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Yttrande tidigt samråd Vatten i Runsberga mosse
Ölands Vattenråd har fått möjlighet att yttra sig på tidigt samråd för LONA-projektet
Vatten i Runsberga mosse. Samrådet behandlades på styrelsemöte den 10 augusti,
2020.

Kommentarer på samrådsunderlag
Projektet har tagit fram ett bra och omfattande underlag för att kunna ansöka om
vattendom. Åtgärden bör fungera bra för förstärkning av grundvattnet, vilket är
huvudsyftet med åtgärden och uttagspunkterna för bevattning respektive
konstgjord infiltration bör inte påverkas negativt, även om det i sig inte beskrivs. Det
kan också vara positivt att betesmarken översvämmas mer och under lägre tid.
I underlaget behöver utformningen på tröskeln utvecklas. Den nu beskrivna
utformningen kommer inte möjliggöra fiskvandring för gädda som går upp för att
leka i mars och för ynglen som behöver komma ut i havet i april/maj. Även om det är
genomsläppligt material så betyder det att 0,6-1meter fördämning sker. I praktiken
fungerar den som ett vandringshinder vid vattennivåer under en meter eftersom
vattnet kommer att dräneras genom grusbädden istället för att flöda över tröskeln.
Tröskeln behöver också vara flackare, åtminstone på nedströmssidan. Om fisklek
förekommer i Runsberga mosse eller kommer i gång efter åtgärden bör det
säkerställas att yngel och fisk i möjligaste mån kan vandra ut ur våtmarken genom
utformning av ett koncentererat flöde i stället för att sippra ut genom tröskelns krön.
Sammanfattningsvis bör utformningen med koncentererat utflöde och flacka sidor
utvecklas i samverkan med fackkunniga på fisk.
Årsflödet av vatten i vattendraget behöver visas i underlaget för att bedöma den
totala påverkan på vattenföringen, särskilt tillsammans med de andra uttagen från
bäcken som görs på nästan samma plats. Ett minimiflöde under senhösten måste
garanteras nedströms vattenuttag och tröskel för att öringen ska kunna leka i
vattendraget. Om flödena nedströms bedöms bli fördröjda kan det påverka de
höstlekande fiskarterna.

Bakgrund
Ölands Vattenråd arbetar med alla vattenförekomster, det vill säga kust-, grund- och
ytvatten. I styrelsen finns representanter från Camping Öland, Lantbrukarnas
Riksförbund, yrkesfiskare, sportfiske, naturskyddsförening, markägare och personer
med som arbetat inom söt- och saltvattensforskning.
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Styrelsens uttalade vilja är att fokusera sitt arbete på att förbättra vattenbalansen
och -kvaliteten vilket ökar möjligheterna för grundvatten att bildas och kan minska
läckage av näring genom sedimentation (fosfor) och kvävefixering.
Vattenrådets styrka ligger i dess sammansättning som blir en förbehållslös
diskussionsplattform för frågor som har många bottnar och behöver belysas från flera
aspekter och intressen.
Med vänlig hälsning
Styrelsen för Ölands Vattenråd
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