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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
Vedborm träsk är en grund sjö på norra Öland som dikades ut under 1880-talet. Träsket 

ligger precis intill Vedby träsk som dikades ut samtidigt. I några decennier gjordes 

försök att bruka jordarna i träsken men då det inte fungerade som planerat övergavs 

träsken och lämnades att växa igen. Vattnet från de båda träsken möts i en gemensam 

kanal nedströms som slutligen mynnar i Hornsjön, Ölands största sjö. Hornsjön är en 

viktig dricksvattenresurs för Öland men vattenkvaliteten är påverkad av förhöjd 

turbiditet, höga färgtal, näringsämnen och organiskt material. Vattnet är brunfärgat och 

ljusgenomsläppligheten i sjön är dålig. Tillrinningen från träsken bedöms vara en av 

anledningarna till att vattenkvaliteten i Hornsjön är påverkad och genomförda 

undersökningar indikerar att det transporteras stora mängder organiskt kol från 

skogsområdet norr om Vedborm träsk samt inifrån träsken till Hornsjön. Vattennivån i 

träsken fluktuerar över året med stående vatten under vinterhalvåret för att sedan helt 

torka upp under sommaren. När flödet startar på hösten urlakas organiskt material, bla i 

form av humus, från torven. Humusämnena löser sig i vattnet och ger vattnet den bruna 

färgen.  

För att minska läckaget av organiskt material från träsken planerar Borgholm Energi att 

genomföra en dämmande åtgärd för att höja vattennivån i Vedborm träsk så att torven i 

träsket kan vara våt hela året och nedbrytningsprocesser som orsakar läckage av 

organiskt material kan minskas. Höjning av vattennivån kommer också att bidra till 

ökad biologisk mångfald samt möjliggöra rening av näringsämnen från vattnet. Torra 

våtmarker är också en källa till utsläpp av växthusgaser och om torven kan återvätas kan 

utsläppen av växthusgaser minska. För att förbättra träskets vattenrenande egenskaper 

planeras avbaning av förna och torv för en mindre del av träskets södra spets.  

Tillståndsansökan för åtgärderna med tillhörande teknisk beskrivning och 

miljökonsekvensbeskrivning planeras att lämnas till mark-och miljödomstolen under 

2022.  

1.2. Planerade åtgärder 
De planerade åtgärderna som ska ingå i tillståndsansökan är:  

• Reglering av vattennivån i Vedborm träsk till nivån +3,65 (RH2000).  

• Byggnation av regleringsanordning (dämning) som är passerbar för fisk. 

• Avbaning av ag, förna och torv över en yta om ca 2 ha för att skapa öppna 

våtmarksytor med gyttjebotten som främjar vattenrening och biologisk 

mångfald.  
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1.3. Syfte 

Syftet med de planerade åtgärderna är att åstadkomma en förbättrad vattenkvalitet i 

Hornsjön samt öka den biologiska mångfalden i träsken. Återvätning av torv kommer 

också att leda till minskade utsläpp av växthusgaser då nedbrytningen av torven 

avstannar.  

Syftet med det uppdaterade samrådsunderlaget är att inför avgränsningssamråd med 

myndigheter och allmänheten beskriva de planerade åtgärderna och dess förväntade 

påverkan på det hydrologiska systemet och dess omgivande miljö.  

2. OMRÅDESBESKRIVNING 

Vedborm träsk är lokaliserat på norra Öland strax nordost om sjön Hornsjön som är 

Ölands enda insjö. Till vänster i Figur 1 visas träskets lokalisering på norra Öland och 

till höger visas träsket i Hornsjöns tillrinningsområde. 

  

 

Figur 1: Lokalisering Vedborm Träsk. Till vänster: Träskets lokalisering på Öland. Till höger: Träskets 

lokalisering i närområdet öster om Hornsjön, väster om byn Vedborm. Bakgrundkarta från 

©OpenStreetMap. 

Precis väster om Vedborm träsk ligger Vedby träsk och de båda träsken har en 

gemensam utloppskanal ner mot Hornsjön. Träsken skiljs åt av en ås av isälvsmaterial, 

Borgåsen, på vilken det ligger en fornborg. Träsken fylls med vatten på vintern och 

torkar sedan ut på sommaren. Området runt träsken består främst av odlad 

Tillrinningsområde Hornsjön 
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jordbruksmark, gles bebyggelse samt en del skog. Själva träsken är bevuxna främst med 

vass, ag och pors medan kantzonerna runt träsken domineras av videbuskar och 

lövsumpskog. Utbredningen av Vedborm träsk är ca 90 ha. Flygfoto över området med 

träskets utbredning samt Hornsjöns tillrinningsområde markerat presenteras i Figur 2 

samt i större format i Bilaga 1. 

 

Figur 2: Flygfoto över området med Vedborm träsk, Vedby träsk samt tillrinningsområden markerade. 

Flygfoto hämtat från ©Google Maps. 

Förekommande jordarter i området är torv, gyttja, isälvsmaterial som sand och grus, 

morän, kalksten (sedimentärt berg) och en mindre andel silt. 
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3. PLANERAD REGLERING AV VATTENNIVÅ 

3.1. Höjning av vattennivå genom dämning 
Planen är att höja vattennivån i Vedborm träsk genom att utloppsnivån från träsket höjs 

med hjälp av konstruktion av ett större dämme och två mindre klackar som syftar till att 

hålla uppe vattennivån även nedströms dämmet. Målet är att vattennivån då ska bli 

tillräckligt hög för att torven ska bibehållas fuktig även under sommaren och att 

amplituden på vattennivån ska minskas. Dämmena ska vara passerbara för fisk för att 

möjliggöra fiskvandring mellan Hornsjön och Vedborm träsk. Dämmena föreslås 

placeras strax uppströms och nedströms den stenbro som finns söder om träskets utlopp 

inom fastigheten Flakeböle 1:17 3. Plankarta över Flakeböle 1:17 3 med dämmenas 

tänkta placeringar presenteras i Figur 3. 

 

Figur 3: Plankarta över Flakeböle 1:17 3 med markeringar för planerade dämmen. Bakgrundskarta hämtad 

från ©Lantmäteriet. 

Syftet med de två mindre dämmena är att jämna ut vattennivån successivt så att 

fiskvandring kan underlättas. Lutningen på fiskvägen blir ca 0,6-0,8 %. På skissen är det 

30 meter mellan varje dämme och 0,2 m nivåskillnad. Kanalbottens nivå är vid denna 

sträckning ca +3 m. Anledningen till att ”huvudfördämningen” är snedställd är att 
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överfallet ska bli bredare vilket ökar avbördningskapaciteten och minskar risken för 

överdriven nivåhöjning vid höga flöden.   

3.2. Föreslagen utformning fördämning 
Dämmet föreslås anläggas på diagonalen över kanalens bredd med en smal (0,3 m) 

lägsta sektion där överfallsnivån är +3,65 m samt med trappsteg på varje sida där nivån 

är +3,75 m. För större delen av dämmet är nivån +3,80 m och när denna nivå uppnås 

ökar avbördningen över dämmet väsentligt. Syftet med den smalare sektionen och 

trappstegen är att även vid lägre flöden snabbt uppnå 15 cm vattendjup för att 

möjliggöra fiskvandring. Huvudfördämningens utformning med höjder i plan och profil 

presenteras i  Figur 4 och Bilaga 2. 

 

Figur 4: Huvudfördämningens utformning med höjder, planskiss. 

Huvudfördämningens utformning sedd från sidan med hela konstruktionen utsträckt i 

profil som följer dämningens krön presenteras i Figur 5 och Bilaga 3.  
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Figur 5: Huvudfördämningens utformning ”utsträckt” så som den beräknas påverka kanalen.  
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4. BERÄKNAD HYDRAULISK PÅVERKAN  

4.1. Påverkan på avbördning och nivå 
Beräknad avbördningskurva, dvs sambandet mellan nivå och flöde, för den planerade 

fördämningen tillsammans med avbördningskurvan för den befintliga fördämningen 

presenteras i Figur 6 samt Bilaga 4. 

 

Figur 6: Avbördningskurva för ny fördämning (orange/brun) samt befintlig kanal (heldragen blå). Röd 

prickad linje visar ny dämningsnivå och lila prickad linje visar nuvarande regleringsnivå. 

Den beräknade avbördningskurvan för den nya fördämningen visar att nivån i träsket 

kommer att bli högre framför allt vid låga och medelhöga flöden. Vid höga flöden blir 

det kanalen nedströms som blir begränsande för träskets utflöde och 

avbördningskapaciteten blir i de situationerna samma som den befintliga avbördningen. 

Detta sker vid flöden runt 140 l/s, motsvarande ungefär beräknat högflöde.  

Vattennivå i träskets utlopp har modellerats och redovisas som diagram i Figur 7. I 

diagrammet redovisas verkligt uppmätta nivåer som kryss, beräknad befintlig 

nivåvariation som en heldragen linje samt beräknad nivåvariation om föreslagen 

fördämning funnits.  

Medelhögflöde 
Högflöde 

Medelflöde 
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Figur 7: Beräknade vattennivåer vid Vedborm träsks utlopp. Streckad linje visar beräknade nivåer om 

föreslagen fördämning varit byggd. 

Nivåanalysen visar att nivåerna med fördämningen förväntas bli högre på sommaren 

jämfört med dagsläget samt att nivåhöjningen på vintern oftast inte blir så stor. Den tid 

under vintern som vattennivån är hög beräknas bli längre men de högsta nivåerna 

förväntas vara i ungefär samma storleksordning som de är idag. Antalet dagar per år 

som kanalen är vattenförande förväntas inte påverkas så mycket.  

Höjningen beräknas leda till att träsket inte torkar ut helt på sommaren utan att det blir 

vatten kvar som håller större delen av träsket vått även under sommarmånaderna. 

Vattendjupet under sommaren beror till stor del på hur stor avdunstning det blir. 

Avdunstningen varierar mellan åren och påverkas till stor del av väder och växtlighet. 

Hög temperatur och torrt väder tenderar att bidra till större avdunstning.  

Sammanfattningsvis så beräknas åtgärden alltså orsaka en förhöjd vattennivå under 

sommaren vid låg-och medelflöden samt en oförändrad vattennivå under vintern vid 

högflöden. Den höga vattennivån på vintern förväntas dock vara under en längre tid på 

våren och hösten.  

4.2. Resultat från hydraulisk modellering 
En hydraulisk modell för träsket har upprättats i programmet HEC-RAS där en 

kalibrerad höjdmodell över träsket med inlopps- och utloppskanal har analyserats med 

avseende på tre olika flödesscenarion. Medelflöde (MQ) 0,028 m3/s, medelhögflöde 

(MHQ), 0,080 m3/s och högflöde (HQ) 0,145 m3/s.  
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Det tydligaste mönster som framgår av modelleringen är att dämmets påverkan är stor 

vid medelflöde men avtar kraftigt vid ökande flöden och är nästintill obefintlig vid 

högflöde. 

Tabell 1. Jämförelse av nyckeltal för träsket med och utan dämme. 

    

Befintlig situation MQ MHQ HQ 

Vattennivå i träsket (m ö h) 3,52 3,72 3,91 

Ungefärlig Vattenvolym i träsket (1 000 m³) 27 129 278 

Area utbredning (1 000 m²) 343 747 949 

    Planerad situation med dämme  MQ MHQ HQ 

Vattennivå i träsket (m ö h) 3,82 

(+ 0,30) 

3,86 

(+ 0,14) 

3,92 

(+ 0,01) 

Ungefärlig Vattenvolym i träsket (1 000 m³) 204 

(+ 177) 

240 

(+ 111) 

289 

(+ 11) 

Area utbredning (1000 m²) 843 

(+ 500) 

903 

(+ 156) 

960 

(+ 11) 

 

Figur 8 och Figur 9 visar träskets utbredning vid de tre flödesprofilerna i befintlig 

situation utan fördämning respektive planerad situation med fördämning.  

 

Figur 8. Vattenytans utbredning och djup (se skala till höger, enhet: meter) vid MQ, MHQ och HQ i befintlig 

situation, utan fördämning.  

Högflöde Medelhögflöde Medelflöde 
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Figur 9. Vattenytans utbredning och djup (se skala till höger, enhet: meter) vid MQ, MHQ och HQ i planerad 

situation med fördämning. 

 

4.3. Påverkansområde 
Generellt bedöms effekterna av den dämmande åtgärden inte innebära någon stor 

skillnad i träskets utbredning eftersom det inte uppstår någon större nivåförändring vid 

högflöde, vintertid. Träsket kommer däremot att bli blött tidigare på hösten och hög 

vattennivå kommer vara längre in på våren vilket innebär att markfuktigheten kommer 

att öka även utanför det område som översvämmas. För att inte underskatta 

påverkansområdet har 1,18 m adderats till nivån som uppstår vid medelvattenföring, 

vilket innebär att påverkansområdet sträckts ut till höjden +5,0 m på träskets kanter i 

öster och väster. Påverkansområdet presenteras i  Figur 10. 

Medelflöde Medelhögflöde Högflöde 



 

15 (20) 

 

 Vedborm träsk 

 21017 

 2022-03-18  

 

Figur 10: Utbredning av bedömt påverkansområde markerat med ljusblått och fastighetsgränser med gult.  

5. AVBANING AV FÖRNA OCH TORV 

För att åstadkomma en förbättrad vattenrening i träsket kommer två hektar av träsket att 

banas av och schaktas ur ca 0,5 m. Syftet är att skapa en öppen gyttjebotten där 

våtmarksvegetation kan etablera sig. Våtmarksvegetation skapar i sin tur förutsättningar 

för våtmarkers reningsfunktioner så som denitrifikation och upptag av näringsämnen. 

Den öppna ytan förväntas gynna syrgastransporten i vattnet och åstadkomma ökad UV-

instrålning vilket kan öka fastläggningen av humusämnen samt öka nedbrytning av 

fulvosyror och karboxylsyror. En öppen vattenyta med vattenspegel skapar också 

förutsättningar för att åstadkomma viss sedimentation av partiklar. Karta över det 

område som planeras schaktas ur presenteras i Figur 11.  
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Figur 11: Markering för område där avbaning av förna och torv (ca 0,5 m djupt) planeras. 

Det finns en mindre traktorväg på platsen där idag men bedömningen är att denna inte 

klarar tyngre trafik och att vägen behöver förstärkas. Ytan där torv ska schaktas ur 

motsvarar ca 2,2 % av träskets hela yta och den urschaktade jorden består helt av 

organisk jord, förna och torv. 

Avbaning och schaktning planeras göras med grävmaskin och massorna kommer att 

användas som jordförbättringsmedel på åkermark lokalt på norra Öland. Beräknad 

volym schaktmassor är ca 20 000 m3. 
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6. MILJÖKONSEKVENSER 

En fullkomlig miljökonsekvensbeskrivning kommer att biläggas ansökan, preliminär 

innehållsförteckning till denna bifogas i Bilaga 5. De mest betydelsefulla 

miljökonsekvenserna beskrivs nedan. All mark som påverkas av återvätningsåtgärden 

består av naturmark, mest sumpskog och öppet kärr, men även annan skog och några 

ytor som används för bete. 

6.1. Förbättrad vattenkvalitet i Hornsjön 
En höjd vattennivå under sommartid i träsken kommer minska risken för nedbrytning av 

kärrtorv och på så vis minska frisläppningen av organiska ämnen till vattnet. 

Avbaningen av förna och torv i södra delen av träsket skapar ett större djupare parti 

vilket ger möjlighet till sedimentation av partiklar, syretillskott till vattnet och ökad 

solinstrålning. Utgående vatten förväntas alltså ha lägre halter av organiskt material 

samt ett lägre färgtal än idag. Vattnet från träsket rinner vidare till Hornsjön som är en 

viktig dricksvattenresurs för norra Öland och en viktig naturresurs.  

 

Det finns en liten risk att schaktarbetet vid avbaning av förna och torv kommer medföra 

grumling i vatten. För att förhindra spridning av partiklar under själva schaktarbetet så 

utförs schaktarbetet under sommarsäsongen när det inte finns något utflöde ur kanalen.  

6.2. Ökad biologisk mångfald 

6.2.1. Djurliv 
448 arter på rödlistan är beroende av våtmarker vilket innebär att åtgärden har 

förutsättningar att gynna flertalet hotade arter. För fisk kommer träsket bli ett gynnsamt 

lekområde och med kvarhållet vatten och ett större djupområde kan även fiskar som blir 

kvar efter lek överleva. Mer fisk under sommaren gynnar fåglar som då kan födosöka i 

träsket. Grod- och kräldjur är helt beroende av våtmarker för sin reproduktion och 

åtgärden kommer att gynna de arter som redan finns på platsen. Arter som är beroende 

av vatten året runt uppehåller sig troligen endast vid träsket under flödeshalvåret. 

Åtgärderna innebär att flera arter kan stanna i träsket och reproducera sig på platsen. 

Den samlade bedömningen är att åtgärden kommer gynna majoriteten av de arter som 

redan finns på platsen samt skapa förutsättning till många nya arter att nyetablera sig 

efter åtgärd. 

6.2.2. Vegetation 
Naturen i och runt Vedborm träsk är mycket variationsrik och består av allt från öppen 

blöt agmyr, täta gråvidebuskage, lövsumpskog, fuktig barrskog till torr ädellövskog. En 

rikskärrsinventering gjordes sommaren 2021 där all vegetation inventerades under 

höjdnivån + 4,0 m. Av samråd med områdeshandläggare på Skogsstyrelsen angående 

sumpskogsområdena görs bedömning att sumpskogen gynnas av den dämmande 

åtgärden. Sumpskogar är enligt skogsvårdslagens hänsynsparagraf §30, 7:e kapitlet en 

hänsynskrävande biotop och ska lämnas orörda bortsett från enstaka uttag för 
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detaljhänsyn. Sumpskogen i fråga domineras av al, vilka i stor utsträckning står på 

socklar och bedöms kunna gynnas av att stå blött även under vegetationsperioden. Även 

fuktig björk-alskog förekommer rikligt runt träsket. Denna vegetationstyp är idag 

översvämmad en kortare tid än alskogen och har ett fältskikt av mer fuktig 

gräsmarkskaraktär, ex älgört, blåhallon och veketåg. Björk-alskogen kan, efter åtgärd få 

en mer typisk sumpskogskaraktär med glesare fältskikt med mer mossor och lavar.  

Bedömningen är att sumpskogarna inte kommer påverkas negativt av åtgärden. Den 

samlade bedömningen är att åtgärden kommer gynna stora delar av den 

befintliga sumpskogen och utöka dess utbredning något.   

 

Videbestånden ute i den öppna agmyren kommer att minska till följd av åtgärden medan 

de bestånd som växer i kantzonerna bedöms överleva. Minskade videbestånd bedöms 

medföra mindre skugga av buskage vilket gynnar vattenrening. Agen som täcker hela 

den öppna agmyren kommer stå kvar i träsket, även efter åtgärd. Den tallskog som står i 

träsket står redan idag blött stora delar av året, dock ej under sommartid. Borrningar i 

enstaka tallar visar att träden varit haft liten tillväxt de senaste 25–30 åren.  
 

6.3. Minskade utsläpp av klimatgaser 
Odikade, torvbildande våtmarker är en viktig del av jordens kretslopp av kol då de 

binder in stora mängder kol över tid. De torvbildande våtmarkerna täcker endast ca 3% 

av jordens landyta men innehåller ändå dubbelt så mycket kol som världens skogar. Vid 

utdikning av en våtmark där den kolrika torven exponeras för syre sker en oxidation av 

kolet som leder till utsläpp av koldioxid och i vissa fall om torven är näringsrik även 

lustgas, vilket är en mycket stark växthusgas. I Sverige är utsläppen från dränerade 

torvmarker omfattande och överstiger de årliga utsläppen av personbilstrafiken 

(Naturvårdsverket, 2022).  

Vedborm träsk är en torvbildande våtmark och varje år sedan träsket dikades ut i slutet 

av 1800-talet torrläggs torven på sommaren vilket leder till oxidation av torven och 

utsläpp av koldioxid och eventuellt även lustgas. Genom att med den dämmande 

åtgärden bibehålla vatten i träsket och hålla marken och torven fuktig under sommaren 

kan nedbrytningen av torv minska vilket leder till minskade utsläpp av klimatgaser. 

Detta bedöms vara en mycket betydelsefull positiv miljökonsekvens av åtgärden.  

7. KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Framtida klimatförändringar kan innebära förändrat väder, förändrade temperaturer och 

nederbörd mm. En klimatprognos för Kalmar län och Öland enligt klimatscenario 

RCP4,5 som redovisas av SMHI prognosticerar att nederbörden kan komma att öka med 

mellan 5 och 10% och att medeltemperaturen kan öka med 2,5 till 3,5 grader fram till år 

2100 (SMHI, 2022-03-10).  
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En sådan klimatförändring kan innebära ökad eller minskad vattenbildning till Vedborm 

träsk, beroende på hur avdunstningen förändras i förhållande till nederbörden. Den 

förslagna höjningen av vattennivån i träsket och fördämningskonstruktionen bedöms 

inte vara känslig för en sådan klimatförändring utan föreslagen anläggning klarar ökad 

nederbörd och höjd temperatur utan att det uppstår en ökad påverkan på omgivningen.  

Varmare och fuktigare klimat kombinerat med höjd vattennivå i träsket skulle kunna 

innebära ökad tillväxt av organiskt material vilket binder koldioxid från atmosfären. 

Höjd vattennivå skulle även kunna leda till bildning av sumpgas, (metan) som är en 

växthusgas. Den jord som kommer att schaktas ur och användas som 

jordförbättringsmedel kommer så småningom att brytas ner och bidrar då med koldioxid 

till atmosfären. 

Genomförandet av återvätning i Vedborm träsk bedöms inte ha någon större betydelse 

för klimatförändringarna och bedöms inte heller vara känsligt för klimatförändringarnas 

effekter. Dock bedöms återvätning av våtmarker generellt vara en mycket viktig åtgärd 

av många för att minska utsläppen av växthusgaser. Totalt bedöms projektet vara 

klimatneutralt eller något klimatpositiv eftersom ett huvudsyfte med återvätningen är att 

långsiktigt minska nedbrytning av organiskt material i träsket. 

8. SLUTORD OCH KOMMENTARER  

Sammantaget bedöms åtgärden med höjd vattennivå i Vedborm träsk vara en mycket 

positiv miljöåtgärd som kan åstadkomma många miljömässiga förbättringar. Våtmarker 

är mycket viktiga i naturen och fyller många olika syften både som livsmiljöer för 

växter och djur och som naturliga vattenreningssystem samt fördröjnings- och 

magasinssystem för vatten.  

Återvätning av Vedborm träsk kommer också möjliggöra en minskning av 

nedbrytningen av torv samt en möjlighet till lagring av kol genom nybildning av torv 

vilket är positivt för klimatet. Utsläpp av koldioxid kommer att ske vid brytning av 

torven samt när denna bryts ner men den delen av åtgärden är en mycket liten del 

jämfört med hur mycket torv som förväntas återvätas. Sammantaget är det troligt att 

projektet kommer att bli klimatpositivt.  

Hornsjön är Ölands enda insjö och det är av stork vikt att vattenkvaliteten i sjön kan 

förbättras. Att återskapa våtmarken i Vedborm är en viktig del som har stor potential att 

bidra till detta och förhoppningsvis finns då stora möjligheter till en friskare sjö som 

fungerar som dricksvattenresurs och som också har ett rikt växt- och djurliv.  
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