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Hydrotekniska Sällskapets resa:

Miljödammar och Vattenrike
Resan gick i år till Listerlandet, Vesanområdet
(se sidan 3) och Kristianstads vattenrike. Efter att ha
passerat Sveriges lägsta punkt (-2,41 m) i Kristian
stad, for vi över den bördiga slätten till Sölvesborg.
Där fick vi på tekniska kontoret en redovisning om
projektet "Rädda Hanöbukten", ett Lokalt Investe
ringsProgram (LIP). Åtgärden innebär anläggande av
flera miljödammar för att förbättra vattenhushåll
ningen i kommunen samt minska läckaget av närsalter
ut i Hanöbukten. Dammarna är belägna på Lister
Iandet, halvön öster om Sölvesborg.

Dammarna placeras och utformas för att kunna samla
upp nälingsrikt Yt- och dräneringsvatten ur befintliga
dräneringssystem. Uppsamlat vatten ska användas
för bevattningsändamål i jordbruket. Dricksvattenför
sÖljningen i kommunen sker genom grundvatten via
borrade brunnar från den underliggande kambriska
sandstenen. Därutöver används grundvatten till be
vattning inom det betydande jordbruket med inslag av
intensivodlingar (grönsaker, bärodling, etc.). Dam
marnas sammanlagda volym har projekterats till ca
355 000 m3

. Därigenom kan man minska grund
vattenförbrukningen med ca 550 000 m3 under ett
normalår. För att hantera och legalisera användandet
av grundvatten för bevattning har berörda lantbrukare
bildat en intresseförening. Man funderar också på att
genom ledningar förbinda grundvattentäkter för att
därigenom få en bättre fördelning av vattentillgången.

Utformningen och placering av dammarna har skett i
samråd med representanter från länsstyrelsen, lant
bruket, markägare och konsulter. Projektet omfattar
27 miljödammar. Efter ansökan enligt förordningen
(1998:23) om statliga bidrag till lokala investerings
program, som ökar den ekologiska hållbarheten i sam
hället, har kommunen beviljats bidrag som uppgår till
70 % av den miljörelaterade kostnaden för åtgärden.
Arbetet med dammarna påbörjades under hösten
2002 och avslutades 2004. Totala kostnaden uppgår
till ca 13 milj. kr.

Dammarna bedöms ha en livslängd på mer än 30 år
varför man räknar med att betydande miljöeffekter
uppnås när det gäller begränsningar i grundvattenuttag
och reducering av närsaltutsläpp till Östersjön. Under
den tid som miljödammarna funnits i landskapet har

ekologer, ornitologer m.fl. uppmärksammat dammar
nas betydelse för gynnsammare biologisk mångfald.

Avtal beträffande kostnader, drift och underhåll har
tecknats med respektive fastighetsägare. Till dam
marna pumpades vatten från dränelingssystem utom
till en som fick sitt vatten genom självrinning från en
bäck. Fastighetsägarna var allmänt belåtna med dam
m'\fna. Någon ångrade att han inte från början begärt
en större damm.

Vi besökte även ett företag som förutom jordbruk
ägnade sig åt täktverksamhet: sand med en kornstor
lek på 0,2 mm (94 % kiselsand). Man utvann ca 7 000
ton/år. Företagets pumpstation imponerade nog mest
med tre centrifugalpumpar, vardera på ca 1,8 m3/s.

Dagen därpå besökte vi Kristianstads Vattenrike som
omfattar Helgeåns avrinningsområde i kommunen.
Våtmarksområdet längs ån är ca 35 km långt och
omfattar över 100 000 ha land och vatten. Verksam
heten bedrivs av Kristianstads kommun. UNESCO har
utsett området till biosfärområde. Inom området finns
ett ekomuseum och en naturskola. Man samarbetar
med flera universitet, bl.a. högskolan i Kristianstad.

Arbetena med att bevara värdena i Vattenriket hand
lar om att värna om enskilda arter, t.ex. mal, stork, ho
tade groddjur liksom om värdena i landskapet och eko
systemen genom att arbeta tillsammans med lantbru
karna som sköter slåtterängarna, betesmarkerna och
de sandiga odlingsmarkerna. Ca l 600 ha av strand
ängarna brukas som slåtterängar som ger ett protein
fattigt hö bl. a. lämpligt för hästar.

Dagen avslutades med ett besök vid en strandäng i
Hovby vid Hammarsjön. Ägaren informerade oss om
höslåtter med maskiner avsedda för den låga
bärigheten hos marken. Man kunde skörda ända ner
till ca 2 dm över sjöns vattenstånd. Därjämte bedrevs
köttdjursproduktion med avel. Djuren, ursprungligen
importerade från Holland var sk Polderdjur som visat
sig vara på "bettet" på betet. Några glador och tranor
höll oss också sällskap.
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