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Icke teknisk sammanfattning 

Planerade verksamheter, sökt alternativ 

Syftet med åtgärderna i Balingsholmsdalgången är att minska näringsbelastningen i 

Balingsholmsån och nedströms liggande vatten och samtidigt bevara och utveckla 

befintliga värden kopplade till vattenmiljöer. En viktig aspekt är att öka förutsättningarna 

för biologisk mångfald i och vid ån och att förbättra möjligheterna för det rörliga 

friluftslivet i det natursköna området. 

Åtgärderna som planeras i Balingsholmsdalgången inkluderar: 

▪ breddning och avsläntning av åfåran så att nya våtmarksområden skapas 

▪ utveckling och delvis omdragning av befintlig stig längs vattendraget 

▪ anläggning av mindre sedimentationsdammar i anslutande jordbruksdiken 

Vattenverksamhetens viktigaste påverkan och 

konsekvenser 

De viktigaste konsekvenserna av de planerade åtgärderna är minskad övergödning, 

ökade förutsättningar för biologisk mångfald och ökade möjligheter till friluftsliv vid 

vatten. Ianspråktagande av jordbruksmark är också en viktig aspekt, men eftersom 

mycket av påverkan är temporär så bedöms konsekvenserna som små. 

I och med att åtgärderna genomförs kommer mängden fosfor som transporteras genom 

dalgången från såväl uppströms liggande områden och sjön Trehörningen, som från 

jordbruksmarken i dalgången, att minska. Effekten av detta förväntas bli minskad 

övergödning och förbättrad ekologisk status för nedströms liggande vattenförekomster. 

Åtgärderna kommer att nyttja delar av den jordbruksmark som finns i anslutning till 

Balingsholmsån. Enligt beräkning kommer maximalt två till tre hektar av den mark som 

idag nyttjas för jordbruk i dalgången att tas i anspråk. Massor som grävs bort för 

åtgärder kommer också att till stor del planeras* ut på jordbruksmark vilket bedöms 

påverka produktionen negativt under en kortare period. Bedömningen är dock att 

låglänta miljöer som blir för blöta periodvis kan höjas något med ökade 

produktionsmöjligheter som resultat. 

Idag är Balingsholmsån i stort sett ett rätat dike längs flertalet sträckor. Genom mänsklig 

påverkan har vattendraget förlorat den variation i bl.a. bredd, djup, strömförhållanden 

och bottenmaterial som finns i ett naturligt vattendrag. Genom de planerade åtgärderna 

återställs en del av den variationen vilket ökar förutsättningarna för biologisk mångfald. 

Framför allt utgör tidvis svämmade ytor viktiga platser för många arter. 

Balingsholmsdalgången är redan idag ett naturskönt område som ingår i Orlångens 

naturreservat och som nyttjas för friluftsliv. Utvecklingen och den nya dragningen av 

promenadstråket i dalgången kommer att tydligare binda samman det stora naturområde 

som utgörs av Flemingsbergsskogens, Orlångens och Ågestasjöns naturreservat. 

Breddning av åfåran, anläggning av svämytor/våtmarker och lösningar i dikesmynningar 

kommer att fördröja vatten i dess färd nedströms, med minskad 

översvämningsbelastning i områden nedströms som följd. 
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Tabell 1. Sammanfattande tabell över konsekvenser för åtgärder inom huvudalternativ och alternativ utformning 

 

 Huvudalternativ Alternativt förslag 

A
re

e
ll
a
 

n
a
ä
ri
n
g
a
r 

Jordbruk 

0 Obetydliga konsekvenser då jordbruksmark tas i 

anspråk för åtgärder men en höjning av marknivån på 

utvalda platser kan ge bättre, torrare 

odlingsförhållanden 

 

Jordbruk 

-1, små negativa konsekvenser då jordbruksmarken vid Ågesta 

till stor del omvandlas 

 

R
e
k
re

a
ti
o
n
  

o
ch

 f
ri
lu

ft
sl

iv
 

Strukturer och tillgänglighet 

+3 Stora positiva konsekvenser av anläggning av stig 

mm 

 Strukturer och tillgänglighet 

-1 Små negativa konsekvenser då en större våtmark medför en 

viss barriäreffekt för rörelse öst-västlig riktning 

 

Upplevelsevärden 

+3, stora positiva konsekvenser då vattenkontakten och 

förutsättningarna för artrikedom ökar. 

 Upplevelsevärden 

+2, märkbara positiva konsekvenser då vattenkontakten och 

förutsättningarna för artrikedom ökar. 

 

N
a
tu

r 

L
a
n
d
m

il
jö

e
r 

Blandskog 

-1, Små negativa konsekvenser då dunge med 

blandskog tas i anspråk för våtmark vid 

Trehörningen 

 

Åkermark 

-1, Små negativa effekter då endast åkermark med visst 

naturvärde och få skyddsvärda arter tas i anspråk 

 

Betesmark 

-1, Små negativa konsekvenser då små ytor 

betes- och åkermark tas i anspråk 

 

V
a
tt

e
n
m

il
jö

e
r 

Näringsbelastning 

+4 Mycket stora positiva konsekvenser då 

näringsbelastningen minskar 

 Näringsbelastning 

+4 Mycket stora positiva konsekvenser då näringsbelastningen 

minskar 

 

Biologisk mångfald 

+3 Stora positiva konsekvenser när nya 

våtmarksområden skapas 

 Biologisk mångfald 

+2 Märkbara positiva konsekvenser när nya våtmarksområden 

skapas 

 

Grumlingsrisk 

-1 Risk för små negativa konsekvenser under 

anläggningsskedet då arbeten kan grumla vattnet 

 Grumlingsrisk 

-1 Risk för små negativa konsekvenser under anläggningsskedet 

då arbeten kan grumla vattnet 

 

Vattenvegetation och bottenfauna 

-1 Små negativa konsekvenser under 

anläggningsskedet då schakt reducerar 

vattenvegetation och bottenfauna 

 
Vattenvegetation och bottenfauna 

-1 Små negativa konsekvenser under anläggningsskedet då 

schakt reducerar vattenvegetation och bottenfauna 

 

S
k
y
d
d
sv

ä
rd

a
 

 a
rt

e
r 

Nya våtmarksområden 

+2 Märkbara positiva konsekvenser för groddjur 

och andra vattengynnade arter då nya 

våtmarksområden skapas 

 

Nya våtmarksområden 

+2 Märkbara positiva konsekvenser för groddjur och andra 

vattengynnade arter då nya våtmarksområden skapas 

 

E
k
o
lo

g
is

k
a
 

 s
a
m

b
a
n
d
 Förbättrade spridningsmöjligheter 

+3 Stora positiva konsekvenser då nya blöta 

miljöer förbättrar spridningsmöjligheterna för 

groddjur och andra arter längs hela ån 

 
Förbättrade spridningsmöjligheter 

+2 Märkbara positiva konsekvenser då nya blöta miljöer 

förbättrar spridningsmöjligheterna för groddjur och andra arter 
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H
ä
ls

a
 o

ch
 

sä
k
e
rh

e
t Översvämningar 

+2, märkbara positiva konsekvenser när 

översvämningsrisken minskar 

 
Översvämningar 

+2, märkbara positiva konsekvenser när översvämningsrisken 

minskar 
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1 Inledning 

Denna rapport har utarbetats av Ekologigruppen AB på uppdrag av Huddinge kommun 

och ska utgöra underlag till ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i samband med 

åtgärder i och vid Balingsholmsån, Huddinge kommun. 

1.1 Bakgrund 

Huddinge kommun har under lång tid arbetat för att minska problemen med 
övergödning av vattenmiljöer. Trehörningen och sjöarna nedströms 
Balingsholmsdalgången har alla ett högt näringstillstånd. Huddinge kommun har 
ambitionen att med åtgärder minska näringsbelastningen i Balingsholmsån och 
nedströms liggande vatten, och samtidigt bevara och utveckla befintliga värden kopplade 
till vattenmiljöer. En viktig aspekt är att öka förutsättningarna för biologisk mångfald i 
och vid ån och förbättra möjligheterna för det rörliga friluftslivet i det natursköna 
området. 
 
Som en del i kommunens åtgärdsarbete kommer flera åtgärder att vidtas i vattenområde 
vid Balingsholmsån (område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd) 
och för vilka man behöver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. Denna MKB behandlar 
dessa åtgärder. 

1.2 Vattenverksamhet 

Vattenverksamhet definieras som verksamheter eller åtgärder som syftar till att förändra 
vattnets djup eller läge genom muddring, grävning eller rensning, uppförande av 
anläggningar i vattenområde genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av 
grundvatten eller infiltration för att öka grundvattenmängden. Exempel på 
vattenverksamhet är anläggning av pirar och bryggor, muddring i vattenområde eller 
rensning i vattendrag, anläggning av dammar, byte eller nyanläggning av vägtrummor 
och utrivning av befintliga anläggningar i vattenområde. 
 
Vattenområde innebär enligt 11 kap 4 § miljöbalken den yta som täcks av vatten vid 
högsta förutsebara vattenstånd. Den exakta definitionen kan dock variera från fall till 
fall, men naturvårdsverket anser att en rimlig bedömning är att de ytor som svämmas vid 
ett 100-årsflöde kan utgöra vattenområde (Naturvårdsverket 2008). En annan 
bedömning som ibland lagts fram är att de ytor på vilka hydrofil vegetation (vegetation 
som är anpassad till vatten) finns ska utgöra vattenområde. I det här fallet spelar den 
exakta definitionen mindre roll eftersom alla åtgärder utom utvecklingen av 
promenadstråket kommer att genomföras i eller i direkt anslutning till vattendragets fåra 
med effekten att de räknas som vattenverksamhet. 
 
En ansökan om tillstånd för vattenverksamhet söks i miljödomstol och ska inkludera en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap miljöbalken. 

1.3 Miljöbedömningsprocessen 

Arbetet med åtgärder i Balingsholmsdalgången för att begränsa näringspåverkan på 

nedströms liggande vattenmiljöer har pågått under flera år. En viktig del i arbetet har 

varit en rapport med förslag till vattenvårdande åtgärder som arbetats fram av konsulter i 

samarbete med Huddinge kommun (WRS 2016). Under projektets gång har man flera 

gånger omvärderat och utvecklat åtgärdsförslagen för att hitta rätt balans mellan 

funktionalitet, estetik, önskningar från nyttjare av marken och genomförbarhet. 
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1.4 Avgränsningar 

Den geografiska avgränsningen för projektet innefattar de ytor som bedöms kunna 

påverkas av föreslagna åtgärder. Åtgärderna som föreslås ligger alla i vattendragets fåra 

eller i anslutning till denna. Åtgärderna som planeras kan i viss mån komma att påverka 

omgivningen och nedströms liggande vatten (primärt Ågestasjön). Det rör sig om risken 

för exempelvis grumling nedströms. Därför har området som omfattas av bedömningen 

utökats till att omfatta även intilliggande natur- och bostadsområden samt nedströms 

liggande vattenmiljöer. 

Avgränsningen i tid innefattar de två åren efter genomförda åtgärder, eftersom 

bedömningen är att negativa effekter från anläggningsarbeten inte kommer att bestå 

längre än så om arbetet utförs på rätt sätt. De positiva effekterna av åtgärderna med 

avseende på minskad näringsbelastning med mera bedöms dock kvarstå betydligt längre. 

De aspekter som tagits med i denna miljökonsekvensbeskrivning är sådana som bedöms 

kunna påverkas av de planerade åtgärderna. Främst rör detta vattenmiljöerna på olika 

sätt och den mark som ligger i direkt anslutning till vattendraget och som kan komma att 

tas i anspråk för åtgärder eller på annat sätt störas.  
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2 Föreslagna åtgärder 

2.1 Syftet med projektet 

Syftet med åtgärderna i Balingsholmsdalgången är att minska näringsbelastningen i 

Balingsholmsån och nedströms liggande vatten och samtidigt bevara och utveckla 

befintliga värden kopplade till vattenmiljöer. En viktig aspekt är att öka förutsättningarna 

för biologisk mångfald i och vid ån och förbättra möjligheterna för det rörliga 

friluftslivet i det natursköna området. 

2.2 Projektets innehåll 

En översikt av var åtgärder föreslås finns i figur 1. Skisser på hur åtgärderna kan 

genomföras finns i bilaga 1.  

Figur 1. Förslag på ungefärlig placering av åtgärder i Balingsholmsåns dalgång 

Åtgärderna som planeras i Balingsholmsdalgången inkluderar: 

2.2.1 Breddning/släntning av åfåran så att 

våtmarksområden skapas 

Fyra nya våtmarksmiljöer avses anläggas, alla anslutna till själva ån så att vattnet rinner 

genom dessa i sin färd från Trehörningen till Ågestasjön. Utformningen av dessa ska ske 

på ett sådant sätt att avbördningsförmågan i Balingsholmsån inte förändras. Alla 

Våtmarksområde 

Våtmarksområde 

Våtmarksområde 

Våtmarksområde 

Svämpla

Sedimentationskan
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våtmarkerna anläggs med horisontell botten i höjd med dikets befintliga botten och 

svagt sluttande slänt. 

1. Våtmark placerad direkt nedströms utloppsdämmet vid Trehörningen på västra 

sidan av ån, anläggs genom breddning av befintlig åfåra. Muddringsmassor 

omhändertas lokalt och planeras ut i markerat område så att de över tid bildar 

någon form av naturlig formering av närliggande natur. Träd på platsen tas bort 

för att möjliggöra framkomst med maskiner. Stockmattor för ökad bärighet kan 

vara aktuellt. Storleken på våtmarken ska vara maximalt 0,25 hektar. 
 

2. Våtmark placerad söder om vägen Hammardalsslingan i anslutning till 

Solbackens villaområde. Våtmarken utformas som en breddning av befintlig 

åfåra och slänt ansluts till befintlig marknivå söder om vägen. Muddringsmassor 

omhändertas lokalt eller transporteras bort. Storleken på våtmarken ska vara 

maximalt 0,08 hektar. 
 

3. Våtmark direkt öster om Solbackens villaområde strax väster om åns mittpunkt 

och på dess norra sida. Här dras ån om så att vattnet rinner till våtmarken och 

sedan från denna tillbaka till ursprungsfåran via en ny fåra. Den gamla fåran fylls 

igen med massor från grävning av den nya våtmarken. Massor kan också delvis 

planeras ut i anslutning till den nya våtmarken på dess norra sida. Överblivna 

massor transporteras bort. Storleken på våtmarken ska vara maximalt 0,3 hektar. 
 

4. I östra delen av ån, öster om Hanes väg anläggs en våtmark genom breddning 

av befintlig åfåra och anslutning till befintliga höjder. Massor kan planeras ut på 

anslutande jordbruksmark. Storleken på våtmarken ska vara maximalt 0,15 

hektar. 

2.2.2 Breddning/släntning av åfåran till en 

sedimentationskanal 

Mellan Balingsholm i väst och Solbackens villaområde i öst omformas befintlig åfåra till 

en sedimentationskanal med ca 6 meters bredd. Botten fördjupas något så att man 

uppnår ca 0,8 meters djup vid lågvattenflöde. Slänter vid fåran görs flacka med 

varierande lutning och ansluts mot befintlig jordbruksmark. Massor omhändertas lokalt 

på jordbruksmark eller transporteras bort. 

2.2.3 Släntning av åfåran så att svämplan skapas 

Mellan Solbackens villaområde och våtmark 4 öster om Hanes väg i öster anläggs 

svämplan vid fåran på ömsom norra och södra sidan av vattendraget. Slänter görs 

varierande med flack lutning. Massor omhändertas lokalt genom utplanering på 

jordbruksmark eller transporteras bort. 

2.2.4 Ny stigsträckning/utveckling av befintlig stig 

Längs Balingsholmsån finns idag en enkel promenadstig från Balingsholms kursgård till 

Ågestasjön. Denna kommer att utvecklas och delvis dras om i ny sträckning enligt bilaga 

X. Stigens bredd ska vara ca 1,2 meter inklusive 0,2 meter stödremsa på var sida. Stigen 

anläggs med dränerande material och stenmjöl enligt bilaga X och utformas så att den 

inte utgör en barriär för betande djur. 

2.2.5 Sedimentationsdammar i anslutande jordbruksdiken 

Längs vattendraget ansluter ett tiotal diken med varierande storlek och mellanrum. På 

dessa platser anläggs mindre sedimentationsdammar genom att en tröskel skapas och en 
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mindre vattenyta med flack släntlutning grävs ut. Mellan dessa och åfåran rinner vattnet 

över en vegetationsklädd översilningsyta. 

2.3 Planens påverkan och effekter 

Nedan presenteras en översikt över den påverkan som projektet bedöms medföra. En 

sådan översikt görs i enlighet med internationell MKB-praxis. Syftet är att lyfta fram de 

delar av projektet som kan påverka miljön. Här tas ingen hänsyn till om påverkan är 

positiv eller negativ, stor eller liten. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer sedan att 

beskriva konsekvenserna för denna påverkan och då bedöma om konsekvenserna är 

stora eller små, positiva eller negativa. 

Minskad näringsbelastning 

I och med att åtgärderna genomförs kommer mängden fosfor som transporteras genom 

dalgången från uppströms liggande områden och sjön Trehörningen samt från 

jordbruksmarken i dalgången, att minska. Enligt tidigare beräkningar (WRS 2016) 

bedöms åtgärder i dalgången kunna urskilja 35-40 kg fosfor per hektar och år. 

Åtgärderna som föreslås här är inte identiska med de som tidigare föreslagits, men i stort 

sett lika. Under förutsättningen att åtgärderna uppnår samma reningseffekt som tidigare 

beräknats medför sammantagen yta för föreslagna åtgärder att ca 47-54 kg fosfor kan 

urskiljas per år. Konsekvenserna av detta förväntas bli minskad övergödning och 

förbättrad ekologisk status för nedströms liggande vattenförekomster. 

Förbättring av förutsättningar för biologisk mångfald 

Idag är Balingsholmsån i stort sett ett rätat dike längs flertalet sträckor. Genom mänsklig 

påverkan har vattendraget förlorat den variation i bl.a. bredd, djup, strömförhållanden 

och bottenmaterial som finns i ett naturligt vattendrag. Genom de planerade åtgärderna 

återställs en del av den variationen vilket ökar förutsättningarna för biologisk mångfald. 

Framför allt utgör tidvis svämmade ytor viktiga platser för många arter. 

Ökad tillgänglighet 

Balingsholmsdalgången är redan idag ett naturskönt område som ingår i Orlångens 

naturreservat och som nyttjas för friluftsliv. Utvecklingen och den nya dragningen av 

promenadstråket i dalgången kommer att tydligare binda samman det stora naturområde 

som utgörs av Flemingsbergsskogens, Orlångens och Ågestasjöns naturreservat. 

Minskad jordbruksareal/påverkan på produktion 

Åtgärderna kommer att nyttja delar av den jordbruksmark som finns i anslutning till 

Balingsholmsån. Enligt beräkning kommer maximalt två till tre hektar av den mark som 

idag nyttjas för jordbruk i dalgången att tas i anspråk. Massor som grävs bort för 

åtgärder planeras till stor del fördelas ut på jordbruksmark eller transporteras bort. På 

låglänta delar förväntas åtgärden medföra förbättrade odlingsmöjligheter eftersom delar 

av dalgången är för blöta periodvis idag. Man höjer alltså marknivån. Negativa 

konsekvenser av utplanering bedöms bli små och tidsbegränsade om det görs på rätt sätt 

i ett tunt lager på ytor där man inte vill höja marknivån. 

Minskad översvämningsrisk 

Breddning av åfåran, anläggning av svämytor/våtmarker och lösningar i dikesmynningar 

kommer att fördröja vatten i dess färd nedströms, med minskad 

översvämningsbelastning i områden nedströms som följd. 

2.4 Alternativ 

För att kunna avgöra vilken typ av åtgärder som är mest effektiva och genomförbara för 

syftet att minska näringsbelastningen och öka förutsättningarna för biologisk mångfald 
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genomförde WRS på uppdrag av och i samråd med Huddinge kommun en utredning 

om åtgärder längs Balingsholmsdalgången. 

Flertalet förslag uppkom och arbetet genomfördes i en dialog med markägare och andra 

berörda. Bedömningen är att de åtgärder som togs fram är ett bra alternativ. För att man 

ska kunna åstadkomma god status för vattenförekomsterna i kommunen behövs 

åtgärder vid/i så många sjöar och vattendrag som möjligt. Det arbetet inkluderar 

åtgärder på flera skalor. I arbetet med att reducera näringsbelastningen hos 

vattenförekomsterna i kommunen planerar man stora dagvattenåtgärder vid mynningen 

av Fullerstaån och Solfagradiket i Trehörningen. Åtgärdspaketet består av 

avsättningskanaler för sedimentation, översilningskärr för näringsupptag och ett 

dammsystem för ytterliga rening av dagvattnet som når Trehörningen via Fullerstaån 

samt en vidgad sektion för Solfagradiket och en förbättrad skärmbassäng för 

Solfagradiket.  

Eftersom man bedömt att fler åtgärder behövs nedströms och eftersom man också 

behöver reducera mängden näring från jordbruksmarken i Balingsholmsåns dalgång 

behöver åtgärderna genomföras inom dalgången. Nedströms finns väldigt begränsade 

ytor för åtgärder kring Ågestasjön samt mellan Ågestasjön och Magelungen. 

2.4.1 Alternativt förslag med annan utformning 

Huvuddragen av de åtgärder som föreslås i huvudalternativet har arbetats fram under en 

process där man vägt funktion (fosforreduktion och förbättring av förutsättningar för 

biologisk mångfald) mot andra viktiga aspekter som tillgänglighet för allmänheten till 

friluftsliv och bedrivande av jordbruk i dalgången. 

Ett alternativt förslag är att istället för att sprida ut åtgärderna på flera platser längs 

vattendraget, skapa en större våtmark. Baserat på höjdnivåer i dalgången är en större 

våtmark möjlig att gräva vid åkermarken närmast Ågestasjön, då i storleken ca 1,4 

hektar. Eftersom våtmarken då ligger längst ner i dalgången har den också störst effekt 

eftersom den kan rena vatten från hela dalgången, En större våtmark har till viss del 

funnits med i ett tidigare skede av processen med att ta fram åtgärder. Tanken var att 

nyttja befintliga höjder för marken och dämma upp dalgången på åkermark. Men 

höjdnivåerna i dalgången bedömdes som väldigt ofördelaktiga för en dämning. Istället 

används här som alternativ en större våtmark som skapas genom att schakta bort massor 

från åkermark så att man sänker marknivån. 

Reningseffekten för åtgärder i dalgången har tidigare skattats till ca 35-40 kg fosfor per 

hektar och år (WRS 2016). Under förutsättningen att en större våtmark kan uppnå 

samma effekt skulle storleksordningen 1,4 hektar medföra en reningseffekt av ca 49-56 

kg fosfor per år, vilket är ungefär samma som för huvudalternativet. 

Denna alternativa utformning av åtgärder tar ungefär lika stora ytor åkermark i anspråk 

som huvudalternativet men bedöms medföra större negativa konsekvenser på jordbruket 

i dalgången eftersom en större sammanhängande yta ger stora negativa effekter lokalt, 

jämfört med att sprida de negativa konsekvenserna över hela dalgången. Förslaget 

medför också en del oklarheter kring om det anses aktuellt att anlägga en 

vandringsled/stig eftersom majoriteten av dalgången inte åtgärdas. Det medför i sin tur 

att den ökade tillgängligheten som det föreslagna alternativet innebär kan utebli om en 

större våtmark anläggs. En större vattenyta förändrar också dalgångens utseende i större 

grad när man jämför mot det jordbrukslandskap som finns idag och medför inte lika 

stora positiva effekter på biologisk mångfald som huvudalternativet. 
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Figur 2. Alternativt förslag för utformning av åtgärder vid Balingsholmsån 

2.4.2 Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att inga åtgärder görs för att förbättra ekologisk status för 

vattenförekomster som ligger nedströms Balingsholmsån med resultatet att det blir svårt 

att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten kopplat till Magelungen nedströms. De 

positiva effekter för biologisk mångfald, som förväntas komma av åtgärderna uteblir. 

Likaså minskningen av risken för översvämning. Eftersom dalgången till stor del är 

naturreservat kommer området troligtvis att kvarstå som det är idag.  

Ågestasjö

n 



 

16 

Ersätt med 

sidhuvud 

Ersätt med sidhuvud Balingsholmsån 

Vattenverksamhet - MKB 

2018-02-06 

 

3 Metodik 

3.1 Metodik för konsekvensbedömning 

Konsekvenser har bedömts från noll till fyra för såväl positiva som 
negativa konsekvenser (Tabell 2). Skalan av konsekvenser relaterar till 
det värde som berörs, men också till miljöpåverkans relation till 
miljökvalitetsnormer, 
nationella riktvärden, gränsvärden och miljömål. 

Tabell 2. Konsekvensskala 

Konsekvenser Naturvärden, kultur, rekreation Hälsa och säkerhet Övriga hållbarhetsparametrar 

+ 4, Mycket stora  

Betydande förbättrande påverkan 

på riksobjekt eller regionalt 

värdefulla objekt. 

Bidrar till att tydligt förbättra 

nuvarande överskridna MKN, rikt- 

och gränsvärden. 

Bidrar tydligt till att utveckla 

hållbarhetsprestanda för regionen eller 

nationen i någon aspekt, eller för kommunen i 

flera betydande aspekter. 

+ 3, Stora  

Begränsad positiv påverkan på 

riksobjekt eller regionala värden, 

eller betydande positiv påverkan på 

kommunala värden. 

Bidrar till att förbättra nuvarande 

överskridna MKN, rikt- och 

gränsvärden. 

Bidrar tydligt till att utveckla 

hållbarhetsprestanda för kommunen i någon 

betydande aspekt, eller för stadsdelen eller 

kommundelen i flera betydande aspekter. 

+ 2, Märkbara 

Liten positiv påverkan på riksobjekt 

eller regionala värden eller 

begränsad påverkan på 

kommunala värden eller omfattande 

påverkan på större lokala värden. 

Förbättrar delvis nationella MKN, 

rikt- eller gränsvärden. 

Bidrar tydligt till utveckling av 

hållbarhetsprestanda för stadsdelen eller 

kommundelen i någon betydande aspekt, eller 

för stadsdelen eller kommundelen i mindre 

betydande aspekter. 

+ 1, Små 

Liten positiv påverkan på 

kommunala värden eller mindre 

konsekvenser för lokala värden. 

Uppfyller MKN och nationella rikt- 

och gränsvärden, men kan på ett 

icke betydelsefullt sätt förbättra 

aspekter av dessa. 

Bidrar i någon mån till utveckling av 

hållbarhetsprestanda för stadsdelen, 

kommundelen eller helt lokalt. 

+-0, Inga eller 

obetydliga 

Inga påvisbara effekter eller 

konsekvenser som saknar 

betydelse för de kända värdena 

Inga påvisbara effekter eller 

konsekvenser som saknar 

betydelse för de kända värdena. 

Inga påvisbara effekter eller konsekvenser som 

saknar betydelse för hållbarhetsprestandan. 

- 1, Små 

Liten negativ påverkan på 

kommunala värden, eller mindre 

konsekvenser för lokala värden. 

Uppfyller MKN och nationella rikt- 

och gränsvärden, men kan på ett 

icke betydelsefullt sätt motverka 

aspekter av dessa. 

Försämrar i någon mån hållbarhetsprestanda 

för stadsdelen, kommundelen eller helt lokalt. 

- 2, Märkbara 

Liten negativ påverkan på 

riksobjekt eller regionala värden 

eller begränsad påverkan på 

kommunala värden eller 

omfattande påverkan på större 

lokala värden. 

Uppfyller MKN, men inte i alla dess 

aspekter.  

Uppfyller huvudsakligen nationella 

rikt- eller gränsvärden, men inte i 

alla dess delar eller avseenden. 

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för 

stadsdelen eller kommundelen i någon 

betydande aspekt, eller för stadsdelen eller 

kommundelen i mindre betydande aspekter. 

- 3, Stora  

Begränsad negativ påverkan på 

riksobjekt eller regionala värden 

eller betydande påverkan på 

värden av kommunalt intresse. 

Riskerar att överskrida 

miljökvalitetsnormer eller nationella 

rikt- eller gränsvärden för miljö 

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för 

kommunen i någon betydande aspekt, eller 

för stadsdelen eller betydande aspekter. 
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3.2 Bedömning av påtaglig skada på 

riksintressen 

Bedömning av påtaglig skada för riksintresse rörligt friluftsliv enl. 4 kap. 2 § MB 
baseras på Naturvårdsverkets allmänna råd om påtaglig skada (NFS 2005:17). 

3.3 Osäkerhet i bedömningarna 

Konsulten anser att säkerheten i underlaget till bedömningarna varit tillräcklig eftersom 
särskilda underlagsrapporter tagits fram för de viktigaste aspekterna. En grundlig 
förstudie med dialog och avvägningar ligger till grund för de föreslagna åtgärderna.  En 
särskild inventering och konsekvensanalys för naturvärden har genomförts för både 
Balingsholmsån och närliggande marker. Osäkerheten i bedömningarna ses som låg. 

- 4, Mycket stora 

Betydande negativ påverkan på 

riksobjekt eller regionalt värdefulla 

objekt. 

Överskrider tydligt 

miljökvalitetsnormer eller nationella 

rikt- eller gränsvärden för miljö 

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för 

regionen eller nationen i någon aspekt, eller 

för kommunen i flera betydande aspekter. 
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4 Lagskydd och plansituation 

Området berörs av flertalet skydd. Bland annat omfattas området av Huddinge 

kommuns översiktsplan och Balingsholmsdalgången ingår till stor del i naturreservatet 

Orlången och riksintresse för friluftsliv. Balingsholmsån och anslutande sjöar är även 

strandskyddade. Skyddsstatusen beskrivs mer i detalj nedan. 

4.1 Plansituation 

I Huddinge kommuns översiktsplan (2014) anges som ett delmål under inriktningen ”Ett 

grönt och hållbart Huddinge med en ansvarsfull Samhällsutveckling” att kommunen ska 

värna naturreservaten, de gröna kilarna, sjöar och vattendrag samt att grönområden ska 

vara tillgängliga. Eftersom åtgärderna behövs för att förbättra vattenmiljöerna i sjöar och 

vattendrag bedöms de överensstämma med intentionerna i översiktsplanen. 

4.2 Lagskydd 

4.2.1 Grundläggande bestämmelser för hushållning med 

mark- och vattenområden, 3 kap. MB 

Figur 3. Skyddade områden i Balingsholmsåns dalgång. Ån ligger inom naturreservat, delvis inom 

riksintresse för friluftsliv och strandskydd gäller både kring ån och sjöarna Trehörningen och 

Ågestasjön 
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Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB 

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt 

som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Ågestasjön har utnämnts 

till ESKO-område på grund av den övergödning som sker här (figur 3). Även 

strandängarna intill Ågestasjön och skogen i sydöstra delen av dalgången anses särskilt 

känsliga. Planens konsekvenser i relation till Ekologiskt särskilt känsliga områden 

analyseras vidare under Natur- och vattenmiljö. 

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse, 3 kap. 4 § MB 

Enligt 3 kap. 4 § MB är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd 

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 

för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och om detta behov inte kan tillgodoses 

på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Planens konsekvenser i relation till jord- och skogsbruk analyseras vidare under Areella 

näringar. 

Riksintresse för friluftslivet, 3 kap. 6 § MB 

Delar av Balingsholmsån ingår i riksintresse FAB 08 Hanveden för friluftsliv (figur 3). 

Det gäller sträckan närmast Trehörningen och sträckan närmast Ågestasjön. 

Huvudkriterierna för riksintresset är: 

▪ områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- 

och/eller kulturmiljöer 

▪ områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed 

berikande upplevelser 

▪ områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och 

därmed berikande upplevelser. 

Intresseaspekter som berörs är strövande, turåkning på skidor, naturstudier, vandring, 

bär- och svampplockning, cykling, fritidsfiske, skridskofärder och bad. Förutsättningar 

för att områdets värden skall bestå innefattar att karaktären av ett vidsträckt, 

sammanhängande skogs- och strövområde bibehålls. Särskild vikt läggs vid att 

funktionellt hålla ihop området med utgångspunkt från dess många "portar": Lida, 

Sundby, Ågesta och Rudan. Områden som är av riksintresse för friluftslivet ska så långt 

som möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Planens konsekvenser i relation till riksintresse för friluftsliv analyseras vidare under 

Rekreation och friluftsliv. 

4.2.2 Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB 

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 

Vattenmyndigheten har ställt upp miljökvalitetsnormer, MKN, för yt- och grundvatten 

för landets så kallade vattenförekomster, enligt 5 kap. miljöbalken och 4 kap. förordning 

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Balingsholmsån utgör ingen 

vattenförekomst, men nedströms ligger Magelungen, vilken är en vattenförekomst och 

som påverkas av det vatten som rinner från Balingsholmsån (figur 4). 

Enligt MKN ska god ekologisk och kemisk status för Magelungen vara uppnådd år 

2027. I normala fall ska god status uppnås 2021, men det bedöms som tekniskt omöjligt 

eftersom en eller flera vattenförekomster uppströms har tidsundantag till 2027 för 

näringsämnen och Magelungen har därför fått undantag till 2027. Åtgärderna för 

Magelungen behöver emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska 

kunna nås till 2027. Det är alltså ett juridiskt åtagande för att uppnå god status, vilket gör 

att åtgärder måste genomföras. 

Inga grundvattenförekomster finns inom område för vattenverksamhet.  
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Planens konsekvenser rörande vattenkvalitet diskuteras under Natur- och vattenmiljö och 

Konsekvenser i relation till lagskydd. 

 

Figur 4. Vattnet från Balingsholmsån rinner vidare till Ågestasjön och vattenförekomsten Magelungen 

4.2.3 Skydd av områden enligt 7 kap. MB 

Naturreservat, 7 kap. 4 § MB 

Hela Balingsholmsåns sträckning och majoriteten av de åtgärder som föreslås ligger 
inom Orlångens naturreservat (figur 3). Naturreservat är skyddade enligt miljöbalkens 
sjunde kapitel. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla Orlångenområdets 
värden avseende natur-, kultur- och rörligt friluftsliv. Naturvärden knutna till 
kulturlandskapet ska vårdas och skyddas. Syftet med naturreservatet skall även vara att 
de betespräglade skogarnas naturvärden bevaras genom naturvårdande skötselåtgärder. 
Särskilt fokus ska läggas på områdets rika förekomst av ek. Även de delar som har eller 
kan få naturskogskvaliteter skall skyddas. De arter och typiska organismsamhällen som 
är beroende av skog som lämnas för fri utveckling ska bevaras i väsentligen orört skick. 
De naturgivna förutsättningarna för det rörliga friluftslivet skall vara styrande. 
Ågestasjön och dess kringliggande våtmarkers, liksom våtmarken Bottnens (Balingsta) 
betydelse för fågellivet skall särskilt värnas. Syfte är också att skydda områdets 
fornminnen och kulturvärden. 

Strandskydd, 7 kap.13-15 §§ MB 

Längs hela Balingsholmsån gäller generellt strandskydd som omfattar land- och 

vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen (figur 3). Vid sjöarna Trehörningen och 

Ågestasjön är strandskyddet utvidgat till 300 meter från stranden. Strandskyddet syftar 

till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, 

och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Magelungen 
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4.2.4 Artskyddsförordningen 

Arter upptagna i artskyddsförordningen skyddas enligt 4 eller 6 §. I området 

förekommer vissa arter som omfattas av artskyddsförordningen. Artskydds-

förordningens bestämmelser bygger på miljöbalkens bemyndigande att utfärda regler till 

skydd för hotade djur- och växtarter. Artskyddsförordningen innebär att EU:s fågel- 

samt art- och habitatdirektiv införlivas i svensk lagstiftning. Förordningen omfattar dels 

de arter som skyddas enligt de båda direktiven samt samtliga fridlysta arter i Sverige.  

Verksamhetens konsekvenser för arter som skyddas enligt artskyddsförordningen 

beskrivs under Natur- och vattenmiljö. 

4.2.5 Skydd enligt Kulturmiljölagen, KML 

Fornlämningar 

I Balingsholmsdalgången finns flertalet fornlämningar, men inga som ligger nära de 

platser där åtgärder planeras (figur 3). Fornminnen skyddas i enlighet med 2 kap. 

Kulturmiljölagen (KML; 1988:950).  

4.2.6 Skydd enligt Plan- och bygglagen, PBL 

Skydd inom områdesbestämmelser 

Områdesbestämmelser används för att reglera grunddragen för användning av mark- 

och vattenområden samt bebyggelsens egenskaper (exempelvis skydda mark som är 

särskilt värdefull utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt). 

Områdesbestämmelser används i områden där detaljplanering inte är aktuellt men där 

bestämmelser behövs för att säkerställa översiktsplanens syfte eller för att tillgodose 

riksintresse enligt 3 och 4 kap. i Miljöbalken. Former för områdesbestämmelser regleras i 

4 kap. 41-43 §§ PBL. 

Det finns endast ett område med områdesbestämmelser i anslutning till Balingsholmsån, 

vid Solbackens villaområde (se figur 5). Här appliceras områdesbestämmelse ”natur” för 

den yta som behövs för åtgärder. 
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Figur 5. Område som omfattas av områdesbestämmelse natur 
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5 Areella näringar 

I Balingsholmsdalgången nyttjas majoriteten av markerna vid ån till åker eller bete. Inga 

andra areella näringar finns här. Bedömningen av påverkan på jordbruket har gjorts 

genom en analys av hur stora ytor som tas i anspråk för åtgärder, samt hur 

genomförandet av åtgärderna påverkar bedrivandet av näringen. 

5.1 Jordbruk i nuläget 

Inom Balingsholmsdalgången finns ca 35,5 hektar åkermark och 20 hektar betesmark. 

Marken ägs dels av Huddinge kommun, dels av Stockholm stad och dels av privata 

markägare (tabell 2). 

Tabell 3. Arealer jordbruksmark och obrukad mark inom Balingsholmsåns dalgång. Ytor anges i 

hektar. 

 

 

För närvarande är jordbruksproduktionen i kommunen till betydande del integrerad i 

den globala livsmedelshandeln. På längre sikt väntas transportenergi bli påtagligt dyrare, 

vilket väntas medföra att möjligheter till lokal och regional produktion värderas högre. I 

takt med en växande befolkning ökar också behovet av jordbruksmark, för såväl 

livsmedels- som energiproduktion. En växande befolkning i Mälardalsregionen kommer 

således att behöva allt större tillgång till jordbruksmarker på allt närmare avstånd. 

Jordbruksmarken i Huddinge kommun bedöms därför få ett kontinuerligt ökande värde 

för hela Mälardalsregionen. 

5.1.1 Ekosystemtjänster 

De areella näringarna rymmer flera olika ekosystemtjänster. Jordbruk, skogsbruk och 

fiske hör till de producerande ekosystemtjänsterna, medan funktioner som är knutna 

till dessa näringar bidrar med att bland annat höja kvaliteten på eller avkastningen från 

dem. Exempel är återcirkulering av näringsämnen samt pollinering och skadereglering 

som klassas som reglerande ekosystemtjänster. De ekosystemtjänster som är knutna 

till areella näringar är helt nödvändiga för att dessa näringar ska kunna fungera. I 

Balingsholmsdalgången berörs främst de producerade ekosystemtjänsterna i form av 

åker- och betesmark samt till viss del fiske då åtgärder påverkar status hos nedströms 

liggande sjöar med fiske. 

5.2 Kulturmiljövärden i nuläget 

I skötselplanen för Orlångens naturreservat beskrivs kulturmiljövärdena för området. 

Där anges att området har karaktärsdrag av gammalt odlingslandskap och att de gamla 

driftsformerna med mjölkproduktion vid Balingsholms gård ska ges möjlighet att 

fortsätta. Ur naturvårdssynpunkt pekas särskilt värdefulla kulturlandskap ut, men 

Balingsholmsdalgången inkluderas inte. Områden närmast Ågestasjön som inte är 

aktuella för åtgärder i detta projekt finns dock med. Målet med skötseln av den öppna 

 Markägare  

Marktyp Huddinge kommun Stockholms stad Privat Totalt 

Åker 14,6 0,0 20,9 35,5 

Bete 5,6 11,1 3,2 19,9 

Obrukat 0,0 3,1 0,0 3,1 
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marken skall vara att bevara ett kulturpräglat öppet landskap, med omväxlande slåtter- 

och betesmarker. Det nuvarande odlingslandskapet med åkerholmar, diken och vägrenar 

skall bevaras. Landskapet skall skötas på ett sätt som gynnar en art- och individrik flora 

och fauna. Brukandet skall ej påverka vattenområdenas vattentillförsel och -kvalitet 

negativt. 

5.3 Konsekvenser av vattenverksamhet 

Konsekvenser för jordbruk 

Enligt uppdaterat arrendeavtal som träder i kraft 2018 ska odlingsfria zoner med 6 

meters bredd finnas mot Balingsholmsån för att begränsa påverkan från jordbruket. 

Eftersom slänterna mot åfåran kan utgöra odlingsfria zoner innebär det att ytor för 

åtgärder till viss del kan räknas in i dessa. Åtgärderna beräknas därför grovt medföra en 

minskning av ytan jordbruksmark (åker- och betesmark) i dalgången med 3-5 %. Det 

innebär ca 0,4 % av kommunens sammanlagda brukade jordbruksmark. Fördelning av 

schaktmassor från åfåran och dess närområde till närliggande åkermark kommer att 

medföra en lägre produktion under en begränsad tidsperiod, uppskattningsvis en eller 

två säsonger om massor planeras ut korrek. På låglänta delar förväntas höjning av 

marknivån med massor medföra förbättrade odlingsmöjligheter eftersom delar av 

dalgången är för blöta periodvis idag. 

Bedömningen är att åtgärderna sammantaget medför obetydliga konsekvenser för 

jordbruket, eftersom delar tas i anspråk och produktionsmöjligheterna kan öka för andra 

delar. Genom samråd med jordbrukare kan påverkan begränsas ytterligare då 

massahantering kan utföras i samband med kultivering av markerna. 

En viktig aspekt är hur andra projekt kan påverka jordbruket, exempelvis planeras 

jordbruksmark som idag arrenderas av Balingsholms gård på annan plats att nyttjas för 

ny bebyggelse. 

Konsekvenser för kulturmiljövärden 

Eftersom endast små ytor av jordbruksmarken tas i anspråk och eftersom de är spridda 

över hela dalgången är bedömningen att det kulturpräglade öppna landskapet kommer 

att kvarstå efter att åtgärderna genomförts. Bedömningen är också att våtmarksmiljöer är 

ett naturligt inslag i kulturmiljön. 

Konsekvenser för ekosystemtjänster 

Påverkan på jordbruket medför påverkan på producerande ekosystemtjänster. Se 

konsekvenser för jordbruk ovan. Åtgärder som begränsar näringsbelastningen i ån och 

nedströms minskar risken för syrebrist i sjöar, vilket är positivt för fisk och fiske. Med 

begränsad näringsbelastning minskar också igenväxningen av vattenmiljöer vilket medför 

att igenväxning i grunda vikar där fisk nyttjar undervattensvegetation kan begränsas. Den 

ökade variationen längs ån kommer också, om man i framtiden förbättrar möjligheterna 

för fisk att vandra här, att tillföra fler biotoper för fisk. 

0, Obetydliga konsekvenser då jordbruksmark tas i anspråk för åtgärder och produktionen kan öka på vissa 

ytor 

0, Obetydliga konsekvenser på kulturlandskapet då våtmarksmiljöerna är ett naturligt inslag 

0/+1, obetydliga konsekvenser för jordbruk och små positiva konsekvenser för fiske 
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5.4 Förslag till åtgärder 

▪ Planering av arbeten. För att begränsa påverkan ska arbeten med åtgärder planeras 

noggrant och samråd ska ske med nyttjare av marken. I så stor utsträckning det är 

möjligt ska exempelvis planering av massor på jordbruksmark anpassas efter en 

tidpunkt som ger maximal bibehållen produktion. Det finns också möjlighet att 

samköra spridning av massor med bearbetning av markerna som ändå brukar 

genomföras med jämna mellanrum. 

▪ Tjockleken på schaktmassor som ska fördelas ut på närliggande åkermark begränsas 

på utvalda ytor så att vegetationen kan återhämta sig snabbt. 

▪ På platser där odlingsmark ofta blötläggs vid regn kan man höja marknivån med 

massor så att förhållandena för odling förbättras. 

5.5 Konsekvenser av alternativa förslag 

5.5.1 Konsekvenser av alternativt förslag med annan 

utformning 

Om åtgärder samlas på en plats i form av en stor våtmark bedöms konsekvenserna för 

jordbruket bli något större, eftersom åkermarken vid Ågestasjön till betydande del 

omvandlas. 

Jordbruk 

En stor våtmark enligt förslag skulle innebära att ungefär lika stor yta jordbruksmark tas 

i anspråk som för huvudalternativet. Dock bedöms konsekvenserna för jordbruket bli 

något större om åtgärder samlas på en plats i form av en stor våtmark, eftersom 

åkermarken vid Ågestasjön till betydande del omvandlas. 

Konsekvenser för kulturmiljövärden 

Alternativet med en större våtmark bedöms påverka kulturlandskapet något då 

jordbruksmarken mot Ågestasjön till en betydande del förändras. Eftersom endast små 

ytor av jordbruksmarken tas i anspråk är bedömningen att det kulturpräglade öppna 

landskapet på det stora hela kommer att kvarstå efter att åtgärderna genomförts, men 

små negativa konsekvenser kan komma av förslaget. 

Konsekvenser för ekosystemtjänster 

Eftersom en större våtmark bedöms påverka jordbruket negativt i något större 

omfattning än huvudalternativet är bedömningen att också ekosystemtjänsten jordbruk 

påverkas något mer. Se konsekvenser för jordbruk ovan. Reningseffekten av alternativet 

bedöms likvärdigt med huvudalternativet och bedöms ge liknande positiva effekter för 

fisk nedströms. Det finns också en möjlighet att fisk kan nyttja våtmarken som leklokal 

om den utformas på rätt sätt. 

-1 , små negativa konsekvenser då jordbruksmarken vid Ågesta till stor del omvandlas 

-1 , Små negativa konsekvenser på kulturlandskapet då jordbruksmarkerna vid Ågestasjön förändras 

-1, +1, små negativa konsekvenser för jordbruk och små positiva konsekvenser för fiske 
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5.5.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Om inga åtgärder genomförs längs vattendraget uteblir konsekvenser för de areella 

näringarna. Det innebär att inga delar av jordbruksmarken tas i anspråk för åtgärder och 

att positiva effekter på producerande ekosystemtjänster i form av fiske uteblir. 
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6 Rekreation och friluftsliv 

Påverkan på rekreation och friluftsliv grundar sig i en bedömning av områdets 

tillgänglighet för allmänheten, dess upplevelsevärden och dess estetiska utseende. 

Bedömningen har gjorts i samband med denna miljökonsekvensbeskrivning i samråd 

med kunnig och lokalorienterad personal på Huddinge kommun. Det finns inga 

specifika utvärderingar av hur området vid Balingsholmsån nyttjas för friluftsliv. 

6.1 Rekreation och friluftsliv i nuläget 

Balingsholmsdalgången ligger tätortsnära, ca 3 kilometer från Huddinge centrum och 2,2 

kilometer från Farsta strand. De öppna vyerna med åker- och betesmark och vattnet 

som en pulsåder ger en landskapsbild som inbjuder till rekreation. Med sjön 

Trehörningen i väster och Ågestasjön i öster kan man röra sig genom landskapet med 

kontinuerlig vattenkontakt. Området besöks för friluftsliv idag men det finns endast en 

mindre upptrampad stig längs dalgången mellan Balingsholm och stigar mot Ågestasjön 

och det är inte tydligt för allmänheten att man kan röra sig här. Sträckan är inte markerad 

och den finns inte med i Huddinges naturkarta. 

Det finns broar över ån men dessa är i dåligt skick och möjliggör inte någon rörelse 

mellan norra och södra sidan vattendraget idag. Bristen på rekreativa strukturer 

tillsammans med frånvaron av en avsatt odlingsfri zon mot jordbruksmarken gör att 

tillgängligheten lätt upplevs som begränsad. Ån är rätad och fördjupad och upplevs idag 

som ett dike och inte ett vattendrag. 

6.1.1 Ekosystemtjänster 

Upplevelsevärdena för rekreation och friluftsliv kommer av kulturella ekosystemtjänster. 

De öppna markerna vid ån ger möjligheter för naturrekreation; vattendraget, åker- och 

betesmarken kan användas i undervisningssyfte och landskapet har estetiska värden.  

Estetiska värden är svåra att bedöma då de upplevs olika för olika personer. 

Sammanhanget är viktigt och tidigare erfarenheter spelar in. Hur vi påverkas är också 

svårt att kvantifiera men i definitionen av skönhet ligger att den uppskattas och att man 

får positiva känslor. 

Människor är överlag i behov av återhämtning för att de ska kunna sänka stressnivåer 

och slappna av. Rekreativa värden kan exempelvis komma av en promenad, en picknick 

eller en löprunda. 

De naturpedagogiska aspekterna av dalgången är flera. Ån kan undersökas för att öka 

förståelsen för de ekosystem som finns här och hur de samspelar med och påverkas av 

omkringliggande mark och vatten. Jordbruket visar på hur marker används till 

livsmedelsproduktion. 

6.1.2 Strukturer för och tillgänglighet till rekreation 

Ån i dalgångens mitt skapar naturligt rörelseriktningen i öst-västlig riktning i området. 

Men avsaknaden av tydliga rekreativa strukturer som markerade stigar medför osäkerhet 

hos besökare för huruvida man får röra sig här. Ågestasjön i öster och trehörningen i 

väster är passande målpunkter, särskilt Ågestasjön med väl utvecklade stigar. Det är dock 

Strukturer och tillgänglighet 

Med rekreativa strukturer menas fysiska strukturer inom ett område som påverkar hur 

man rör sig inom, och hur man hittar i, området. Dessa strukturer kan vara vägar, 

stigar, utsiktsplatser, målpunkter, barriärer och landmärken. 
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otydligt att man kan nå dessa genom att röra sig genom landskapet här. Avsaknaden av 

bra broar över ån gör att vattendraget fungerar som en barriär. 

 

 

6.1.3 Upplevelsevärden 

De upplevelsevärden som berörs av området i Balingsholmsdalgången är främst 

”Utblickar och öppna landskap”, ”Artrikedom- och naturpedagogik”, ”Kulturhistoria” och 

”Vattenkontakt”. Se beskrivning av brister under Rekreation och friluftsliv i nuläget ovan. 

 

6.2 Konsekvenser av vattenverksamhet 

Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet 

Med anläggning av en markerad stig längs ån kommer tillgängligheten att öka avsevärt. 

Det blir lättare att röra sig i området och det är tydligare och mer inbjudande. 

Målpunkter som Ågestajön och Trehörningen blir mer lättillgängliga. Om stigen 

genomförs anläggs samtidigt troligtvis andra strukturer som broar, bänkar, stigar och 

informationsskyltar vilket sammantaget ger stora positiva konsekvenser för rekreation 

och friluftsliv. 

Konsekvenser för upplevelsevärden 

Förutsättningarna för artrikedom ökar och ökad tillgänglighet medför större möjligheter 

till naturpedagogik. Åtgärderna vid vattnet med större och mer naturliga vattenytor och 

ökning av variationen längs ån förbättrar vattenkontakten. Istället för ett dike kommer 

man att uppleva ån mer som ett vattendrag. 

Konsekvenser för ekosystemtjänster 

Naturrekreation, undervisning och estetiska värden är exempel på ekosystemtjänster som 

berörs av de planerade åtgärderna. Möjligheterna till naturrekreation och undervisning 

kommer att öka med tillgänglighetsanpassning och bättre förutsättningar för biologisk 

mångfald i vattenmiljöerna. Det är svårt att bedöma, men man kan argumentera för att 

de estetiska värdena i dalgången ökar med mer variation och högre grad av naturlika 

förhållanden längs ån. 

+3 Stora positiva konsekvenser av anläggning av stig mm 

+3, stora positiva konsekvenser då vattenkontakten och förutsättningarna för artrikedom ökar.  

+2, märkbara positiva konsekvenser då möjligheter till naturrekreation och undervisning ökar.  

Upplevelsevärden och funktioner 

Med upplevelsevärden avses typiska naturupplevelser enligt definitioner som utarbetats 

av bl.a. Stockholms regionplane- och trafikkontor under arbetet med upplevelsevärden 

i Stockholms gröna kilar.  Det kan vara t.ex. skogskänsla, orördhet, eller vackra utblickar 

(RTK 2004). Med funktioner menas hur en plats används, finns det exempelvis 

möjlighet att plocka bär och svamp, sitta i solen, bada eller spela boll. 
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6.3 Förslag till åtgärder 

▪ I kombination med åtgärder kopplade till vattenverksamhet behöver man markera 

den nya stigsträckningen, anlägga platser med bänkar för vila, installera sopkorgar 

och sätta upp informationsmaterial. 

▪ Den nya markerade stigen förs in i Huddinges naturkarta 

6.4 Konsekvenser av alternativa förslag 

6.4.1 Konsekvenser av alternativt förslag med annan 

utformning 

Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet 

Tillgängligheten i området kan också med detta förslag förbättras om man anlägger en 

vandringsled/stig längs hela vattendraget, men eftersom den nya sträckningen till stor 

del planeras för att tillgängliggöra åtgärdade delar av Balingsholmsån finns en risk att 

stigen inte kommer att genomföras om man endast åtgärdar en plats istället för 

majoriteten av åfåran. Dessutom kommer andra planerade åtgärder som broar och 

bänkar sannolikt att utebli om stigen inte anläggs. Om vandringsleden inte anläggs längs 

hela sträckan uteblir stora delar av de positiva effekterna för tillgänglighet. 

Om en större våtmark anläggs i dalgången kommer besökare som rör sig i öst-västlig 

ritning behöva röra sig runt en längre sträcka, vilket kan upplevas som en barriär och ge 

små negativa konsekvenser för tillgängligheten. 

Konsekvenser för upplevelsevärden 

Förutsättningarna för artrikedom ökar något när den nya våtmarken medför fler grunda 

vattenområden. En ny våtmarksmiljö ger också viss variation längs dalgången vilket är 

positivt för vattenkontakten. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Om inga åtgärder genomförs kommer tillgängligheten i området att förbli dålig, med 

otydliga stråk mellan Trehörningen och Ågestasjön. Upplevelsen av Balingsholmsån 

fortsätter att vara ett fördjupat dike. 

-1 Små negativa konsekvenser då en större våtmark medför känslan av en barriär för rörelse öst-västlig 

riktning 

+2, märkbara positiva konsekvenser då vattenkontakten och förutsättningarna för artrikedom ökar.  
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7 Natur- och vattenmiljö 

Naturvärdena i Balingsholmsdalgången som påverkas av åtgärderna för 

vattenverksamhet finns dels i vattendraget och dels i direkt anslutning till det. För att 

kunna bedöma påverkan på naturvärden har fältbesök gjorts med kommunekolog för en 

översiktlig bedömning av vilka områden som är viktiga att beakta, särskilt eftersom det 

rör sig om naturreservat. En riktad naturvärdesinventering enligt SIS-standard har också 

genomförts på alla områden som kan komma att omfattas av åtgärder. 

7.1 Naturmiljön i nuläget 

Bedömningen av naturvärden gjordes under sen höst då vissa arter inte kan inventeras 

och klassningen är därför preliminär för flera objekt. Naturvärdesinventeringen 

resulterade i sju objekt med påtagligt naturvärde och fem objekt med visst naturvärde 

(figur 6). Två objekt med påtagligt naturvärde var ängs- och betesmarker. Naturtyper 

knutna till ängs- och betesmarker har dålig bevarandestatus och är nationellt och 

internationellt hotade. 

De separata naturvärdesobjekten för landmiljöer beskrivs mer i detalj under 7.1.1 och för 

vattenmiljöer 7.2.2. 

 

Figur 6. I Balingsholmsåns dalgång noterades sju objekt med påtagligt naturvärde och fem med visst 

naturvärde. 
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7.1.1 Värdefulla naturområden 

Objekt 1 – Blandskog – Påtagligt naturvärde 

En skogsdunge vid Trehörningens utlopp med viden och unga triviallövträd. En äldre 

tall och pil, samt enstaka ek och hassel förekommer i objektet. Även förekomst av 

bärande buskar och små buskage lämpliga för småfågel. Sparsam förekomst av lågor. 

Gröngöling och domherre hörda. En varfågel och mycket trast rörde sig i området. 

Figur 7. Blandskogen vid Trehörningens utlopp bedöms hysa påtagliga 

naturvärden (objekt 1) 

Objekt 4, 7 & 12 – Vall/brukad åker – Påtagligt/Visst naturvärde 

Områden med vallodling. Brynmiljöer med gamla ekar, samt enstaka öppna 

berg. Igenvuxna diken löper från vallen ner till ån vilka kan utgöra skydd 

och födosöksmiljöer för småfågel, samt lekområden för groddjur. Närmast 

ån igenvuxet med högt gräs vilka kan vara av värde för allmän biologisk 

mångfald. Enstaka åkerholme med buskage och enstaka ek. 

Objekt 6 – Betesmark – Påtagligt naturvärde 

Näringspåverkad hävdad betesmark med viss tuvighet. Ett dike löper 

mellan vall och betesmark i väster med värde för allmän biologisk mångfald. 

Ett skogsparti med ett fåtal ekar, varav en jätteek sträcker sig ner mot ån. 

Ett fåtal naturvårdsarter med lågt indikatorvärde påträffades i objektet men 

sannolikt förekommer fler arter inom artgrupperna fåglar, kärlväxter, samt 

insekter om inventeringen utförts under vår och sommar. En observation 

noterad på Artportalen på gulärla, vilken är en typisk art för 6410 fuktängar. 

Bedömningen blir därför preliminär. 

Objekt 8 – F.d. hävdad mark – Visst naturvärde 

Före detta hävdad mark som numera är igenvuxen med högt gräs. Enstaka diken löper 

mellan åkrarna ner mot Balingsholmsån. Flera täta buskage med vide, samt enstaka 

triviallövträd vilka kan utgöra lämpliga miljöer för småfåglar. Enstaka, öppna berghällar 

förekommer. I norr förekommer trädklädda betesmarker med inslag av gammal ek. 

Fuktigt markskikt. 

Naturvårdsart 

En naturvårdsart är 

en art med specifika 

krav på sin miljö, 

men som ändå är 

någorlunda allmänt 

förekommande. 

Genom sin 

förekomst signalerar 

arten att det finns 

särskilda naturvärden 

i ett område och att 

det finns möjligheter 

till förekomster av 

rödlistade arter.  

Naturvårdsarter är 

utpekade i olika 

inventeringar och 

sammanhang. Bland 

dessa kan nämnas 

rödlistade arter, 

typiska arter (arter 

som indikerar 

gynnsam 

bevarandestatus i 

naturtyper listade i 

habitatdirektivet), 

skogliga signalarter 

(utpekade i 

Skogsstyrelsens 

nyckelbiotops-

inventeringsmetodik), 

Ängs- och 

betesmarksarter 

(utpekade i 

Jordbruksverkets 

Ängs- och 

betesmarksmetodik), 

samt 

Ekologigruppens 

egna indikatorarter. 

Naturvårdsarter 

innefattar även enligt 



 

32 

Ersätt med 

sidhuvud 

Ersätt med sidhuvud Balingsholmsån 

Vattenverksamhet - MKB 

2018-02-06 

 

Objekt 9 – Betesmark – Påtagligt naturvärde 

Hävdad betesmark med inslag av enstaka träd. Betesmarken är näringspåverkad och har 

en viss tuvighet. Översvämmat och fuktigt. Ett dike löper ned mot ån vilket kan utgöra 

bra skydd för groddjur. Ett fåtal hagvaxskivlingar observerades. Enstaka sandblottor och 

odlingsrösen förekommer i objektet. Ett fåtal naturvårdsarter med lågt indikatorvärde 

påträffades i området men sannolikt förekommer fler arter inom artgrupperna fåglar, 

kärlväxter, samt insekter om inventeringen utförs under vår och sommar. Bedömningen 

blir därför preliminär. 

7.1.2 Skyddsvärda arter 

I området har 14 naturvårdsarter (se faktaruta) påträffats i samband med naturvär-

desinventeringen. Ytterligare 42 arter finns noterade från området i databasen Artporta-

len. Den absoluta majoriteten av arterna har noterats i direkt anslutning till Ågestasjön 

eller i anslutning till/på Balingsholms kursgård.  

Skyddade arter 

I området har dvärgpipistrell och vattenfladdermus påträffats vilka har särskilt starkt 

skydd i svensk lag Artskyddsförordningen (ASF) § 4. Därtill kommer sångsvan, de 

rödlistade arterna gröngöling och gulsparv som påträffades vid inventeringen, samt de 

36 fågelarter (rödlistade och/eller upptagna på fågeldirektivets bilaga 1) som finns 

noterade i Artportalen. Inga arter som är skyddade i Artskyddsförordningens § 6, § 8 och 

§ 9 påträffades. 

Rödlistade arter 

Två rödlistade arter, gröngöling och gulsparv, noterades från området vid denna invente-

ring. Därutöver finns 27 arter noterade från området i databasen Artportalen. 

Majoriteten av dessa rödlistade arter (17 st) tillhör hotkategorin nära hotade arter (NT), 

tio utgörs av sårbara arter (VU). 

7.2 Vattenmiljö i nuläget 

Balingsholmsåns dalgång leder vatten från Trehörningen i väst till Ågestasjön i öst. 

Längs åns sträckning ansluter flertalet diken som avvattnar jordbrukslandskapet. Vattnet 

leds från Ågestasjön vidare till Magelungen och sedan till Drevviken och vidare ut till 

Kalvfjärden i Östersjön. 

7.2.1 Ytvatten 

Balingsholmsån 

Ån är rätad, fördjupad och saknar till största delen de karaktärsdrag som ett naturligt 

vattendrag har. Slänterna är branta och likformiga och medför dåliga möjligheter för 

vattnet att svämma omgivande marker om det inte är extremflöden. Tidigare rensningar i 

vattendraget har gjort att bottensubstratet är påverkat och de ensartade vattenmiljöerna 

ger dåliga förutsättningar för artrik bottenfauna eller vattenvegetation. Längst i öster mot 

Ågestasjön har Huddinge kommun tidigare genomfört åtgärder för att öka möjligheterna 

för biologisk mångfald. Två mindre trösklar där ån buktar ut och en breddning av åfåran 

precis vid Ågestasjön ger viss variation och här finns också några olika vanliga arter av 

vattenvegetation. 

Det finns vandringshinder i ån som begränsar möjligheter för fisk och andra organismer 

att röra sig upp- och nedströms. Även sedimenttransport och annat organiskt material 

begränsas. Uppströms Balingsholmsån finns ett dämme som reglerar nivån i sjön 

Trehörningen. Nedströms regleras Ågestasjön enligt miljödom med träsättar som 

möjliggör fiskpassage, men det är oklart hur väl organismer kan ta sig förbi. 
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Strandmiljöerna vid ån utgörs av åker- och betesmark med varierande grad av 

skyddszoner. Se Naturmiljön i nuläget för mer utförlig beskrivning. 

Ågestajön 

Direkt nedströms Balingsholmsån ligger Ågestasjön som är en populär sjö för rekreation 

och fågelskådning och som utgör en av kommunens främsta fågelsjöar. Ågestasjön är 

ingen vattenförekomst, men kan komma att påverkas av de föreslagna åtgärderna. Enligt 

VISS råder övergödning i sjön som en effekt av hög näringsbelastning. 

Mageulngen 

Magelungen är vattenförekomst och recipient för vattnet från Trehörningen, 

Balingsholmsån och Ågestasjön. Magelungen är idag klassad till otillfredsställande 

ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Utslagsgivande för den sammanvägda 

bedömningen av ekologisk status är otillfredsställande status för växtplankton-

näringsämnespåverkan. Sjön har hög näringsbelastning. 

7.2.2 Värdefulla vattenområden 

Objekt 3 – Nedströms utloppet från Trehörningen – Påtagligt naturvärde 

Område där Balingholmsån börjar vid sjön Trehörningen. Vid tillfället för inventeringen 

högt vattenstånd som översvämmat närliggande hagar. I ån förekommer rikligt med vass 

och enstaka kaveldun, samt en viss förekomst av viden och buskar i åkanten. 

Objekt 5 – Balingsholmsån väst – Påtagligt naturvärde 

Över stora delar är ån igenvuxen med främst vass. Längs åns norra del förekommer här 

och var buskar, bl.a. hagtorn och yngre träd, vilka utgör lämpliga miljöer för småfågel. 

En faunapassage löper genom tunneln under vägen. Högt vattenstånd rådde i samband 

med inventeringen och ån var i nivå med omgivande åker- och betesmarker. På sina 

ställen var omkringliggande marker översvämmade. Vegetation i och längs med ån 

utgörs av bland annat vattenpest, kaveldun, igelknopp, andmat, sumpmåra. 

Objekt 10 – Balingsholmsån, träbron till Hanes väg – Påtagligt naturvärde 

Balingholmsån löper i denna sträcka, från träbron till bilvägen, mer djupt skuren ner i 

underlaget. Här utgörs sidorna av ån av gräsklädda branter med inslag av buskar, samt 

enstaka barrträd. Fortfarande riklig förekomst av vass, kaveldun och andmat. Blå 

jungfruslända och blåbandad jungfruslända finns noterade på Artportalen. 

Objekt 13 – Balingsholmsån öst – Påtagligt naturvärde 

Den sista sträckan från vägbron mot Ågestasjön löper Balingholmsån genom åkrar med 

vallodlingar. Ån är på denna sträcka inte lika djupt nerskuren i underlaget som 

föregående sträcka utan ligger nästan i samma nivå som omkringliggande marker. Nära 

bron förekommer mycket vass samt enstaka träd. Två anlagda dammar med mindre 

trösklar samt en kurva för att fånga upp och sedimentera närsalter förekommer före 

Ågestasjön. Kantzoner mellan åkrar och ån av värde för allmän biologisk mångfald.  

Ån kan utgöra bra lekvatten för grod- och kräldjur. Vattenpest (vilken är en invasiv art 

men kan utgöra en bra struktur för att hysa yngel och insekter) påträffad enligt 

Artportalen, samt sex arter trollsländor. Vid Ågestasjön finns åtskilliga observationer av 

fågel. Vid tillfälle för inventering var vattenståndet högt och ån var översvämmad på 

flera ställen, bl. a vid utloppet mot Ågestasjön. 
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Figur 8. Öster om Hanes väg har vattendraget Påtagligt naturvärde (objekt 13) 

7.2.2 Grundvatten 

Det finns inga dricksvattenreservoarer eller grundvattenmagasin i närområdet och 

åtgärderna bedöms inte påverka grundvattnet. 

7.2.3 Ytavrinning och dagvatten 

Avrinningsområdet där ån mynnar i Ågestasjön är nästan 24 km2 stort och inkluderar 

stora delar av Huddinge tätort. Modellerad vattenföring i ån har tagits fram av SMHI av 

visas i tabell 3. Medelvattenföring i ån är enligt SMHI cirka 140 l/s.  

Majoriteten av näringsbelastningen i Balingsholmsån kommer från vattnet som tillförs 

från sjön Trehörningen, ca 150 kg fosfor per år. Den sammantagna beräknade 

fosfortillförseln från markerna i dalgången är ca 25 kg per år. 
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Tabell 4. Vattenföring för Balingsholmsån vid mynningen i Ågestasjön (l/s) (källa SMHI Vattenwebb 

delavrinningsområde 6580 ’mynnar i Ågestasjön’). 

 

 

7.3 Ekosystemtjänster 

Sötvattensmiljöer tillhandahåller reglerande tjänster, exempelvis har de en naturligt 

renande effekt då näring kan sedimentera och tas upp av växtlighet. Stödjande tjänster 

som biologisk mångfald, vattnets kretslopp och livsmiljöer för arter är också viktiga och 

kopplade till vattenmiljöerna längs dalgången.  

7.4 Ekologiska samband 

Att bevara och sköta om naturområden som är ekologiska värdekärnor är en 

grundläggande del av att bevara Stockholms ekologiska infrastruktur. En annan viktig 

del är att bevara fungerande spridningssamband mellan dessa värdekärnor. 

Balingsholmsåns dalgång ingår i Orlångens naturreservat som är ett stort område med 

skogar och odlingsmarker. Väster om sjön Orlången angränsar reservatet till 

Flemingsbergskogen. Flertalet naturtyper finns representerade i närområdet. Dessa stora, 

förhållandevis sammanhängande grönområden medför goda spridningsmöjligheter för 

flera olika arter. Spridningsbarriärer i området utgörs av större och mindre bilvägar, vilka 

kan medföra problem för grod- och kräldjur, samt vilt. 

Total vattenföring (l/s)   

HQ50, högvattenföring återkomsttid 50 år   1 120  

HQ10, högvattenföring återkomsttid 10 år  900  

HQ2, högvattenföring återkomsttid 2år  650  

MHQ, medel högvattenföring  680  

MQ, medelvattenföring  140  

MLQ. medellågvattenföring  10  

Ekologiska samband 

Ekologiska samband kan beskrivas som organismers spridningsmöjligheter mellan 

områden. Ett spridningssamband bedöms finnas när områden av liknande naturtyp 

ligger inom ett möjligt spridningsavstånd. Begreppet konnektivitet används ibland för 

att beskriva ett fungerande utbyte av arter mellan områden spridda i landskapet. 

Motsatsen är fragmentering, när ett landskap och dess naturtyper blir så uppdelat, och 

avstånden mellan lämpliga livsmiljöer så långa, att det påverkar spridningen av arter. 

Fragmenteringens effekter på biologisk mångfald finns beskriven i en rapport från 

Jordbruksverket (2005).  

Spridningsförmågan är olika för olika arter, och till stora delar okänd för många 

grupper. För de flesta vanliga arter är spridningsförmågan god, medan det för arter 

som specialiserat sig på en specifik livsmiljö ofta kan vara betydligt sämre. 
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Balingsholmsån och de fuktiga miljöerna som finns i anslutning till vattendraget utgör 

sannolikt ett passande spridningssamband för groddjur, men eftersom ån är kraftigt 

fördjupad på flera platser är svämning begränsad, vilket medför negativ påverkan på 

spridningsmöjligheterna. 

 

7.5 Konsekvenser av vattenverksamhet 

7.5.1 Konsekvenser för landmiljöer 

Vid utloppet från Trehörningen planeras en breddning av åfåran så att ett mindre 

våtmarksområde skapas. I samband med åtgärden behöver flertalet träd avverkas. Ett 

större pilträd och en äldre tall sparas samt buskage där det är möjligt. 

 

Åtgärderna vid Balingsholmsåns fåra kommer att ta små ytor betes- och åkermark i 

anspråk och påverka produktiviteten hos större ytor under en kortare period när massor 

planeras ut, uppskattningsvis en eller två säsonger om massor fördelas på rätt sätt. 

Uppskattningsvis behöver 0,2 hektar betesmark tas i anspråk för åtgärder. Bedömningen 

är att betesmarkerna inte kommer att påverkas negativt av stig/vandringsled eftersom 

den planeras anläggas utan att skapa begränsningar för beteshävden. En viss störning, 

som en vandringsled innebär, kan också vara gynnsam för flera konkurrenssvaga arter av 

markflora. 

7.5.2 Konsekvenser för vattenmiljöer 

Åtgärderna som planeras i Balingsholmsån är utformade för att minska 

näringsbelastningen för ån och nedströms liggande vatten. Med minskad 

näringsbelastning begränsas risken för igenväxning av grunda vattenmiljöer och problem 

med vattenkvalitet. Åtgärderna bidrar i stor grad till att uppfylla miljökvalitetsnormerna 

för vatten. 

Nya våtmarksområden planeras vid flera platser längs ån. Vid utloppet från 

Trehörningen breddas åfåran så att ett mindre våtmarksområde skapas, i anslutning till 

Solbackens villaområde skapas två nya våtmarksområden genom breddning och 

omledning av vattendragsfåran och i anslutning till åkermarken mot Ågestasjön i öster 

breddas åfåran på liknande sätt som redan gjorts där tidigare. Vid dikesanslutningar till 

ån anläggs små sedimentationsdammar som också utgör våtmarksmiljöer. Svämplanen 

som anläggs i anslutning till fåran mellan Solbackens villaområde och Hanes väg ska 

svämmas kontinuerligt. De nya grunda vattenmiljöerna längs hela åns sträckning ökar 

förutsättningarna för biologisk mångfald då flertalet arter av vattengynnad vegetation, 

insekter och fågel trivs här. Åtgärderna skapar också ökad variation längs vattendraget 

vilket är positivt för artrikedomen. 

När schakt genomförs i och i anslutning till vattendragets fåra eller när erosion sker på 

störd mark finns risk för grumling av vattnet. Problemet är tidsbegränsat då suspenderat 

-1, Små negativa konsekvenser då dunge med blandskog tas i anspråk 

-1, Små negativa konsekvenser då små ytor betes- och åkermark tas i anspråk 

+4 Mycket stora positiva konsekvenser då näringsbelastningen minskar 

+3 Stora positiva konsekvenser när nya våtmarksområden skapas 

-1 Risk för små negativa konsekvenser under anläggningsskedet då arbeten kan grumla vattnet 
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material spolas bort med vattnet eller sedimenterar. Grumling kan få negativa effekter på 

exempelvis fisk med minskad tillgång på föda och försvårat födosök då sikten blir sämre. 

Om grumling sker under lekperioden kan negativa effekter på rom och yngelutveckling 

förekomma. De flesta fiskarter klarar dock några veckors grumlat vatten (Rivinoja m.fl. 

2000). 

Insekter i vattendraget kan också påverkas negativt av grumling, vilket i sin tur kan få 

effekter på andra djur som använder dem som föda. Men eftersom påverkan beräknas 

bli kortvarig bör effekterna av detta vara ytterst små. Kortvarig grumling av vatten bör 

heller inte utgöra några större problem för fåglar och däggdjur då de kan förflytta sig till 

en annan plats under tiden. 

Löst material kan spolas nedströms och sedimentera i Balingsholmsåns fåra eller i 

Ågestasjön. Sedimentation kan få negativa konsekvenser på bottenlevande djur, t. ex. 

musslor och kräftor. Sedimentation på lekbottnar i Ågestasjön skulle få negativa 

konsekvenser för lekande fiskarter.  

Negativa effekter av grumling och sedimentation begränsas kraftigt genom anläggning av 

en sedimentationsfälla uppströms utloppet till Ågestasjön där nytt våtmarksområde 

planeras. Genom att med massor skapa en mindre tröskel kan sediment ansamlas och 

sedan tas bort. Fällan förstärks med utplacerade halmbalar eller granruskor för att 

minska sedimenttransporten. Genom växtetablering på störd mark intill fåran gynnas 

infiltration i marken och minska erosion. Åtgärder genomförs etappvis vilket gör att 

kvarvarande vegetation i fåran hindrar viss transport av löst material. 

När sedimentationskanalen anläggs behöver botten på vattendraget sänkas. Den 

schaktning som då genomförs kommer att lokalt decimera bestånden av 

vattenvegetation och bottenfauna. Efter genomförd åtgärd kommer vattenmiljöerna 

dock återhämta sig snabbt då ytan återkoloniseras från anslutande bottnar som inte 

grävts bort. Man kan också återplantera önskvärd vegetation för att kolonisationen ska 

ske snabbare. Bedömningen är att åtgärden medför små negativa konsekvenser. 

7.5.3 Konsekvenser för skyddsvärda arter 

Skapandet av nya grunda våtmarksmiljöer och svämplan vid Balingsholmsån medför 

positiva konsekvenser för flertalet skyddsvärda arter. Exempelvis kan nya blöta miljöer 

nyttjas av groddjur vid lek eller spridning, för födosök av flera fladdermus- och fågelarter 

och av utter som noterats i kommunen och som man också anlagt en utterpassage för 

under en trumma i ån. 

Bedömningen är att det rika fågellivet inte kommer att påverkas negativt av en 

restaurering. Det rekommenderas dock att anläggningsarbeten utförs under perioder då 

störning på fågellivet kan minimeras. Främst i samband med häckningssäsong, samt 

under tidpunkter på året då fälten närmast Ågestasjön utnyttjas som rastlokal för bl. a. 

gäss och svanar. 

Bedömningen är också att ianspråktagandet av blandskogsmiljö vid Trehörningens 

utlopp inte kommer att påverka fladdermusfaunan i området på ett negativt sätt. I nära 

anslutning till detta område förekommer rikligt med bo- och övervintringsplatser i form 

av gamla ihåliga träd och lämpliga hus. 

-1 Små negativa konsekvenser under anläggningsskedet då schakt reducerar vattenvegetation och 

bottenfauna 

+2 Märkbara positiva konsekvenser för groddjur och andra vattengynnade arter då nya våtmarksområden 

skapas 
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7.5.4 Konsekvenser för ekologiska samband 

Nya blöta miljöer medför ökad spridningsmöjlighet för groddjur, utter och andra djur 

som söker sig till vatten. Åtgärderna i ån skapar också mer attraktiva miljöer för fisk som 

kan ta sig från Ågestasjön nedströms. Bedömningen är att förbättringarna ger märkbara 

positiva konsekvenser för spridningssamband kopplat till vattenmiljöerna mellan 

Ågestasjön och Trehörningen. 

7.5.5 Konsekvenser för ekosystemtjänster 

De föreslagna åtgärderna förväntas ge positiva effekter för ekosystemtjänster kopplat till 

natur- och vattenmiljön. Vattenmiljöernas förmåga att rena vattnet i Balingsholmsån 

kommer att öka. Förutsättningarna för biologisk mångfald förväntas förbättras och 

variationen av livsmiljöer kommer att öka. 

7.6 Förslag till åtgärder 

▪ För att minimera störningar för växt- och djurliv bör arbeten i eller vid vatten inte 

genomföras under perioden april-juli. 

▪ Påverkan på bottenfauna och vattenvegetation i vattendraget kan begränsas om 

åtgärderna genomförs i olika etapper, istället för alla på en gång. Då ges lokala 

populationer en möjlighet att återhämta sig och kan kolonisera påverkade bottnar.  

▪ Innan de andra åtgärderna genomförs kan den nya våtmark som ska anläggas längst 

nedströms användas som sedimentationsfälla som samlar upp lösta partiklar från 

arbeten. I anslutning till denna kan granruskor och unggranar placeras i fåran för 

ökad begränsning av grumling nedströms. 

▪ Omdragning av fåra och utökning av vattenyta vid Solbacken kan göras i torrhet tills 

det att vattnet släpps på för att begränsa grumling. 

▪ Träd som behöver tas bort för anläggning av den nya våtmarksmiljön nära 

Trehörningen kan avverkas under vinterhalvåret för att minimera störning på lokalt 

djurliv. 

▪ Ansvaret för skötsel av strandzonen, till exempel röjning kring nya vattenytor bör 

utredas och förtydligas. 

 

7.7 Konsekvenser av alternativa förslag  

7.7.1 Konsekvenser av alternativt förslag med annan 

utformning 

7.7.2 Konsekvenser för landmiljöer 

Eftersom det alternativa förslaget endast tar åkermark med visst naturvärde och små 

förutsättningar för skyddsvärda arter i anspråk innebär åtgärden att konsekvenserna för 

naturvärden på land bedöms som små. 

+3 Stora positiva konsekvenser då nya blöta miljöer förbättrar spridningsmöjligheterna för groddjur 

+3 Stora positiva konsekvenser med ökad rening av vattnet och bättre förutsättningar för biologisk 

mångfald 

-1, Små negativa effekter då endast åkermark tas i anspråk 
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7.7.3 Konsekvenser för vattenmiljöer 

Alternativet bedöms medföra liknande rening som huvudaternativet, vilket ger minskad 

näringsbelastningen för ån och nedströms liggande vatten. Åtgärderna bidrar i stor grad 

till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten. 

En större våtmark medför nya grunda vattenmiljöer som ökar förutsättningarna för 

biologisk mångfald då flertalet arter av vattengynnad vegetation, insekter och fågel trivs 

här. Eftersom åtgärden blir begränsad till en plats ökar inte variationen längs 

vattendraget i lika stor utsträckning som för huvudalternativet. 

När schakt genomförs i och i anslutning till vattendragets fåra eller när erosion sker på 

störd mark finns risk för grumling av vattnet. Se resonemang under 7.4.2. Överlag 

bedöms risken för negativa konsekvenser av alternativet som något lägre än för sökt 

alternativ. 

När våtmarken anläggs behöver botten på vattendraget sänkas. Se resonemang under 

7.4.2. 

7.7.4 Konsekvenser för skyddsvärda arter 

Skapandet av nya grunda våtmarksmiljöer vid Balingsholmsån medför positiva 

konsekvenser för flertalet skyddsvärda arter. Exempelvis kan nya blöta miljöer nyttjas av 

groddjur vid lek eller spridning, för födosök av flera fladdermus- och fågelarter och av 

utter som noterats i kommunen och som man också anlagt en utterpassage för under en 

trumma i ån. Sammantaget blir de positiva konsekvenserna inte lika stora som för sökt 

alternativ, men de bedöms ändå som märkbara. 

7.7.5 Konsekvenser för ekologiska samband 

En större våtmark medför nya blöta miljöer med ökad spridningsmöjlighet för groddjur, 

utter och andra djur som söker sig till vatten. En större våtmark ger inte lika positiva 

konsekvenser för spridning som flertalet åtgärder längs hela åns sträckning men de 

bedöms ändå som märkbara.  

7.7.6 Konsekvenser för ekosystemtjänster 

De föreslagna åtgärderna förväntas ge positiva effekter för ekosystemtjänster kopplat till 

natur- och vattenmiljön. Vattenmiljöernas förmåga att rena vattnet i Balingsholmsån 

kommer att öka. Förutsättningarna för biologisk mångfald förväntas förbättras och 

variationen av livsmiljöer kommer att öka. 

+4 Mycket stora positiva konsekvenser då näringsbelastningen minskar 

+2 Märkbara positiva konsekvenser när nya våtmarksområden skapas 

-1 Risk för små negativa konsekvenser under anläggningsskedet då arbeten kan grumla vattnet 

-1 Små negativa konsekvenser under anläggningsskedet då schakt reducerar vattenvegetation och 

bottenfauna 

+2 Märkbara positiva konsekvenser för groddjur och andra vattengynnade arter då nya våtmarksområden 

skapas 

+2 Märkbara positiva konsekvenser då nya blöta miljöer förbättrar spridningsmöjligheterna för groddjur 

+3 Stora positiva konsekvenser med ökad rening av vattnet och bättre förutsättningar för biologisk 

mångfald 
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7.7.8 Konsekvenser av nollalternativ 

Om inga åtgärder genomförs kommer näringsbelastningen för Balingsholmsån och 

nedströms liggande vatten troligtvis att öka ytterligare, eftersom man planerar nya 

exploateringar. Utan åtgärder kommer förutsättningarna för biologisk mångfald i 

Balingsholmsån att fortsätta vara dåliga. 

Risken för negativa konsekvenser vid ianspråktagande av landmiljöer och störning av 

lokala populationer av vattenvegetation och bottenfauna uteblir. 
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8 Hälsa och säkerhet 

8.1 Hälsa och säkerhet i nuläget 

Av de faktorer som skulle kunna vara aktuella för bedömning av konsekvenser kopplade 

till hälsa och säkerhet bedöms endast översvämningar som aktuell. Andra aspekter som 

exempelvis trafiksäkerhet, miljöfarlig verksamhet, skred och ras, strålning och 

luftföroreningar bedöms inte påverkas av projektet.  

Det finns en översvämningskartering som gjorts av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap som visar på områden som svämmas vid höga flöden idag och som använts 

som underlag (se nedan). 

8.1.1 Översvämningar 

Kartering av översvämningar i Balingsholmsdalgången visar att de enda bebyggda 

områdena i riskzonen idag finns vid Solbackens villaområde (figur 9). I övrigt svämmas 

jordbruksmark och mark som ligger i träda. 

Figur 9. Översvämningar vid 100-årsflöde enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(2013). 

8.1.2 Ekosystemtjänster 

Många av ekosystemtjänsterna är förutsättningar för en hälsosam och trygg miljö för oss 

människor. Försörjning av rent dricksvatten är en producerande ekosystemtjänst. 

Flödesreglering är en reglerande ekosystemtjänst som motverkar risk för 

översvämningar. 

8.2 Konsekvenser av vattenverksamhet 

Översvämningar 

+2, märkbara positiva konsekvenser när översvämningsrisken minskar 
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Flackare slänter vid fåran, anläggning av svämplan och breddning av fåran kommer att 

minska risken för översvämning vid Balingsholmsån och nedströms. Området vid 

Solbackens villaområde som riskerar att svämmas vid höga flöden bedöms inte löpa 

högre risk att svämmas efter genomförda åtgärder, utan snarare lägre eftersom den 

övergripande översvämningsrisken minskar. 

 

8.3 Förslag till åtgärder 

▪ För att minska översvämningsrisken på tomtmark vid Solbackens villaområde kan 

man leda om den trumma som idag leder dagvatten från villaområdet till nära ån. 

Trumman kan läggas med högre lutning och förlängas så att den kan ansluta till ån 

vid en lägre punkt. Då minskar risken att vatten ska ledas från ån under vägen till 

tomtmarken vid höga flöden. 

▪ Massor från anläggning av våtmark 3 kan användas för att höja anslutande marknivå 

något så att risken för översvämning minskar ytterligare. 

8.4 Konsekvenser av alternativa förslag 

8.4.1 Konsekvenser av alternativt förslag 

Vilka konsekvenser medför det alternativa förslaget. Jämför konsekvenserna med 

huvudalternativet. 

Översvämningar 

En större våtmark med flacka kanter kommer att minska risken för översvämning vid 

Balingsholmsån och nedströms. Området vid Solbackens villaområde som riskerar att 

svämmas vid höga flöden bedöms inte löpa högre risk att svämmas efter genomförda 

åtgärder, utan snarare lägre eftersom den övergripande översvämningsrisken minskar. 

Jämfört med huvudalternativet bedöms de positiva konsekvenserna som jämbördiga. 

8.4.2 Konsekvenser av nollalternativ 

Om inga åtgärder genomförs finns fortfarande viss risk att villaområdet vid Solbacken 

översvämmas vid höga flöden. 

+2, märkbara positiva konsekvenser när översvämningsrisken minskar 
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9 Konsekvenser i relation till lagskydd 

9.1 Grundläggande bestämmelser för 

hushållning med mark- och vattenområden, 3 

kap. MB 

9.1.1 Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § 

MB 

Ågestasjön har utnämnts till ESKO-område på grund av den övergödning som sker här. 

Eftersom de föreslagna åtgärderna syftar till att minska näringsbelastningen i sjön 

kommer förhållandena i Ågestajön att förbättras med avseende på övergödning. 

9.1.2 Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse, 3 kap. 

4 § MB 

Små ytor av jordbruksmark närmast vattendraget tas i anspråk för åtgärderna (se Areella 

näringar). Åtgärderna genomförs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen som 

tillgängliggörande av områden för friluftslivet och begränsning av övergödning i sjöar 

och vattendrag. Eftersom det finns väldigt begränsade ytor för åtgärder utanför 

dalgången innan vattnet når Magelungen behöver man ta jordbruksmark i anspråk för att 

få önskad reningseffekt. 

9.1.3 Riksintresse för friluftslivet, 3 kap. 6 § MB 

Med föreslagna åtgärder kommer tillgängligheten och möjligheterna till friluftsliv i 

området att öka. Karaktären av ett vidsträckt, sammanhängande skogs- och strövområde 

bibehålls och stigen som anläggs hjälper till att hålla ihop området med utgångspunkt 

från entrén vid Ågesta. Bedömningen är att åtgärderna inte skadar natur- eller 

kulturmiljön utan snarare stärker dem. 

9.2 Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB 

9.2.1 Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 

Eftersom huvudsyftet med åtgärderna är att minska näringsbelastningen för nedströms 

liggande vatten kommer förhållandena i vattenförekomsten Magelungen förbättras. 

Arbeten kan skapa grumling av vattnet nedströms men genom anläggning av 

sedimentationsfälla, etappvis genomförande av åtgärder och växtetablering av störd 

mark är risken liten för påverkan på miljökvalitetsnormerna. Åtgärderna bedöms därmed 

inte medföra risk att miljökvalitetsnormerna inte uppnås utan tvärtom förbättras dagens 

situation med otillfredsställande status för parametern Näringsämnespåverkan växtplankton. 

Möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna bedöms därför öka. 
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9.3 Skydd av områden enligt 7 kap. MB 

9.3.1 Naturreservat, 7 kap. 4 § MB 

Syftena med Orlångens naturreservat att bevara och utveckla Orlångenområdets 
värden avseende natur-, kultur- och rörligt friluftsliv kommer att underlättas med 
anläggning av en markerad stig. Naturvärden knutna till kulturlandskapet ska 
enligt syftet för reservatet vårdas och skyddas, vilket också underlättas av 
åtgärderna då man förbättrar möjligheterna för biologisk mångfald i 
Balingsholmsån. 
 
I skötselplanen för reservatet anges att ”Områdets våtmarker skall bevaras och 
där så är möjlighet bör de biologiska värdena utvecklas. Även nyskapande av 
våtmarker ska eftersträvas.” vilket innebär att åtgärderna som planeras går helt i 
linje med reservatet. 

9.3.2 Strandskydd, 7 kap.13-15 §§ MB 

Eftersom de föreslagna åtgärderna förbättrar tillgängligheten i området och utökar 

livsvillkoren för djur i vatten- och strandområdet utökas möjligheten att bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Möjligheten att röra sig i området 

med kontinuerlig vattenanknytning ökar. De åtgärder som föreslås måste göras vid 

vattnet eftersom en stor del av det vatten som behöver renas kommer från 

Trehörningen uppströms. Bedömningen är därför att strandskyddets syften efterlevs. 

9.3.3 Artskyddsförordningen 

Det flertal arter av skyddade fågel- och fladdermusarter som noterats i Balingsholmsåns 

dalgång eller i anslutning till Ågestasjön bedöms inte påverkas negativt av de planerade 

åtgärderna. Eftersom syftet är att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och 

minska näringspåverkan är bedömningen att snarare att det får positiva konsekvenser för 

skyddade arter. Nya våtmarksmiljöer kan nyttjas av exempelvis groddjur, fåglar och 

fladdermöss varav många är skyddade enligt artskyddsförordningen. 

9.4 Skydd enligt Plan- och bygglagen, PBL 

9.4.1 Skydd inom områdesbestämmelser 

Eftersom åtgärden att bredda och dra om Balingsholmsån vid Solbackens villaområde 

sker inom område med områdesbestämmelse ”Natur, är åtgärden förenlig med skyddet. 
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10 Konsekvenser i relation till miljömål 

10.1 Nationella miljömål 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål 

och fjorton etappmål. Etappmålen är steg på vägen för att uppnå generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen. Etappmålen presenteras under de aktuella miljökvalitetsmålen. 

Nedan listas de nationella miljökvalitetsmål och etappmål som berörs. En bedömning 

görs huruvida projektet är förenligt med miljömålen. 

För dig som vill läsa mer om de nationella miljömålen, se miljomal.se. 

10.1.1 Miljökvalitetsmål och etappmål 

Ingen övergödning 

Definition 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 

användning av mark och vatten. 

Konsekvenser i relation till Ingen övergödning 

Åtgärderna bedöms verka i miljömålets riktning eftersom åtgärderna har som syfte att 

begränsa näringsbelastningen nedströms ån. 

Levande sjöar och vattendrag 

Definition 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Konsekvenser i relation till Levande sjöar och vattendrag 

Åtgärderna bedöms verka i miljömålets riktning eftersom ett av syftena med åtgärderna 

är att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i vattenmiljöerna och öka 

variationen längs vattendraget. 

Myllrande våtmarker 

Definition 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

Konsekvenser i relation till Myllrande våtmarker 

Åtgärderna bedöms verka i miljömålets riktning eftersom åtgärderna till stor del kommer 

att skapa vattenmiljöer med våtmarkskvaliteter. 
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Ett rikt odlingslandskap 

Definition 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Konsekvenser i relation till Ett rikt odlingslandskap 

Små andelar av jordbruksmarken i dalgången tas i anspråk för åtgärder samtidigt som de 

planerade åtgärderna förstärker förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Ökade 

förutsättningar för biologisk mångfald medför att möjligheterna för ett långsiktigt 

hållbart jordbruk ökar. Detta, tillsammans med att maximalt 3-5 % av jordbruksmarken 

tas i anspråk, gör att åtgärderna sammantaget bedöms verka i miljömålets riktning. Se 

även Areella näringar.   

Ett rikt djur- och växtliv  

Definition 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 

och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 

och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 

med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Konsekvenser i relation till ett rikt växt- och djurliv 

Åtgärderna bedöms verka i miljömålets riktning eftersom förutsättningarna för biologisk 

mångfald förbättras i och med de föreslagna åtgärderna. Livsutrymmet för vattenlevande 

arter utvecklas och utökas och vattendraget återfår en del av de naturliga processer som 

saknas idag. 

10.2 Kommunala miljömål 

Huddinge kommun i sitt miljöprogram upprättat flertalet kommunala miljömål som 

harmoniserar med de nationella mål som satts upp. Följande grupperingar av mål 

bedöms beröras: 

Minskning av näringstillförseln till sjöar och vattendrag, god ekologisk 

status för vattenmiljöer, minskat näringsläckage från jordbruket, ökat 

siktdjup i sjöar. 

Se Ingen övergödning ovan. 

Naturliga ekosystem för sjöar och vattendrag, bevarande/utveckling/-

återskapande av vattenmiljöer, bevarande och utveckling av biologisk 

mångfald 

Se Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv ovan. 

Tillgängliggörande av naturen 
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Målet innebär att  mängden besökare i naturområden ska öka. Eftersom åtgärderna i 

Balingsholmsåns dalgång ska öka tillgängligheten i området bedöms åtgärderna verka i 

miljömålets riktning. 

Bevarande och utveckling av naturbetesmarker 

Målen behandlar ett bibehållande av arealer betesmark. Eftersom endast ca 1 % av 

dalgångens betesmark tas i anspråk och eftersom den biologiska mångfalden överlag 

bedöms öka med positiva effekter på exempelvis pollinerande insekter bedöms 

åtgärderna inte motverka miljömålet. 
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11 Uppföljning 

Här ges sedan förslag till hur projektets påverkan ska kunna följas upp, d.v.s. vilka 

metoder som ska användas för uppföljning och vilka åtgärder som kan vidtas för att 

dessa skador inte ska uppstå. 

11.1 Uppföljning under anläggningsskede 

Genomförandet av åtgärderna ska följas upp under byggskedet så att man kan anpassa 

utformningen till oförutsedda faktorer och diskutera lösningar på plats. Det kan 

exempelvis röra sig om anpassning av släntlutningar eller förekomst av oförutsedda 

ledningar eller rör i marken.  

Under anläggningsskede ska utplaneringen av massor på jordbruksmarken följas upp så 

att man kan säkerställa att lagret blir tillräckligt tunt så att vegetationen kan återhämta 

sig. Detta bör göras tillsammans med nyttjare av marken. 

Risken för grumling i nedströms liggande vatten ska följas upp under anläggningsskedet 

så att man kan avgöra om sedimentationsfällan uppströms Ågestasjön är tillräcklig för att 

begränsa grumling. Vid behov ska ytterligare åtgärder genomföras. 

11.2 Uppföljning på sikt 

11.2.1 Vattenkvalitet 

Vattnet i Ågestasjön och Magelungen provtas årligen som en del i den kontinuerliga 

miljöövervakningen. Eftersom åtgärderna har som huvudsyfte att minska 

näringsbelastningen ska funktionaliteten hos åtgärderna analyseras med hjälp av 

provtagningen så att man vid behov kan justera utformningen av ån och dess 

närområde. 

11.2.2 Översvämning 

Efter att åtgärderna genomförts behöver man bevaka att översvämningsrisken minskat i 

dalgången genom dialog med boende vid Solbackens villaområde och genom 

översvämningskartering. Uppföljningen görs lämpligast av Huddinge kommun, 

alternativt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samband med ny 

översvämningskartering. 

11.2.3 Svämplan 

Ytor som anläggs vid vattnet med syfte att svämmas vid högflöden behöver följas upp 

för att säkerställa att man uppnår önskad svämningseffekt. Svämplan är en viktig del i att 

förbättra ekologisk status för vattendrag. Uppföljningen görs lämpligast av Huddinge 

kommun. 

11.2.4 Jordbruksmark 

Förutom i anläggningsskedet ska produktiviteten hos jordbruksmarken följas upp årligen 

även efter genomförda åtgärder. Uppföljningen görs lämpligast i samråd mellan 

Huddinge kommun, Stockholm stad och nyttjare av marken. 
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11.2.5 Tillgänglighet 

Efter att åtgärderna genomförts behöver man dels bevaka att tillgänglighetsanpassningen 

med markerad stig, bro, bänkar och sopkorgar genomförs, men också att tillräcklig 

information om ny dragning finns tillgänglig. Detta görs lämpligen av Huddinge 

kommun, delvis genom uppdatering av naturkartan för Huddinge där det finns samlad 

information om vandringsleder och liknande i kommunen. 



 

50 

Ersätt med 

sidhuvud 

Ersätt med sidhuvud Balingsholmsån 

Vattenverksamhet - MKB 

2018-02-06 

 

Referenser 

Tryckta källor 

Ekologigruppen. 2017. Naturvärdesinventering av Balingsholmsåns dalgång. 

Huddinge kommun. 2010. Skötselplan för Orlångens naturreservat. 

Huddinge kommun. 2010. Nytt beslut för Orlångens naturreservat. 

Huddinge kommun. 2017. Miljöprogram 2017-2021. 

Jordbruksverket. 2005. Fragmenterat landskap – en kunskapssammanställning om fragmentering som 

hot mot biologisk mångfald. Rapport 2005:9 

Länsstyrelsen i Stockholms län. Registerblad för område av riksintresse. Ågesta-Lida-Riksten. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 2013. Översvämningskartering utmed Tyresån. Rapport 

nr 3, 2013-05-24 

Naturvårdsverket (2008). Vattenverksamheter. Handbok för tillämpningen av 11 kap miljöbalken. 

Handbok 2008:5, utgåva 1. 

Rivinoja, P. och Larsson, S. 2000. Effekter av grumling och sedimentation på fauna i strömmande 

vatten. En litteratursammanställning. Institutionen för vattenbruk. Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Structor Miljöbyrån AB. 2016. PM möjlig juridisk hantering av föreslagna vattenvårdande åtgärder i 

Balingsholmsdalgången. 

WRS. 2016. Förslag till vattenvårdande åtgärder i Balingsholmsåns dalgång.  

Muntliga källor 

Peter Ridderstolpe och Dimitry van der Nat, WRS. 

Thomas Strid och Johanna Pettersson, Huddinge kommun. 


