
Kartläggning av 
påverkade våtmarker 
i Härryda kommun



Uppdraget
Uppdraget innefattade en kartläggning av påverkade våtmarker i 
Härryda kommun.

Utredningen syftade även till att klargöra vilka våtmarker som 
lämpade sig bäst för restaurering i avseende att: 

• öka den vattenhållande förmågan och minska risken för 
översvämningar

• återställa/förbättra grundvattenbildning

• minska läckage av växthusgas

• gynna den biologiska mångfalden 

Både GIS-analyser och fältbesök ingick i uppdraget.



Vi som har jobbat 
med uppdraget

• Hannes Byström – Biolog 
med fokus på våtmarker och 
GIS. Har varit 
uppdragsledare och 
huvudsaklig utförare av 
uppdragets alla moment.

• Vilhelm Moran – Biolog med 
fokus på akvatiska miljöer. 
Har arbetat med flera av 
uppdragets moment och 
utfört en stor del av 
fältarbetet.

• Amanda Gudmundson –
Biolog med fokus på vatten. 
Har granskat rapporten.

• Sofi Ahlström– Civilingenjör 
och affärsområdeschef. Har 
stöttat Hannes i rollen som 
uppdragsledare.



Metodik

Uppdraget har genomförts i tre huvudsakliga 
steg:

1. Analys och prioritering med GIS

2. Fältbesök av prioriterade våtmarker

3. Slutprioritering genom semikvantitativ 
bedömning



Metodik – Analys 
och prioritering 
med GIS 

Hela kommunen analyserades visuellt m.h.a. ett rutnät.

Kartor över torv och markfuktighet pekar effektivt ut våtmarker.

Höjddata och flygfoton kan hjälpa till att bedöma påverkan.

Sammanlagt pekades 903 våtmarker ut som troligt påverkade.



Metodik – Analys 
och prioritering 
med GIS forts.

För att välja ut våtmarker som ansågs extra lämpliga för åtgärder användes 
några generella principer:

• Stora och/eller kraftigt påverkade våtmarker prioriterades baserat på den 
potentiella miljönyttan och kostnadseffektiviteten vid restaurering. 

• Vidare prioriterades våtmarker baserat på förekomst av signifikanta 
motstående intressen, så som infrastruktur och bostäder

• Totalt pekades omkring 100 våtmarker ut som extra lämpade för 
restaurering, men bedömningen är att betydligt fler är goda kandidater 
för restaurering.



Metodik – Fältbesök 
av prioriterade 
våtmarker

Av de 100 våtmarker som pekats ut 
som extra lämpliga för restaurering 
via GIS besöktes 51 i fält.

Detta gav en fördjupad bild av 
våtmarkens påverkan, motstående 
intressen, naturvärden mm.

Diken utgjorde den vanligaste 
påverkansfaktorn för de besökta 
våtmarkerna, men även 
sjösänkning, vattendragspåverkan, 
torvtäkt, körskador, påverkan på 
tillflöde, omgrävt utflöde, annan 
markanvändning (exempelvis väg, 
flygplats, täkt, bostäder) osv.



Metodik –
Slutprioritering genom 
semikvantitativ 
bedömning

De 51 våtmarker som besökts i fält 
genomgick en semikvantitativ 
bedömning för att få en bild av den 
potentiella miljönyttan som en 
restaurering kunde tänkas medföra.

Fyra olika ekosystemtjänster skulle 
bedömas; vattenhållande förmåga, 
biologisk mångfald, 
grundvattenbildning och kolinlagring.

De parametrar som användes var bl.a. 
våtmarkens storlek, grad av påverkan, 
sammansättning av jordarter och 
förekomst av kända naturvärden.

Ihop med information från fält kunde 
37 av 51 våtmarker anses lämpliga för 
restaurering. Dessa presenteras även i 
rapporten.



Särskilt bra 
restaureringsobjekt

Objekt 7 – Lundsmossen/Pinntorp

Ca 60 hektar påverkat mossekomplex 
och vattendrag.



Särskilt bra 
restaureringsobjekt

Objekt 2 och 3 – Håle dal/Hårskeröds
mosse

Högmosse på ca 27 hektar och mindre
strandvåtmark på ca 7 hektar.



Övriga frågor 
och vägen 
framåt


