med 2000 års 
nivå. Nyskapande av våtmarker passar även in 
under andra miljömål så som: ”Ett rikt odlings-
landskap”, ”Levande sjöar och vattendrag” och 
”Ett rikt växt– och djurliv.” 
 
Våtmarkens för- och nackdelar 
Erfarenheterna av våtmarker för kväveavskilj-
ning är goda och det är en relativt okomplicerad 
åtgärd mot läckage av kväve från jordbruksmark. 
Ekonomiska studier har antytt att det är en kost-
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Fördelar 
Rening 
• Avskiljning av kväve. Främst genom de-

nitrifikation – bakterier omvandlar nitrat 
till kvävgas som avgår till atmosfären. I 
viss omfattning även genom sedimente-
ring och växtupptag. 

• Avskiljning av fosfor. Främst genom se-
dimentation. 

• Avskiljning av suspenderat material. 
Genom sedimentation. 

• Avskiljning av bekämpningsmedel, tung-
metaller m.m. Främst genom biologisk 
nedbrytning och sedimentation. 

• Upptäcka utsläpp. Genom att synliggöra 
dagvattnet ökar chansen att upptäcka 
utsläpp som därmed kan fångas upp och 
spåras.  

 
Biologisk mångfald 
• Nya habitat för djur och växter. En stor 

mängd arter, varav många rödlistade, är 
beroende av våtmarker. 

 
Flödesutjämning 
• Magasinering. Genom att magasinera 

vatten vid högflöden åstadkoms ett jäm-
nare vattenflöde i vattendragen. Det ma-
gasinerade vattnet kan utnyttjas till be-
vattning vilket minskar vattenuttag direkt 
ur vattendragen vid lågvatten. 

 
Landskapsbild 
• Berikar landskapet. Nya våtmarker i ett 

landskap fattigt på öppna vatten upplevs 
av de flesta människor som positivt. 

 
Rekreation 
• Friluftsliv. Ökar möjligheter för till ex-

empel fågelskådning, jakt, fiske, bad och 
skridskoåkning. 

 
Möjliga nackdelar 
 
• Växthusgaser. Våtmarker kan bidra till 

emissioner av olika växthusgaser. På 
grund av de nyanlagda våtmarkernas 
ringa areal i förhållande till de naturliga 
våtmarkerna kommer dessa emissioner 
sannolikt att ha mycket liten betydelse 
(Tonderski m.fl. 2002). 

• Mygg. Stickmyggornas larver är till stor 
del beroende av temporära våtmarker. I 
permanenta våtmarker är predationen 
stor från rovlevande insekter och fisk. Få 
stickmyggor överlever. Den klart största 
andelen våtmark i projektet är anlagda 
som permanenta våtmarker, om än med 
en varierande vattenyta. 

• Lokal hydrologi. Anläggandet kan påver-
ka grundvattenförhållanden i närområdet 
vilket kan ha negativa konsekvenser på 
närbelägna brunnar och på dräneringsför-
hållanden på åkermark. 

• Säkerhet. Anläggning nära bebyggelse 
kan uppfattas som en fara för barns sä-
kerhet. 

• Fisk. Anlagda våtmarker i fiskförande 
vattendrag kan utgöra ett direkt vand-
ringshinder för fisk och bottenfauna. 
Man skapar också miljöer för gädda vil-
ket kan leda till ökad predation, till ex-
empel av laxfisk. Även våtmarker anlag-
da vid sidan av vattendraget kan påverka 
faktorer som vattenföring, grumlighet 
och uppvärmning, men inte nödvändigt-
vis i en negativ riktning för fisken. 

• Våtmarken i framtiden? Hur den anlagda 
våtmarken fungerar och uppfattas i fram-
tiden vet vi inte idag. Detta beror mycket 
på skötseln av våtmarken .  

nadseffektiv åtgärd att anlägga våtmarker i jord-
brukslandskapet (Tonderski m.fl. 2002). 
 
Det som krävs är en plats med naturliga förut-
sättningar, gärna en svacka där vattnet går att 
dämma/reglera för att minska grävkostnaden. 
Även om skogen totalt sett står för det största 
läckaget av kväve till Laholmsbukten så är det i 
odlingslandskapet som våtmarker gör störst nyt-
ta. Intensivt jordbruk nära havet på lätta 
genomsläppliga jordar tillsammans med hög 
nederbörd ger stort läckage av näringsämnen. 

Hög kvävebelastning ger i sin tur förutsättning 
för hög ytspecifik kväveavskiljning i våtmarker. 
 
Men våtmarker har många andra fördelar, varav 
vissa är svåra att värdera i kronor, så som biolo-
gisk mångfald. I figuren nedan redovisas några 
av dessa nyttor. Beroende på syftet med våtmar-
ken kan man hitta fler fördelar än vad som listats 
här. Alla fördelar går inte alltid att förena i en 
och samma våtmark. Det kan också förekomma 
nackdelar med anläggande av våtmarker.  
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Beskrivning av Våtmarksprojektet 

Tabell 1. Målsätt-
ning, kostnad och 
finansiering enligt 
projektansökan. 

  
Laholms  
kommun 

(ha) 

Kostnad 
 

(mkr) 

Sökt bidrag 
 

(mkr) 

Våtmarker i  
odlingslandskapet 126 20,8 14,6 

Ekologisk  
dagvattenhantering 3 1,5 0,75 

Summa 129 22,3 15,3 

Halmstads  
kommun 

(ha) 

105 

6 

111 

Kostnad 
 

(mkr) 

17,3 

3,0 

20,3 

Sökt bidrag 
 

(mkr) 

12,1 

1,5 

13,6 

(Höger). Fåren 
betar ett våtmarks-
område i Menlösa, 
nära Hallandsås. 

Målsättning 
Målet för projektet har varit att anlägga totalt 240 
hektar våtmarksområde i Laholms och Halmstads 
kommuner, varav 129 hektar i Laholms kommun. 
Huvudparten av dessa (126 hektar) placeras i 
odlingslandskapet och ett fåtal placeras i närheten 
av tätorter (3 hektar) för ekologisk dagvattenhan-
tering (tabell 1). 
 
Projektets övergripande syfte har varit att åstad-
komma en renare Laholmsbukt genom att avskilja 
300 ton kväve ur tillrinnande vatten. Vidare att 
öka den biologiska mångfalden i södra Hallands 
kustlandskap - ett område fattigt på våta miljöer. 
 
För delprojektet ”Ekologisk dagvattenhantering” 
har syftet varit inte bara att avskilja kväve, utan 
även andra föroreningar som till exempel tung-
metaller och kemikalier. Anläggningarna är dess-
utom tänkta att berika närmiljön i tätorten. 
 
Finansiering 
I projektansökan beräknades kostnaden för ge-
nomförandet i Laholms kommun  till 22,3 miljo-
ner kronor. Regeringen har i beslut den 9 mars 
2000 beviljat bidrag med sammanlagt högst 15,3 
miljoner. Våtmarker i odlingslandskapet är till 70 
procent finansierat med LIP-medel. Ekologisk 
dagvattenhantering är till 50 procent  finansierat 
med LIP-medel. Resterande belopp tillskjuter 
kommunen (tabell 1). 
 
Det statliga stödet till lokala investeringsprogram-
met (LIP) var öppet för bidragsansökningar mel-
lan 1998 och 2002. Huvudmålet med LIP var att 
bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. 
 

 
Tidsplan 
Projektet var ursprungligen planerat från 2000 till 
2002. Genomförandet har sedan visat sig ta be-
tydligt längre tid, varför projekttiden förlängts i 
etapper till och med juni 2007.  
 
Flera delmoment har tagit längre tid än beräknat, 
bland annat följande: 
 
• Framtagandet av informationsmaterial och 

spridandet av informationen till markägare. 
• Samråd med länsstyrelsen enligt miljöbalken. 
• För ett lyckat resultat måste anläggandet av 

våtmarker ske vid gynnsamma väderförhållan-
den. 

• Beroende på ansökan om miljödom för Smed-
jeåprojektet har hela projektet förlängts till 
och med juni 2007. 

• Framtagandet av lämpliga platser. 
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Organisation 
Projektansökan har skett i samverkan mellan La-
holms och Halmstads kommuner. Projektet har 
sedan drivits självständigt i de både kommunerna 
på lite olika sätt. I Laholms kommun har en per-
son projektanställts t o m 2005 för att arbeta med 
projektet. Våtmarksprojektet har legat direkt un-
der kommunstyrelsen. Arbetsuppgifterna har 
inom kommunen varit fördelade mellan miljökon-
toret, teknik- och servicekontoret, kommunled-
ningskontoret och samhällsbyggnadskontoret.   
 
En styrgrupp med representanter från länsstyrel-
sen, hushållningssällskapet och kommunerna har 
träffats regelbundet för samordning av gemen-
samma frågor. 
 
Arbetssätt 
Våtmarksprojektet har byggt på frivillighet från 
markägarnas sida. För att nå ut med information 
om projektet togs först en väl genomarbetad 
broschyr fram (se avsnittet Information). Denna 
skickades under hösten 2000 till alla markägare i 
Laholms och Halmstads kommuner. Även i lokal-
tidningarna har projektet fått stor uppmärksam-
het, framförallt i inledningsskedet.  

 
Markägarna har sedan själva kontaktat kommu-
nen eller Hushållningssällskapet. Totalt har 300 
intresseanmälningar lämnats in. Orsaken till det 
stora intresset är troligtvis, förutom förmånliga 
villkor, även en positiv inställning till våtmarker 
från markägarnas sida och att informationen om 
projektet nått ut.  
 
En förutsättning i avtalen med markägarna har 
varit att projektet stått för alla kostnader. Projek-
tet har också skött nödvändiga kontakter med 
myndigheter, entreprenörer och övriga berörda 
parter. Markägarens motprestation är att under 20 
år sköta våtmarken så att syftet och funktionen 
består. 

Figur 6. Organisa-
tionsträd med in-
blandade parter för 
projektet. 

En strategiskt pla-
cerad våtmark, 
placerad i odlings-
landskapet  mellan 
Edenberga och 
Ränneslöv 
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Under hela projekttiden har nya intresseanmäl-
ningar tillkommit. Viss uppsökande verksamhet 
har ändå bedrivits för att försöka hitta ytterligare 
lämpliga platser på den intensivt odlade kustslät-
ten.   
 
För huvuddelen av våtmarkerna har kommunen 
ansvarat för arbetet med inventering, kontakt 
med myndigheter och projektering. Hushåll-
ningssällskapet har ansvarat för ett mindre antal 
våtmarker samt för Smedjeåprojektet. 
 
Vid urvalet av lägen har fokus legat på kväveav-
skiljning. De våtmarker som bedömts som mest 
kostnadseffektiva - d.v.s. avskiljer kväve billi-
gast - är de som har anlagts i första hand. Mark-
ägaren,  som har nyttjanderätten, har haft stora 
möjligheter att påverka utformningen av våtmar-
ken. Exempelvis kan det vara tillåtet med exten-
siv kräftodling, jakt, att använda våtmarken för 
bevattning eller för extensivt bete. Förutsättning-
en är att det söks erforderliga tillstånd och att 
funktionen, det vill säga kväverening och biolo-
gisk mångfald, inte motverkas. Markägarens 
motprestation har varit, förutom att upplåta mar-
ken, att förbinda sig att sköta våtmarken under 
20 år. 
 
Efter anläggandet har markägaren möjlighet att 
söka EU-stöd för skötsel av våtmarker, förutsatt 
att platsen tidigare varit jordbruksmark. För att 

undvika konflikt med EU-stödet har ingen 
markersättning betalats. En ersättning har utgått 
för att täcka markägarens projektkostnader. Er-
sättningen täcker tiden som markägaren lagt ner 
samt till exempel skördeskador från arbetsmaski-
ner. Ersättningsbeloppet är satt till 10 000 kronor 
för det första hektaret och 5 000 kr för därpå 
följande hektar. 
 
Innan anläggandet av våtmarkerna påbörjats har 
samråd skett med länsstyrelsen. Inledningsvis 
begränsade detta takten på arbetet. Men efter-
hand som projektet pågått har detta inte längre 
varit ett problem. Många gånger har frågetecken 
kunnat rätas ut genom ett gemensamt besök på 
platsen. Av 124 anmälningar till länsstyrelsen 
har endast tio avslagits. Skälen har oftast varit att 
skydda fiskbestånd i vattendrag. 
 
Utformning 
Våtmarkerna har generellt gjorts grunda, vanli-
gen med ett medelvattendjup på mellan 0,5-1 
meter. Vattennivån varierar i viss utsträckning 
men endast få våtmarker torkar ut sommartid. 
För att möjliggöra framtida skötsel har vattenni-
vån gjorts reglerbar. Våtmarkerna är oftast töm-
ningsbara. 
 
De flesta anläggningarna har någon form av vall 
för att dämma vattnet. Dessa har utformats med 
så breda krön att de är körbara med traktor för 
skötsel. I möjligaste mån har våtmarkens slänter 
gjorts flacka för att kunna slås av maskinellt, 
alternativt kunna betas. Utformningen varierar 
dock på grund av lägets förutsättningar och 
markägarens önskemål. 
 
Som utlopp har i stor utsträckning använts krafti-
ga plaströr av typen vägtrumma för att reglera 
högsta vattenyta. Som bottenrör har markav-
loppsrör använts för tömning. Dessa har försetts 
med en 90-gradersvinkel och en rörbit upp till 
vattenytan, en så kallad snabel. Vid tömning 
vrids röret ner. Snabeln har monterats antingen 
ute i våtmarken eller i en brunn i vallen. 

Figur 7.  Exempel 
på samband mellan 
belastning och re-
tention  av kväve. 
Källa: Rikare mång-
fald och mindre 
kväve. Log belastning kg N / ha och år 
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(Höger). Skötseln, 
här i form av häst-
bete, är viktig för att 
våtmarkens funk-
tion ska bestå.  

(Vänster). Anläg-
gande av en stor 
våtmark utmed 
Stensån. 
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Arbetsgång 
 
Första besök  
Efter markägarens intresseanmälan besöks 
platsen av kommunen eller i några fall Hus-
hållningssällskapet. Tillsammans med mark-
ägaren samla så mycket information in som 
möjligt som har betydelse för våtmarkens 
kväverening. 
 
Urval 
Med hjälp av fältbesök och höjdkartor upp-
skattas tillrinningsområdets storlek och 
markanvändning. Mängden kväve som till-
förs den tänkta våtmarken framräknas . Med 
hjälp av ett samband mellan våtmarkens 
tänkta storlek och kvävebelastning beräknas 
hur mycket kväve som kan avskiljas (figur 
7). Tillsammans med den uppskattade kost-
naden för våtmarken kan kostnaden beräknas 
för kväveavskiljningen, vilket ligger till 
grund för urvalet. Beräkningsmodellen är 
grov men ger ändå en god indikation om 
vilka lägen som är mest intressanta. De plat-
ser som är prioriterade för kväverening är 
oftast belägna i naturliga svackor på slätten 
och därför viktiga även för flora och fauna. 
 
Samråd 
Samråd sker med länsstyrelsen enligt 12 kap. 
6§ miljöbalken. I samrådsförfarandet belyses 
bland annat kulturmiljö, fiske och biotop-
skydd. För att det inte ska fordras miljödom 
för vattenverksamhet ska det vara uppenbart 
att varken allmänna eller enskilda intressen 
skadas. Vid behov förekommer även kontak-
ter med andra myndigheter och berörda par-
ter (Vägverket, kraftbolag m.fl.) 
 
 

Avvägning och projektering 
Höjdavvägning görs med GPS 
(satellitavvägning) av kommunen och en  
höjdkarta tas fram. Utifrån denna görs en 
projektering med hänsyn tagen till markäga-
rens önskemål (figur 8).  
 
Kontrakt 
När samråd och projektering är klara skrivs 
ett kontrakt mellan markägaren och kommu-
nen. Markägaren förbinder sig att sköta våt-
marksområdet under 20 år så att dess syfte 
och funktion ska bestå. Skötselkraven är inte 
preciserade mer än att gödselmedel och be-
kämpningsmedel inte får spridas och fast 
mark ska behållas permanent bevuxen.  
Våtmarken får användas för andra ändamål 
förutsatt att dess syfte och funktion inte mot-
verkas. 
 
Entreprenad 
Kommunen har tecknat ramavtal med fem 
entreprenörer. Någon av dessa anlitas för att 
anlägga våtmarken. Grävarbeten har skett 
med löpande räkning. Under byggtiden hålls 
täta kontakter med entreprenören och mark-
ägaren. 
  
Slutbesiktning och utbetalning 
Eventuella anmärkningar på entreprenaden 
noteras vid slutbesiktningen för att åtgärdas i 
efterhand av entreprenören. Våtmarksområ-
det bestäms och mäts in med GPS. Ersätt-
ning utbetalas till markägaren enligt kontrak-
tet. 
 
Eventuella efterarbeten 
Skador som upptäckts vid slutbesiktning 
liksom brister som upptäcks under garantiti-
den har åtgärdats inom projektets ramar. 

Figur 8.  Projekte-
ringarna av våtmar-
kerna har baserats 
på en höjdinmät-
ning med GPS. 
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74%

21%

3%

2%

Åker Skog
Bete Övrigt

Våtmarker i odlingslandskapet 
Antal 
Totalt har 122,5 hektar våtmarksområde anlagts, 
fördelade på 84 objekt. Se Bilaga  för en förteck-
ning över samtliga anlagda våtmarker. Anlägg-
ningarna består i vissa fall av flera sammanbund-
na våtmarksdammar med olika markägare. Den 
största anläggningen är Smedjeåprojektet med 
37,6 hektar (se avsnitt Smedjeåprojektet). 
Målsättningen i odlingslandskapet var 126 hektar 
enligt projektansökan. Arealen vattenyta utgör 
49,2 hektar vid normalt vattenstånd. Till följd av 
dålig tillrinning samt klagomål från närboende 
har en våtmark fått läggas igen. 
 
När 
Anläggandet inleddes våren 2001 (tabell 2). Un-
der detta år grävdes 13 våtmarker. Sommaren 
2002 tog grävandet fart på allvar. Många grävar-
beten pågick samtidigt runtom i kommunen. Un-
der året färdigställdes det första avsnittet av 
Smedjeåprojektet. Följande sommar grävdes den 
andra delen av projektet. Under 2002 och 2003 
anlades totalt 47 våtmarker, utöver Smedjeåpro-
jektet. Under 2004 anlades 20 stycken och under 
2005 anlades de tre sista förutom Smedjeåprojek-
tet. Under 2006 var avsikten att sammanbinda 
åfårorna i Smedjeåprojektet. Till följd av miljö-
domstolens dom har sammanbindningen inte kun-
nat genomföras. Det påverkar dock inte den totala 
arealen våtmarksområde som anlagts inom pro-
jektet. 
 
Placering 
Drygt 70 procent av de anlagda våtmarkerna är 
placerade på kustslätten (figur 9), övriga ligger i 
mellanbygden. Ingen ligger dock närmare havet 
än fyra kilometer på grund av det flacka landska-

pet. Anläggningarna har placerats i nära anslut-
ning till vattendrag. Endast 6 procent ligger upp-
ströms större sjöar. Eftersom huvudsyftet är att 
minska kvävetransporten till havet så är en pla-
cering nära havet och nerströms större sjöar opti-
mal. Våtmarkerna har till största delen, 82 pro-
cent, anlagts på jordbruksmark. Få våtmarker har 
anlagts på värdefull åkermark. Istället hamnar de 
flesta på marginella marker, det vill säga små 
svårbrukade bitar av åkern. 
 
Tillrinning 
Den totala ytan av tillrinningsområden för samtli-
ga anlagda våtmarker, inklusive uppskattade del-
flöde, är cirka 4 300 hektar. Åkermark utgör den 
största delen med 74 procent av ytan, följt av 
skog med 21 procent (figur 9 och 10). Även hu-
vuddelen av våtmarkerna i mellanbygden ligger i 
anslutning till åkermark. Endast sex av de anlag-

Figur 9 (höger). 
Tillrinningsområdet 
för samtliga våt-
marker som anlagts 
i projektet. 

Anlagda våtmarker 

År 
Antal  

Våtmarker 
 (st) 

Våtmarks-
område 

(ha) 

Areal 
vattenyta 

(ha) 

2001 13 11,0 4,0 

2002 24 45,8 17,0 

2003 24 41,0 15,2 

2004 20 17,6 8,9 

2005 3 7,2 4,2 

Totalt 84 122,5 49,2 

Tabell  2 (vänster). 
Antal våtmarksan-
läggningar, areal 
våtmarksområde 
och areal vattenyta. 
Smedjeåprojektet 
redovisas i tabellen 
som två objekt, ett 
med 19,9 hektar 
våtmarksområde 
varav 5 hektar vat-
tenyta under 2002 
och ett med 17,7 
hektar våtmarks-
område och 5,1 
hektar vattenyta 
under 2003.  

Figur 10 (höger). 
Markanvändningen 
i tillrinningsområdet 
för de anlagda våt-
markerna. 
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da våtmarkerna saknar åkermark i tillrinnings-
området. Inloppen består huvudsakligen av brut-
na kulvertsystem eller öppna diken. I enstaka fall 
kan inloppet betecknas som en mindre bäck, 
dock inte med några havsvandrande fiskbestånd. 
I 13 procent  utgörs inloppet helt eller delvis av 
delflöden från bäckar. 
 
Storlek 
De flesta våtmarksobjekten är små. 68 procent av 
de anlagda våtmarkerna har en vattenyta som är 
mindre än 0,5 hektar, endast 7 procent är större 
än 1,0 hektar (Figur 11). I medeltal är vattenytan 
0,48 hektar och våtmarksområdet 1,0 hektar 
(Smedjeåprojektet ej inräknat) och vattenytan 
utgör i medeltal 1,4 procent av tillrinningsområ-

det. 
Smedjeåprojektet 
Smedjeåprojektet är ett stort våtmarksområde i 
Smedjeåns dalgång. Det börjar fem kilometer 
från havet, vid Smedjebron mellan Skottorp och 
Vallberga, och sträcker sig fyra kilometer upp-
ströms mot Ränneslöv. Området ligger helt in-
bäddat i åkerlandskapet. Projektet har drivits i 
samarbete mellan kommunen. hushållningssäll-
skapet, Världsnaturfonden och Smedjeåns  
regleringsföretag. Hushållningssällskapet har 
ansvarat för markägarkontakt, projektering och 
byggövervakning. 
 
Projektet planerades i tre etapper. I de två första 
anlades 37,6 hektar våtmarksområde. Våtmarker-
na har skapats ömse sidor ån med stor inbördes 
variation. Dräneringsvatten från omgivande åker-
mark leds först in i våtmarker avsedda för av-
skiljning av näringsämnen. Innanför dessa har en 
serie av avlånga korvsjöar anlagts.  
 
I en tredje etapp var avsikten att binda samman 
korvsjöarna till en ny, två km lång meandrande 
åfåra och med syfte att öka den mångfalden i 
odlingslandskapet. Ett förslag till ny utformning 
av åfåran togs fram av Hushållningssällskapet i 
samråd med regleringsföretaget och Jordbruks-
verkets vattenenhet i Alnarp. 
 
2005 ansökte kommunen om tillstånd hos miljö-
domstolen  till sammanbindningen. Enligt  ansö-
kan skulle regleringsföretaget svara för skötsel 
och underhåll av den nya fåran. Laholms kom-
mun var beredd att utge 200000 kr till reglerings-
företaget för att täcka ökade underhållskostnader.  
 
I sin dom 2006 meddelade miljödomstolen till-
stånd att lägga om åfåran enligt ansökan men 
att , till skillnad från ansökan, framtida underhåll 
av den nya åsträckan skall utföras och bekostas 
helt av Laholms kommun. Efter överklagande 

Anlagd 2002 - 2006 

Våtmarksområde 38 ha 

Vattenyta 10 ha 
Tillrinningsområde 500 ha 

(Åker 100 %) 
Sträckning projektet ca 4 km 

Sträckning för ny åfåra ca 2 km 

Markägare 9 st. 

Kostnad totalt 3,9 milj. kr  
(105000 kr/ha) 

Fakta - Smedjeåprojektet 

Figur 11 (vänster). 
Antal våtmarksan-
läggningar fördelat 
på olika storleksin-
tervall avseende 
vattenyta 
(Smedjeåprojektet 
ej inräknat). 

(Vänster). Smedje-
åprojektet efter 
grävningen av 
etapp 2, 2003. 
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År 
Objekt Våtmarks- 

område(ha) 
Vattenyta

(ha) 

2001 Ängstorp 1,78 0,49 

2002 Klarabäck 1,4 0,47 

2002 Ränneslöv 0,77 0,40 

Figur 11. Smedjeå-
projektet  etapp 3 . 
De redan anlagda 
korvsjöarna sam-
manfogas till en 
meandrande ny 
åfåra.  

(Höger). Våtmarken 
för dagvattenhan-
tering vid Klara-
bäck, Laholm. 

fastställdes domen av miljööverdomstolen.  
Som en följd av domen beslutade kommunstyrel-
sen 2007 att våtmarksprojektet ska avslutas men 
att andra möjligheter ska undersökas så att 
Smedjeåprojektet trots allt kan genomföras som 
planerat.  
 
Trots att sammanknytningen av åfåran inte kun-
nat genomföras som planerat har den stora våt-
marken ändå på ett väsentligt sätt bidragit till att 
såväl biologisk mångfald och avskiljningen av 
kväve väsentligt ökat i kustområdet.  
 
Ekologisk dagvattenhantering 
Antal 
Inom delprojektet ”Ekologisk dagvattenhanter-
ing” har 3 våtmarker om totalt 4,0 hektar anlagts. 
Det är 1,0 ha mer än målsättningen.  
 
När  
Våtmarkerna är anlagda under 2001 och 2002 
(tabell 3).  
 
Placering 
Den första som grävdes ligger intill Ängstorps 
reningsverk, i västra utkanten av Laholm (se foto 
s. 18). Våtmarken är anlagd på åkermark som 
lutar ner emot Lagan. Den andra ligger på park-
mark intill bostadsområdet Klarabäck, nära La-
holms centrum. Den tredje ligger nedanför Rän-
neslöv, på åkermark längs med Smedjeån.  
Kommunen är markägare till de två första an-
läggningarna och står för skötseln. Anläggningen 
i Ränneslöv ligger på privatägd mark och är an-
lagd samtidigt med en intilliggande våtmark i 
odlingslandskapet. Markägaren svarar för sköt-
seln. 

Ytterligare en våtmark nära Öringe har delfinan-
sierats av delprojektet eftersom den belastas både 
med dagvatten och dräneringsvatten.  
 
Storlek och utformning 
De två dagvattenanläggningarna i Laholm är 
utformade så att inte allt vatten ska ledas in vid 
höga flöden. En del vatten leds istället direkt ut 
till Lagan via befintliga kulvertar. Så sker för att 
undvika att ackumulerade föroreningar i våtmar-
ken spolas ut. Samtliga anläggningar är anlagda 
med flera dammar efter varandra. I de översta 
dammarna har man eftersträvat flödesutjämning 
för att skapa längre uppehållstider. 
Eftersom Klarabäck ligger i anslutning till ett 
bostadsområde har säkerheten beaktats särskilt i 
form av flacka slänter och begränsat vattendjup. 
 
Tillrinningsområde 
Till de bägge anläggningarna i Laholm avleds 
dagvattnet från Nyby industriområde i Laholms 
västra utkant. Övrig tillrinning sker från bostads-
områden, gatunät och från riksväg 24. Höga när-
saltshalter tyder dessutom på inkopplat eller in-
läckande dräneringsvatten från omgivande åker-
mark. 
Till anläggningen i Ränneslöv avleds dagvatten 
från bostadsområden och gatunät i tätorten. 

Tabell 3 (vänster). 
Våtmarker anlagda 
i delprojektet ekolo-
gisk dagvattenhan-
tering. 
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Kostnader och sysselsättning 

Kostnader 
Kostnaden för genomförandet av projektet blev 
totalt 21,53 miljoner kr (tabell 4). För delprojek-
tet ”Våtmarker på åkermark” (122,5 ha våtmar-
ker) blev kostnaden 20,05 miljoner kr och för 
delprojektet ”Ekologisk dagvattenhantering” (4,0 
ha våtmarker/dagvattendammar) blev kostnaden 
1,48 miljoner kr.   
 
Kostnaden per hektar anlagd våtmark blev 
163668 kr och för ekologiska dagvattendammar 
374469 kr per hektar. Kostnaden för såväl våt-
marker som dagvattendammar blev lägre än be-
räknat.  Kostnadsfördelningen för olika poster 
visar att 71 % av pengarna använts för anlägg-
ningsarbete (figur 12). 
 
Anläggningskostnaden per hektar våtmarksområ-
de har ökat under projektets gång (figur 13), 
främst beroende på att de bästa och billigaste 
lägena grävdes först och att entreprenörernas 
priser har ökat under projektets gång.   

Sysselsättningseffekter 
Projektet har genererat 25,5 årsanställningar 
(tabell 4). Större delen av sysselsättningen har 
generats för de privata entreprenörerna, 64 pro-
cent eller 16 årsanställningar (figur 14).  

Figur 12 (vänster).  
Kostnader för hela 
projektet fördelat 
på olika arbetsupp-
gifter. 

Figur 13 (höger). 
Utvecklingen för 
anläggningskostna-
den per hektar våt-
marksområde un-
der projektet. I 
kostnaden är en-
dast ersättningen 
till entreprenören 
inräknad. Smedjeå-
projektet ingår ej .  

Tabell 4. Kostna-
derna och syssel-
sättning fördelat på 
år och delprojekt. 

 Våtmarker i  
odlingslandskapet 

Ekologisk  
dagvattenhantering 

År Kostnad 
(mkr)  

Sysselsätt-
ning 

(Årsanställda) 

Kostnad 
(mkr)  

Sysselsätt-
ning 

(Årsanställda) 

Kostnad 
(mkr)  

Sysselsätt-
ning 

(Årsanställda) 
2001 2,28 3,4 1,71 3,0 0,57 0,4 
2002 5,76 7,1 4,98 6,4 0,78 0,7 
2003 6,34 7,1 6,22 7,0 0,12 0,1 
2004 4,52 4,5 4,51 4,5 0,01 0 
2005 2,01 2,4 2,01 2,4 0 0 
2006 0,61 1,0 0,61 1,0 0 0 
Totalt 21,53 25,5 20,05 24,3 1,48 1,2 

Hela projektet 

Figur 14 (höger).  
Sysselsättningen 
för hela projektet 
fördelat på olika 
arbetsuppgifter. 
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Uppföljning 

    
Edenberga 1:2 

(Laholms  
kommun) 

Lilla Böslid 
(Halmstads  
kommun) 

Bölarp 3:7 
(Laholms  
kommun) 

Avrinningsområde (ha) <100 
(ca 70 % åker) 

650 
(ca 93 % åker) 

225 
(ca 84 % åker) 

Vattenyta (ha) 0,28 0,41 0,28 

Vattenvolym (m3) 1 500 4 000 1 700 

Provtagningsperiod   Oktober 2003 - oktober 2004 Oktober 2004 -    
oktober 2005 

Variationer i flöde (m3 h-1) 3,0 - 67 7,0 - 2 411 ? 
Variationer i halter 
    Totalkväve( in) 
    Totalfosfor (in) 

  
(mg l-1) 

  
5,3 - 13,9 
0 - 0,335 

  
1,4 - 17,9 

0,024 - 0,285 

  
5,9-10,0 

0,006-0,421 
Belastning 
         Totalkväve 
         Totalfosfor 

  
(kg ha-1 år-1) 

  
5 200 

43 

  
44 000 

962 

  
24 100 

149 
Retention 
        Totalkväve 
        Totalfosfor 

  
(kg ha-1 år-1) 

  
650 (12,5 %) 

13 (30 %) 

  
1413 (3,2 %) 
117 (12,2 %) 

  
911 (3,7 %) 
4 (3,8 %) 

I projektet ingick inga pengar för uppföljningsar-
bete. I och med bildandet av Våtmarkscentrum, 
en fristående centrumbildning med bas vid Hög-
skolan i Halmstad, har ändå ett ansenligt uppfölj-
ningsarbete gjorts. Man har bland annat gjort 
intensiva mätningar av avskiljning av näringsäm-
nen och studier av biologisk mångfalden samt en 
nationell utvärdering av våtmarker i odlingsland-
skapet för att jämföra miljöeffekten av olika 
stödformer. Ett flertal av de anlagda våtmarkerna 
i Laholms kommun har ingått i dessa undersök-
ningar. 
 
I Laholm genomfördes 2002-2005 en kvalifice-
rad yrkesutbildning med inriktning på vattentek-
nik. Som en del i utbildningen informerade kom-
munen om Våtmarksprojektet och i olika pro-
jektarbeten genomförde kursdeltagarna under-
sökningar och uppföljningar av anlagda våtmar-
ker.  
 
Våtmarker i odlingslandskapet 
Flödesproportionell vattenprovtagning  
Tre våtmarker (tabell 5) har studerats genom 
flödesproportionell vattenprovtagning av Våt-
markscentrum, Högskolan i Halmstad (Weisner 
2005). Två av dessa ligger i Laholms kommun 
och är anlagda inom projektet. Den tredje är en 
äldre våtmark i Halmstads kommun. Studiens 
syfte var att erhålla bättre data för avskiljning av 
näringsämnen. 
 
Våtmarken på Lilla Böslid har för det mesta en 

mycket god retention av kväve som dock avbryts 
av kraftiga utsläpp av kväve i samband med höga 
flöden under vinterhalvåret. 
 
Våtmarken i Bölarp uppvisar en stabil och gans-
ka hög kväveretention som motsvarar knappt  
1 000 kg/hektar och år (figur 15 och tabell 5). 
Våtmarken karakteriseras av en hög belastning 
liksom våtmarken på Lilla Böslid, men har en 
betydligt jämnare vattenföring.  
 

Figur 16 (höger). 
Uppmätt kvävere-
tention och vatten-
flöde i våtmarken i 
Edenberga, enligt 
Våtmarkscentrums 
flödesproportionell 
vattenprovtagning. 

Figur 1 (höger). 
Uppmätt kvävere-
tention och vatten-
flöde i våtmarken i 
Bölarp, enligt Våt-
markscentrums 
studie. 

Tabell 5. Data från 
de tre våtmarker 
där flödesproportio-
nell provtagning 
bedrivits. 
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Edenberga 1:2 uppvisar en god och jämn kväve-
retention i förhållande till den lägre belastningen. 
Retentionen under det första mätåret motsvarar 
drygt 600 kg/hektar (figur 16 och tabell 5).  

 
Fosforretentionen är cirka 100 kg/hektar och år 
på Lilla Böslid. I de övriga är den låg på grund 
av låg belastning. 
 
Samband mellan biologisk mångfald och 
funktion i anlagda våtmarker 
I ett omfattande doktorandarbete har 36 nyanlag-
da våtmarker i södra Halland (varav 15 i La-
holms kommun) och norra Skåne studerats 
(Geraldine 2005). Våtmarkerna har undersökts 
avseende bottenfauna, växt- och bakteriesamhäl-
le, samt fysiska och kemiska förhållanden. Frå-
geställningarna omfattar vilka parametrar som 
styr sammansättningen av de olika organism-
grupperna och hur de i sin tur påverkar varandra. 
Finns det ett samband mellan växtsammansätt-
ning och bottenfauna? Vilka effekter har de på 
våtmarkernas funktion? Finns där till exempel ett 
samband mellan biologisk mångfald och kväve-
retention? 
 
En första sammanställning visade att våtmarker-
na bidrar avsevärt till diversiteten i regionen, 
men att flora och fauna skiljer sig mycket åt mel-
lan olika våtmarker. Många arter förekommer till 
exempel bara i en eller två av de undersökta våt-
markerna. Flora och fauna domineras av arter 
som är vanligt förekommande i Halland och nor-
ra Skåne och som trivs i eutrofa vatten (växter) 
och som har lätt att sprider sig till nya ställen 
(bottenfauna).  
 
Rikare mångfald och mindre kväve 
En nationell uppföljning av våtmarker i odlings-
landskapet, utförd av Våtmarkscentrum, i syfte 
att jämföra miljöeffekter av olika stödformer 
(Svensson m.fl. 2004). Rapporten är utförd på 
uppdrag av Jordbruksverket och Naturvårdsver-
ket. 

Främst har biologisk mångfald och närsaltsreten-
tion studerats. Modellberäkningar visade att våt-
marker anlagda inom LIP har en markant högre 
kväveretention än våtmarker anlagda med övriga 
stöd. LIP är däremot inte i topp bland stödfor-
merna när det gäller potential för en hög biolo-
gisk mångfald. 
 
Biologisk mångfald och kvävereduktion i ny-
anlagda våtmarker i Laholms kommun 
Fem våtmarker (cirka ett år gamla), anlagda 
inom projektet , har i ett examensarbete jämförts 
med fem äldre (cirka tio år gamla) med hänseen-
de på etablering av växter och bottenfauna 
(Ingvarsson 2002). Stickprover har tagits för att 
undersöka vattenkvalitén. Syftet var i första hand 
att få en uppfattning om vilka arter som etablerar 
sig först och att jämföra artsammansättningen 
mellan nya och äldre våtmarker. 
 
I de äldre våtmarkerna var artantalet för botten-
fauna mer än dubbelt så högt som i de nyanlag-
da. Även växtantalet var högre i de äldre våtmar-
kerna. Artsammansättningen har jämförts med 
hjälp av olika index. Diversitetsindex visade låga 
värden över lag, vilket visar att mångformigheten 
inte är så stor i någon av våtmarkerna.  I alla 
utom en av de undersökta våtmarkerna visar för-
oreningsindex  på god vattenkvalitet. Men givet-
vis innehåller vattnet höga halter av växtnärings-
ämnen. 

Nyanlagd våtmark 
utefter Lagan vid 
Hov, söder om La-
holm. 

Bottenfaunaunder-
sökningar visar att 
många arter bara 
förekommer i en 
eller två av de av 
de anlagda våtmar-
kerna.  
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Biodiversitet bland makroinvertibrater i ny-
anlagda våtmarker 
Bottenfaunans sammansättning har i ett exa-
mensarbete undersökts i tolv nyanlagda våtmar-
ker, varav nio ligger i kommunen (Johannson 
2003). Sammansättningen har jämförts med hän-
seende på abiotiska faktorer och vattenkvalitet. 
 
Våtmarker som var jämngamla hade, med små 
undantag, liknande artsammansättning. 51 olika 
arter hittades. Dagsländan Cloeon dipterum do-
minerade och återfanns i samtliga våtmarker. 
Andra arter återfanns bara i våtmarker äldre än 
17 månader, bland dem den rödlistade dvärg-
ryggsimmaren Plea leachi. En annan sällsynt art 
som hittades är snäckan Gyraulus crista. 
 
Amfibier i nyanlagda våtmarker 
I en fältstudie 2006 av 34 anlagda LIP-
våtmarker i Laholms kommun konstaterades att 
kolonisationen av amfibier i anlagda våtmarker 
kan gå mycket snabbt (Almhagen 2006). Samtli-
ga våtmarker hade koloniserats och samtliga fem 
arter som enligt litteraturen borde kunna finnas 
representerade återfanns under inventeringarna. 
 
 
Ekologisk dagvattenhantering 
Biodiversitet bland makroinvertebrater i ny-
anlagda dagvattenanläggningar 
Sju nyanlagda våtmarker för ekologisk dagvat-
tenhantering i Laholms och Halmstads kommu-
ner har undersökts avseende bottenfauna vid 
Lärande i arbete (LIA) av Yrkeshögskolan 
(Johansson 2005). Vattenprover har tagits i samt-
liga våtmarker vid ett tillfälle. Analyserna har 
inkluderat metaller. 
 
Totalt påträffades 27 olika arter. Artantalet i de 
undersökta dagvattendammarna var betydligt 

lägre jämfört med våtmarker anlagda i odlings-
landskapet. Två rödlistade arter påträffades i 
anläggningarna i Laholm. Även artsammansätt-
ningen i de båda typerna av våtmarker skiljde sig 
helt åt. Vattenproverna visade, med ett undantag 
i Halmstad, på låga halter av metaller.  
 
Studie av Ängstorps dagvattendammar 
Provtagning av kväve och fosfor vid dagvatten-
dammarna vid Ängstorp har utfört av Yrkeshög-
skolan (Mortensson & Svensson 2003). Mätning-
arna genomfördes under två veckor hösten 2003. 
Prover togs en gång dagligen vid in- respektive 
utlopp. Även kontinuerlig flödesmätning utför-
des. 
 
Mätningarna, som utfördes under en period med 
låga flöden, visar på retention av kväve. För fos-
for var värdena för utgående vatten genomgåen-
de högre än för inkommande. Orsaken visade sig 
vara ett inflöde direkt till dammarna från ett när-
beläget hönseri. Flödesmätningarna visade att 
belastningen på dammarna kunde ökas, varför 
mer vatten nu leds in vid högflöden än tidigare. 
 
 
Studie av ekologiska dagvattendammar i La-
holms kommun 
En studie har genomförts av inkommande vatten 
till dagvattendammarna vid Klarabäck och Ängs-
torp (Holmqvist 2002). Mätningar genomfördes 
under tre veckors tid i juli 2002. Dagliga prover 
togs måndag till fredag och inkluderade fraktio-
ner av kväve och fosfor samt tungmetaller. 
Resultaten visar på höga halter av kväve i in-
kommande, jämfört med normalvärden för dag-
vatten i litteraturen. Vi nederbördstillfällen sjun-
ker halterna på grund av utspädning. Fosfor visar 
måttliga halter. För samtliga tungmetaller var 
halterna låga. 

De tre dammarna 
för ekologisk dag-
vattenhantering 
bredvid  Ängstorps 
reningsverk och 
Lagan har stude-
rats avseende flö-
de, avkiljning och 
makroinvertebrater. 
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Eftersom projektet har byggt på frivilliga intres-
seanmälningar har det varit viktigt att nå ut med 
information. Det har skett på flera olika sätt. In-
formationen har riktats främst till markägare, 
men också till politiker, allmänhet, studenter, 
kommuner och organisationer. 
 
Broschyr 
En informationsbroschyr om projektet togs fram 
och skickades ut till alla som äger en jordbruks-
fastighet i Laholms och Halmstads kommuner. 
Broschyren skickades ut hösten 2000. 
 
Brev 
Sedan merparten av de inkomna intresseanmäl-
ningarna inventerats skickades ett brev till berör-
da markägare. I brevet gavs information om prio-
ritering av varje objekt och när eventuella an-
läggningsarbeten kunde bli aktuella. 
 
Studiebesök  
En mängd studiebesök har arrangerats för olika 
grupper, bland annat  för lokalpolitiker, studen-
ter, miljövårdsdirektörer, Svenskt Vatten och 
andra kommuner. 
 
Exkursioner 
Flera exkursioner till anlagda våtmarker i projek-
tet har anordnats, både av kommunen och olika 
föreningar. 
 
Tidningar 
Lokaltidningarna skrev mycket om projektet och 
lyfte fram både positiva och negativa aspekter 
med våtmarkerna. 
Hushållningssällskapet i Halland har haft åtskilli-
ga artiklar i sin tidskrift för att informera och 
intressera markägare. 
 
Lokala mässdagar 
Kommunen informerade om projektet vid olika 
lokala mässdagar när det påbörjades.  
 

 
Kvalificerad yrkesutbildning 
I Laholm genomfördes 2002-2005 en kvalifice-
rad yrkesutbildning med inriktning på vattentek-
nik. Som en del i utbildningen informerades om 
Våtmarksprojektet och i olika projektarbeten 
genomförde kursdeltagarna undersökningar och 
uppföljningar av anlagda våtmarker.  
 
Skötselkurs 
Hösten 2005 anordnade kommunen tillsammans 
med länsstyrelsen och hushållningssällskapet en 
skötselkurs.  Samtliga markägare som har fått en 
anlagd våtmark inbjöds särskilt till kursen, där 
olika maskiner och metoder för skötsel demon-
strerades. 
 
Webbsida 
På Laholms kommuns webbsida, 
www.laholm.se, finns omfattande information 
om Våtmarksprojektet. 
 
Videofilm 
En film om våtmarker och om Våtmarksprojek-
ten i Laholms och Halmstads kommuner har 
tagits fram. Filmen vänder sig främst till barn 
och ungdomar. 
 
Projektkatalog 
En projektkatalog har sammanställts med fakta, 
bilder och kartor på samtliga anlagda våtmarker i 
kommunen. 

Information 

Olika metoder och 
maskiner demon-
streras vid en sköt-
selkurs, hösten 
2005. 

(Vänster). Några av 
de artiklar som har 
skrivits om Våt-
marksprojektet i  
lokaltidningarna.  

(Höger). Broschy-
ren som skickades 
till markägare i in-
ledningen av pro-
jektet.  
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Arbetssätt 
Med frivilliga intresseanmälningar kan man kom-
ma långt, det har Våtmarksprojektet i Laholms 
kommun visat. Mottagandet från markägare 
har varit mycket positivt och antalet intresse-
anmälningar blev större än vad vi vågade hop-
pas på. I Halmstads kommun var intresset 
svalare.  
Det kan till viss del bero på skillnader i naturliga 
förutsättningar för våtmarker. Men det är även en 
följd av det arbete som Laholms kommun har lagt 
ner under 1990-talet för att öka våtmarksintresset 
bland markägare. Det stora intresset beror också 
på arbetsformen, där markägaren inte har haft 
några utlägg och inte själv behövt ta kontakt med 
myndigheter eller entreprenörer. 
 
Den relativt låga ersättningen till markägaren har 
till stor del styrt platsen för intresseanmälningar-
na. Anmälningen har oftast rört marginell 
åkermark på slätten eller extensivt odlad åker-
mark i mellanbygden. Intresseanmälningar av 
stora ytor på slätten med hög potential för kväve-
avskiljning har varit sällsynta. Många intressean-
mälningar har sorterats bort för att de är för små, 
kräver för mycket grävning eller på grund av låg 
kvävebelastning - det vill säga de är inte kost-
nadseffektiva.   
 
Storlek och placering 
De anlagda våtmarkerna är generellt små men 
oftast med en strategisk placering. Den största 
andelen anlagda våtmarker har placerats på slät-
ten med en relativt hög andel åkermark i tillrin-
ningsområdet. Denna placering är väl vald för att 
minska kvävetransporten till havet. Genom att 
våtmarkerna främst har placerats i ett jordbruks-
landskap, fattigt på öppna vatten, så har de också 
blivit nya viktiga livsmiljöer för flora och fauna.  
 
Små våtmarksområden har ofta en mindre andel 
vattenyta jämfört med stora områden. Eftersom 
medelstorleken på de anlagda våtmarkerna i La-
holms kommun är liten blir alltså den samman-
lagda vattenytan relativt liten i förhållande till det 
totala våtmarksområdet.  
 
Slätten närmast kustbandet är mycket flack vilket 
innebär höga grävkostnader. Tillsammans med en 
hög efterfrågan på mark är detta förklaringen till 
varför så få våtmarker anlagts närmast kusten. 
Ofta är det i den mer utskurna terrängen kring 
vattendragen som de bästa lägena finns. Kanalise-
ringen av Stensån och Smedjeån gör dessa dal-
gångar till utmärkta platser för att återskapa våt-

marker. I övergången till mellanbygden liksom 
vid Hallandsås fot är också terrängen betydligt 
mer kuperad och därmed mer gynnsam ur anlägg-
ningssynpunkt.  Kvävebelastningen är dock lägre 
här. 
 
Hur mycket 
Av de 126 hektar våtmarksområde som kommu-
nen i projektansökan avsåg att anlägga har 122,5 
hektar blivit av, det vill säga att målet i stort sett 
är uppfyllt. Att de sista ha inte anlagts beror 
främst på det utdragna arbetet med vattendomen i 
Smedjeåprojektet.  
 
Kostnaden för anläggning av våtmarker har 
ökat under projektets gång. Det beror dels på 
att de bästa lägena har grävts först men också på 
att entreprenörernas priser har ökat under projek-
tets gång. 
 
En viktig erfarenhet är att det krävs mycket tid 
för att genomföra den här typen av projekt på ett 
lyckat sätt. Bl a krävs tid för information om pro-
jektet, samråd med länsstyrelsen , att grävarbetet 
måste genomföras vid lämplig väderlek , tillståds-
förfarandet med miljödomstolen tar tid mm En 
längre projekttid är dessutom ofta gynnsam från 
markägarsynpunkt. Flera markägare med intres-
santa lägen har behövt en viss tid för att ta beslut 
om våtmarken. Andra har behövt tid så våtmar-
ken kunnat anläggas utan att komma i konflikt 
med befintliga EU-stöd .  
 
Man kan konstatera att en vattenspegel har en 
stark lockelse på såväl djur som människor. Skä-
len till att man vill anlägga våtmark är många. 
Oftast är det en kombination av att man har ett 
stycke mark som är svårt att utnyttja samtidigt 
som man vill göra en insats för miljön.  
Användandet av de anlagda våtmarkerna varierar. 
Många markägare har sökt tillstånd till att sätta ut 
kräftor och ibland även fisk. Andra vill använda 
våtmarken för bevattning, men än är det få som 
har gjort det. Vissa våtmarker har vintertid blivit 
populära skridskoisar och andra används sommar-
tid som badplatser. 
 
Uppföljning 
Gjorda uppföljningar visar att de anlagda våt-
markerna bidrar avsevärt till mångfalden i 
regionen. Flora och fauna domineras av arter 
som förekommer vanligt i regionen. Men det 
finns också exempel på arter som endast finns i 
en eller två av de undersökta våtmarkerna 
(Geraldine 2005). Flera fynd av rödlistad arter av 

Erfarenheter och slutsatser 
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bottenfauna, även i dagvattendammar, visar på att 
våtmarkerna också utgör viktiga habitat för ovan-
liga arter. Detta ger möjlighet till etablering i nya 
områden.  
Anlagda våtmarker med en hög närsaltsbelastning 
och relativt små vattenståndsfluktuationer gynnar 
en viss flora och fauna. Det behövs därför även 
andra typer av våtmarker för att gynna till exem-
pel arter som trivs i näringsfattiga miljöer. 
 
Av de mätningar som gjorts av avskiljningen i de 
anlagda våtmarkerna är det naturligtvis svårt att 
dra några allmängiltiga slutsatser. Våtmarks-
centrum vid Högskolan i Halmstad, drar ändå 
följande preliminära slutsatser utifrån mätningar-
na och erfarenheter från försöksanläggningen vid 
Plönningeskolan i Halmstads kommun (Weisner 
2005): 
 
• Kväveretentionen ökar med tiden i nyanlagda 

våtmarker. 
• Möjligheten att erhålla en hög absolut reten-

tion av kväve och fosfor är högre i våtmarker 
med hög belastning av dessa ämnen. 

• Perioder med höga flöden kan ha en katastro-
fal effekt på den sammantagna retentionen 
under året. 

• Höga flöden under sommaren kan bidra till en 
mycket hög kväveretention. 

• I en riktigt anlagd våtmark i jordbrukslandska-
pet kan man erhålla en kväveretention mot-
svarande minst 1 000 kg/hektar och år. Fosfor-
retentionen kan uppgå till minst 100 kg/hektar 
och år.  

 
Modellberäkningar visar att våtmarker anlag-
da inom LIP generellt har en markant högre 
avskiljning än våtmarker anlagda med övriga 
stöd. LIP är däremot inte i topp bland stödformer-
na gällande potential för en hög biologisk mång-
fald. Det visar en rapport från Våtmarkscentrum 
(Svensson m.fl. 2004). 
 
Ekologisk dagvattenhantering 
Delprojektet med ekologisk dagvattenhantering 
visar att det går att anlägga våtmarker i an-
slutning till bostadsområden. I fallet Klarabäck 
kan man  se hur opinionen svängt. Under 1980-
talet lades den öppna bäcken i kulvert. Tjugo år 
senare öppnas den igen och vattnet leds idag till 
grunda dammar. Mottagandet har övervägande 
varit positivt. De protester som förkom inled-
ningsvis har tystnat. Men det räcker inte bara med 
att anlägga. För att få en acceptans från allmänhe-
ten krävs också resurser för att sköta anläggning-
en. Mer uppföljning av våtmarkerna för ekologisk 
dagvattenhantering behövs för att utvärdera funk-
tionen. 

 
Framtiden 
För att uppnå det regionala miljömålet för 
”Myllrande våtmarker” krävs fortsatt satsning på 
anläggande i Halland och i övriga Sverige. Vi tror 
att vår arbetsmodell fungerar väl även i andra 
kommuner. Laholms kommun är inte på något 
sätt unik när det gäller potentialen för våtmarker i 
odlingslandskapet. 
I och med Våtmarksprojektet kan Laholms 
kommun sägas ha fullföljt sin del av det regio-
nala miljömålet ”Myllrande våtmarker”. Där-
med inte sagt att man inte ska anlägga mer i kom-
munen.  
 
I och med genomförandet av Våtmarksprojektet 
har kommunen i hög grad uttömts på lägen där 
man kostnadseffektivt kan anlägga våtmarker för 
kväveavskiljning med dagens stödnivå. För att 
kunna fortsätta anlägga effektiva våtmarker krävs 
förutom full finansiering av anläggandet något av 
följande: 
 
• Högre markersättning för att kunna komma åt 

svackor som idag är brukad åker med stora 
kulvertar. Måste utformas så att det inte kon-
kurrerar med det skötselstöd för våtmarker 
som finns att söka. 

• Uppsökande verksamhet är en nödvändighet 
för att nå det mest attraktiva lägena. Kräver att 
man kan erbjuda en skälig markersättning. 

• Samordnade storskaliga satsningar krävs för 
att kunna anlägga stora våtmarksområden, 
som till exempel Smedjeåprojektet. Potential 
för en sådan framtida satsning finns framför 
allt i Stensåns dalgång. 

 
De anlagda våtmarkerna har generellt gjorts grun-
da. Det innebär att det krävs skötsel för att de inte 
ska växa igen helt. Under projektets gång har vi 
sett att ambitionsnivån skiljer sig mycket mellan 
olika markägare. Vissa sköts exemplariskt medan 
andra lämnas att växa igen. Med anledning av 
detta anordnades hösten 2005 en träff för att de-
monstrera olika skötselmetoder och redskap. Men 
även i framtiden kommer insatser att behövas för 
att engagera och utbilda markägare att sköta våt-
marken. Kanske kan detta ske i någon form av 
nätverk mellan kommunen, markägare, hushåll-
ningssällskapet och maskinstationer. 
 
Även fortsättningsvis kan intresserade markägare 
söka stöd för anläggning av våtmarker. Man vän-
der sig då till länsstyrelsen och ansöker om EU-
stöd för våtmarker och småvatten.  
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Id. Fastighet Våtmarks-
område  

ha) 

Vattenyta                   
 

(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 

Bilaga 
Anlagd våtmarker 
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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 0,5 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 

Smedjeå-projektet A 19,91 5,00 okt-02 
Smedjeå-projektet B 17,68 5,12 aug-03 

 Totalt: 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 

 Totalt: 3,95 1,36  
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