
Dammar vid Anten
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Mindre fosfor till Anten
Sedan lång tid har Anten fått mer fosfor än vad som är bra. Ett tag var sjön hotad av åter-
kommande algblomningar och syrgasbrist på bottnen. Sedan situationen uppmärksamma-
des på åttiotalet har flera åtgärder vidtagits och det akuta hotet minskat. Men för att nå
målen enligt vattendirektivet måste mängden fosfor som når Anten minska än mer.

Åtgärder i vattenflödet
För att nå målen måste det till flera åtgärder. Man kan minska vid källan genom att åtgärda
enskilda avlopp, förbättra reningen i reningsverken och kalka på jordbruksmarken. Men
det räcker inte utan vi måste även göra åtgärder i vattendragen. Den utdikning som gjordes
för runt hundra år sedan hade tyvärr den bieffekten att den minskade vattendragens natur-
liga rening. De åtgärder som föreslås i denna rapport är sådana som är tänkta att återskapa
lite av den naturliga reningen som de gamla våtmarkerna hade innan de dikades ut. Den to-
tala reningseffekten blir inte lika stor men de ytor som tas i anspråk är också mycket min-
dre än de som dikats ut.

De åtgärder som föreslås här är av några olika typer och valet av typ har gjorts utifrån
platsens förutsättningar. För att partiklar med fosfor på ska kunna sjunka till botten och
fastna får inte vattnet rinna för fort och då är små dammar i stora vattendrag inte så effekti-
va. En annan viktig förutsättning är att så lite material som möjligt ska behöva flyttas då
grävmaskintid kostar mycket pengar. De lokala förutsättningarna kan vara mycket olika
och vid små jobb är kostnaden för att etablera sig en stor andel.

Reningsgrad och kostnad
Reningseffekten för den enskilda åtgärden är svår att beräkna och tyvärr alldeles för dyr att
mäta upp i efterhand. De kunskaper om olika faktorer som påverkar reningen kommer från
forskningsprogram där noggranna mätningar gjorts i ett antal objekt under längre tid.
Huvudmålsättningen i detta projekt har inte varit att i första hand optimera reningseffek-
ten även om goda förutsättningar för rening varit en viktig faktor i urvalet. Huvudmålsätt-
ningen har varit kostnadseffektiva lösningar; lösningar som kunnat skapa stor dammvolym
med liten grävinsats och placeringar där marken ofta varit svårbrukad. Siffror om 1 000 kg
kväve och 160 kg fosfor per ha kan anges som möjlig reningseffekt. I Höje å anges
370–2 290 kg kväve och 15–46 kg kväve som reningsresultat. I Höje å har inriktningen mot
kväverening varit viktigare då vattendraget mynnar i havet och inte i någon sjö.

Storleken på de upptagna objekten i detta projekt varierar stort; från 0,03 till 4,7 ha.
Grävarbeten står inte i direkt proportion till de berörda ytorna så kostnaden varierar stort
mellan objekten; från 16 000/ha till det tiodubbla. De små objekten skulle bli ännu dyrare
om man använder en dyr munk i stället för en billig snabel som utlopp. De mindre objekten
kan ändå bli billiga om man har tillgång till en egen maskin och överblivna rör.

De åtgärder i vattendragen som föreslås här har i många fall andra effekter än fosforre-
ningen. De kan i vissa fall vara bättre på att rena kväve än fosfor vilket inte har betydelse för
Anten men är positivt för miljön i havet. De kan också ge en vattenspegel att njuta av och de
kan fungera som viltvatten och dra sjöfågel. Många av åtgärderna har också en dämpande
effekt på vattenföringen och kan därmed minska erosionen nedströms.



Typer av åtgärder
De åtgärder som föreslås kan sorters i mer eller mindre renodlade typer. Ibland har en åt-
gärd flera kombinerade effekter och gränsdragningen mellan typerna är inte helt klar.

� Damm i huvudflöde/större biflöde

� Utflackning och fördjupning av vattendraget

� Damm för dräneringsvatten/sidoflöde

� Översvämningsyta

� Meandring

Damm i huvudflöde/större biflöde
Dammar i huvudflödet ligger högt upp i systemet, där vattendraget är så litet att dammen
inte behöver bli så stor för att kunna märkas på vattenhastigheten. 9 st.

Utflackning och fördjupning av vattendraget
Genom att ge vattendraget ett större utrymme för högflöden kan vattenhastigheten min-
ska. Om det översvämmade vattnet med minskad hastighet passerar obrukade vegetation-
sytor byts erosion mot sedimentation av partiklar. Djupzoner för sedimentation vid lägre
flöden kompletterar åtgärden. 3 st.

Damm för dräneringsvatten/sidoflöde
Längre ner i systemet är det svårt att skapa åtgärder för hela vattendraget. Men i många fall
går det att bryta dräneringsledningar och skapa en liten damm för att rena detta vatten.
Partiklarna i dräneringsvattnet är ofta små och lång omsättningstid är att rekommendera.
18 st.

Översvämningsyta
Vid höga flöden drar vattnet ofta med sig extra mycket partiklar. En del av detta vatten kan
ofta ledas in en sidodamm där vattnet får sakta ner och lämna sitt partikelinnehåll. Ande-
len vatten som kan tas om hand kan ses som liten men om man kan fånga lite av vattnet när
det är stigande så brukar det innehålla mera näringspertiklar än det som kommer senare. 7
st.

Meandring
På en del av åsträckningen har tidigare meandringar rätats ut. Uträtningen gör att vatten-
dragets lutning ökar och därmed vattenhastigheten. Uträtningen påskyndar flödet nedåt
vilket ökar risken för översvämning nedströms. Erosionen ökar och möjligheten till sedi-
mentation minskar. I ett meandrande vattendrag är också vattenutbytet med flodbädden
större och de processer som renar vatten från kväve gynnas. 2 st.

Många objekt
Summerar man listan ovan blir det 39 objekt. I objektsredovisningen finns 31 st upptagna.
De 7 översvämningsytorna ingår i dräneringsvattendammar och två objekt längst ner i Mör-
landaån ligger på samma plats och är beroende av varandra. Naturligtvis finns det betydligt
många fler möjliga objekt. Vid inventerringen längs ån mättes drygt 80 dräneringsrör in.
Ett drygt tjugotal av dessa mynnar i de dammar som redovisas men de flesta är inte med-
tagna. Och det finns ett betydligt större antal rör sominte mätts in. I många fall skulle en



åtgärd vid dessa medföra ett större intrång på odlingsmarken men det finns en större
mängd smådammar som är möjliga att anlägga.

Den samlade ytan för dessa objekt blir 15 ha. Med en möjlig reningseffekt om 1 000 kg
kväve och 160 kg fosfor per ha skulle därmed 15 ton kväve och 2,4 ton fosfor om året hin-
dras från att nå Anten. Detta till en investeringskostnad om knappt två miljoner.

Loobäcken

Mörlandaån

Mellbyån
19 dammlägen

5 dammlägen
1 meandring

6 dammlägen
1 meandring



Loobäcken

Mörlandaån

Mellbyån

9 huvudflödesdammar
även större biflöden

Loobäcken

Mörlandaån

Mellbyån

3 utflackning/fördjupning



Loobäcken

Mörlandaån

Mellbyån

11 dräneringsdammar

Loobäcken

Mörlandaån

Mellbyån

7 dränerings +
högflödesdammar



Loobäcken

Mörlandaån

Mellbyån

2 meandringar



Att tänka på när man bygger en fosfordamm

Nytt sätt att rensa diken inom dikningsföretag
Stora delar av avrinnignsområdet omfattas av dikningsföretag. I dessa regleras att diken ska
grävas upp till en angiven profil och detta görs med jämna mellanrum. När diket då är nyg-
rävt blir avrinningen snabb och möjligheten till fosforrening obefintlig. Ett sätt att upprät-
thålla avvattningen utan att skapa allt för stora miljöproblem skulle kunna vara att införa en
ny grävregim. I stället för att gräva hela vattendraget vid ett tillfälle kan man dela upp grä-
vandet på så sätt att hundra meter grävs och hundra meter hoppas över. Vid nästa grävning
tas de hundra meter som hoppades över och man hoppar över den sträcka som grävdes för-
ra gången. Grävinsatser får då göras oftare då man bara gräver hälften varje gång. Kostna-
den ökar då det naturligtvis blir en mindre kostnad för att hoppa över hundra meter. Dikets
bromsande effekt blir aldrig så hög som innan en grävning enligt det gamla mönstret då
hälften av sträckan är mer nygrävd. Om det fungerar juridiskt kan man gräva mer sällan
utan att nå den ur flödessynpunkt sämsta situationen som fanns innan.



Anläggning nrVattendrag Objekt yta
ha ha

1

2 1:13 söder om ån 36 0,921 2,6%

2 1:13 norr om ån 20 0,950 4,8%

3 1:13 norra delen 12 0,117 1,0%

4 Bredvid Myrbäcken, nedre 71 0,269 0,4%

5 Bredvid Myrbäcken, övre 8 0,148 1,8%

6 8 0,185 2,4%

7 Nedre korvsjön 18 0,248 1,4%

8 Övre korvsjön 12 0,219 1,8%

9 Nedan reningsverket 34 0,424 1,3%

10 Udden ovan reningsverket 9 0,077 0,8%

11 Korvsjön mitt emot isbanan 409 0,292 0,1%

12 239 0,795 0,3%

13 169 0,714 0,4%

14 4,704 0,1%

15 0,924 0,0%

16 64 0,305 0,5%

17 16 0,096 0,6%

18 12 0,261 2,2%

19 255 0,353 0,1%

20 a

20 b 52 0,146 0,3%

21 2 0,035 1,5%

22 75 0,396 0,5%

23 Skattegården 248 0,287 0,1%

24 Höggärdet 82 0,372 0,5%

25 Sjötorp nedre 1 0,035 3,3%

26 Sjötorp övre 2 0,030 1,7%

27 Sjötorp dalen 85 0,416 0,5%

28 Nedan kvarnen 13 0,124 1,0%

29

30 Flaskhall 107 0,603 0,6%

31 357 0,719 0,2%

Avrinnings-
område

Andel
av avro

Kostnad
med munk

kostnad
per ha

Kostnad med
snabel

kostnad
per ha

Mellbyån Dammen vid Gräfsnäs

Mellbyån 130 400 141 509

Mellbyån 114 000 119 995

Mellbyån 34 400 293 910

Mellbyån 56 450 209 475

Mellbyån 40 250 271 146 25 250 170 098

Mellbyån Norr Källebacken 42 200 228 127 27 200 147 040

Mellbyån 32 000 128 994

Mellbyån 32 000 146 339

Mellbyån 68 000 160 299

Mellbyån 29 600 386 899 14 600 190 835

Mellbyån 26 000 89 030

Torpabäcken Torpabäcken nedan biflöde 60 000 75 496

Torpabäcken Torpabäcken ovan biflöde 60 000 84 038

Mellbyån Breddningsmaden 3 917 75 000 15 945

Mellbyån Sågen St Mellby 3 260 225 000 243 414

Mellbyån Nedan järnvägsbron, Ubby 56 000 183 335

Mellbyån Gendalen 30 500 317 037 15 500 161 117

Mellbyån Gendalen dikesdamm 27 500 105 512

Mellbyån Uppegården 62 000 175 433

Mörlandaån Meandring av Mörlandaån 1 838 63 000

Mörlandaån Damm i nuvarande åfåra 27 500 188 518 12 500 85 690

Mörlandaån Västergården 24 200 694 857 9 200 264 161

Mörlandaån Söder Borrås 56 000 141 433

Mörlandaån 41 000 142 908

Mörlandaån 64 400 173 134

Loån 25 250 713 313 10 250 289 563

Loån 22 700 750 171 7 700 254 463

Loån 30 800 74 102

Loån 34 400 277 657

Loån Meander vid Vallen 1 303 27 000

Loån 74 000 122 738

Loån Upplo 230 000 319 845

Sammanställning av kalkylerad kostnad för objekten
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