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Våtmarken Kilen
• En blandning av söt och saltvatten
• Marken har betats i flera hundra år, 

dock ej på 70-80-talet
• Då växte marken igen av vass



Mål med restaureringen.

• Att reducera transporten av näringssalter i området.
• Öka den biologiska mångfalden
• Gynna fågellivet med bättre häckningsplatser och 

rastplatser samt öka fodertillgången. 
• Anlägga stigar, grindar i staget och utsiktsplatser, så 

att tillgängligheten till området ökar för besökare. 
Speciellt för fågelskådning.



Våtmarken en dag
i februari 2019

Färdig till 25 % 
Saknas: 
Kan ej torrläggas oberoende av väder
Skötsel av våtmarken svår med dagens anläggning
Kan ej hålla vattennivån vid torka
Kan ej hålla ute eller inne betesdjur
Önskad vattennivå leder till sank åker



En vårdag
för 10 år
sedan



En
sommardag
för 20 år
sedan



Olika
metoder för
vass- och
gräsklippning
för 15 år
sedan



En effektiv
metod



Slagen och
torr vass
måste
bort



Bete är viktigt

Olika djur
gillar olika
bete



Dike under gräving för att
avvattna dalen ovanför. 
Detta blev också en
naturlig vall i öster



En höstdag med extra högt havsvatten



Våtmarksfonden starten på
våtmarken

Länsstyrelsen i Halland
fortsätter



Planeringen och genomförande 
av våtmarksutbyggnaden

 Slagning av äldre vass.
 Bränning av äldre vass för att skapa öppna vattenytor.
 Anläggning av vallar, munkar, rörgenomföringar och diken 

för att möjliggöra reglering av vattenytan.
 Installera brunnar och pumpar för reglering och styra av 

vattenflöde från intilliggande åkermark eller/och vatten från 
hela Rösadalen.  Samt möjlighet att styra vattennivån i den 
nyanlagda våtmarken. 

 Framdragning av elanslutning för pumpdrift, från 
mangårdsbyggnad vid Godhem 1:1 till pumpanläggning.

 Anlägga stängsel för att sköta bete i våtmarken och
strandzonen.

 Bete av området kommer att ske med nötboskap och får.
 Våtmarken torrläggs i augusti för att möjliggöra gräs- och

vass klippning, fylls på i oktober.



Munk för
nivåregelering



Titta ner i
en munk



Förbättring av vallen och
nytt avrinningsdike



Munk med passage 
igenom vallen



Fåglar i våtmarken
vid 15 tillfällen under 
mars och april 2019

35 typiska våtmarksfåglar
61 fåglar på 300 listan har skådats

Hur göra det mer attaktivt
för fåglar?





Övriga viltobservationer en tidig majdag

Fasaner  15 
Harar       7 
Rådjur    10,  några rådjur betade i våtmarkens ytterkant
1 vildsvinssugga med 6 kultingar

Ällingar = andungar i våtmarken



Hur att göra våtmarken mer fågelvänlig?

Skall vi bygga små öar av halmbalar?
Skall vi bygga små flottar av lastpallar?
Skall vi sätta upp korgar för andfåglar?
Skall en mindre area få vara vassbevuxen för skydd?

Besöksförbud under häckningsperioden?



Hur att sköta jakten vid våtmarken ?

Skall vi sätta upp minkfällor?
Skall vi sätta upp kråkfällor?
Skall vi skjuta av rävar, kråkor och minkar?
Är det viktigt att hålla vildsvinen borta?
Hur gör vi med alla gäss som betar på vallarna i omgivningen?

Hur mycket andjakt tål våtmarken på hösten?



Ekonomi

Material Entreprenad

Munkar Grävmaskin

Ledningsrör Traktor

Stängsel &
Grindar

Medhjälpare

Elanslutning

200.000 kr 300.000 kr

Våtmarksfond Länsstyrelsen

25 % 75 %



Tackar för bidrag från EU, Våtmarksfonden
och Länsstyrelsen



20:30, 7 maj, 2019

Tofsvipa 
Ladusvala 
Kanada gås 
Grå gås


