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1 Inledning och avgränsning 

Detta är en bilaga till rapporten Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Vattholmaån. Bilagan 

innehåller åtgärder som återställande av sänkta sjöar och anläggande av våtmarker för förbättrad 

hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd i Vattholmaåns avrinningsområden. Hydrologisk 

regim beskriver vattenflöden och vattenståndsförändringar och det morfologiska tillståndet kan 

ses som den fysiska formen hos sjöar och vattendrag och inkluderar bland annat djup- och 

formförhållanden, bottensubstrat och svämplan. Förslagen i denna bilaga kan inte anses vara 

heltäckande och platserna har heller inte besökts i fält. 

2 Tidigare utredningar och åtgärdsförslag 

I Förstudie Vattholmaån (WRS AB, 2020a) har ett antal åtgärdsplatser inom Vattholmaåns 

avrinningsområde identifierats med syfte att stärka landskapets egen förmåga att kvarhålla 

vatten, balansera vattenflöden och bilda grundvatten. Studien avgränsades till Vattholmaåns 

sträckning från Dannemorasjön i norr till Vattholma tätort i söder. Detta område har genom 

århundraden påverkats av sänkningar och regleringar för jordbruksändamål och dåtidens 

gruvnäring. 

I förstudien har åtgärdsförslag för återskapande av de avsänkta sjöarna Dannemorasjön, 

Knivstasjön, Stocksjön och Salstasjön tagits fram. Nedan beskrivs översiktligt åtgärdsförslagen 

för de tre förstnämnda. Återskapande av Salstasjön har inte betraktats som en prioriterad åtgärd 

av myndigheter och beskrivs därför inte i denna bilaga. En dämning/grävning av våtmark vid 

Säbytorp och upptröskling vid Skyttorps badplats har också föreslagits i studien. För detaljer 

kring de åtgärdsförslagen hänvisas till förstudien. 

Ett förslag till omvandling av den torrlagda sjön Gruvsjön har tidigare tagits fram av bland 

annat Dannemora Biologiska Förening men har inte givits hög prioritet av berörda myndigheter 

och beskrivs därför inte i denna bilaga (Brunberg och Blomqvist, 1998). 

Dannemorasjön 

Dannemorasjön bedöms som den enskilt viktigaste naturliga sjön i Vattholmaåns 

avrinningsområde men har till följd av avsänkningar återkommande problematik med bland 

annat syrebrist, fiskdöd, särskilt vintertid (Stenius, 2007; WRS AB, 2020a) och igenväxning av 

strandkanter och -ängar vilket även gör den mer fågelfattig (Upplands Fågelskådare, 2021). 

Flera utredningar har tidigare genomförts med syfte att höja vattennivån i Dannemorasjön men 

utan någon vidtagen åtgärd (WRS AB, 2020a). Att utforma ett genomförbart förslag är 

komplext med hänsyn till den historiska påverkan på sjön, uppströms regleringar av dammar 

och intressen som friluftsliv, närboende, fiske och jordbruk. I förstudien beskrivs emellertid två 

potentiella platser för att höja sjöns vattennivå genom dämning.  

I detta underlag till lokalt åtgärdsprogram har åtgärdsförslag för förbättrad hydrologisk regim 

och morfologiskt tillstånd inte varit det primära fokuset. Men genomförande av åtgärder för att 

förbättra Dannemorasjöns hydrologiska regim, morfologiska tillstånd, syreförhållanden och 

förutsättningar för välmående flora och fauna bedöms vara av yttersta vikt. 

Knivstasjön och Stocksjön 

Knivstasjön och Stocksjön är två avsänkta sjöar i Vattholmaån nedströms Dannemorasjön. Det 

åtgärdsförslag som finns för att höja vattennivån i sjöarna innebär en dämning med fast överfall 

som kombineras med omlöp för att möjliggöra passage av fisk och annan fauna. 
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Två alternativa dämningsnivåer har föreslagits strax söder om Knivstasjön vilka även skulle 

dämma Stocksjön (WRS AB, 2020a). Förslaget med den lägre dämningsnivån (+24,1 m) utreds 

nu vidare för att kunna genomföras. En teknisk beskrivning och MKB är framtagna (WRS AB, 

2020b, 2020c) och Figur 1 visar den maximala vattennivåns utredning enligt åtgärdsförslaget. 

Höjt vattenstånd i sjöarna bedöms bidra till större kapacitet att balansera flöden i Vattholmaån, 

återskapande av sjöytor, nyttjande av åns svämplan, buffring för översvämningar nedströms och 

även till förbättrad vattenkvalitet och biologisk mångfald (WRS AB, 2020c). Vid dämning kan 

Oxhagens naturreservat, som ligger strax uppströms Knivstasjön, komma att påverkas. 

 

Figur 1. Dämmet är markerad som en blå fyrkant i nedre delen av bilden. Vid en dämning vid 

denna punkt till en höjd på +24,1 m så blir den maximala vattenytans utbredning enligt den 

ljusblå ytan. Normalvattenytan får en något mindre omfattning. Figur hämtad från Förstudie 

Vattholmaån (WRS AB, 2020a).  
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3 Platsspecifika åtgärder 

Totalt identifierades elva åtgärdsförslag i denna utredning som främst bedöms förbättra 

hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd (Figur 2). Utav dessa elva är fem stycken 

återställande av sänkta sjöar och sex stycken anläggande av våtmark. 

 

Figur 2. Översikt av åtgärdsförslag för återställande av avsänkt sjö eller anläggande av 

våtmark. Bakgrundskarta: © Google Earth. 
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3.1 Åtgärdernas syfte 

Våtmarker och grunda sjöar kan naturligt växa igen med tiden och få ett nytt naturtillstånd, så 

kallad ”succession”. Denna naturliga process tar oftast lång tid och innefattar även naturliga 

störningar över tid som exempelvis bränder, översvämningar och bete. Mänskliga aktiviteter 

som dikning, sänkning av sjöar, rätning av vattendrag och exploatering har accelererat dessa 

naturliga successionsprocesser och i många fall tagit bort naturliga störningar. Detta har lett till 

att många sjöar, våtmarker och vattendrag har tappat sina ursprungliga vattennivåer och 

variation av vattentillgång över året. Detta påverkar i sin tur de djur och växter som är beroende 

av dessa miljöer och de lokala ekosystemen sätts i obalans. 

Generellt syftar därför dessa åtgärder till att återskapa de naturliga förhållandena på platsen så 

att de djur och växter som naturligt lever i dessa miljöer kan trivas och fortplanta sig där. 

Genom att återställa sänkta sjöar och skapa våtmarksmiljöer skapas en mer naturlig flödesenergi 

i vattendrag för transport och deposition av substrat, jämnare flöden och vattenståndsvariationer 

(hydrologisk regim). En mer naturlig utformning av bland annat vattendragens och sjöarnas 

kanter, bottensubstrat, svämplan och närområde (morfologiskt tillstånd) gör det också mer 

gynnsamt för etablering av fler arter på platsen, vilket ökar den biologiska mångfalden. 

Exempelvis gynnas groddjur, fåglar och pollinerande insekter av förslagen. Åtgärderna föreslås 

som regel där det naturligt redan är sumpigt och sank, inte bedrivs ett aktivt jordbruk och gärna 

i nära anslutning till tätorter för att stärka orternas rekreationsvärden.  

3.2 Prioritering av åtgärder 

Åtgärderna i Figur 2 har prioriterats på en skala från 1 till 4, där 1 anses ha störst 

genomförandepotential och ge en stor ekologisk effekt. Prioriteringen är delvis subjektiv men 

baseras på översiktliga bedömningar av topografiska förhållanden, markförhållanden och 

eventuell påverkan på jord- eller skogsbruk. Det har vägts in som en positiv aspekt om 

åtgärderna kan innebära mervärden ur rekreationssynpunkt. 

3.3 Teckenförklaring åtgärder 

Alla höjder anges i RH 2000. För skisser på åtgärder används följande teckenförklaring (se 

definitioner nedan): 

 

Vattenförekomst Här: en sjö, ett vattendrag eller en del av en sjö eller ett vattendrag som 

anses vara ”avgränsad och betydande” samt homogen (sett till 

exempelvis kemi, fysik och biologi). 

Övrigt vatten Sjö eller vattendrag som inte är tillräckligt stort för att vara en 

vattenförekomst. Exempelvis ska en sjö vara minst en 

kvadratkilometer. 

Jordbruksblock Ett vektorlager från Jordbruksverket som innehåller geografisk 

utbredning av maximalt stödberättigande jordbruksmark enligt EU:s 

definitioner. Dessa ytor kan ses som aktivt brukad mark eller bete. 
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4 Åtgärder med prioritering 1 

Åtgärder med prioritering 1 skulle generellt ge stor ekologisk effekt och ha påverkan på en 

större del av å- och sjösystemet. De bedöms också genomförbara och kan medföra mervärden 

som rekreation och biologisk mångfald av mestadels landlevande arter. 

Åtgärdsnummer 01.07-01 

Namn Skarnässjön (Dannemorasjön) 

VARO 01 Fyrisån Vattholma – Dannemorasjön 
07 Dannemorasjön 

Kommun Uppsala och Östhammar 

Typ av åtgärd Återställande av sänkt sjö 

Skiss 

 

Beskrivning Skarnässjön räknades innan sänkningarna som Dannemorasjöns södra del. År 
1979 sänktes sjöytan bland annat till följd av vassröjning i sjöns åfåra med 
djupskärande medel. Öster om Skarnässjön vid Kungstomt finns idag 
bebyggelse (Brunberg och Blomqvist, 1998). 

Genomförbarhet Sjöns vattenyta bör kunna höjas några decimeter till en nivå på cirka +25,2 
genom dämning av utloppet. Dämningen utförs genom att valla upp tvärs 
åkern vid utloppet tills dämmet ansluter till angränsande skogsmark. 
Nedströms dämmet behöver en så kallad ”sjönacke” eller liknande byggas upp 
med stenar som bildar en tröskel som är vandringsbar för fisk. 

En begränsad yta jordbruksmark väster och öster om sjön riskerar att 
påverkas negativt av dämningen då markens lägsta punkter ligger bara någon 
decimeter över föreslagen vattennivå. På ortofoton ser marken dock inte ut att 
vara produktiv odlingsmark, möjligen betesmark. Inga vägar bedöms påverkas 
negativt av förslaget. 

Observera att åtgärdsförslaget överlappar en högt prioriterad jordbruksåtgärd 
i form av en fosfordamm (07–02) för minskad fosfortillförsel till Vattholmaån 
som beskrivs i Bilaga 1. Denna behöver beaktas. 

Motivering prio Ett återställande av sjön anses vara den enskilt viktigaste åtgärden för 
vattensystemet i Fyris Östra Källor. Dannemorasjön är en sjö med en central 
roll för både vattenregleringen (översvämningsskydd vid högflöden och 
vattenbuffert vid lågflöden) och biologin i området. Återställs sjön minskar 
risken för fiskdöd och den biologiska mångfalden både på land och i vattnet 
gynnas. Idag finns endast ett par bryggor och cirka sju bostadshus runt sjön. 
Det finns alltså stora omkringliggande landytor runt sjön som skulle kunna få 
ökade rekreationsvärden vid en permanent vattenspegel med större 
utbredning. Påverkan av omgivande produktiv åkermark bedöms i 
sammanhanget vara begränsad. 
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Åtgärdsnummer 01–14 

Namn Igelsjön 

VARO 01 Fyrisån Vattholma – Dannemorasjön 

Kommun Uppsala 

Typ av åtgärd Återställande av sänkt sjö 

Skiss 

 

Beskrivning Igelsjön är en avsänkt skogssjö som håller på att växa igen och övergå till 
våtmark. Avrinningsområdet är 5 km2 stort och utgörs till stor del av 
skogsmark. Sjön hade tidigare en fördämning vid Igelsjötorp som revs på 
1800-talet, då även tröskelnivån sänktes. Sjön sänktes ytterligare på 1950-
talet då en tröskel grävdes bort straxt nedströms sjön. Totalt sett har sjön 
troligen sänkts med 0,3–0,5 m. 

I sjön finns bland annat bladvass, sjöfräken, säv, gul svärdslilja, 
bredkaveldun, starr och kräkklöver och flytbladsväxter. 

Genomförbarhet Idag ligger sjöns vattennivå på ca +29 m. Sjön skulle kunna höjas med 0,3–
0,5 m och alltså återställas till dess ursprungliga nivå utan att det innebär 
någon negativ påverkan på närliggande väg och järnväg. Skogsmarken 
närmast sjön skulle troligen påverkas marginellt då den generellt ligger i 
alla fall någon meter högre än sjöns nuvarande vattenyta.  

Motivering prio Återställs sjön gynnas den biologiska mångfalden i området. En väg går 
relativt nära sjön och via denna skulle sjön kunna tillgängliggöras som 
rekreationsområde för boende i Skyttorp, som ligger någon kilometer söder 
om sjön. Ingen åkermark påverkas negativt av förändringen. 
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5 Åtgärder med prioritering 2 

Åtgärder med prioritering 2 kan ha något mindre ekologisk effekt än de med prioritet 1, 

exempelvis åtgärd 01–05. De kan också ha stor ekologisk effekt men en eller flera faktorer 

påverkar betänkligt genomförande av åtgärden. Här påverkar till exempel lågt liggande vägar 

genomförbarheten av åtgärderna 09–13 och 09–14. 

Åtgärdsnummer 01–05 

Namn Våtmark vid Stora Botarby 

VARO 01 Fyrisån Vattholma – Dannemorasjön 

Kommun Uppsala 

Typ av åtgärd Våtmark 

Skiss 

 

Beskrivning Platsförslaget ligger på lågproduktiv åkermark uppepå kärrtorv. Inom 
avrinningsområdet finns ytterligare lågproduktiv jordbruksmark. Detta gör 
platsen inte särskilt intressant ur fosforavskiljningssynpunkt men skulle kunna 
bidra med biologisk mångfald. Våtmarken skulle få tillförsel av relativt 
näringsfattigt vatten och skulle kunna gynna exempelvis groddjur, fåglar och 
insekter i jordbrukslandskapet. 

Genomförbarhet Marken är relativt flack men en våtmark skulle troligen kunna skapas med 
kombinerad dämning och schaktning längs med befintligt åkerdike. Det skulle 
även bara estetiskt tilltalande med att anlägga en våtmark med växtlighet för 
biologisk mångfald. Den utpekade platsen passar sett till landskapet för en 
damm eller våtmark och den kan med fördel utformas betydligt större än utritad 
i skissen (som mer är formen av en fosfordamm). 

Motivering prio Platsförutsättningarna bedöms som goda med avseende på tillrinning, topografi 
m.m. 
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Åtgärdsnummer 09–13 

Namn Filmsjön 

VARO 09 Fyrisån - Sundbroån 

Kommun Östhammar 

Typ av åtgärd Återställande av sänkt sjö 

Skiss 

 

Beskrivning Filmsjön är kraftigt igenvuxen med mäktiga bälten av bladvass, säv och 
vattenaloe. I början av 1980-talet grävdes kanaler i vassarna, vilket förändrade 
flödet genom sjön betydligt och skapade den våtmark som finns där idag. 
Syrgasförhållanden är mycket låga vintertid och risken för fiskdöd är stor.  

Tidigare var sjön en fin fågellokal, men dess värde har minskat på grund av den 
kraftiga igenväxningen (Upplands Fågelskådare, 2021). Sjöns avrinningsområde 
är ca 12 km2 stort och ungefär hälften av ytan utgörs av skogsmark och en 
tredjedel av jordbruksmark (Brunberg och Blomqvist, 1998). 

Genomförbarhet Vattennivån i filmsjön skulle kunna höjas från nuvarande +25,2 till förslagsvis 
+25,6 genom dämning vid sjöns utlopp intill väg C718. Öster om sjön sluttar 
marken och ett skogsparti avgränsar sjön mot angränsande åkermark, som inte 
bedöms påverkas av vattennivåhöjningen. Väster om sjön kan betesmark och ett 
fåtal åkrar påverkas negativt av vattennivåändringen men närliggande gårdar 
ligger på en högre nivå i landskapet. 

Vägen väster om sjön har dock några låglända partier kring +26,1–26,2. 
Ogynnsamma dräneringsförhållanden bedöms föreligga om avståndet mellan 
vägens terrassyta och grundvattenytans eller sjöytans medelnivå är mindre än 
0,5 m (Trafikverket, 2011). Om vägens överbyggnad exempelvis skulle vara 
0,5 m krävs alltså ett vertikalt avstånd på 1 meter mellan sjöytan och vägens 
överkant. I detta fall skulle vägen på sina ställen behöva höjas med 0,4–0,5 m. 

Motivering prio Återställs sjön gynnas den biologiska mångfalden och sjön kan bli en bättre 
fågellokal. Eftersom sjön ligger nära både Österbybruk och flertalet mindre 
samhällen kan höga rekreationsvärden uppnås. Påverkan på omgivande 
produktiv åkermark bedöms som begränsad men en åtgärd kräver troligen en 
höjning av vägbanan vilket kan vara kostsamt. 
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Åtgärdsnummer 09–14 

Namn Lillbyasjön 

VARO 09 Fyrisån - Sundbroån 

Kommun Östhammar 

Typ av åtgärd Återställande av sänkt sjö 

Skiss 

 

Beskrivning Lillbyasjön sänktes under 1700- och 1800-talen i samband med sänkningen av 
Dannemorasjön och Filmsjön. Sjön är kraftigt igenväxt och håller på att övergå 
till våtmark. Syrefattiga förhållanden och fiskdöd är ett återkommande problem 
men sjön är fortfarande relativt rik på fågelliv. 

Olika åtgärder har genomförts för att begränsa vassvegetationens utbredning 
bland annat genom strandbete med nötkreatur. Möjligheterna att åtgärda 
problemen i sjön är tidigare bedömda som små utan att göra något ingrepp 
(Brunberg och Blomqvist, 1998). Sjön är dock en bra fågellokal och har klassats 
med högt naturvärde (klass III) i Naturvårdsprogrammet för Uppsala län. 

Genomförbarhet Sjöns vattenyta skulle kunna höjas ett par decimeter till nivån +25,9. Dämning 
kan då ske vid sjöns utlopp invid väg C718. Vägens lägsta punkt är idag +26,4, 
alltså bara 0,5 m ovanför föreslagen vattenyta. Om vägen idag är 
funktionsduglig bör det då räcka med att höja vägens lågpunkter till minst 
+26,6, det vill säga motsvarande de 2 dm som sjön höjs. En höjning av vägen är 
troligen behövlig för att inte riskera erosion av vägen. Idag leds vattnet i ett dike 
genom två kulvertar under vägen (Brunberg och Blomqvist, 1998), se sektion 
nedan. 
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Ett andra alternativ är att inte höja vägen. Istället kan då en vall anläggas som 
skiljer vägen från sjön. Dräneringen av vägkroppen behöver då avledas 
nedströms sjön till en lämplig nivå som säkerställer fullgod dränering. 

En mindre odlingsyta invid vägen riskerar att påverkas negativt av nivåhöjningen 
då dess lågpunkt ligger i nivå med tänkt vattenyta. Även odling av permanenta 
grödor öster om sjön kan komma att påverkas. Övrig produktiv åkermark 
uppströms förslaget är högre belägen och förväntas inte påverkas av 
förändringen.  

Motivering prio Om sjön återställs sjön gynnas den biologiska mångfalden och igenväxningen 
hindras. Eftersom sjön ligger nära flertalet mindre samhällen kan 
rekreationsvärden uppnås genom gestaltning och anläggande av stigar, spänger, 

torn, bänkar, informationstavlor m.m. Viss, men begränsad, påverkan på 
omgivande produktiv åkermark. Vägen vid utloppet behöver tas hänsyn till och 
möjligen höjas men för en relativt begränsad sträcka. 

 

6 Åtgärder med prioritering 3 

Åtgärder med prioritering 3 är generellt genomförbara men ger en mindre ekologisk effekt och 

har en eller flera faktorer som gör dem mindre genomförbara. I åtgärderna 01–13 och 07–01 

krävs exempelvis större mängder schaktning vilket gör våtmarkerna dyrare. I ett av fallen kan 

även en åtgärd bli mer komplicerad på grund av markägarförhållanden.  

Åtgärdsnummer 01–13 

Namn Våtmark nära Dannemorasjön 

VARO 01 Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön 

Kommun Östhammar 

Typ av åtgärd Våtmark 

Skiss 

 

Beskrivning Ytan för våtmarken ser sumpig ut och ligger uppepå kärrtorv. Marken är öppen 
men inte registrerat som jordbruksblock 2021. Vatten från intilliggande dike 
skulle kunna ledas in i våtmarken för att skapa flödesutjämning och möjligen 
habitat för växter, insekter och andra djur i närområdet. 

Genomförbarhet Åtgärden kräver större mängder schaktning. Avrinningsområdet är relativt stort, 
möjligen ska bara en del av flödet från diket ledas in i våtmarken. 

Motivering prio Skulle kunna skapa en del flödesutjämning och troligen och viss 
näringsavskiljning från ett större avrinningsområde. Men eftersom schaktning 
krävs blir ändå våtmarken relativt kostsam. 
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Åtgärdsnummer 07–01 

Namn Våtmark invid Dannemorasjön 

VARO 07 Dannemorasjön 

Kommun Östhammar 

Typ av åtgärd Våtmark 

Skiss 

 

Beskrivning Platsen som utpekas för våtmark är naturligt sumpig. Den anläggs tvärs de 
avlånga åkermarkerna för att fånga upp avrinning från flera åkerdiken. 
Våtmarken kan fungera som flödesutjämning och samtidigt avskilja en del näring 
från uppströms liggande åkermark. 

Genomförbarhet Åtgärd ligger på fem olika fastigheter. Det är oklart vilka flöden som tillrinner 
området. Våtmarken kräver även en del schakt. Därför behöver den utredas 
vidare för att klarlägga de platsspecifika förutsättningarna. 

Motivering prio Har potential att buffra och jämna ut flöden uppströms men kan eventuellt vara 
omständlig att genomföra på grund av schaktning och markägarförhållanden. 
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7 Åtgärder med prioritering 4 

Åtgärder med prioritet 4 beskrivs endast mycket kortfattat. Tre av förslagen är våtmarker som i 

ett tidigt undersöktes som möjliga åtgärder för minskad näringstillförsel från diffus tillrinning 

från åkermark. Dessa prioriterades sedermera bort då de ansågs ha låg 

fosforavskiljningsförmåga eller låg genomförbarhetspotential. Flera av dem kräver större 

mängder schakt för att genomföra och blir därför dyra. Ett anläggande av dessa skulle kunna 

medföra ekologiska värden i form av ökad biologisk mångfald men genomförbarheten förväntas 

fortfarande vara ogynnsam. Vissa av dem kan även överlappa med andra framtagna 

åtgärdsförslag. 

Åtgärdsnummer 01–02 

Namn Våtmark nära Oxhagens naturreservat 

VARO 01 Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön 

Kommun Uppsala 

Typ av åtgärd Våtmark 

Skiss 

 

Beskrivning Platsen för våtmark ligger på ett naturligt sumpigt område på gyttjelera. Här 
skulle en våtmark kunna schaktas fram för att till exempel skapa grodvatten 

eller som flödesutjämning för avrinningen från jordbruksmarken.  

Genomförbarhet Troligen svårgrävt i gyttjeleran. Åtgärdsförslag överlappar också med tidigare 
framtaget förslag om återskapande av Knivstasjön. 

Motivering prio Låg prioritering eftersom återställande av Knivstasjön anses ha högre prioritet. 
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Åtgärdsnummer 01–15 

Namn Örsjön 

VARO 01 Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön 

Kommun Uppsala 

Typ av åtgärd Återställande av sänkt sjö 

Lokalisering 

 

Beskrivning Enligt häradskartan 1859–69 har här funnits en sjö som troligen sänkts av en 
gång i tiden. Idag går djupa uträtade diken genom området och väster om sjön 
ligger Örsmossen. 

Genomförbarhet Marken för Örsjön ser ut att vara planterad med träd. För att undvika för stor 
påverkan på produktiv skogsmark krävs antagligen en del schakt för att 
återskapa Örsjön. Omkringliggande diken är djupa. Platsen ligger ändå nära 
Skyttorp och skulle kunna bli en attraktiv tätortsnära mindre vattenspegel.  

Motivering prio Låg prioritering då schaktbehovet är stort och det finns en eventuell 
intressekonflikt med skogsbruket. 
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Åtgärdsnummer 01–08 

Namn Våtmark nära Skyttorp 

VARO 01 Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön 

Kommun Uppsala 

Typ av åtgärd Våtmark 

Skiss 

 

Beskrivning Platsen för en våtmark ligger på kärrtorv, troligen på icke-produktiv med öppen 
mark eftersom den inte var ett jordbruksblock 2021. Våtmarken skulle kunna ta 
in vatten från åkerdikena norröver och skapa viss näringsavskiljning tillsammans 
med rekreation, då det ligger nära Skyttorp. 

Genomförbarhet Åkerdiket är mycket djup, vilket gör att det krävs mycket schakt.  

Motivering prio Troligen relativt dyr åtgärd högt uppströms i avrinningsområdet. 
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Åtgärdsnummer 09–02 

Namn Våtmark invid Filmsjön 

VARO 09 Fyrisån - Sundbroån 

Kommun Östhammar 

Typ av åtgärd Våtmark 

Skiss 

 

Beskrivning Platsen för våtmarken ligger på naturligt sank mark uppepå lera. En anlagd 
våtmark skulle kunna förstärka den funktion som området har idag som 
våtmark/översilningsyta för avrinningen mot sjön. Den skulle både kunna fånga 
upp viss näring men också förbättra närområdet och svämplanet till Filmsjön. 

Genomförbarhet Åkermarken uppströms ligger cirka en meter högre än platsförslag, vilket 
innebär liten risk för negativ påverkan. Dock är platsen svåråtkomlig bakom ett 
skogsparti. Åtgärden överlappar även med förslag 09–13 om återställande av 
Filmsjön, vilken ges en högre prioritet. 

Motivering prio Låg, då återställande av Filmsjön anses vara av högre prioritet. 
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