Hoga hästgärd före åtgärden. Avrinnande vatten från hagarna går direkt ut i ån.

Markägare Cecilia Littke och kommunens åtgärdssamordnare Lene Larsson hoppas att fler ska ta
chansen att söka bidrag för vattenvårdande åtgärder.

ANLAGD DAMM PÅ HÄSTGÅRD
SKA MINSKA ÖVERGÖDNING
På Hoga hästgård, Tjörn, har en damm anlagts för att minska övergödningen i det närliggande vattendraget.
– Dammen ska fungera som näringsfälla för avrinnande vatten
från gården, men även öka den biologiska mångfalden i området,
säger Lene Larsson, åtgärdssamordnare på Tjörns kommun.
Vatten Värt att Värna är ett LOVA-finansierat
projekt som hjälper föreningar och privatpersoner att söka pengar till olika vattenvårdande
åtgärder inom 8+fjordarområdet. Inom projektet
pågår bland annat en satsning för att minska
hästgårdars påverkan på vattenmiljön.
– Många gårdar ligger precis intill havsvikar och
andra vattendrag och gödsel från hagarna kan
bidra till övergödning om de rinner ut i vattendragen, säger Lene Larsson.
Hoga, en liten privatägd hästgård precis intill vägen mellan Kållekärr och Skärhamn, är en av de
gårdar som beviljats stöd. Gården ligger nära ett

året blev arbetet med dammen klart. Dammen
består av en djupare del som fångar upp större
partiklar och en grundare del, med mer vegetation, som tar upp de mindre partiklarna och
utför kväverening.
– Tanken är att den grundare delen ska betas
under sommaren för att minska skötselbehovet och öka de biologiska värdena. Dammen
buffrar också en del vatten och motverkar på så
sätt flödestoppar. Detta är viktigt då Säbyån har
problem med översvämningar vilket påverkar
läckage och erosion av jord och näring, förklarar
Lene Larsson.
Cecilia Littke bor på gården med sin familj och
är nöjd med åtgärderna. Sedan dammen anlades har hagarna blivit torrare, eftersom vattnet
rinner undan fortare.

vattendrag som mynnar ut i Säbyån och vidare
ut i Säby Kile. Säbyområdet är en lång grund vik
som tillsammans med Breviks kile utgör ett stort
och viktigt naturvårdsområde för Tjörns kommun.
– Vi kontaktade markägaren och erbjöd oss att
hjälpa till att söka finansiering för åtgärderna. I
det här fallet fanns det förutsättningar att anlägga en damm som kunde fungera som näringsfälla för avrinnande vatten, både från hästgården
och ett stort område på sju hektar i närheten.

– Jag ser åtgärderna som en förutsättning för
att det här ska kunna fortsätta vara en hästgård
på längre sikt. Särskilt med tanke på de tuffare
lagarna om miljöåtgärder mot övergödning som
nu införs, säger hon.

Gården beviljades 100 procentig finansiering
från Vattenmyndigheterna och i oktober förra

Som åtgärdssamordnare på Tjörns kommun
menar hon att tröskeln kan vara ganska hög för

Att minska tillflödet av näring till vikarna är
mycket viktigt och prioriterat för kommunen.
Säbyåns avrinningsområde är det största avrinningsområdet på Tjörn och Lene Larsson hoppas därför att fler markägare tar chansen att söka
bidrag för olika åtgärder.

Efteråt. En damm har anlagts för att ge torrare
hagar och minska näringsläckaget.
markägarna när det gäller att sätta igång sådana
här projekt.
– Det är viktigt att framhäva att det inte innebär några större arbetsinsatser för markägarna.
Tanken är att det ska vara enkelt och då finns vi
åtgärdssamordnare här för att stötta och sköta
allt det administrativa runt hela processen.

Fakta: Kommunens åtgärdssamordnare initierar projektidéer, håller i kontakten med berörda
parter samt söker bidragsmedel och medfinansiärer. En annan viktig uppgift är upphandling och
rapportering av bidragsadministrationen. Efter
projektstart är det åtgärdssamordnaren som driver projektet och ser till att det blir framfart och
måluppfyllelse.
.

