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Samhällsplaneringsnämnden 2011-03-15 §40
Restaurering av Hemmesta sjöäng
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att inom ramen för 2011 års
budget påbörja restaurering av Hemmesta sjöäng enligt förslag
2. Uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att söka lokalt
naturvårdsanslag för medfinansiering av projektet Hemmesta sjöäng
3. Uppdra åt kommunfullmäktige att inför budget 2012 avsätta
resterande medel, 2,5 miljoner kronor, för att slutföra projektet
Hemmesta sjöäng enligt förslag
Ärendebeskrivning

Hemmesta sjöäng på Värmdölandet är i dag en äldre igenväxt åkermark som
svämmas över varje vår och höst och periodvis översvämmas även den
gång- och cykelväg som går längs med området. Översvämningen skapar en
våtmark som är ovanlig i landskapet och ger fina förutsättningar för födosök
och reproduktion för ett flertal arter av fiskar och fåglar. Reproduktionen
misslyckas dock för vissa arter då området snabbt torkar ut på våren.
Sjöängen ligger nära intill skolor, förskolor och vandringsleder och ligger
nära intill bra busskommunikationer.
Syftet med restaureringen är att förbättra situationen med översvämning av
gång- och cykelvägen och fluktuerande vattennivåer intill bebyggelse vid
ploglandet, förbättra förutsättningarna för lokalt och regionalt friluftsliv
samt förbättra för fisk och fågellivet. Restaureringen kommer även att
medföra att näringsämnen tas upp av växtlighet vilket ger en renade effekt
innan vattnet når Hemmesta träsk och Torsbyfjärden.
För att kunna skapa ett bra och attraktivt område är det viktigt med intern
och extern projektgrupp, tidig kontakt med markägare, skolor, förskolor och
lokala föreningar.
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Kostnad för restaureringen och åtgärder beräknas bli 3 miljoner kronor
under 3 år varav 500 000 kronor finns tillgänglig inom årets budget.
Kommunen har möjlighet att ansöka om lokalt naturvårdsanslag som kan
medfinansiera projektet upp till 50% av den totala kostnaden.
Beslutsnivå
SPN
KF
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Restaurering av Hemmesta sjöäng, 2011-02-22.
Sändlista

Registrator
KF
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