Roten
Våtmarksrestaurering i Hallands län
Med följande utredning lämnas förslag på en restaurering av en våtmark i Södra Unnaryds
socken i Hallands län.
Sjön Roten är ca 60 ha i storlek och kan idag, under normalvattenstånd, närmast benämnas
som en starr- och slybevuxen mosse.
Orsaken till igenväxningen är ett äldre sjösänkningsföretag.
Syftet med restaureringen är att återskapa ett våtmarksområde för flora och fauna.
Initiativtagare till projektet är Skogsstyrelsen i Västar Götaland och har skett i samråd med
markägarna och övriga närboende.
Det aktuella förslaget till restaurering av Roten, är en revidering av tidigare inlämnad
beskrivning, p.g.a. ett önskemål om ett mindre kostnadskrävande projekt.
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Bakgrund
Sjön Roten har som merparten av landets våtmarker varit föremål för utdikning.
Uppskattningsvis har sjösänkningen varit ca 1 meter.
Sannolikt var det dåtida syftet att skapa mer odlingsbar mark i bondbyarna kring våtmarken.
Nuvarande förhållanden
I stort sett hela sjöytan är under den större delen av året, en homogen starrmad som delvis
är bevuxen med främst vide och björk.
Kring de kvarvarande vattengölarna växer bl.a. svalting samt kråk- och vattenklöver.
Under snösmältningen under våren, fylls vattenmagasinet på och sjöytan höjs med ca 30 cm.
Under den perioden skapas det en vattenmosaik som innebär flera större eller mindre
vattenspeglar som lockar främst änder och vadare.
Perioden april – maj är mest gynnsam för fågellivet.
Karaktärsarter är kricka, gräsand, knipa, tofsvipa, enkelbeckasin och grönbena m.fl. Tranan
har också utvecklat en stor och stabil population vid Roten.
Under en sommar med normal nederbörd, torrläggs i stort sett hela sjön och sjöfågellivet
bedriver en ojämn kamp för reproduktion i markerna.
Under hösten rastar främst svanar, gäss, änder och vadarfåglar i sjön, beroende på ifall det
skett någon påfyllning av vatten via nederbörd.
Omgivningarna kan till mer än 90 %, klassas som skogsmark.
I den södra delen av våtmarken, bedrivs ett jordbruk med inriktning köttdjur.
Ingen av beteshagarna kan i dag klassas som strandängsbete.
Igenväxningen och förbuskningen är påtaglig och i stort sett ingen av de närboende har
någon visuell kontakt med sjön.
Önskemål
För att göra sjön Roten mer attraktiv för så väl människa som boskap och det vilda, bör
vattenvolymen och vattenyta förstoras.
Ett öppnare landskap önskas för såväl människa som flora och fauna.
Ett rikare sjöfågelliv eftersträvas.
Det finns ett behov av en större areal av betesmark, vilket också gynnar det vilda.
Större och djupare vattenspeglar med häckningsöar saknas och bör tillskapas.
Åtgärder
För att uppfylla önskemålen föreslås följande åtgärder:
• Muddring/grävning av Rotfilten
• Rotorkultivering av de i dag blötare partierna av
• Anläggande av häckningsöar för sjöfåglarna
• Fördämning i utloppet
• Bortforsling av överblivna muddermassor
• Etablering av strandängsbete genom skogsavverkning, stubbfräsning och stängsling
• Naturinformation
Beskrivning av åtgärder

Muddring/grävning
Ca 2 ha av rotfilten tas bort genom grävning (se bif. exempel på maskinpark).
Delar av schaktmassorna används som underlag för 2 häckningsöar (nivå max 20 cm över
dämningsgräns). Resterande massor fraktas bort och tas om hand för produktion av matjord.
Syftet med häckningsöarna är att locka skrattmås till våtmarken, vilket sannolikt medför en
ökad population av änder och doppingar som tyr sig till skrattmåskolonin.
De nyskapade vattenspeglarna placeras strategiskt i sjön, så att även de närboende kan
glädjas åt en större vattenspegel i sjön.
Sannolikt krävs en årlig skötsel av häckningsöarna, för att förhindra förbuskning.
Rotorkultivering
För att ytterligare skapa ”blankvatten” föreslås en enklare och billigare variant av åtgärd. En
djupfräsning (ca 30 cm) av rotfilten föreslås i de mest blöta partierna (främst i norra delen av
sjön) och omfattar ca 15 ha av sjöytan.
Fördämning
För att förstärka och säkerställa de ovan föreslagna åtgärderna, bör vattennivån höjas
temporärt i hela sjön. Detta sker genom en fördämning av det grävda utloppet i norra Roten.
Omgivande marker utgör den överfallsdamm som håller vattnet på plats.
En 40 cm ökning/fördämning av vattennivån i sjön, mellan 15 mars – 1 juli, medför att främst
sjöfågellivet får avsevärt bättre förutsättningar för reproduktion. Med en fördämning under
häckningssäsongen, minimeras risken för översvämning av fågelbon eftersom sjöfåglarna
redan innan häckningssäsongen har fått en anvisad nivå som de kan förhålla sig till under
bobygget. I juli är sjöfågelungarna så stora att de kan söka sig till vattenspeglarna i de
restaurerade ytorna när sjön f.ö. dräneras. Härmed torrläggs också de nyskapade
strandängarna som skall hävdas av betesdjur. Från 15/9 – 15/10 däms åter sjön för att
tillgängliggöra starrmaden som skafferi för främst simänder (se ”Tänkbara konsekvenser”!)
Bortforsling av massor
För att förhindra buskuppslag på de deponerade massorna måste alla övriga schaktmassor
transporteras till land.
Det lämpligaste tillvägagångssättet är att från isen, under vintern frakta bort massorna med
hjälp av traditionella jordbruksmaskiner.
Beroende på vinterförhållandena, måste isen ev. förstärkas genom packning och spolning för
att få bärighet.
Massorna deponeras i anvisat område (se bilaga!) och blir efter avvattning och bearbetning,
en utmärkt fraktion som matjord alt. jordförbättringsmedel för jordbruket.
Hävdade strandängar
En ”fågelsjö” är inte komplett ifall det inte finns strandängar. Därför avses att skapa
förutsättningar för strandängsbete kring de södra delarna av sjön.
Den högre buskar och träd längs strandzonen, avverkas främst i de befolkade trakterna runt
sjön och där det finns betesdjur.

Det är viktigt att alla träd tas bort i området som avses som strandäng. Detta för att
förhindra predation från främst rov- och kråkfåglar.
Även störande buskage bör tas bort för att öka den fria sikten för häckande strandängsarter.
Efter avverkningen stubbfräses området för att jämna till grässvålen. Denna åtgärd
underlättar den framtida betesputsen av ängarna.
En insådd av strandängen rekommenderas inte, efter som en naturlig etablering av
gräsarter, gynnar den ”normala och mest värdefulla” floran på markerna.
Hägnet bör utgöras av s.k. ”roviltstägsel”, som består av > 4 blanktrådar försedda med
impulser från ett elaggregat.
Sociala arrangemang
För att förbättra tillgängligheten till den nyskapade fågelsjön bör i det här skedet anläggas en
lämplig parkeringsplats vid stranden, samt naturinformation anslås i terrängen.

Tänkbara biologiska konsekvenser

Restaureringsplanen ökar möjligheterna för etablering av svarthakedopping i Roten.
De föreslagna åtgärderna kommer avsevärt att öka förutsättningarna för främst fågellivet,
vilket är det mest primära målet för projektet.
Eftersom alla våtmarker ”lever sitt eget liv” är det svårt att utfärda en relevant
konsekvensbeskrivning av de föreslagna åtgärderna.

Med stöd av erfarenheter av ett hundratal andra sjörestaureringsprojekt, kan man ändå
spekulera i det kommande fågellivet vid sjön Roten.
Ju fler och större vattenspeglar desto mer lyckade sjöfågelhäckningar
Den föreslagna ökningen av vattenytan med ett vattendjup av 40 cm, medför att
undervattenlevande småkryp får ett rejält ökat livsrum. Detta i sin tur medför att
häckningsframgången för främst änder och vadare, kommer att öka eftersom kycklingarna är
beroende av tillgång på insekter under sina första dygn i livet. Detta gäller såväl sim- som
dykänder, doppingar, rallfåglar och vadare.
Även den submersa vegetationen kommer att förändras så att kransalger och andra
undervattensväxter (typ Myrophyllum) kommer att etablera sig i sjön. Dessa växter utgör
också en bas i födosöket för främst simänder, svanar och gäss.
Rotorkultiverade sjöytor
Genom att fräsa vegetationen (främst starr) i de blötare partierna av sjön, skapas det en
undervattensflora som mer attraherar våtmarkens fåglar.
Genom en ”mineraliseringsprocess” reduceras de frästa massorna och ett ökat livsutrymme
för nya arter skapas därmed i vattnet. På samma sätt som ovan ökar förutsättningarna för
etablering av mer ”matnyttiga” växter och djur.
En ytterligare fördel av åtgärden är att de estetiska värdena kommer att öka med en större
vattenspegel.
Bevarad starrmad
Ungefär en fjärdedel av hela sjöytan i Roten kommer att påverkas av mekaniska åtgärder.
Resterande starrmad kommer att bevaras intakt och kommer att kunna utgöra
födosöksmiljöer för våtmarksfåglarna.
Starren, eller rättare sagt starrfröerna, utgör också ett värdefullt näringstillskott främst för
simänderna. Förutsättningarna är att starrfröerna görs tillgängliga för ex. vis kricka och
gräsand. Detta sker genom att under hösten (när starren släpper sina frökapslar) sjön åter
sätts under vatten genom en fördämning (15 sept. – 15 okt.)
Häckningsöar
Merparten av våtmarkens fåglar föredrar att bygga sina bon vid strandkanten och på relativt
torr mark.
Häckningsöarna utgör därmed en förbättrande åtgärd för fågellivet.
Det är sannolikt att det kommer att etablera sig en skrattmåskoloni på revlarna. I så fall
kommer denna att locka många andra sjöfågelarter till häckning i kolonin, eftersom måsarna
utgör utmärkta vaktposter mot predation.
Brunand, vigg, gräsand, kricka, doppingar och sothöna är några av de arter som föredrar
häckning i en skrattmåskoloni.
Räv och katt m.fl. undviker vatten i sitt sökande efter föda. Därför är häckningsöar ett bra
alternativ.

Fördämning
För att uppnå så bra förutsättningar som möjligt för sjöfågellivet i Roten, måste en reglering
av sjön tillåtas. En tänkbar konstruktion redovisas som bilaga 3.
Genom en temporär dämning av sjön med 40 cm, hejdar man den annars naturliga
igenväxningsprocessen. Vide och björk kommer att få det svårare att etablera sig
starrmaden.
Under den första delen av häckningssäsongen är många av våtmarkens fågelarter helt
beroende av insekter som föda. Genom att öka vattenvolymen ökar förutsättningarna för
evertebraterna att vistas och föröka sig i sjön. Detta gäller främst olika typer av skalbaggar
och sländor samt fjädermyggor.
Den eventuella ”översilningseffekten” (läs gödslingseffekten) på strandängarna, kanske är
marginell, eftersom Roten inte kan sägas vara en näringsrik våtmark. Generellt gäller dock
att effekten av en temporär översvämning av strandängarna är bra för grässvålen.
Från 1 juli föreslås en sänkning av vattennivån i sjön Roten. Detta görs för att torrlägga och
tillgängliggöra strandängarna för betesdjuren.
I juni/juli är andungar m.fl. så stora att de klarar sitt födosök på torrare marker.
Försumpningen av skogsmark skall också stävjas genom denna åtgärd.
Den temporära dämningen under hösten, syftar till att skapa förutsättningar för födosök
bland de mogna fröstänglarna i starrmaden. Simänderna föredrar att sila frökapslar som
landat på vattenytan i stället för att trampa omkring i torrmarkens starrtuvor.

Årtan simmar gärna omkring i den översvämmade strandängen för att plocka flytande fröer!

Hävdade strandängar

Nötkreatursbete kring en våtmark, skapar kanske de främsta förutsättningarna för ett ökat
fågelliv.
Det kortsnaggade gräset och kogödsel lockar insekter och därmed fåglar.
Klövtrampet och betet i strandzonen, medför att en s.k. ”blå bård” skapas kring vattenlinjen.
Här är näringshalten som störst och det ringa vattendjupet, som blir fort uppvärmt, medför
en god produktion av småkryp och undervattensvegetation.
Grågås, Skedand, årta, tofsvipa, storspov, rödbena, grönbena, enkelbeckasin, gulärla, stare,
ängspiplärka och gröngöling (!) är några av de arter som lockas till en strandäng.
Annat vilt som attraheras av biotopen är bl.a. olika slags fladdermöss.
Kring Roten finns det en tillräckligt stor besättning av kreatur som skall hävda strandängen.
1 djurenhet (d.v.s. ko med kalv)/ ha räcker för att hålla strandängen i hävd.
Med det årliga miljöstöd som utgår för en hävdad strandäng, ges djurhållaren en ekonomisk
möjlighet att regelbundet putsa strandängen för att undvika den tuvbildning som grästillväxten medför.
Således blir ett av huvudmålen i detta projekt att skapa så mycket strandängsbete som
möjligt kring våtmarken.

Sociala arrangemang

För att ytterligare öka attraktionen på föreslagen restaurering föreslås en satsning på
tillgängligheten för närboende och besökare.
För att ta sig till observationsplatsen, anläggs en P-plats vid en skogsbilväg nära stranden i
öster.
En satsning på naturinformation placerad där besökare bekvämt kan vistas vid sjön, är också
en värdefull satsning för att öka tillgängligheten.
En naturstig med start vid parkeringsplatsen, bör också röjas fram i terrängen till sjökanten.

Visuell beskrivning av åtgärder (före och efter)

Beskrivning av åtgärder i terrängen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grävda vattenspeglar (ca 2 ha) med häckningsholmar
Rotorkultiverad blötare starrmad (ca 14 ha)
Avverkade, stubbfrästa o stängslade strandängar (ca 8 ha)
Deponiområde för schaktmassor
Fördämningsområde (se bilaga 3!)
P-plats

Kommentar
Belägenhet av de numrerade åtgärderna kan korrigeras efter samråd med markägare och
övriga sakägare.
Omfattningen av arbetet berörs inte av placeringen av åtgärderna.

Ekonomi
De lokala förutsättningarna avgör hur stora kostnaderna kant tänkas bli för de föreslagna
åtgärderna.
Följande kalkyl grundar sig på en handfull liknande genomförda projekt.
Redovisa kostnader baserar sig på en ”ca-prislista” som redovisats av LVR AB i Söderhamn,
vilka som regel varit entreprenörer och utförare av nämna projekt.
Kostnader
Muddring/grävning, 1 ha (inkl. häckningsöar)
Rotorkultivering, 14 ha
Deponi, ca 3 000 m3
Fördämning
Strandäng, ca 6 ha (inkl. stubbfräsning och stängsel)*
Information (inkl. skyltställ o anslagstavlor)
Trailerkostnader för maskiner
Övrigt**
Summa:

100 000: 200 000: 100 000: 100 000: 100 000: 50 000: 50 000: 0: 700 000: -

*Kostnaderna som redovisas för strandängen omfattar bara stubbfräsningen. Med denna
kostnadsram förväntas stängslet finansieras av bidrag till s.k. rovviltstängsel (LBP) samt att
djurhållaren tar på sig arbetskostnaderna för insatsen (ökat miljöstöd/ha samt ev. lokal
support via AME/kommunen, kan motivera ett lokalt och ”eget” engagemang)
**Kostnader för strandskyddsdispenser, bygglov, deponitillstånd, provtagning tillkommer.
Dessutom tillkommer ansökan och rättegångskostnader i samband med prövning i
Miljödomstol.
Finansiering
Det finns ett antal möjliga finansiärer till detta projekt.
NOKÅS/Skogsstyrelsen, Landsbygdsprogrammet/Länsstyrelsen, LONA/kommun och Länsstyrelse, fonder och stiftelser (ex.vis Sparbanksstiftelsen och Våtmarksfonden/WWF).
Kommentar
Det är omöjligt att precisera de exakta kostnaderna som rundats av till jämna 10 000-tals
kronor. Summorna anges exkl. moms.
Slutsumman är dock relevant och kan ligga till grund för en ev. bidragsansökan för projektet.
Positiva fastighets- och övriga sakägare medför sannolikt en avsevärt mindre kostnad för
miljömålet i domstol.
Bilagor
1. Översiktskarta
2. Historiska kartor
3. Dämme
4. Lämpliga maskiner
5. Fotografier våren 2016
6. Visioner

Bilaga 1. Översiktskarta och historisk karta, strandlinjen 1875

Roten ligger i ett landskap perforerat av sjöar, tjärnar och andra våtmarker.
Detta medför att åtgärderna som föreslås för Roten, innebär sannolikt en ökad mångfald i omkringliggande vatten.
Närheten till Södra Unnaryds tätort, skapar möjligheter för de närboende att
finna nya naturområden att vistas i.

Bilaga 2. Övriga historiska kartor

Generalstabskartan över S. Unnaryd, anger Roten som en vattenspegel!

Den nordvästra stranden av Roten, anges i Laga skiftet som brukade
marker. I dag växer det skog på de forna utmarkerna. Lövinslaget är
påtagligt. En framtida naturvårdssatsning i området borde inkludera
dessa strandskogar i Rotenprojektet.

Bilaga 3. Dämme
Utloppet i östra Roten är låglänta marker o och det avvattnade diket är väl synligt i
terrängen också efter hundra
år.
Tanken är låta den omgivande
marken utgöra en barriär för
vattnet efter en igenläggning
av krondiket.
För att förbilliga dämmet
föreslås i denna utredning en
spåntad träkonstruktion som
kärna i vallen.

Marknivåskillnaderna är inte
stora vid utloppet och dagens
avrinning sker ”sublimt” kring
huvudfåran som här och där
har slammat igen och skapar
översilningsytor.
Tänkbar konstruktion
Bilden till vänster är hämtad
från ett annat håll men är ett
gott exempel på hur en damm
i Roten kan skapas.
Eftersom sjön skall regleras,
krävs en dammkonstruktion i
trä (eller betong) ca 10m lång.
Stenarna som på bilden, används som en ”laxtrappa” dvs.
som eliminering av vandringshinder alt. används inte ifall
Roten önskas vara fiskfri!
Dämningsgräns skall vara en
nivå som motsvarar dagens
maximala vattennivå.

Bilaga 4. Lämpliga maskiner och användningsområden

Flytande grävare i olika storlekar. Lågt marktryck och stor kapacitet.
LVR AB i Söderhamn har maskiner som är lämpliga för restaureringsarbeten i Roten.
Redovisningen av de ekonomiska förutsättningarna, samt kostnadsförslag på sjörestaureringen, är baserad på ett 50-tal samarbetsprojekt med denna firma.
Överst till vänster beskriver en flytande grävare som kan användas vid anläggandet av
skrattmåskoloni, laguner och ”Blå bård”.
Nedan redovisas rotorkultivatorn, en s.k. AM-Trac som är amfibiegående och används i
samband med fräsningen av flytbladsväxter och starrmad.
Denna typ av maskin behövs i samband med fräsningen av de blötare markerna, samt för att
korrigera slänterna vid laguner och stranden vid betesmarken.

AM-Trac är en flytande jordfräs som kan bearbeta rotfilten på ett par meters djup.

Stubbfräsen till vänster är en bandvagnsburen maskin. Detta innebär att marktrycket bli lågt
och framkomligheten är nästa obegränsad. Maskinens växellåda är modifierad eftersom
varv-talet har stegrats från det normala 750 till 1500varv/min. Resultatet av stubbfräsningen
är att veden pulvriseras till en spånfraktion, istället för den grövre flisfraktion som blir efter
växellådan med det lägre varvtalet.
Biologiskt innebär detta att det blir mycket lättare att skapa ett grässkikt på de frästa ytorna,
eftersom flisen lägger sig som ett lock på grässvålen, medan spånet är poröst och släpper
igenom de plantor som skall upp.
Bilden ovan till höger, redovisar betesputsen som också är bandvagnsburen. Maskinen
används för att korrigera de sår i marken som blir resultatet efter stubbfräsen. Betesputsen
jämnar till marken, så att den i framtiden blir lätt att sköta med traditionella jordbruksredskap.

Bilaga 5. Dokumentation 2016
Våren 2016

Under högvattensäsong på våren, finns det
fortfarande gölar som vattenfylls i Roten.
Grönbena, tofsvipa, enkelbeckasin och trana
häckar i området.

Etableringen av vedartade växter smyger sig
på. Det är främst vide och björk som växer
på de torrare markerna i sjön.
Utan restaureringsåtgärder kommer sjön att
vara trädbevuxen efter några årtionden.

Delar av sjön saknar helt öppna vattenspeglar även under högvattenperioder.
Fågellivet är här ensartat och utgörs nästan
bara av ängspiplärka och sädesärla.

De tidigare slåttrade och betade strandängarna har vuxit igen trots att det finns betesdjur på Piggebo.
Genom en skogsavverkning och restaurering
av de forna strandängarna kan ett bättre
sjöfågelliv skapas!

Sensommaren 2016

Under sensommaren finns det i
stort sett inget öppet vatten i
sjön Roten.
Även fast 2016 var ett ovanligt
nederbördsfattigt år, vittnar de
närboende om att sjön ”ser ut
som vanligt”.
För den vattenälskande såväl
floran som faunan, innebär
dikningsföretaget en oerhört
negativ faktor för det vilda.
De två nedersta bilderna är tagna från jakttornet höger och
vänster.
Under lågvattnet som råder,
kan det skapas utmärkta
strandängar som skall hävdas av
mulbete.
Kreaturen kommer att kunna ta
sig långt ut i våtmarken och
kommer småningom att möta
blötare marker.
Genom bete och klövtramp, kan
en s.k. ”blå bård” skapas och
kompenserar den sänkning av
vattennivån som föreslås i detta
dokument.
”Blå bård” innebär en kantzon
mellan fastland och vatten.
Den fysiska nötningen på marken av såväl mule som klöv,
medför att det bildas vattengölar som är goda produktionsytor för främst evertebrater.
Här blir det också ett gott
skafferi för fågellivet!

Bilaga 6. Visioner ur ornitologisk synvinkel
Sjön Roten är belägen i ett skogslandskap med inslag av odlingsmark.
Detta medför att det finns möjlighet för en särskild uppsättning av våtmarksarter just här.
Svarthakedoppingen är redan nämnd. Här följer några andra ”dröm-/hypotesarter”.

Den svarta storken står sannolikt högst
upp på en sjörestaurerares önskelista i
denna typ av ”skogsvåtmark.
Denna fågel fanns så sent som på 1940talet i något enstaka par i Sverige.
Restaureringsförslaget för Roten innebär en osannolik, men ändå möjlig
chans för storken!
Svarttärnan gillar skogsmarkernas våta
miljöer.
Genom den föreslagna rotorkultiveringen i de blötare partierna av starrmaden, åstadkoms sannolikt ett flytbladhabitat som skulle kunna attrahera fågeln till häckning i sjön.

Dvärgmåsen lockas till samma skogsmiljöer som svarttärnan.
Det är inte alls osannolikt att denna
ovanliga vitfågel gör ett häckningsförsök i sjön efter en restaurering.

Pungmesen är en tätting som föredrar
den trädbevuxna strandvegetationen
vid en våtmark.
Sjön Roten ligger relativt ostört och
innehåller efter en restaurering, i
framtiden den naturtyp som föredras
av fågeln, främst i den norra och östra
delen.

Smålommen är också en attraktiv
fågelart som kan tänkas lockas till
Roten.
Denna ovanliga fågel, gillar främst
fiskfria vatten som häckningsmiljö,
men flyger till närliggande sjöar för
att hämta mat till sina ungar.
Redet läggs helst på en flytande
tuva nära en vattenspegel. Hotet för
fågelarten i Roten är den föreslagna
vattenregim som skall råda efter en
restaurering.

En etablering av en skrattmåskoloni
i sjön, vore den bästa tänkbara lösningen för fågelfaunans utveckling i
Roten.
Många fågelarter tyr sig till måsen
och föredrar att lägga sina ägg med
skydd av skrattmåsens bevakning!
Många andra fågelarter kommer att
gynnas av en restaurering.
Sävsångarens population kommer
att öka.
Sävsparv, ängspiplärka, sånglärka,
gulärla, sädesärla och stare är några
andra tättingar som har förutsättningar att trivas vid en restaurerad
sjö.

Även däggdjuren gynnas!
Den översvämmade strandskogen
blir åtminstone temporärt ett bra
tillhåll för ex. vis bäver.
Minken kommer också sannolikt att
öka i antal och bör hållas efter!
Allt klövvilt gynnas av en restaurering.

