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Utredningen

Underlag för det fortsatta arbetet 

1. Klargöra de formella förutsättningarna för 
markavvattningsföretaget 

2. Genomföra en enkät 

3. Hydrologisk modellering av nuläge och efter urval 
av sex vattenvårdande åtgärder.





1. Förutsättningarna för 
markavvattningsföretaget 

• Syftet med torrläggningsföretaget bedöms kvarstå idag då markanvändningen inom 
båtnadsområdet även idag till stora delar är odling. 
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• Mindre ändringar kan hanteras genom överenskommelse med styrelsen/
deltagarna medan större ändringar bör hanteras genom omprövning i 
domstol. 

• Åtgärder som enbart berör båtnadsområde och därmed kostnadsfördelning för 
underhåll, och inte själva vattenanläggningen, kan i många fall regleras 
genom avtal med direkt berörda markägare. I vissa fall bör åtgärder regleras 
med företaget genom överenskommelse eller omprövning. 



2. Enkäten

Enkäten skickades ut till 187 adressater (fastighetsägare) och omfattade 
215 fastigheter (vissa adressater äger flera fastigheter). 163 av 
utskicken skickades till unika mottagare, det vill säga fastighetsägare 
som inte är skrivna på samma adress. 

Brev + påminnelse skickades ut med post.

Enkäten var digital i ”maptionnaire” där enkätfrågor kombineras med 
kartunderlag.

Svarstiden var 1 månad.

31 svar på enkäten inkom. Alla respondenter svarade inte på samtliga 
frågor. 4 av respondenterna svarade endast på ett fåtal inledande frågor. 
Det kan handla om att de inte ansåg sig vara relevanta för enkätens 
syfte. Svarsfrekvensen låg således strax under 20%. 







Värt att notera:
• 11 svarar NEJ/VET EJ om de ingår i 

markavvattningsföretaget (alla 
svarande har fastigheter som berörs 
av båtnadsområdet)

• 15 svarar JA, av dem är 4 insatta i 
tillstånd, båtnad och villkor





Värt att notera:
• Ungefär hälften upplever problem 

med vattenflöden som påverkar 
den egna verksamheten

• Två tredjedelar upplever problem 
med vattenkvalitet/övergödning





Värt att notera:
• Svarande ser störst potential i anläggning eller restaurering av våtmark/sjö, 

både för att stabilisera vattenflöden och reducera näringsläckage.
• Avsläntning/tvåstegsdiken och biotopvård potential att stabilisera 

vattenflöden.
• Skyddszoner, fånggrödor, fosfordammar och strukturkalkning potential att 

reducera näringsläckage.



8. Finns det finns områden på den 
mark som du äger eller brukar eller på 
andra platser längs med 
Åkerströmmen där du upplever att det 
ofta blir översvämningar eller 
vattenansamlingar– kan du rita ut 
dessa på kartan? 

14. Finns det platser inom 
Åkerströmmens åsystem där du tror 
att det skulle vara viktigt med 
vattenvårande åtgärder för att 
stabilisera vattenflöden, minska 
näringsläckage eller annat? Var? 
Kryssa i på kartan



Värt att notera:
• Få anser att åtgärderna 

inte är effektiva
• Hinder främst administrativt 

krångel, minskad brukbar 
areal, kostsamt



Värt att notera:
• Endast ett fåtal svarande 

anser att information, dialog 
och samverkan fungerar 
fördelaktigt för att få tillstånd 
vattenvårdande åtgärder. 
Stärks av fritextsvaren.



3. Hydrologisk 
modellering

Om 100-årsflöde inträffar -
översvämningarnas utbredning, 
vattendjup och flödeshastighet 
(erosionsrisk), i 

• NULÄGE

• EFTER TEORETISKA ÅTGÄRDER:

1. Skyddszon/ekologiskt funktionell 
kantzon i huvudfåran. 

2. Våtmarks-/sjörestaurering

3. Skyddszon/e.f.kantzon utanför 
båtnadsomr.

4. Skyddszon/e.f.kantzon i huvudfåran

5. Våtmarks-/sjörestaurering

6. Skyddszon/e.f.kantzon i huvudfåran 







Nuläget 100-årsflöden Modellering efter åtgärder 100-årsflöden



Förslag till fortsatt arbete
”Åkerströmmen – utredning av markavvattningsföretag 
och åtgärdsplanering”

1. Översyn av fastighetsägarförteckning. 

2. Inventering/mätning i fält och flödesmätning - kontrollera 
fixpunkter, nivåer och profiler, ursprungligt djup och läge, 
vattennivåer kontra flödet, kulvertar, förändringar i 
markanvändningen, samt dammanordningen nedströms bron som 
beskrivs i tillståndet. 

3. Bedömning av dräneringsbehovet. 

4. Detaljerad modellering av hydraulik, verifierade beräkningsresultat 
och konkretiserade åtgärdsförslag. 

5. Metodutveckling omprövning. 

6. Utveckling av miljöövervakning och åtgärdsuppföljning. 

7. Åtgärder utanför huvudfåran.



Flödesmätare i Holmbroån



Förslag till fortsatt arbete
”Åkerströmmen – utredning av markavvattningsföretag 
och åtgärdsplanering”
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vattennivåer kontra flödet, kulvertar, förändringar i 
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beskrivs i tillståndet. 

3. Bedömning av dräneringsbehovet. 

4. Detaljerad modellering av hydraulik, verifierade beräkningsresultat 
och konkretiserade åtgärdsförslag. 

5. Metodutveckling omprövning. 

6. Utveckling av miljöövervakning och åtgärdsuppföljning. 

7. Åtgärder utanför huvudfåran.

8. Ökad dialog med markägarna - rådighetsfrågorna är centrala
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