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Sammanfattning
Sörab har planer på att eventuellt anlägga en 
våtmark nedströms utloppet från dagens lakvatten-
utsläpp och har därför gett CONEC konsulterande 
ekologer i uppdrag att bedöma naturvärdet i och 
kring det dike som finns där idag. Vidare har även 
en bedömning av åtgärdens inverkan på naturvär-
dena bedömts och om några förändringar av ut-
formningen ytterligare kan förbättra naturvärdet.

Vattendraget inventerades 2014-10-11 på en sträcka 
om ca 370 m. Vattendraget är ett dike som till 
största delen är helt rakt och går genom f.d. åker-
mark (vilken delvis brukas som vall eller håller på 
att växa igen). Diket mynnar ca 4 km nedströms i 
sjön Jälnan. Vid fältbesöket var bredden på vatten-
ytan ca 1,5 meter och vattendjupet ca 25 cm. Inga 
lekbottnar för krävande fiskarter finns. Botten be-
står av lera. Inga ovanliga eller rödlistade växtarter 
hittades vid besöket och vid en sökning på Artpor-
talen har inga arter direkt knutna till diket hittats. 
Naturvärdet är lågt.

Förslaget till våtmark innebär att diket schaktas ut  
och dämms upp så att en ca 30 meter bred våt-
marksanläggning bildas. Anläggningen kommer att 
ha varierande djup, från 1 dm till 2 m. 

Genom att anlägga denna våtmark kommer den 
biologiska mångfalden att öka i området. Detta 
visar bl.a. de dammar som redan finns på anlägg-
ningen, där intressanta/ovanliga arter som t.ex. 
smådopping, rörhöna och svarthakedopping har hit-
tat till reningsdammarna. Besöket av en så ovanlig 
art som forsärla i oktober 2014 är också intressant. Figur 1. Bilden visar det aktuella området inringat med rött. Stora delar av anläggningen vid Löt syns. 

De nya lakvattendammen finns inte med på denna satellitbild. Hämtad från Google Earth.
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Bakgrund
CONEC konsulterande ekologer har på uppdrag 
Sörab undersökt ett framtida läge för en våtmarks-
anläggning. Arbetet har skett i samarbete med Mar-
gareta Friman Scharin på Friman Ekologikonsult.

Uppdraget har omfattat:
1. naturvärdesbedömning av ett område för ny 

våtmark nedströms Löts avfallsanläggning,
2. bedömning av våtmarkens (åtgärdens) inverkan 

på befintliga naturvärden och 
3. förslag på växtval/anpassningar i syfte att höja 

områdets naturvärden.

Beskrivning av vattendraget
Vattendraget inventerades 2014-10-11 av Hans-Ge-
org och Sonia Wallentinus samt Margareta Friman 
Scharin. En sträcka på ca 370 m inventerades. 

Dalgången består av en sprickdal där berget över-
lagras av sand eller sandig morän med upp till 1 
meters mäktighet. Ovanpå detta finns glacial och 
postglacial lera med på vissa ställen ett flera deci-
meter tjockt sand-/siltlager på 0,2-1,0 m djup.

Vattendraget är ett dike som till största delen är helt 
rakt och går i nordostlig riktning, se figur 2. På slu-
tet (längst i nordost) gör diket några krökar. Karte-
ringen är gjord från lakvattenutloppet i sydväst till 
Thomson-överfallet i nordost. Diket mynnar ca 4 
km nedströms i sjön Jälnan.

Bredden på vattenytan var ca 1,5 meter, något sma-
lare i början och något bredare i slutet. Vattendjupet 
uppmättes på två ställen som 25 resp. 28 cm. Diket 
är ett grävt dike genom f.d. åkermark med en skarp 

släntfot. Åkermarken är numera övergiven på norra 
sidan, som börjar växa igen med tallar. Troligen 
är marken delvis genomsläpplig (där sandlagren 
finns) varför tall har kommit in istället för lövsly. 
På södra sidan brukas marken troligen fortfarande 
som vall. Hästskötsel har bedrivits på gården Löt 
sedan lång tid tillbaka. Marken har varit uppodlad 
till åker åtminstone sedan början av 1900-talet 
(källa: Häradskartan från början av 1900-talet). 
Inget skuggande träd- eller buskskikt finns intill 
diket. Ett litet exemplar av vide (Salix sp) hittades 
dock i diket.

Botten består av lera. Grus och stenar saknas i stort 
sett, liksom någon större ansamling av detritus. 
Död ved saknas. Lämpliga lekmiljöer för öring och 
liknande fiskar saknas. Eftersom det finns vand-
ringshinder längre nedström är vandring av fisk 
från havet inte möjlig.

Vattendragets yta täcks till stor del, 25 - 80 %, av 
övervattensväxter. Övriga delar utgörs av fri vat-
tenyta. Från krökarna och ned till Thomsonöverfal-
let är växtligheten tätare. 

Övervattensväxterna domineras av bredkaveldun 
(Typha latifolia), mannagräs (Glyceria fluitans) och 
skogssäv (Scirpus sylvaticus). Andra arter är: bäck-
veronica (Veronica beccabunga), igelknopp (Spar-
ganium), jättegröe (Glyceria maxima), knappsäv 
(Eleocharis palustris), svalting (Alisma plantago-
aquatica), vasstarr (Carex acuta) och ältranunkel 
(Ranunculus flammula). 

I vattnet förekommer trådalger sparsamt. Ett fåtal 
exemplar av näckmossa (Fontinalis antipyretica) 
hittades.

Längs dikeskanten står växter som dunört (Epi-
lobium sp.), grenrör (Calamagrostis canescens), 
hundäxing (Dactylis glomerata), hästhov (Tus-
silago farfara), maskros (Taraxacum vulgare), 
revfingerört (Potentilla reptans), storven (Agrostis 
gigantea), timotej (Phleum pratense), topplösa 
(Lysimachia thyrsiflora), vattenskräppa (Rumex hy-
drolapathum), veketåg (Juncus effusus), åkertistel 
(Cirsium arvense), åkerfräken (Equisetum arvense) 
och älgört (Filipendula ulmaria). Under våren 
2013, se figur 5, blommade även kabbleka (Caltha 
palustris) i diket.

På fastmarken intill diket växte flenört (Scrophu-
laria nodosa), grässtjärnblomma (Stellaria grami-
nea), gullris (Solidago virgaurea), gulmåra (Ga-
lium verum), gulvial (Lathyrus pratensis), hundkex 
(Anthriscus sylvestris), hundäxing (Dactylis glome-
rata), hönsarv (Cerastium fontanum), kråkvicker 
(Vicia cracca), maskros (Taraxacum vulgare), 
midsommarblomster (Geranium sylvaticum), obest. 
starr (Carex sp.), revfingerört (Potentilla reptans), 
revsmörblomma (Ranunculus repens), rödklöver 
(Trifolium pratense), rölleka (Achillea millefo-
lium), rörflen (Phalaris arundinacea), skogsklöver 
(Trifolium medium), smultron (Fragaria vesca), 
småborre (Agrimonia eupatoria), storven (Agros-
tis gigantea), strätta (Angelica sylvestris), timotej 
(Phleum pratense), fyrkantig johannesört (Hype-
ricum maculatum), vänderot (Valeriana sambuci-
folia), åkertistel (Cirsium arvense), ängsgröe (Poa 
pratensis) och ängssvingel (Festuca pratensis). 
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Figur 2. Aktuellt område från Google Earth. Bilden är vriden för att passa in på sidan. 
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Dessutom växer tall (framförallt) och gran på den 
f.d. åkermarken.

Vid en sökning på Artportalen (Artportalen 2014) 
finns inga noteringar om några andra arter än fåg-
lar. Totalt har 110 fågelarter noterats inom Lötom-
rådet. Av dessa har 33 arter troligen häckat någon 
gång under perioden 2000 - 2014. 

Nio av dessa arter är  knutna till de dammar som 
har skapats för rening av lakvatten. Detta gäller 
t.ex. kricka, gräsand, knipa, smådopping, svart-
hakedopping, rörhöna, sothöna, drillsnäppa och 
skogssnäppa. Ingen av dessa arter skulle ha häckat 
inom området utan de tillskapade våtmarkerna. 

Ytterligare en art är knuten till själva anläggnings-
verksamheten. Mindre strandpipare har troligen 
häckat, p.g.a. anläggningsarbetena, då den gillar 
nyanlagda, vegetationsfria ytor. Dessutom obser-
verades vid vårt besök i oktober en forsärla vid 
de nedre dammarna.  Forsärla är ganska ovanlig i 
östra Svealand.

Ingen av de övriga arterna är direkt knuten till mil-
jön kring diket. Övriga fågelarter är istället fram-
förallt knutna till omgivande skogsmiljöer.

Dagens naturvärde
Inga rödlistade eller hotade arter har hittats, diket 
är kraftigt omgrävt och inga leklokaler för mer 
krävande fiskarter finns. Enligt uppgifter från Sörab 
är diket ibland helt uttorkat. Omgivande natur har 
ett lågt naturvärde.

Naturvärdet är därför lågt.

Våtmarksanläggningens inverkan på 
befintliga naturvärden
Beskrivning av förslag
I förstudien föreslås att diket schaktas och dämms, 
så att ett bredare våtmarksområde (ca 1 ha) än 
dagens dike, skapas, se figur 3. Vattenytan kommer 
att fluktuera med flödet och möjlighet ska finnas att 
torrlägga våtmarksytorna.

Renat lakvatten och uppströmsvatten från diket 
leds in i ett 2 meter djupt avsättningsmagasin som 
rymmer 1 500 kbm. Från magasinet leds vattnet in i 
ett område som är 40 * 30 m med ett vattendjup på 
bara 1 dm. Detta område (”Filterhyllan”) planteras 
med starr. Efter detta leds vattnet till en långsträckt 
våtmarksdel 240 * 30 m (”Blöten”) med ett vatten-
djup på ca 3 dm. Släntlutningen här är 1:5. Våtmar-
ken avslutas med en utloppsdamm där vattendjupet 
är drygt 1,5 m och har en volym om 2 400 kbm.

I området kommer växter som skogssäv, igelknopp,  
fackelblomster, svärdslilja, vasstarr och andra starr-
arter att planteras. I området växer idag skogssäv, 
igelknopp och vasstarr. Fackelblomster och svärds-
lilja är vanliga arter i närområdet. I Blöten kommer 
även gräsfrö med rörflen att sås. På alla schaktade 
ytor kommer gräsfröblandningar att sås in. Un-
dervattensväxter hämtas från närliggande lokaler i 
samma vattensystem.

För att våtmarken inte ska växa igen föreslås att 
sidorna av dammen och slänterna slås en gång per 
år. Även våtmarken föreslås slås, ca vartannat år, 
genom att halva ytan slås årligen.

Inverkan
Genom att bredda vattenytan och skapa ytor som 
oftast är vattenhållande, skapas en högre biologisk 
mångfald än idag. De våtmarksanläggningar som 
redan har skapats inom anläggningsområdet har 
som synes redan lockat till sig flera fågelarter som 
häckar i eller nära dammarna. Flera av dessa är 
intressanta/ovanliga som t.ex. smådopping, rörhöna 
och svarthakedopping. Att en så ovanlig art som 
forsärla hittar till reningsdammarna vid Löt visar 
på att även anlagda vatten kan vara värdefulla.

Redan efter några månader kan flera fågelarter ha 
hittat till de skapade våtmarker och efter några år 
har de flesta arter som hör hemma i miljön hittat till 
de nya våtmarksmiljöerna. 

Anläggningens olika vattendjup har också bety-
delse för att olika arter ska hitta till anläggningen, 
liksom släntlutningen (lutningen är t.ex. utmärkt 
för groddjur). De förslag som är beskrivet i förstu-
dien är väl utformat både vad gäller utformning, 
växtval och skötsel.

Underlag
Artportalen. 2014. http://artportalen.se/ Besökt 

2014-10-20. Artportalen drivs i Sverige av Art-
Databanken SLU och i Norge av Artsdataban-
ken, i samarbete med Artportalsrådet och dess 
medlemmar.

WRS. 2014a. Löts våtmark förstudie. På uppdrag 
av Sörab.

WRS. 2014b. PM. Löts våtmark - möjligheter till 
kompletterande åtgärder. På uppdrag av Sörab.



7
Figur 3. Huvudförslaget till våtmarksanläggning (WRS 2014a). 
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Figur 3. Tillflödet från lakvattnet till vänster. Högst upp till vänster diket åt nordost från traktorbron, mellersta bilden åt samma håll med vid krökarna, till hö-
ger närbild av diket med bl.a.mannangräs. Längst ned till höger utsikt från nordost mot anläggningen, diket finns i mitten av dalgången.
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Figur 4. Diket mot sydväst med ett rensgaller i fonden. Till höger högst upp, närbild på rensgallret, till höger längst ner Thomsonöverfallet.
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Figur 5. Bilder tagna under vintern 2011-12 till vänster och våren 2013 till höger. Överst diket nedströms, nederst diket uppströms och med utloppsdiket från 
reningsdammarna i bildernas vänstra kant.
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