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Projektbeskrivning
 

 
Sammanfattning 

Vid Gladökvarn, Huddinge kommun planeras bebyggelse i form av både fritidshus och permanenta

bostäder. I det aktuella området går idag ett kraftigt påverkat dike som saknar de strukturer och processer

som naturligt ska finnas i ett vattendrag. I och med den planerade bebyggelsen är ambitionen att återskapa

ett naturligt fungerande vattendrag med de processer och strukturer som normalt ska finnas i ett vattendrag

samt tillhörande svämplan. För att ytterligare höja naturvärden och förbättra hydrologin i området planeras

även mindre våtmarker intill den nya vattendragsfåran. Ett meandrande vattendrag med svämplan och

våtmarksytor kommer, förutom att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald, även skapa en vacker

landskapsbild och således öka rekreationsvärdet i området samt att bidra till att minska näringshalter i

vattnet nedströms.
 
Syfte 

Projektet syftar till att skapa en ny vattendragsfåra och tre mindre våtmarker. I dag finns ett befintligt dike

som går utmed Lidavägen. Den nya vattendragsfåran ska få ett meandrande lopp med strukturer och

processer som hör hemma i ett fungerande vattendrag. De nya vattenmiljöerna ska utgöra lämpliga miljöer

för både bottenfauna, växter och fisk. De nyskapade våtmarkerna ska även öka förutsättningar för groddjur

och fisk att hitta lämpliga uppväxt- och lekmiljöer. Förutom att gynna den biologiska är syftet med de

föreslagna åtgärderna även att minska näringsbelastningen i Lidavägsdiket och nedströms liggande vatten,

bland annat Orlången. Meandrande vattendrag med svämplan och tillhörande översvämningsytor fungerar

flödesdämpande och som mindre reningsverk, där kväve tas upp av vegetationen eller avges till atmosfären

och där fosfor sedimenterar och binds upp.
 
Bakgrund 

På grund av den kommande exploateringen kring Gladö kvarn vill kommunen förbättra vattenmiljöerna i

området. Diket är idag rätat, tidigare rensat, igenväxt och fördjupat och har låga naturvärden. Diket kantas

av en väg i söder och jordbruksmark i norr. Jordbruksmarken öppnar möjligheter att genomföra lämpliga

åtgärder. I och med den planerade bebyggelsen är ambitionen att återskapa ett naturligt fungerande

vattendrag med tillhörande svämplan och skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald samt minska

näringsbelastningen. Orlången är idag påverkad av näringsämnen och genom att skapa meandring, svämplan
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och våtmarker kan man minska tillförseln av näringsämnen, framförallt kväve och fosfor.  

Naturen kring Gladö kvarn är värdefull, inte minst det närliggande Gladöskogens naturreservat och en ny

vattendragsfåra med tillhörande våtmarker skulle ytterligare höja naturvärdena i området.  

Det har tidigare genomförts en naturvärdesinventering av Lidavägsdiket och kort sammanfattat saknar diket

många av de förutsättningarna som behövs för att hysa en rik biologisk mångfald.  

Hittills har handlingar för att kunna göra en anmälan om vattenverksamhet tagits fram. Den beräknas färdig

att skickas till Lst inom kort. Parallellt med anmälan om vattenverksamhet pågår arbetet med att ta fram

projekteringshandlingar. Denna ansökan rör medel för att kunna genomföra planerade åtgärder. 
 
Lokala aktörer 

Kommunen äger marken men en del arrenderas ut till Gladö ridsällskap. Samråd kommer ske med

ridklubben. 
 
Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen
 

Att återskapa ett meandrande vattendrag och tillhörande våtmarker bidrar till att gynna både rekreation och

biologisk mångfald. Bland annat kommer projektet att bidra till miljömålen Levande sjöar och vattendrag,

Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Ingen övergödning. Åtgärderna ligger också i linje med

Huddinge kommuns miljöprogram vilket också rymmer de nationella miljömålen. Vi jobbar hårt med

naturvårds- och friluftsarbete i kommunen och för att nå MKN i våra sjöar varför detta arbete ligger i linje

med vad som behöver göras och vad vi vill göra. Projektet är också en del av våra lokala åtgärdsprogram för

olika sjöar.
 
Projektets långsiktiga effekter 

Åtgärderna syftar till att återskapa ett vattendrag med naturliga ekologiska processer och strukturer. Det

uträtade och rensade diket ska återfå de strukturer och processer som skapar förutsättningar för en rik

biologisk mångfald. Förhoppningen är att skyddsvärda arter och typiska arter som behöver vattendrag med

naturliga processer och strukturer och våtmarker ska komma tillbaka. Den nya meandrande fåran skapar

varierande miljöer som vid höga flöden svämmar upp på intilliggande svämplan.  

Förutom att skapa viktiga habitat för vattenlevande organismer fungerar ett meandrande vattendrag med

svämplan och våtmarker flödesdämpande och minskar även näringshalterna nedströms. Svämplanen och

översvämningsytorna kommer att fungera som reningsverk där de viktigaste näringsämnena kväve och

fosfor kommer att minska nedströms, framförallt till Orlången. Det meandrande vattendraget med strukturer

skapar olika vattenhastigheter vilket bidrar till ett syrerikare vatten vilket i sin tur gynnar vattenlevande

organismerna. 

Strukturer i form av meandring, död ved, sten och grus i vattendrag skapar även en vacker landskapsbild och

ökar således rekreationsvärden i området. Boende i området kommer även att få möjligheten att komma i

närkontakt med ett vackert landskap och möjligheten att botanisera bland flora och fauna. 
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Projektets stöd till olika samhällsintressen
I vilken omfattning stödjer projektet de globala hållbarhetsmålen? 

 

 

Hållbarhetsmål 2030 Ingen betydelse Liten betydelse Stor betydelse

Ingen fattigdom X - -

Ingen hunger X - -

Hälsa och välbefinnande - X -

God utbildning för alla X - -

Jämställdhet X - -

RentVattenOchSanitet - X -

HållbarEnergiFörAlla X - -

Anständiga arbetsvillkor

och ekonomisk tillväxt
X - -

Hållbar industri,

innovationer och

infrastruktur

X - -

Minskad ojämlikhet X - -

Hållbara städer och

samhällen
- - X

Hållbar konsumtion och

produktion
X - -

Bekämpa

klimatsförändringen
X - -

Hav och marina resurser X - -

Ekosystem och biologiks

mångfald
- - X

Fredliga och inkluderande

samhällen
X - -
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I vilken omfattning stödjer projektet genomförande av miljökvalitetsmålen? 

 

 

Miljökvalitetsmål Ingen betydelse Liten betydelse Stor betydelse

Begränsad

klimatpåverkan
X - -

Frisk luft X - -

Försurning X - -

Giftfritt - X -

Ozonskikt X - -

Strålning X - -

Övergödning - - X

Sötvatten - - X

Grundvatten - X -

Kust och hav X - -

Våtmark - - X

Skog X - -

Odlingslandskap - X -

Fjäll X - -

Bebyggelse X - -

Djur och växter - - X
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Syfte för våtmarksprojekt (för åtgärdskategori 7 och 8) 

 

 

Syfte för

våtmarksprojekt (för

åtgärdskategori 7 och 8)

Ingen betydelse Liten betydelse Stor betydelse

Ökad vattenhushållning X - -

Utjämning av

vattenflöden
- - X

Ökad grundvattenbildning X - -

Minska risk för

översvämning
- - X

Vattenkvalitet minska

näringsämnen
- - X

Vattenkvalitet minska

miljögifter
- X -

Öka naturliga

våtmarksnaturtyper
- - X

Öka artificiella

våtmarksnaturtyper
X - -

Gynna rödlistade arter X - -

Gynna arter generellt - - X

Förbättra grön

infrastruktur
X - -

Minska klimatpåverkan X - -

Öka klimatanpassning X - -

Förberedelsearbete X - -
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Åtgärder och kostnader i projektet
 

 
Åtgärd / Metod / Planerat resultat 

Ny meandrande vattendragsfåra skapas genom schaktning/grävning uppströms från vägtrumman under

Gladövägen till gränsen av Gladöskogens naturreservat. Den nya vattendragsfåran föreslås dras norr om den

befintliga ridstigen och kraftledningar. 
 
Förvaltning av resultat efter projekttiden 

Kommunen ansvarar för framtida underhåll och skötsel efter genomförande av åtgärderna. 

Åtgärdsnummer Startdatum Slutdatum

1 2018-01-01 2020-12-31

Total kostnad Sökt bidrag Värde av ideellt arbete

700 000 kr 630 000 kr

Åtgärdskategori

07 - Våtmarksprojekt - genomföra restaurering och anläggning

-

Åtgärdstyp Mätvärde Enhet

87 - Övrig hydrologisk restaurering 1 Annat

Huvudsakligt miljömål Naturtyp Organismgrupp Inriktning

11 - Myllrande våtmarker 10 - Övrigt 11 - Övrigt 01 - Naturvärde

Huvudsakligt friluftsdelmål Ekosystemtjänst

0 - Ej vald 09 - Vattenrening
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Åtgärd / Metod / Planerat resultat 

Tre dammar/våtmarksområden ska anläggas genom schakt. Vid behov kan utloppet från dammarna behöva

trösklas upp med små mängder sten för att reglera vattennivån.
 
Förvaltning av resultat efter projekttiden 

Kommunen ansvarar för framtida underhåll och skötsel efter genomförande av åtgärderna. 

Åtgärdsnummer Startdatum Slutdatum

2 2018-01-01 2020-12-31

Total kostnad Sökt bidrag Värde av ideellt arbete

1 170 000 kr 1 053 000 kr

Åtgärdskategori

07 - Våtmarksprojekt - genomföra restaurering och anläggning

-

Åtgärdstyp Mätvärde Enhet

79 - Skapa dammar/småvatten/våtmark 3 Annat

Huvudsakligt miljömål Naturtyp Organismgrupp Inriktning

11 - Myllrande våtmarker 05 - Odlingslandskap 11 - Övrigt 01 - Naturvärde

Huvudsakligt friluftsdelmål Ekosystemtjänst

0 - Ej vald 10 - Vattenreglering – naturlig, översvämningsskydd
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Summering åtgärder 

 

 
Önskad utbetalningstakt 
 

 
 
Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning? 

Nej
 

Åtgärdsnummer Total kostnad Sökt bidrag Värde av ideellt arbete

1 700 000 kr 630 000 kr 0 kr

2 1 170 000 kr 1 053 000 kr 0 kr

Summa 1 870 000 kr 1 683 000 kr 0 kr

År Belopp

2018 0 kr

2019 1 250 000 kr

2020 433 000 kr

2021 0 kr

2022 0 kr
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Finansiärer
 

 

Typ av finansiär Namn/Kommun Intyg bilaga

Kommun Huddinge 4

Period från 2018-01-01 Period till 2020-12-31

År Kontanta medel
Egen arbetsinsats inkl

LKP
Värde av ideellt arbete

2018 0 kr 0 kr 0 kr

2019 139 000 kr 0 kr 0 kr

2020 48 000 kr 0 kr 0 kr

Totalt 187 000 kr 0 kr 0 kr
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Villkor
 

 
Motivering till beslut 

Id Beskrivning

Sida 11 av 13



•

•

•

•

•

Politikområden 
 

 Övrigt av betydelse för naturvård (75 %) Stor naturvårdsnytta av projektet 

 Friluftsliv (25 %) Projektet kommer att försköna landskapet och öka tillgången på naturliga vattenmiljöer. 

  

 

Bilagor 
 

 7610_Lidavägsdiket_översiktskarta.pdf 

 Lidavägsdiket_detaljbild.JPG 

 Lidavägsdiket_bild.JPG 
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Underskrift och Godkännande
 

________________ ____________________________________________

Datum Underskrift

__________________________________________________________________

Namnförtydligande

För________________________________________________________Kommun
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