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Övergripande beskrivning av verksamhetsområdet 
Ett platsbesök skedde den 20210517 där marken för anläggande av 
dagvattendammar och dess omgivning inventerades utifrån 
naturvårdssynpunkt. Området utgörs av ängsmark av diverse sort och 
alsumpskog, omgiven av olika bostadsområden. Som utgångspunkt för 
diskussionen har dagvattenutredningens lösningsförslag 2 som ses nedan. Varje 
område inventerades utifrån dagvattendammarnas placering och har 
grupperats i bokstavsordning. Även förslag för åtgärder för att bevara och 
förädla områdenas naturvärden vid anläggande av dammarna har tagits med.  
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Område A 

 

Beskrivning 

Detta område ligger längst ut i verksamhetsområdet som ska mynna ut i ett 
dike med utsläpp till havet. Området där våtmarken planeras omfattar 
fastigheten Stråvalla 1:4 och utgörs redan idag av en fuktäng bestående mest 
av vass. Längs områdets södra kant finns ett dike längs med en gammal 
stenmur. Längs norra gränsen rinner ett större dike med kraftiga flöden som 
liknar en bäck.  

Norr över det diket, söder om och längs med tennisbanan på fastigheten 
Stråvalla 1:5 förekommer några naturliga sumpskogar med vide buskage och 
björk. 

Naturvärden 

Området där själva våtmarken ska anläggas på Stråvalla 1:4 är en fuktäng 
bestående av vass, älggräs, kirskål, brännässla och vide buskage. Området hyser 
näringsälskande generalister och hyser få naturvärden i form av flora.  

Sumpskogarna på Stråvalla 1:5 hyser en stor biologisk mångfald och högre 
naturvärden. 
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Skyddsklassningar 

Delar av både Stråvalla 1:4 och Stråvalla Kärra 1:5 är strandskyddade. Åtgärder 
som väsentligt förändrar djur- och växtlivet kräver därmed 
strandskyddsdispens inom dessa områden, det krävs dispens även om påverkan 
är positivt. Själva stenmuren och dikena inom detta område bedöms inte 
omfattas av biotopskydd, då de inte angränsar till en jordbruksfastighet. 

Ekosystemtjänster 

Både fuktängen, båda dikena och björksumpskogarna erbjuder 
ekosystemtjänster för närings- och flödesreglering samt vattenrening. Närvaron 
av vatten inom dessa ekosystem är dessutom livsviktig för både floran och 
faunan inom dessa områden och ökar den biologiska mångfalden på ett 
betydande sätt. Sumpskogarna har genom träden en kolbindande och 
temperaturreglerande funktion samt tar upp stora mängder av vatten från sin 
omgivning. Ängsväxterna på fuktängen i form av älggräs erbjuder pollen till 
insekter. 

Planerade åtgärder och dess konsekvenser 

Eftersom det i dagsläget inte finns några högre naturvärden i form av flora på 
Stråvalla Kärra 1:4 och anläggande av våtmarken är i linje med den befintliga 
vegetationen och funktionen av området, påverkas varken ekosystemtjänster 
eller naturvärden på ett negativt sätt. Stenmurar ökar den biologiska 
mångfalden inom ett landskap genom att fungera som spridningskorridor och 
habitat för många insekter, amfibier och reptiler. Stenmuren ska därför bevaras 
i så stor mån som möjligt. Om våtmarken anläggs med naturlig vegetation och 
en delvis öppen vattenspegel kan dessutom den biologiska mångfalden inom 
området ökar, då ängen i dagsläget håller på att växa igen med vass.  

Sumpskogarna på Stråvalla 1:5 hyser högre naturvärden och en stor biologisk 
mångfald. Enligt Skogsstyrelsens målbilder för god hänsyn i skogsbruket ska 
sumpskogar lämnas orörda eftersom de ofta är mycket artrika, speciellt 
alsumpskogar. De fungerar redan som våtmarker med öppen vattenspegel som 
förutom en stor biologisk mångfald även innehar många ekosystemtjänster. 
Rekommendation för dessa är därför att de bevaras som natur. 
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Område B 

 
 
Beskrivning 

Även detta område, där ännu en våtmark planeras omfattar fastigheten 
Stråvalla Kärra 1:4. Området består av en alsumpskog. Längs områdets norra 
kant ligger två gamla stenmurar.  

Området norröver, Stråvalla Kärra 1:10 planeras att bebyggas. Stråvalla-Kärra 
1:10 består av en fuktäng. Längs dess gräns rinner ett större dagvattendike.  

Naturvärden 

Området där själva våtmarken ska anläggas på Stråvalla-Kärra 1:4 är en 
alsumpskog bestående av klibbal-, björk- och hasselträd. Markvegetationen 
består av ekorrbär, kaprifol och vitsippa. Sumpskogen hyser en stor biologisk 
mångfald och höga naturvärden på grund av dess ålder samt förekomst av 
vatten, stenmurar och äldre träd som bildar en mosaik av olika habitater för 
olika växt- och djurarter. Några av de äldre träden i väster ser döende ut vilket 
troligtvis beror på att marken håller på att torka ut. Skogen mår bäst i dess 
mittsektion och hyser där höga naturvärden. I öster består den mest av ung 
björk och al sly som inte hyser högre naturvärden i dagsläget. Alsumpskogar är 
dessutom en naturtyp som håller på att minska i sin utbredning och är mycket 
skyddsvärda ur det perspektivet. 
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Fuktängen som ska bebyggas på Stråvalla 1:10 hyser vissa naturvärden i form 
av signalarter för värdefulla ängs- och betesmarker. På fuktängen finns följande 
arter: Kärringtand, Renfana, Bergsyra, fyrkantig Johannesört och Kråkvicker. På 
en mindre yta på ett torrare parti finns signalarter såsom Jungfrulin och 
Gulmåra. Där växer även den invasiva arten Blomsterlupin. På fuktängen öster 
om Strandvägen där en dagvattenlösning ska anläggas finns signalarterna 
Ängsfryle och Gulmåra. Båda delar av ängen på var sin sida av Strandvägen 
håller på att växa igen vilket kommer att innebära att dessa signalarter 
troligtvis snart kommer att försvinna.  

Skyddsklassningar 

De två stenmurarna som ligger på utkanten av alsumpskogen och angränsar till 
Stråvalla-Kärra 1:10 som är jordbruksmark, är biotopskyddade. De hyser höga 
naturvärden och ger upphov till stor biologisk mångfald, de fungerar som 
spridningskorridor och habitat för en mångfald olika arter. Även diket som 
rinner längs Stråvalla-Kärra 1:10 norra gräns längs jordbruksmarken är 
biotopskyddad. 

 

Ekosystemtjänster 

Sumpskogen erbjuder ekosystemtjänster för närings- och flödesreglering samt 
vattenrening. Närvaron av vatten inom detta ekosystem är dessutom livsviktig 

Biotopskyddsområden är mindre mark- och vattenområden som utgör 
livsmiljöer för hotade djur- och växtarter och särskilt skyddsvärda djur- och 
växtarter. Inom ett biotopskyddsområde får det inte förekomma 
verksamheter eller åtgärder som kan skada naturmiljön. 
 

• Stenmur i jordbruksmark: En uppbyggnad av på varandra lagda stenar 
som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen och som har eller 
har haft hägnadsfunktion eller som funktion att avgränsa 
jordbruksskiften eller någon annan funktion. 

 
• Småvatten och våtmark i jordbruksmark: Ett småvatten eller en 

våtmark med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt 
eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta 
såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, 
öppna diken, dammar och högst två meter breda naturliga bäckfåror. 
Biotopen omfattar småvatten och våtmarker som ständigt eller under 
en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta. I biotopen 
ingår öppna vattenytor och angränsande fuktiga markytor med 
fuktighetskrävande växtarter 
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för både floran och faunan inom dessa områden och ökar den biologiska 
mångfalden på ett betydande sätt. Stenmurarna och vattenansamlingarna 
erbjuder både habitat för en mångfald olika växt- och djurarter och skapar en 
mosaik av olika ekosystem. Sumpskogarna har genom träden en kolbindande 
och temperaturreglerande funktion samt tar upp stora mängder av vatten från 
sin omgivning. Träden har en kolbindande och temperatur- samt 
vattenreglerande effekt. I tät skog kan upp till 50 % av nederbörden fastna i 
trädkronorna och avdunsta därifrån, d.v.s. hälften av nederbörden når aldrig 
marken. Om trädet upptar en markyta av 30 m2 motsvarar detta en daglig 
vattenkonsumtion av i storleksordningen 300 - 400 kg eller uppemot 1000 liter 
om dagen. Den växande skogen tar upp kol via fotosyntesen. Ett träd tar i 
genomsnitt upp mellan 10 och 50 kg koldioxid varje år. 

Planerade åtgärder och dess konsekvenser 

Sumpskogen hyser höga naturvärden och en stor biologisk mångfald. Den 
fungerar redan som våtmark med öppen vattenspegel som förutom en stor 
biologisk mångfald även innehar många ekosystemtjänster. Rekommendation 
är därför att den bevaras. Området skulle gynnas av en ökad tillförsel av vatten, 
då vissa delar av området idag lider av vattenbrist och torka. De döende träden 
skulle kunna kapas till högstubbar för att öka mängden stående död ved. Att 
utöka våtmarksområdet t.ex. längs sumpskogens norra kant skulle utöka 
området med hög biologisk mångfald. Den yngre delen av alsumpskogen i 
väster borde också bevaras, men förädlas genom gallring samt tillförsel av 
vatten; detta för att skapa vattenspeglar som i dagsläget saknas i denna del av 
området. Därmed skulle alsumpskogen öka i sin omfattning vilket vore mycket 
fördelaktig för den biologiska mångfalden.  

Område C 
Beskrivning 

Området består av en fortsättning av fuktängen öster om Stråvalla Strandvägen 
och ingår i fastigheten Stråvalla-Kärra 1:10. På denna del av fuktängen planeras 
en dagvattendamm. 

Naturvärden 

Även på denna del av fuktängen finns arter såsom Kärringtand, Renfana, 
Bergsyra, fyrkantig Johannesört och Kråkvicker. Följande naturvärden i form av 
signalarter för värdefulla ängs- och betesmarker har funnits på den östra sidan 
av Strandvägen: Ängsfryle och Gulmåra. Båda delar av ängen håller på att växa 
igen vilket kommer att innebära att dessa signalarter troligtvis snart kommer 
att försvinna.  
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Skyddsklassningar 

Inga naturskyddsklassningar inom detta område. 

Ekosystemtjänster 

Marken består av en lågpunkt i sydvästra delen och en högre 
vattenhållningsförmåga som speglas i dess fuktanpassade vegetation. Området 
erbjuder därmed ekosystemtjänster för närings- och flödesreglering samt 
vattenrening.  

Stråvalla-Kärra 2:41 har kolbindande, vatten- och temperaturreglerande 
funktioner genom sin vegetation. Tillförande av ett vattenelement inom 
området i form av ett dike kommer att öka dess ekosystemtjänster samt i viss 
mån den biologiska mångfalden. 

Planerade åtgärder och dess konsekvenser 

Det vore fördelaktig att bevara den naturliga, fuktanpassade vegetationen 
inom detta område och använder sig av områdets naturliga, vattenreglerade 
funktion för dagvattenrening. 

Område D 

Beskrivning 

Området består av en äng på Stråvalla-Kärra S:4, där en dagvattendamm 
planeras. 
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Naturvärden 

Ängen hyser framförallt i väster en blommande ängs- och hagmarksvegetation. 
Här växer bl.a. ängssyra, rödklöver, rölleka, kråkvicker, rölleka, gåsört och 
maskrosor. Följande naturvärden i form av signalarter för värdefulla ängs- och 
betesmarker har funnits här: Prästkrage och Gulmåra. På ängens östra sida 
finns det enbart negativa signalarter dvs. igenväxningsarter såsom Brännässla, 
Gårdsskräppa, Åkertistel och Renfana. 

Dagvattendammarna inom område C och D ska förbindas genom ett dike som 
ska passera Stråvalla-Kärra 2:41. Området är bevuxen med gran, olika gräs samt 
björnbär. Inom område finns en del trädgårdsrymlingar i form av lärkträd, 
fläder och lupiner. Inga höga naturvärden i form av flora finns inom området. 

Skyddsklassningar 

Inga naturskyddsklassningar inom detta område. 

Ekosystemtjänster 

Ängen består av många blommande växter som är värdefulla pollineringsväxter 
för diverse arter av insekter.  

Planerade åtgärder och dess konsekvenser 

Det vore fördelaktig att bevara den värdefulla ängsvegetationen inom den 
västra delen av området i så stor mån som möjligt och kanske även öka dess 
naturvärden genom ökad hävd; både för att öka artrikedomen och antal 
pollinerande växter. Ängar är både vackra för ögat och innehar en viktig 
funktion för pollinerande insekter som idag hotas av födobrist i ett alltmer 
utarmat landskap. En dagvattendamm med mera naturliga egenskaper till 
exempel genom anläggande av vegetation skulle öka områdets biologiska 
mångfald genom att den både kan fungera som reproduktionslokal, födokälla 
och habitat för många olika insekter samt andra växt- och djurarter samt för 
rening av dagvatten. Växtlighet har dessutom en vattenrenande och 
flödesreglerande funktion. En mera estetiskt vackert utformad damm ökar 
även de sociala ekosystemtjänsterna genom att skapa utrymme för 
återhämtning för boende och pedagogisk lek för barn. 
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Område E 
Beskrivning 

Området består av en kortklippt gräsmark på fastigheten Stråvalla-Kärra 1:110 
med någon form av dränering i form av en grusbädd mitt igenom området. 

 
Naturvärden 

Ängen består av kortklippt gräsvegetation med ringa naturvärden. 

Skyddsklassningar 

Inga skyddsobjekt finns inom detta område. 

Ekosystemtjänster 

Ängen har en viss vatten- och näringsreglerande samt kolbindande förmåga.  

Planerade åtgärder och dess konsekvenser 

Även här vore anläggande av en dagvattendamm med växtlighet att föredra, 
både för att tillskapa flera ekologiska och sociala ekosystemtjänster och en 
ökad biologisk mångfald.  
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Område F 
Beskrivning 

Området består idag av en igenväxande hällmark med björk, en och tall 
vegetation av yngre ålder. 

Naturvärden 

Trädvegetationen är av yngre ålder och i igenväxningsskede. Det finns vissa 
inslag från angränsande tallskog i form av blåbärsvegetation och ljungris. Ringa 
naturvärden pga. av att området befinner sig igenväxningsstadie. 

Ekosystemtjänster 

Träden har en kolbindande samt temperatur- och vattenreglerande förmåga.  

Område G 
Beskrivning 

Området består av en hästbetad fuktäng med viss trädvegetation av vide, tall, 
björk samt klibbal. Området är mycket fuktigt. En våtmark är planerad vid 
områdets lågpunkt.  
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Naturvärden 

Ängens marktäcke var mycket hårt betad och delvis igenslammad så att 
marktäcket i form av ängs- och hagmarksvegetation inte kunde inventeras. 
Norr om området på Löftaskog S:1 fanns en alsumpskog med höga 
naturvärden. 

Skyddsklassningar 

Ett flöde av dagvatten i form av ett ytligt dike rann genom området. Det är 
tveksamt att detta omfattas av biotopskyddet, då det upplevdes som ett mera 
tillfälligt flöde. 

Ekosystemtjänster 

Marken fungerar redan idag som en fuktsänka i dess lågpunkter med vatten- 
och näringsreglerande ekosystemtjänster. Träden fungerar som en viktig kol- 
och vattensänka och har även temperaturreglerande funktioner. 

Planerade åtgärder och dess konsekvenser 

Tillförande av vatten genom en naturligt dagvattendamm inom detta område 
skulle öka den biologiska mångfalden genom att skapa reproduktionslokal, 
födokälla och habitat för många insekter samt andra växt- och djurarter. Det är 
fördelaktig att dammen anläggs så naturligt som möjligt dvs. med vegetation 
för att öka dess biologiska värden och ekosystemtjänster. Växtlighet har 
dessutom en vattenrenande och flödesreglerande funktion. Träden fungerar 
som en stor vattensänka och borde därför bevaras i så stor mån som möjligt. 


