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Projektområde 
Den befintliga våtmarken är belägen i den östra delen av marken, i skogskanten på gränsen till 
kommunens mark (Oxhalsö 2:717). De diken som är anlagda runt ängen leder till denna våtmark. 
Från våtmarken finns ett grävt dike där vattnet rinner vidare ut i Svartlögafjärden. Våtmarken har 
idag en tät vegetation. Den totala ytan våtmark uppgår till cirka 20x25 meter. I dagsläget är 
marken igenväxt med mycket sly och döda träd. 
 
Orsak till åtgärder 
Samfällighetsföreningen Oxhalsö S:11 äger och förvaltar en gemensam markyta om 5 hektar som 
omgärdar ägarnas fastigheter belägna i Stockholms yttre skärgård, på Blidös östra sida. 
Föreningen är nybildad och ägarna vill nu ta sig an en seriös förvaltning och tillse att de åtgärder 
som vidtas sker i syfte att vidmakthålla och helst öka den biologiska mångfalden. 



Sidan 2 

Vad vi vill förbättra 
Syftet med projektet är att genom restaurering av våtmarken förstärka den biologiska mångfalden i 
skärgården och samtidigt öka tillgängligheten till rekreationsskogen. Genom att öppna vattenytan 
ges ökad förutsättning för insekter, fågelliv och groddjur. Marken röjs så att ett större solljus når 
ner och värmer våtmarken och habitat för groddjurens landfas och övervintring närmast 
våtmarken tillgodoses 
 
Planerade åtgärder och aktiviteter 
I syfte att skapa en öppen vattenyta för fågelliv och inte minst grodspel planeras följande åtgärder: 

• Fördämning i diket som leder ut mot Svartlögafjärden. 
• Urgrävning samt bortforsling av sly och döda träd. 
• Fälla träd (huvudsakligen gran) på sydsidan, så att vi får solinsläpp till våtmarken. 
• Tillgänglighet och information genom spänger och skyltar 

 
Arbetet med urgrävningen och slyröjning ska ske i en begränsad omfattning då en hel del av stubb 
och sten måste vara kvar så grodorna kan hitta platser för övervintring. 
För trädfällningen gäller att vi måste göra en ansökan om marklov till kommunen då marken är 
belägen inom detaljplanerat område och det generellt gäller förbud mot trädfällning (utanför egen 
tomt). I kontakten med kommunens handläggare har vi fått beskedet att detta troligen kommer att 
beviljas, men att det är avgift på ca 8 tkr för marklovet som vi behöver betala. 
Fördämningen genomförs enligt modellen ”Proppa dike”, som Naturskyddsföreningen beskriver 
på detta sätt: Dämningen skapas med hjälp av stockar från de träd som fälls. Som underlag 
används markväv på botten av diket och därefter fylls diket med bitar av trädstammar som staplas 
på varandra i dikets längdriktning. De större stockarna lyfts på plats med traktor eller grävmaskin.  
 
 
Planerad uppföljning  
Uppföljning kommer ske igenom återrapportering till Länsstyrelsen Stockholm. 

I samverkan med 
Samfällighetsföreningen Oxhalsö S:11 

Länkar 
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