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Abstract 

Den svenska våtmarksarealen har minskat under de senaste 150-200 åren, i takt med 

förändringar i jordbruket. Som resultat har problem med övergödning ökat och habitat för 

ovanliga djur- och växtarter försvunnit. Under sent 1900-tal har dock åtgärder vidtagits för att 

restaurera våtmarker och öka våtmarksarealen i Sverige och inte minst Skåne. I ett 

examensarbete från 1991 framförde Linda Boström och Ann Persson åtgärdsförslag för 

området Gantofta naturreservat vid Råån i Helsingborgs kommun. Följande arbete är en 

uppföljningsstudie på deras förslag där syftet är att se om åtgärder som föreslogs genomfördes 

och om genomförda åtgärder har gjort en positiv skillnad för våtmarksområdet i Gantofta 

naturreservat. Genom att ströva och anteckna observationer i det utsedda området, kunde det 

fastställas att majoriteten av åtgärdsförslagen hade utförts. Dessa resultat kompletterades med 

Ekologgruppens undersökningar på Rååns vattenkemi, kväve- och fosfortransport samt 

bottenfaunainventeringar. Undersökningen indikerar att arbetet med våtmarksrestaurering i 

Gantofta har minskat näringsämneshalter i Råån och därmed risken för övergödning, samt 

gynnat djur- och växtarter på lång sikt.  
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1. Inledning 
 

Skånes våtmarker behöver bli fler. På grund av förändringar i jordbruket under de senaste 

150-200 åren har 90-95% av våtmarksarealen i Skåne dikats ut (Emanuelson 2001). Förutom 

att vara friluftslivstillgångar och viktiga habitat för flera djur- och växtarter, är det känt att 

våtmarkers funktion i näringsämnesbindning är av stor betydelse för att minska eutrofiering i 

vattendrag och hav (Leonardson 1994). 

År 1991 utfördes ett examensarbete av Linda Boström och Ann Persson på Lunds universitet 

med åtgärdsförslag avsedda att restaurera Helsingborgs kommuns våtmarker för att minska 

kväve- och fosforbelastningen på Råån och Rååns avrinningsområde. Arbetet användes sedan 

för att framställa en våtmarksplan för Helsingborgs kommun (Boström och Persson 1991). 

Denna studie är ett uppföljningsarbete på Boström och Perssons arbete från 1991.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att göra ett uppföljningsarbete på Helsingborgs kommuns våtmarksplan för 

Gantofta Naturreservat från 1991, för att se om åtgärder som föreslogs fördes igenom och om 

genomförda åtgärder har ökat andelen våta områden samt förbättrat Rååns vattenkemi och 

kväve- och fosfortransport för våtmarksområdet i Gantofta naturreservat.  

  

 

1.1 Historik 
Under 1800-talet och 1900-talet genomfördes stora jordbruksförändringar i Skåne som 

resulterade i att flera sjöar sänktes och många våtmarker torrlades (Emanuelson 2001). Målet 

var att skapa ny åkermark för att livnära en växande befolkning, och detta underlättades av en 

dikningslag som tillkom 1879 (Emanuelson2001), (Leonardson 1994). Aniansson (1990) 

uppskattar att ungefär 3 miljoner ha av hela Sveriges våtmarker försvann till följd av 

utdikningen. Av resterande nuvarande våtmarker är det endast 20% som är opåverkade av 

människor. (Naturvårdsverket 2009)  

Förutom att en stor andel våtmarker, och därmed djur- och växthabitat, i Skåne försvann helt, 

blev hav i anslutning till flodmynningar och kvarvarande uträtade och fördjupade vattendrag, 

utsatta för övergödning på grund av successivt ändrade brukningsmetoder inom jordbruket. 

Dessa metoder inkluderade att det blev större sammanhängande odlingsarealer, minskad 

vallodling och större obevuxna ytor under vintern, intensivare markarbetning genom 

mekanisering, samt mellan 1950- till 80-tal ökad gödslingsaktivitet med handelsgödsel. 

Eftersom så få våtmarksområden fanns kvar, kunde deras förmåga att kvarhålla kväve, fosfor 

och andra organiska material inte utnyttjas. Således bidrog jordbruket till en högre kväve- och 

fosforbelastning på vattendrag och hav (Leonardson 1994).   

 

1.2 Området Gantofta naturreservat 

Denna studie fokuserar på området Gantofta naturreservat (koordinater: 

55.995371,12.7970063 - 55.999331, 12.744521). Området omfattar ca 40.5 ha och har varit 

naturreservat sedan 2011.  

Reservatet är till största delen betesmark som består av frisk- och fuktängar. Närmast ån finns 

skogsdungar bestående av klibbal (Alnus glutinosa) med inslag av ask (Fraxinus excelsior), 

ek (Quercus robur), knäckepil (Salix fragilis), hägg (Prunus padus) och hassel (Corylus 

avellana). Fågellivet är rikt i reservatet med flertalet småfågelarter så som gök, bofink, 

lövsångare, gransångare, trädgårdssångare, härmsångare, svarthätta, rödhake, rödstjärt, 

taltrast, gärdsmyg och järnsparv. Även kungsfiskare har setts. I ån finns flera fiskarter, där ål 

och havsnejonöga är rödlistade. Sällsynta insekter som sötvattensgråsuggan Proasellus 

coxalis har också påträffats (Helsingborgs kommunbeslut DNR 624/2013).   



 5 

Sedan 1990-talet har 50 våtmarker anlagts i Rååns vattenavrinningsområde (Helsingborgs 

kommunbeslut DNR 624/2013).   

 

1.3 Eutrofiering  

Kväve och fosfor är essentiella näringsämnen som organismer behöver för att växa och 

överleva. Om det sker en ökning av kväve och fosfor i naturen, kallas det eutrofiering. 

Processen är naturligt förekommande och till slut leder den till igenväxning av vattendrag, 

sjöar och hav. Hur lång tid det tar för igenväxning att ske beror på djupet på vattenkroppen 

och på hur mycket djur och växter som finns där, samt hur mycket näring som tillförs. När 

organismerna dör sjunker de till botten och bildar långsamt ett tjockare och tjockare 

sedimentlager. När vattnet till slut är tillräckligt grunt, börjar vattenvegetationen, så som vass 

och näckrosor i sjöar, sprida sig, vilket innebär att den öppna vattenytan krymper. Även om 

igenväxning och eutrofiering kan ske med varierande hastighet på ett naturligt sätt, är det 

mänsklig påverkan som hotar våra vatten (Boström, Persson 1991), (Leonardson 1994).  

Antropogen påverkan påskyndar igenväxning så att det sker alldeles för snabbt. 

Avloppsvatten, skogs- och jordbruksmetoder, dräneringsföretag, utsläpp från 

förbränningsanläggningar och ökad trafik bidrar till att näringsinnehållet i vattendrag blir för 

högt. Om eutrofiering sker med ökad hastighet på detta sätt resulterar det i att endast ett fåtal 

arter med goda anpassningsförmågor får övertag vilket ofta leder till algblomningar. Vidare 

resultat av eutrofiering och algblomningar är att syrebrist uppstår på grund av att de få 

dominerande arterna kräver mycket syre för nedbrytningsprocesser. Om det sen inte finns 

syre måste nedbrytning ske anaerobiskt, och då bildas svavelväte som en biprodukt. Till slut 

dör organismer och fiskar på grund av syrebristen och svavelvätet. Ekosystem förstörs och 

biodiversiteten minskar (Boström, Persson, 1991), (Närsalter till Västra Hanöbukten och 

Skälderviken 1990).  

Våtmarker bidrar till att eutrofieringsprocessen saktas ner genom retention av kväve och 

fosfor. Genom att öka mängden våtmarker kan mer kväve bindas i vegetation och sediment 

och då förhindras från att lika lätt hamna i vattendrag och hav. Men den sannolikt viktigaste 

mekanismen som bidrar till kväveretention i våtmarker är denitrifikation, där bakterier i 

våtmarksjordar omvandlar nitrat och nitrit till atmosfärisk och ofarlig kvävegas (N2) 

(Leonardson 1994), (Zedler, Kercher 2005).  

 

 

1.4 Flora och fauna 

Våtmarker har visat sig vara viktiga habitat för både djur och växter. Av hotade arter hör 

många hemma i våtmarker (Boström, Persson 1991). Enligt Strand et al. (2013) är effekten av 

restaurerade våtmarker på artantal och populationer av fåglar och groddjur tillräckligt stora 

för att minska vissa arters klassificering som rödlistade arter. Trots detta har viss isolering 

uppstått på grund av att Sveriges totala våtmarksareal har minskat. Hotade arter, så som vissa 

groddjursarter, med begränsad spridningskapacitet har därför svårt att kolonisera andra 

våtmarkshabitat. Bra habitat kan därför ändå förlora vissa arter genom isolering (Sjögren 

1989), (Lehtinen, Galatowitsch 2001).  

Restaurering av våtmarker ökar biodiversitet och vattenkvalitet. (Zeldler, Kercher 2005), 

(Moreno-Mateos et al 2012). Genom att undersöka bottenfaunadiversitet kan en indikation 

ges om hur bra våtmarkerna fungerar för det området, eftersom det är en etablerad biologisk 

parameter som används för att undersöka vattenkvalitet (Ekologgruppen 2015).   

 

 

 

 



 6 

2. Material och metod 
 

Fältarbete utfördes under 4 dagar i mitten på april 2016 för att fastställa om åtgärdsförslag 

som beskrivits i våtmarksplanen för Helsingborg 1991 hade utförts. Med hjälp av en lista på 

åtgärdsförslag och en tillhörande karta från våtmarksplanen för Helsingborg 1991, kunde en 

jämförelse genomföras genom att ströva i Gantoftaområdet och se vilka åtgärder som hade 

gjorts och inte gjorts. Varje åtgärdsförslag i listan tillhörde ett område på kartan och därmed 

kunde just detta område observeras på plats i nutid och åtgärder finnas utförda och vissa inte 

utförda.   

Fotografier togs på samtliga delområden för att ha en referens till utfärdade åtgärder och för 

att minnas områden när vi inte längre var på plats. Anteckningar gjordes för att 

komplementera fotografier och mer detaljerat beskriva förekommande växtlighetsstrukturer 

som användes för referens när vi inte var på plats.  

Statistik som samlats in årligen mellan 1986-2015 och 2007-2015 av Ekologgruppen har 

sammanfattats. Detta inkluderar Rååns vattenkemi, ämnestransport och bottenfaunaanalys (för 

mer detaljer se angående testmetodik se: Ekologgruppen 2015). 

 

 

3. Resultat 
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Figur 1. Karta över Gantofta naturreservatområdet idag. Relevanta områden är markerade på samma sätt som på Boströms och Perssons 

ursprungliga karta från 1991 i rött (se Bilaga 1). Blått X markerar provtagningslokal för bottenfaunainventering.  
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3.1 Boströms och Perssons åtgärdsförslag 

 

Av de 25 åtgärdsförslag som Boström och  Persson  (1991) föreslog har 15 utförts, 6 delvis 

utförts och endast 4 inte alls utförts (Tabell 1).  

Så långt vi kunde se var de mest framträdande åtgärder som gjordes kapningar av ledningar 

och översilningar. Översilningar skedde i område: 5, 8, 11, 12, 15a, 16, 22, 40, 41, 48b och 53 

(se bilaga 2 och 3 figur 1 och 2). Flera dammar har restaurerats eller skapats i område 13a, 

15b, 36 och möjligtvis 39 (se bilaga 3 figur 3 och 4). Även markanvändningsmålen på 

ursprungskartan har följts någorlunda väl. Dessutom har vissa åtgärder som inte föreslogs 

utförts (se bilaga 1, 2 och 3 figur 5, 6, 7, 8).    

 

Tabell 1.  Sammanfattade resultat av undersökningen om åtgärdsförslag för Gantofta 

naturreservat har utförts helt, inte alls eller delvis (se även bilaga 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delområde 

Har åtgärdsförslag 

utförts?  

3 NEJ 

5 JA 

6 DELVIS 

8 JA 

9 DELVIS 

10 NEJ 

11 JA 

12 JA 

13a JA 

14 NEJ 

15a JA 

15b JA 

16 DELVIS  

17a,b DELVIS  

20 JA 

22 DELVIS 

24 NEJ 

25 JA 

31a,b DELVIS  

36 JA 

37 JA 

39 JA 

40 JA 

48b JA 

53 JA 
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3.2 Ekologgruppens sammanfattade statistik på Rååns vattenkemi, kväve- och 

fosfortransport samt bottenfaunaanalys 

 

Följande resultat är sammanfattande statistik från Ekologgruppens studier mellan 1986- 2015 

och 2006- 2015.  

 

Vattenkemi 

 

Både totalfosfor och totalkväve i Råån har generellt sett minskat sedan 1986 (figur 2, 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Årsmedianvärden för totalkväve i Råån vid Görarpsdammen 1986-2015, samt 

trenden (linjär) för perioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Årsmedianvärden för totalfosfor i Råån vid Görarpsdammen 1986-2015, samt 

trenden (linjär) för perioden. Den vågräta linjen anger gränsen för god status enligt 

vattendirektivets mål. 
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Kväve- och fosfortransport 

 

Figur 4 visar att fram till början av 90-talet var kvävetransporten högre relativt till 

vattenföringen än senare. En liknande trend visar sig i figur 5 för fosfortransporten. Avståndet  

mellan mängden kväve eller fosfor transporten (staplarna) och vattenföringen (linjen) är det 

som är intressant. Ett stort avstånd mellan dessa mått indikerar att transportmängderna har 

ökat av kväve och fosfor. Till exempel var både fosfor- och kvävetransporten relativt låg 1998 

även om staplarna är höga, eftersom vattenföringen också var hög. Däremot var fosfor- och 

kvävetransporten 1987 hög då mängden är hög relativt till den låga vattenföringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Årstransport av totalkväve från Råån till Öresund under perioden 1986-2015, samt 

medelvattenföringen från SMHI´s vattenföringsstation vid Bröddebacken (linje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Årstransport av totalfosfor från Råån till Öresund under perioden 1986-2015, samt 

medelvattenföringen från SMHI´s vattenföringsstation vid Bröddebacken (linje). 
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Bottenfauna  

 

Inventeringar utförda mellan 2006 och 2015 visar att det inte fanns någon statistisk påvisbar 

positiv trend för ökat antal arter av bottenfauna (se figur 6).   

 

 
Figur 6. Sammanfattning av årliga (2006-2015) inventeringar av bottenfauna på 

provtagningslokal Gantofta (röd) och provtagningslokal Raus kyrka (blå) (se figur 1).  

 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Utförandet av Boströms och Perssons åtgärdsförslag 

 

Undersökningen visar att de flesta åtgärder som föreslogs av Boström och Persson 1991 har 

utförts. En av de mest återkommande åtgärdsförslagen var att kapa dagvattenledningar eller 

täckdikningstam för att översila diverse områden (tabell 1). Så långt vi kunde se utfördes detta 

i följande områden: 5, 8, 11, 12, 15a, 16, 22, 40, 41, 48b och 53. Även i område 15b var det 

förslaget att översila, men istället har dagvattendamm skapats i 15b. I område 39 var det 

också förslaget att översila, men det var svårt att urskilja om översilning hade skett eller om 

en mindre damm hade skapats på grund av att vattenmängden är betydligt mycket mer än på 

andra översilade områden (bilaga 2 och 3 figur 1,2,3,4). Att skapa dammar var en åtgärd som 

alltså inte stod med som förslag i Boströms och Perssons arbete, men som kan ha varit bättre 

än att översila eftersom de hade rikt fågelliv samt mer växtlighet än översilade områden. Trots 

att det var tydligt att översilning av områden hade skett var det svårt att veta vilka ledningar 

som kapats och var de fanns. Tillgång till kommunens kartor över ledningar nekades. Utöver 

detta kan bristen på våtmarkskunskap samt observationsfel orsakat felbedömningar i vilka 

åtgärder som egentligen gjorts och till vilken grad. Ändå kan studien ses som en stark 

indikation på att många åtgärder har verkställts och resulterat i att den totala våtmarksarealen i 

reservatet har ökat samt bildat habitat för djur och växter (Zedler, Kercher 2005).  
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4.2 Ekologgruppens statistik om kväve och fosfor 

 

Totalmängden kväve och fosfor i Råån har minskat de senaste 30 åren enligt Ekologgruppens 

årliga mätningar (figur 2,3). Totalfosformängden kan vara på väg mot vattendirektivets mål 

för god status (figur 3). Den negativa trenden för både kväve och fosfor är bra för Råån. 

Minskad mängd av dessa näringsämnen reducerar risken för förhastad eutrofiering och 

därmed risken för konsekvenser som algblomningar i ån eller i Öresund (Leonardson 1994) 

(Boström, Persson 1991). Även om minskningen är bra, är det svårt att veta vad den beror på. 

Det kan vara så att anläggningen av våtmarker som påbörjades under tidigt 90-tal har bidragit 

till minskningen eftersom de anses vara bra kväve- och fosforfällor (Hansson et al 2005) 

(Leonardson 1994). Trots detta kan minskningen även bero på andra faktorer endera i 

kombination med våtmarksanläggningar eller mer eller mindre helt och hållet. Faktorer så 

som ändrat jordbruk med mindre gödselaktivitet, minskad trafik eller väder och 

klimatskillnader över dessa 30 år kan ha ansvarat för den negativa trenden (Boström, Persson 

1991).   

Även de årliga kväve- och fosfortransporterna har förbättrats under de senaste 30 åren. Med 

ökad vattenföring faller det sig naturligt att mängden kväve eller fosfor transporterad ökar 

också. Men under 80-talet var mängden kväve och fosfor som transporterades ut till Öresund 

från Råån väldigt höga jämfört med vattenföringen. Under början av 90-talet minskade 

mängden kväve och fosfor som transporterades jämfört med vattenföringen för att sedan öka 

igen i början på 2000-talet. Efter 2006 är det dock en tydlig stabilisering och kväve- och 

fosformängden som har transporterats har varit relativt låga de senaste åren (figur 4, 5). Detta 

kan återigen spegla påbörjandet av våtmarksanläggning under tidigt 90-tal, där det är möjligt 

att okända faktorer har skapat ökningen under början av 2000-talet igen. Å andra sidan kan 

förbättringen bero på andra faktorer i kombination med eller helt fristående från 

våtmarksanläggningen.  

 

4.3 Ekologgruppens bottenfaunainventeringar 

 

Ekologgruppens bottenfaunainventeringar på provtagningslokalen Gantofta och Raus kyrka 

från de senaste 9 åren påvisar ingen trend (figur 6). Optimalt hade varit ifall en tydlig ökning 

av antal bottenfaunaarter hade skett mellan 2006 och 2015 eftersom bottenfaunadiversitet kan 

användas som en indikator för vattenkvalitet och därmed eutrofieringsnivåer (Ekologgruppen 

2015), (Moreno-Mateos et al 2012). Däremot är det svårare för våtmarker i kallare klimat att 

återhämta sig och det tar lång tid innan ekosystemfunktioner är helt återställda om det händer 

alls (Moreno-Mateos et al 2012), (MacDonald et al 1998). Trots detta har Ekologgruppen 

gjort en jämförelse med en bottenfaunainventering från 1987 vid samma provtagningslokaler 

och funnit att det finns en skillnad mellan bottenfaunadiversiteten för 30 år sedan och idag, 

där dagens diversitet är betydligt högre (Ekologgruppen 2015), (Rheo-konsult 1987). Detta 

antyder att ökning i diversitet tar lång tid även i Råån och därför kanske data från endast de 9 

senaste åren inte räcker för att påvisa en positiv trend. Värt att nämna är att undersökning av 

bottenfauna endast är en av flera biologiska parametrar som används för att granska 

vattenkvalitet. Andra organismgrupper som kan användas för att undersöka 

eutrofieringsnivåer inkluderar till exempel fytoplankton och macroskopiska växter (Birk et al 

2012).  
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4.4 Slutsatser 
 

Av åtgärdsförslagen som föreslogs av Boström och Persson 1991 har majoriteten utförts eller 

delvis utförts. Felbedömningar kan ha gjorts men generellt sett är det ganska uppenbart att 

våtmarksarealen för området Gantofta naturreservat har ökat. Ekologgruppens 

statistiksammanfattningar indikerar att våtmarksarealsökningen kan ha reducerat kväve- och 

fosforhalter i Råån. Detta kan innebära att eutrofieringstrycket i Öresund inte är lika högt och 

risken för till exempel algblomning är lägre. Utöver detta har reservatet ett rikt växt- och 

djurliv som med stor sannolikhet är kopplat till de åtgärder som utförts. Fortsatt skötsel och 

bibehållning av våtmarkerna kan förväntas ha ännu bättre effekter på biodiversiteten och 

ekosystemsfunktion vid Råån. Detta med tanke på ekologgruppens jämförelse av nuvarande 

data på bottenfaunadiversitet med data från 30 år sedan.  

På grund av tidsbrist och resurs- och databegränsningar kan denna studie anses vara endast en 

indikation på att våtmarksåtgärder i Gantofta naturreservat har gett resultat, men att fler 

uppföljningsarbeten är behövliga. Framtida studier skulle kunna undersöka fler 

våtmarksområden inom Helsingborgs kommun, samt använda fler biologiska parametrar och 

säkrare testmetoder utöver endast observeringar. Inventeringar av andra djur och växter samt 

jämförelse med tidigare studier kan bidra till mer kunskap om våtmarkers effekt på andra arter 

och ekosystem som helhet.   

 

Våtmarkers betydelse för näringsämnesretention och biologisk mångfald skall inte 

underskattas. Denna studie antyder att även om våtmarker återhämtar sig långsamt, kan det 

trots detta vara värt att restaurera och anlägga våtmarker för att minska effekterna av 

övergödning och säkerställa biologisk utveckling.   
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BILAGA 1. Ursprunglig karta över Gantofta naturreservat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ursprunglig karta från Boström och Persson. Visar utvecklingsmål samt områdesuppdelning. 
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BILAGA 2. Fullständiga datainsamling 

Tabell 1. Områdesbeskrivningar och åtgärdsförslag från 1991, samt områdesbeskrivningar och beskrivning av åtgärdsresultat från 2016. Svar på 

frågan om åtgärdsförslag har utförts helt, delvis eller inte alls besvaras. Röd text innebär åtgärder som gjorts men som inte stod med i arbetet från 

1991.  

Delområde Områdesbeskrivning 1991 Åtgärdsförslag 1991 Områdesbeskrivning 2016 Beskrivning av åtgärdsresultat 

Har 

åtgärdsförslag 

utförts? 

3 

Sluttande gräsmark. 
Kapa dagvattenledningar, översila ned 

mot ån. 
Sluttande gräsmark.  

Saknar information om ledningar, 

kan ej se bevis på översilning.  
NEJ 

5 

Högörtäng med spridda träd och 

buskar, vissa våta partier. 

Kapa dagvattenledningar, översila 

våtmark. Plombera brunnen på 

järnvägen, så att vattnet rinner vidare 

mot ån.  

Högortäng, spridda träd och 

buskar. Många våta partier 

med våtmarkskaraktär.  

Dagvattenledningar antagligen 

kapade, kapade ledningar syntes. 

Marken våtare än tidigare 

beskrivning. Utbrett växt- och 

djurliv. 

JA 

6 

Något sluttande parti med 

kvävegynnade växter.  

Led dagvattnet vidare österut på 

området och översilaned mot ån.  

Litet sluttande parti med 

växtlighet, men numera finns 

ett äldreboende som tar upp 

större delen av området.  

Dagvatten kan ha letts vidare 

österut då område 7 har tydlig 

våtmarkskaraktär.  
DELVIS 

8 

Sluttning med torrängsinslag, 

övergår till fuktäng ned mot ån. 

Kapa dagvattenledningar, översila ned 

mot ån. 
Fri utveckling, björk, al.  

Svår åtkomst till området. Har 

översilats.  
JA 

9 

Högörtäng/våtmarksparti utmed 

ån, översvämmas regelbundet 

vår och höst. 

Schaktning närmast åfåran. Massorna 

läggs upp längs vägen vid delområdets 

södra gräns för att förhindra att den 

översvämmas. Ett dämme i åfåran 

anläggs sedan för att ge ett ökat 

vattenflöde genom våtmarkspartiet. 

Högörtäng och fri utveckling. 

Stenkista intill ån. Våta delar.   

Ombyggnad vid Kyrkvägen, svårt 

att se om schaktning och 

uppläggning av massor utförts. 

Men området har 

våtmarkskaraktär.  

DELVIS 
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10 

Högörtäng, översvämmas 

regelbundet vår och höst. 

Kapa dagvattenledningar, översila ned 

mot ån. 

Gräsmark. Enstaka buskar 

och träd.  

Ombyggnad även på denna sida 

av Kyrkvägen och därmed svårt 

att se om ändring skett i detta 

område.  

NEJ 

11 

Gräsdominerad äng. 
Kapa dagvattenledningar, översila ned 

mot ån. 

Fri utveckling, många våta 

partier definitiv 

våtmarkskaraktär  

Dagvattenledningar antagligen 

kapade och översilning har skett, 

stor skillnad mot tidigare 

beskrivning.  

JA 

12 

Skog bestående av björk, ask, 

bok samt al utmed ån. Ett 

mindre, öppet högörtparti.  

Kapa dagvattenledningar för 

översilning av högörtpartiet. Man kan 

öka vattnets uppehållstid i området 

genom att grunda upp ån i 

delområdets västra del nedanför den 

nyanlagda forsnacken i östra delen.  

Fri utveckling. Många träd 

och buskar, vissa 

högörtpartier. Även nu björk, 

al, bok.  

Ån i västra delen av området 

verkar ha grundats upp och 

dämmats i mindre mån. 

Dagvattenledningar verkar ha 

kapats och området har översilats.  

JA 

13a 

Bäckravin, f d kvarndamm nu 

med högörtparti, omgivet av 

ädellövträd. 

Dämme i södra delen kan eventuellt 

efter grävning eller rensning ge en 

återställd kvarndamm.  

Bäckravin. Fri utveckling 

runt ravinen. Kvarndamm 

gammal men fungerande.  

Dämme i södra delen. Våta partier 

runt den.  
JA 

14 

Ung lövskog, huvudsakligen 

bestående av ask och al, 

kvävegynnad flora. 

Kapa eventuell täckdikningstam från 

ovanliggande åker (delomr. 20), låt 

vattnet fritt meandra ned till ån.  

Närmare fri utveckling.  
Svårt att bekräfta om åtgärd 

gjorts. Inga speciellt våta partier.  
NEJ 

15a 

Äldre bokbestånd med ett litet 

granhugge. 

Översilning från ovanliggande mark 

(delomr. 15b och 22). 

Inget granhugge, närmare fri 

utveckling. Mer träd och 

buskar.  

Översilning har gjorts  JA 

15b 

Bok- och björkbevuxen f d 

pestkyrkogård. 

Översilning som ej berör kyrkogård, 

från ovanliggande mark (delomr. 22) 

Intill vattnet fri utveckling, 

bakom detta mer öppet och 

gräsbevuxet och en ny 

dagvattendam.  

Dammen är stor och flera fåglar 

finns i området, vatten från 

dammen rinner ner via brunnar till 

ån.  

JA 
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16 

Skottskogsbestånd bestående av 

numera gammal al. 

Kapa dagvattenledningar översila 

området.  

Fri utveckling, mycket död 

ved och unga skott. Stora 

våta partier. 

Området är översilat. JA 

17a,b 

Al, ask och alm i sluttning 

utmed ån. Värdefull alskottskog. 

Artrik, frisk ängsvegetation, viss 

grundvattenöversilning. 

Översilning från ovanliggande mark.  
Fri utveckling längs med ån i 

detta delområde.  

Svårt att bedöma om översilning 

gjorts på grund av svår 

åtkommlighet.  
DELVIS 

20 

Sluttande åker. 

Kapa eventuell täckdikningstam, 

meandra eller låt översila delomr. 14 

och 15a.  

Ny skottskog. Inte längre 

betesmark eller åker.  

Svårt att bedöma om kapning av 

täckdikningstam skett. Men 

område 15a är översilat.  
DELVIS 

22 

Gräsdominerad äng, 

rekreationsyta, 

observationsdamm för 

dagvatten från Ättekulla 

insutriområde. 

Kapa dagvattenledningar mellan 

observationsdammen och Råån. Låt 

vattnet från en stenkista översila ängen 

och delområde 15b och 17a.  

Fuktig äng. Flera våtare 

partier.  

Dagvattenledningar antagligen 

kapade. Översilning har skett på 

område 22.  
JA 

24 

Hästbete, delvis 

hagmarkskaraktär, kvävegynnad 

flora. Al, -ask- och almpartier. 

Kapa dagvattenledningar och 

täckdikningsrör, översila området. 

Fortsatt bete. 

Betesmark med fri 

utveckling i några områden 

på ängen och det närmsta 

området vid ån.  

Betet har fortsatt. Svårt att 

bedöma om rör och ledningar 

kapats. Våtmarkskaraktär närmare 

ån.  

DELVIS 

25 

Sluttande åker med backig 

promenadstig. 

Kapa täckdikningsrör i 

reservatsgränsen mot norr.  

Fortfarande sluttande åker 

och numera viss betesmark. 

Fri utveckling i partierna 

närmast vattnet.  

Svårt att avgöra om kapning av 

täckdikningsrör skett.  
NEJ 

31a,b 

Bäckravin med ädellöv och 

granplantering.  

Utgrävning av den igenlagda delen för 

att återskapa ravinen.  

Bäckravin. Fri utveckling i 

delomr. 31a. Granplantering i 

31b. 

Ravinen utgrävd.  JA 



 19 

36 

Del av bäckravin med rester av 

kvarndamm. Ängsvegetation av 

frisk typ med gamla bokar och 

ekar.  

Två dämmen, ett i mitten av området 

som kan återställa kvarndammen och 

ett i norra strax nedströms delomr. 37. 

Bäckravin genom delomr. 37 

och 36. Dämmat område 

strax innan delomr. 37.   

Dämmat innan delomr. 37. Inte 

dämmat i mitten av området.  
DELVIS 

37 

Delvis betad bäckravin och 

lövskog. Privat ägare.  

Dämmet i delområde 36 påverkar 

detta område uppströms och ger det 

starkare våtmarkskaraktär.  

Inte betat. Flera träd och 

buskar, resten högörtäng. 

Liknar fri utväckling. 

Fortfarande privatägt.  

Dämmat innan delomr. 37.  JA 

39 

Cirka 10 hektar f d åker. 

Sluttande mot ån.  

Läcka över till en översilningsäng- 

Kapa täckdikningsrör och översila 

området ner till ån.  

Betesmark. Delvis fri 

utveckling. Potentiell damm i 

östra delen av området. 

Området är översilat. Runt 

dammen finns flera våtare partier. 

Vattnet rinner ner mot ån.  
JA 

40 

Blandlövbestånd i sluttningen, 

fuktig högörtäng nedanför. 

Kapa täckdikningsrör, översila 

sluttningen.  

Fri utveckling, mycket död 

ved. Våta partier.  
Sluttning översilad. JA 

41 

Åker samt gräsdominerad äng i 

sluttning, delvis privatägt.  

Kapa täckdikningsrör, översila mot 

bäcken.  

Gräsäng, högörtäng, flera 

träd och buskar i delar av 

området. Delvis fri 

utveckling.  

Översilat område mot bäcken. 

Flera våta partier.  
JA 

48b 

Albestånd i meanderbåge samt 

forsnacke.  

Översilning av dagvatten från 

industriområdet i Gantofta 

Fri utveckling i 

meanderbåge. Död ved, träd 

och buskar.  

Området verkar översilat, men 

svårt att komma ut till bågen.  
JA 

53 

Betesmark med spridda träd och 

buskar, våtmarksparti. Trivial 

flora, men tilltalande 

landskapsbild.  

Kapa täckdikningsrör och eventuella 

dagvattenledningar i sluttningen för att 

få våtmarkskaraktär.  

Betesmark, kantat av större 

träd och friutvecklade 

områden.  

Våtmarkskaraktär, särskilt 

närmare ån.  
JA 
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BILAGA 3. Utvalda områdesfotografier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Område 53. Översilning på grund av antagligen kapade ledningar. Våtare i centrala, 

mer vassbevuxna del på bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Område 5. Översilning på grund av antagligen kapade ledningar. Mycket våtare 

område som resultat. 
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Figur 3. Område 13a med restaurerad damm.  

 

 

 
Figur 4. Område 15a med nybyggd dagvattendamm.  
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Figur 5. Område 16 visar fri utveckling (se bilaga 1).  

 

 

 

 
Figur 6. Område 20 visar nyplantering (se bilaga 1).  
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Figur 7. Område 24 visar ängs/hagmark (se bilaga 1). 

 

 
Figur 8. Område 41 visar välutvecklad våtmark (se bilaga 1).
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BILAGA 4. Data för bottenfaunainventeringar från Ekologgruppen  

Tabell 1. Sammanfattning av antal olika bottenfaunaarter hittade vid provtagningslokalen 

Gantofta vid Råån (se figur 1).  

 
Datum  Antal taxa 

2006-10-18 34 

2007-10-03 35 

2008-10-09 40 

2009-10-02 36 

2010-10-05 37 

2011-10-17 28 

2012-10-05 45 

2013-10-09 31 

2014-10-16 39 

2015-10-20 32 

 

Tabell 2. Sammanfattinng av antal olika bottenfaunaarter hittade vid provtagningslokalen 

Raus kyrka vid Råån (se figur 1).    

 

Datum Antal taxa 

2006-10-18 36 

2007-10-03 46 

2008-10-09 41 

2009-10-02 44 

2010-10-04 48 

2011-10-17 49 

2012-10-05 57 

2013-10-09 49 

2014-10-16 43 

2015-10-20 37 

 


