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Uppdrag och syfte 

Uppdraget omfattar framtagande av ett GIS-baserat planeringunderlag som pekar ut ytor 
som är särskilt lämpliga för våtmarksanläggning. Fokus ska ligga på topografiskt och 
hydrologiskt lämpliga platser där en våtmark anläggas utan större ingrepp i 
landskapsbilden och där en naturlig tillrinning finns. Planeringsunderlaget ska kunna 
användas för att styra rådgivningsinsatser och inspirera till att våtmarker anläggs på rätt 
plats. Generella förslag på utformning av kantzoner ska också redovisas. 

Särskilt fokus ska ligga på områden där stora transporter av näringsämnen kan förväntas 
men även ytor med stor potential för biologisk mångfald, vattenhushållning och 
flödesutjämning ska prioriteras. Planeringsunderlaget består av denna sammanhållande 
rapport med metodbeskrivning och sammanfattande resultat samt ett GIS-baserat 
kartmaterial. 

Uppdraget inkluderar fältbesök samt kontakter med dikningsföretag, vattenrådet för 
Nybroån, Kabusaån och Tygeån samt med länsstyrelsen. 

Underlag 

Primära underlag för arbetet har varit följande: 

- Höjddata (grid 2+), Laserdata Skog (LAZ-filer, Lantmäteriet). 
- Flygfoto (ortofoto25) och fastighetsgränser utlånat av Länsstyrelsen.  
- Historiska flygfoton (1960 & 1975, Lantmäteriet öppna data, WMS-tjänst) 
- GIS Allmänna underlag Dikningsföretag Skåne, Länsstyrelsen. 
- Fastigheter, ytor, shp-fil utlånad av Länsstyrelsen i Skåne 
- Terrängkarta (öppna data, Lantmäteriet) 
- VISS, Vattenkartan  

Metodik  

Arbetet har omfattat hela Öruåpsåns avrinningeområde. Resultat redovisas som en 
översiktliga karta över hela avrinningsområdet (bilaga 1).  

Ytorna redovisas med utvalda attribut i tabellform (excel, bilaga 2). Excel-tabellen 
innehåller för alla objekt information om: 

- Specifikt namn/ID för ytan 
- Centrumkoordinat för ytan 
- Ytans storlek  
- Tillrinningsområdets storlek och andel åkermark 
- Om dikningsföretag direkt berörs 
- Bedömning av potential för respektive näringsrening, biologisk mångfald, 

flödesutjämning och vattenhushållning i skala 1-3 där 1 är högst potential. 
- Kommentar i fritext kring intressekonflikter och åtgärdens potentiella nytta. 
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Bedömda parametrar 
Vissa attribut kräver olika avvägningar och dessa har gjorts enligt följande: 

Ytans storlek är en avvägning mellan svackans utformning och en uppdämnings 
påverkan på omgivande mark. Ytan är alltså i många fall en första grov bedömning och 
avgränsning utifrån genomförbarhet.  

Andel åkermark i tillrinningsområdet har primärt gjorts utifrån kontroll av 
terrängkartans färgsättning (gult för åker) men med stöd av terrängmodell och flygfoto. 

Dikningsföretag har bedömts påverkas när ytan påverkar de linjeobjekt som finns 
tillgängliga via Länsstyrelsen. Kontroll i enskilda akter har inte gjorts i detta skede. 

Potential för näringsrening har bedömts primärt utifrån andel åkermark i 
tillrinningsområdet men med hänsyn även taget till främst ytans storlek men också läge i 
förhållande till recipienten. Hänsyn tas även till den totala tillrinningen, där ytan ska både 
ge en rening över hela året (dvs tillräckligt stor hydrologisk belastning även för flöde 
under torrare perioder) och att tillrinningen inte är orimligt stor i förhållande till ytan så 
omsättningstiden blir för kort. Ytor med tillrinningsområden på totalt över 50 ha med 
andel åkermark över ca 70% och bedömd vattenyta som bör medge tillräcklig 
omsättningstid får normalt högsta proritet, dvs 1 i tabellen. Ytor där andelen åkermark är 
mycket låg får normalt lägsta prioritet, dvs 3 i tabellen och intermedära lägen där ändå 
reningsnyttan ändå är uppenbar får 2. 

Potential för bilogisk mångfald har bedömts primärt utifrån läge i landskapet och 
storlek i många fall. Stora öppna lägen, överstigande 5 ha, får normalt högsta prioritet 
(1). Lägen som bedöms kunna vara fiskfria, solbelysta och kan skapas på naturligt 
gynnsamma lägen eller där man kan återskapa 2, liksom ytor som ligger öppet och blir 
tämligen stora (>0,5 ha). Ytor med begränsad potential för mångfald t ex mindre lägen 
specifikt lämpade för rening eller lite större lägen nära bebyggelse eller uppenbart 
beskuggade platser har fått lägsta prioritet (3). 

Potential för flödesutjämning har bedömts primärt utifrån tillrinningsområdets storlek 
och beskaffenhet och läget i landskapet. Tillrinning från hårdgjorda ytor ger mer poäng 
och även kraftigt utdikade och åkerdoominerade tillrinningsområden. Tillrinning från 
naturmark är mer utjämnat och ger lägre poäng. Känsliga miljöer nedströms som t ex 
bebyggelse och infrastruktur har gett högre poäng. Ytans storlek i förhållande till 
tillrinningsområdet är självklart avgörande men å andra sidan kan även mindre ytor ha 
höga poäng om de t ex kan förväntas utnyttjas just för utjämning vid högflöden 
(tillgänglig volym kan skapas med små ingrepp) så i huvudsak är det ytans läge och 
hydrologiska belastning som styrt bedömningen. 

Potential för vattenhushållning har bedömts primärt utifrån läget i det hydrologiska 
landskapet och storleken på den aktuella ytan, egentligen den potentiella kvarhållna 
volymen vatten. Tillrinningsområdet behöver inte vara stort, tvärtom är det de mindre 
systemen som mer direkt behöver förstärkning under torrperioder och oftast är det 
angeläget med vattenhushållning högt upp i avrinningsområdena. Stora våtmarkslägen 
kan ha full poäng på både flödesutjämning och vattenhushållning men ofta är alltså 
vattenhushållning och kanske biologisk mångfald det som tenderar att ge störst poäng på 
ytor utvalda högre upp i systemen.  
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Svackanalys 
För utsöking av ytor har en svackanalys genomförts på topografiska svackor. Vi har 
identifierat ytor där vatten blir kvarstående om man simulerar att vatten så att säga hälls 
över hela avrinningsområdet. Det ger en god bild av i princip alla platta ytor. Eftersom det 
finns flera viktiga grodpopulationer i området har har vi även tagit med små ytor där vi 
lokaliserat lämpliga svackor/låglänt betesmarker i strategiska område.  De ytor vi bedömt 
vara intressanta har vi gjort en fördjupad kontroll av och vissa ytor har även besökt i fält. 
Våtmarkslägena är presenterade i en separat Excel-fil i bilaga 2. 

Flödeslinjer/bedömning av tillrinning 
För urval av lämpliga våtmarkslägen är bedömning av tillrinningsområdets storlek och 
beskaffenhet en avgörande parameter. Tillrinningen har bedömts primärt utifrån analys 
av avrinning på mark utifrån Grid 2+, i kombination med dikningföretagens sträckning 
och SMHI:s delavrinningområde. 

Resultat 

Totalt har 33 potentiella våtmarksytor och tre restarureringssträckor lokaliserats inom 
avrinningsområdet. Åtgärderna är markerade i figur 1 och redovisas i bilaga 2. Andelen 
våtmarksytor är litet i förhållande till avrinningsormådets storlek eftersom Örupsån flacka 
dalgång dominerar landskapet.  

Både Örupsåns och Välabäckens huvudfåror är starkt påverkade av fördjupning och 
rensning för att möjliggöra odling. Idag saknas därför normalt naturligt fungerande 
svämplan. Tre sträckor har bedömts som särskilt angelägna att genomföra åtgärder i för 
att förbättra särskilt de hydromorfologiska förutsättningarna i Örupsån och Välabäcken. 

Resultatet är dåligt avseende på lämpliga våtmarkslägen med hög genomförbarhet. För 
att uppnå god  ekologisk status i Örupsån bedömmer vi att de viktigaste åtgärderna är att 
gå vidare med restaurering av Örupsåns och Välabäckens huvudfåror med svämplan. Att 
jobba med dessa tre delsträckor med svämplan är ur miljösynpunkt det mest effektiva. 
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Figur 1: Avrinningsområdet är markerat med rödlinje medan våtmarkslägen har blåa ytor och 
restaureringssträckorna är markerade med grönt. De flesta ytorna finns norr om själva Örupsåns dalgång. 
Två större våtmarsläge/svämytor har identifierats i anslutning till huvudfåran. Två delsträckor av Örupsån kan 
vara intressanta att jobba vidare med. I Välabäckan finns också en sträcka som kan vara intressant att göra 
åtgärder i.  Många av åtgärderna är orealistiska på kort sikt där markavvattningsföretagen fungerar väl men 
andra, kan vara enklare att genomföra och bidra mycket till förbättrad ekologisk status i Örupsån.  

Kantzoner finns längs vissa sträckor men saknas längs många sträckor. Generellt finns få 
träd och buskar längs både Örupsån och Välabäcken. I uppdraget har ingått att ta fram 
förslag på etablering av lokalt anpassade kantzoner. Intresset hos flera markägare har 
varit lågt och det pågår ett förankringsarbete med dikningsföretaget. Den pågående 
pandemin har lett till att det varit svårt att genomföra vattendragsvandringar för 
markägarna. Enstaka markägarbesök har genomförts hos intresserade markägare. För att 
genomföra effektiva åtgärder bör flera markägare engageras och genomföra åtgärderna.  

Bilagor 

Bilaga 1 Översiktskarta med åtgärder inom Örupsåns avrinningsområde 

Bilaga 2. Exceltabell med objektbeskrivningar.  
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Bilaga 2 ‐ Objektsbeskrivningar Örupsån

Objekt‐ID Bedömd vattenyta (ha) Tillrinning (ha) Tillrinning åker (ha) Df berörs  Rening 1 Mångfald 1 Vattenhush 1 Flödes‐utjämning 1 Bedömning kostnadsnivå Intressekonflikter (fritext) Kommentar åtgärd & nytta (fritext)

ORUP001 0,5 12 11 Nej 2 2 2 2 5 Åkermark Fungerande åkermark, svag tillrinning men ganska naturlig svacka. Kan begränsas i yta
ORUP002 5,0 125 90 Ja, Petersborg, Smedstorp 1927 1 1 1 1 2 Betesmark, flera fastigheter, markavvattning uppströms Extremt bra läge och naturlig svacka
ORUP003 0,8 161 92 Ja, Petersborg, Smedstorp 1927 1 3 2 2 3 Betesmark Lite upplag/odlingsrösen i dungarna? 
ORUP004 1,0 3 0 Nej 3 2 2 3 2 Skog, 2 fastigheter, i söder reservat. Naturvärden? Tveksam tillrinning men avvattnande dike finns och bör sannolikt läggas igen
ORUP005 0,7 45 5 Ja, Smedstorps skogsängadikning 1 och 2 1937 2 2 2 2 4 Åkermark Delvis uppdelad svacka och inte helt naturligt avgränsad, men ett rimligt läge. Kan finnas dagvattenbelastning från verksamheter 

uppströms?
ORUP006 1,2 28 0 Ja, Smedstorps skogsängadikning 1 och 2 1937 3 1 2 3 3 Betesmark Inom Listarumsåsens naturreservat. Kan och bör kanske begränsas i yta en hel del. Markerad yta är hela intressanta låglänta ytan. 

Stor grodpotential
ORUP007 2,1 340 35 Ja, Smedstorp nr 33, 1958 2 2 2 1 4 Åkermark Möjligt att skapa svämytor eller våtmarksytor men kommer kräva en hel del schakt
ORUP008 0,6 57 45 Nej (nära intill) 1 2 3 2 4 Åkermark Svacka vid sidan av större kanal. Lite osäkert hur mycket dräneringar som kan tas in. Tämligen schaktkrävande och besvärande 

ingrepp i arondering. 
ORUP009 1,3 21 15 Nej 2 1 2 2 3 Åkermark Lite svag tillrinning men ganska bra avgränsad från uppströms odlingsmark, dvs viss dämningspotential. Nära Ljungavången med 

extremt höga grodvärden (Långbensgroda t ex)
ORUP010 0,5 990 700 Ja, Ådala‐Ingelstad 1950 1 3 3 2 5 Åkermark, flera fastigheter Viktig men liten svacka med stor belastning. Intressant främst för rening men beroende lite på vilka ytor som kan utnyttjas så klart. 

Schaktkrävande. Andel åker grovt uppskattad
ORUP011 0,5 889 550 Ja 1 2 3 2 5 Åkermark Andel åker grovt uppskattad, tämligen gynnsam svacka med stor reningspotential
ORUP012 2,1 28 6 Nej 2 1 2 2 2 Betesmark Intressant svacka. Markerad yta är den naturliga avgränsningen men kan behöva begränsas. En del åker och tomt/gårdsmark gör 

att reningsnyttan inte är obetydlig. Intressant mångfaldspotential beroende på utformning 
ORUP013 2,7 23 5 Ja, Brasahejdan 1927 2 1 1 2 2 Betesmark, flera fastigheter, befintliga naturvärden? Intressant avvattnat område, svag tillrinning. Kan utföras på olika sätt. Befintlig damm slarvigt anlagd med schakt i N. Intressant 

grodpotential också
ORUP014 4,3 62 50 Ja, Slättakärr‐Kråkekärr 1931 1 1 1 2 2 Betesmark, flera fastigheter, väg Intressant utdikat gammalt våtmarksområde. Dämning begränsas sannolikt av påverkan på kringliggande mark men området är 

ändå intressant att kolla vidare på.
ORUP015 0,9 35 32 Ja, Slättakärr‐Kråkekärr 1931 1 2 2 2 4 Åkermark Svårt ur produkionssynpunkt men kanske intressant utsikt från gård?
ORUP016 8,0 79 Ja, Lunnarpsbäckens reglering 1907 1 1 2 1 2 Åkermark, flera fastigheter Svårt eller omöjligt ur produktionssynpunkt, men kanske en del av ytan? Stor potential i alla fall men alltså som åkermark fullt 

fungerande avvattnad svacka i dagsläget. Framtidsvision?
ORUP017 0,0 0 Befintlig grundvattennivå Nej 3 1 3 3 4 Betesmark, flera fastigheter Grodvatten
ORUP018 0,0 0 Befintlig grundvattennivå Nej 3 1 3 3 5 Betesmark Grodvatten
ORUP019 0,0 0 Befintlig grundvattennivå Nej 3 1 3 3 5 Betesmark Grodvatten
ORUP020 4,4 329 300 Ja, Lunnarpsbäckens reglering 1907 1 1 1 1 3 Åkermark, flera fastigheter Utdikat gammalt våtmarksområde som verkar i stort fungera för produktion fortfarande. Annars mycket angeläget och lämpligt att 

kika vidare
ORUP021 0,8 352 320 Nej, intill 1 2 3 1 4 Åkermark, flera fastigheter Låglänt intill kanal, svämyta? Schakt krävs
ORUP022 0,5 18 17 Ja 2 2 2 2 5 Åkermark, befintliga småbiotoper Svag tillrinning men domineras av åkerdränering
ORUP023 0,7 13 8 Nej 2 2 2 3 4 Betesmark (gammal åker) Utdikad mossmark omgiven av åker och gårdsbebyggelse. Svag tillrinning men hög näringshalt. Kräver en del schakt.
ORUP024 0,9 151 130 Ja, Sälshög 1920 mm 1 2 2 1 5 Åkermark, flera fastigheter Mycket schakt sannolikt, egentligen del av ett stort utdikat våtmarksområde men flackt och därmed svårt att återskapa. 

Ytan har begränsats och är inte naturligt avgränsad
ORUP025 0,4 24 15 Nej 2 2 2 3 5 Åkermark Naturlig svacka men flackt uppströms minska dämningsmöjlighet. Svag tillrinning men åkerdominerad
ORUP026 0,0 4 4 Ja, Ullstorps stolpadikens nygrävnf. 1925 2 1 2 2 5 Åkermark Obetydlig tillrinning men fuktig svacka nära Högaborgs naturreservat med t ex lökgroda
ORUP027 0,3 9 8 Ja, Ullstorps stolpadikens nygrävnf. 1925 2 1 2 1 5 Åkermark, flera fastigheter Obetydlig tillrinning men fuktig svacka nära Högaborgs naturreservat med t ex lökgroda. Behov av flödesutjämning finns i systemet

ORUP028 1,8 64 20 Ja, Ullstorps stolpadikens nygrävnf. 1925 1 2 2 1 4 Åkermark, flera fastigheter Intressant för flödesutjämning i synnerhet men även rening, rekreation och mångfald beroende på utformning
ORUP029 9,2 2694 1805 Ja, Örupsånshuvudfåra 1 1 1 1 2 Åkermark, betesmark, flera fastigheter, naturvärden? Svämyta som kan återskapas om tröskeln nedströms kan åtminstone i någon mån kan återställas. Delvis blött redan idag, dvs inte 

extremt stark påverkan på produktionsmark. 
ORUP030 0,4 96 80 Ja, Toarps df 1965 1 2 2 1 5 Åkermark Angelägen som den lämpligaste svackan i detta system.
ORUP031 1,1 23 5 Nej 3 1 2 3 2 Ädellövskog Sumpskogsmiljö förstärks? Utdikad avgränsad svacka
ORUP032 11,4 5092 3411 Ja 1 1 2 1 2 Betesmark, Örupsån Stor potential. Låga produktionsvärden och möjligheter att återskapa svämytor i olika etapper i utdikat område. Bedöms vattenyta 

är överskattad och visar åtgärdsområdets yta snarare
ORUP033 0,49 38 35 Ja, Tomelilla kastanjedike 1953 1 2 3 1 5 Åkermark, större väg Naturlig svacka men påverkar starkt åkerarondering och ligger nära väg. Intressant för Tomelilla för flödesutjämning och ev. 

dagvattenhantering. Kommunal fastighet

65,1


