
Utredning av strandskydd vid våtmarker 
Det generella strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och 
vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd. Strandskydd kan även råda 
vid en våtmark om våtmarken utgör en del av ett vattendrag, eller om våtmarken har en eller flera 
vattenspeglar som upptar större och betydande ytor att våtmarken kan likställas med en insjö (se 
dom från MÖD: F-5418). Bedömningen av om ett vattenområde ska anses vara en insjö måste göras 
utifrån en samlad bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Våtmarken i målet F-5418 
avsåg en våtmark om ca 0,5 hektar med vattenspeglar som totalt sett uppgick till ca 1000 m2. 

På Dragskärhalvön finns tre våtmarksområden vars bedömning beträffande strandskydd kan påverka 
planläggningen och behöver därför utredas. Utredningen har bestått av genomgång av historiska 
kartor och flygbilder, samt upprepade fältbesök. Vid det första besöket den 16 februari 2022 rådde 
högre vattenstånd i havet än normalt (se bilaga 3) och vinterisen låg kvar över stora områden. 
Uppföljande besök gjordes den 30 april 2022 när havsvattenståndet låg närmre SMHIs beräknade 
normalvattenstånd och isen hade smält. Ytterligare besök gjordes även den 9 april 2022 och den 9 
maj 2022. Bilder från respektive besökstillfälle redovisas separat (se bilaga 2). 

 

Område 1 – Västra våtmarken 
Den västra våtmarken ligger i en ca 15 meter bred och 170 meter lång sänka och omfattar en yta på 
ca 0,4 hektar. Våtmarken har inget definierat inlopp utan tillflöden sker diffust från omgivande häll- 
och skogsmark. Våtmarkens utbredning har varit i stort sett oförändrad sedan 1959 enligt historiska 
flygbilder över området. Genomgång av historiska flygbilder visar inga öppna vattenspeglar. 
Våtmarken har ett naturligt ursprung. 

Vid första inspektionstillfället, den 16 februari, observerades ett isbelagt område på ca 600 m2 med 
ett vattendjup på ca 20 cm i den norra delen av våtmarken. Vid uppföljande besök den 30 mars 2022 
hade merparten av isen smält och inga vattenspeglar kunde observeras. Våtmarken är igenväxt av 
hög vass och enstaka tallar som börjat växa utmed kanterna i våtmarkens södra delar. Enkla djur- och 
promenadstigar korsar våtmarken både under kraftledningen och längre norrut vid våtmarkens 
mynning. Enkel sondering av torvlagret genomfördes med jordprovtagare vid besöken och söder om 
kraftledningen uppskattas torvlagret vara ca 10-20 cm tjockt, medan torvlagret ökar upp mot 50-60 
cm norr om ledningen. 



Område 2 – Mellersta våtmarken 
Den mellersta våtmarken omfattar en yta på 0,85 hektar. Inlopp saknas och tillflöden sker genom 
diffus avrinning från omgivande häll- och skogsmark. Hällmarker avskiljer våtmarken från kustvattnet 
så att det inte finns någon direkt koppling mellan våtmark och hav. Vid höga vattenstånd i 
våtmarken, främst i samband med issmältning och ihållande regn, avvattnas våtmarken till havet via 
en ca 25 meter lång och 20 cm bred fåra vid våtmarkens nordvästra del. Vid besöken den 9 april 
kunde ett mindre vattenflöde observeras i samband med issmältningen, men vid besök en månad 
senare var fanns inte längre något flöde ut från våtmarken och en torrlagd passage på ca 3 meter 
delade fåran (se figur 2 och bild 11-12 i bilaga 2).  

Öppna vattenspeglar observerades inte vid något besök. Historiska flygbilder visar inte heller några 
öppna vattenspeglar, men två mindre ytor om sammanlagt 400 m2 tyder på högre fuktighet. 
Våtmarken är igenväxt av hög vass samt ett större antal tallar av olika ålder. Flertal små djurstigar 
korsar våtmarken. Våtmarken har ett naturligt ursprung. 

Område 3 – Östra våtmarken 
Den östra våtmarken är den största på Dragskärhalvön och omfattar en yta på 1,4 hektar. Våtmarken 
har inget heller något definierat inlopp utan tillflöden sker diffust från omgivande häll- och 
skogsmark. Våtmarken leds ut i en liten avsnörd havsvik. Våtmarkens omfattning bedöms inte ha 
förändrats på något betydande sätt sedan 1973, men den södra delen av den smala havsviken är 
under igenväxning. Våtmarken har ett naturligt ursprung. 

Vid första besöket observerades några större ytor (uppskattade till 0,46 hektar, 33 %) där den 
torkade vassen lagt sig så att is och vattenspeglar kunde ses. Vattendjup ner till torvlagret 
uppskattades efter enkel sondering med jordprovtagare vara mellan 10-20 cm under isen. Vid 
uppföljande besök den 30 mars hade dock merparten av isen smält och inga vattenspeglar längre 
kunde observeras. Öppna vattenspeglar kunde inte heller observeras vid de två senare besöken. 
Återblick på historiska flygbilder visar inte heller öppna vattenspeglar. Våtmarken är igenväxt med ca 
två meter hög och tät vass, samt enstaka små tallar som börjat växa i våtmarkens utkanter och intill 
de berghällar som sticker upp i våtmarken. Torvlagret har växt sig så pass mäktigt att människor och 
djur kan korsar våtmarken på flera platser. Jordprovtagare kunde på flera platser utmed våtmarkens 
östra kant endast tryckas ner någon decimeter innan berggrund stöttes på, vilket tyder på ett 
begränsat vattenutbyte mellan våtmark och hav.  

Slutsatser 
Utifrån den vägledning och rättspraxis som finns tillgänglig beträffande strandskydd och våtmarker 
görs bedömningen att de undersökta områdena varken utgör del av vattendrag eller kan likställas 
med små insjöar. Strandskydd råder därmed inte vid de utredda våtmarkerna, utöver de delar som 
ligger inom 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd.  

Den mellersta våtmarken, område 2, har visserligen ett utlopp men det saknas inlopp och rinnande 
vatten i våtmarken. Både område 1 och 3 uppvisade halvöppna ytor med is och vattenspeglar under 
högvattenförhållanden, men dessa var borta vid uppföljande besök och normalvattenstånd. Även en 
våtmark kan uppvisa vattenspeglar vissa delar av året utan att för den skull vara en insjö. 

De natur- och friluftsvärden som ovanstående våtmarksområden håller bevaras då nuvarande 
planläggning och markanvändning vid våtmarkerna inte förändras. 



Bilaga 1 – Kartunderlag 

 
Figur 1: Generalstabskartan 1875 

 
Figur 2: Byggnadsplan, 1952 



 
Figur 3: Flygfoto, 1959 

 

 
Figur 4: Ekonomiska kartan 1979 



 
Figur 5: Flygfoto, 2009 

 
Figur 6: Flygfoto, 2021 



Bilaga 2 – Bilder från platsbesök 
Område 1 – Västra våtmarken 

 
Figur 1 Översiktlig redovisning av var följande bilder är tagna. Blå och röd markering visar grov avgränsning av utrett 
våtmarksområde respektive område med tillfällig is-/vattenspegel. 

2022-02-16 

 
Bild 1 Norra delen av våtmarken och mynning till Dalsvarp. 



 
Bild 2 Direkt norr om kraftledning på bild 3. 

 
Bild 3 



2022-03-30 

 
Bild 4 Riktning mot nordväst 

 
Bild 5 Riktning mot öst 



 
Bild 6 Riktning mot väst och befintlig bebyggelse kan skymtas i bakgrunden 

Område 2 – Mellersta våtmarken 

 
Figur 2 Översiktlig redovisning av var i landskapet följande bilder är tagna. Blå och röd markering visar grov avgränsning av 
utrett våtmarksområde respektive område med tillfällig is-/vattenspegel. 



2022-02-16 

 
Bild 7 

 
Bild 8 



 
Bild 9 

 
Bild 10 



2022-04-09 

  
Bild 11 a visar avvattnande fåra mot våtmarken, b visar samma fåra mot havsviken  

2022-05-09 

  
Bild 12 a visar avvattnande fåra mot våtmarken, b visar samma fåra mot havsviken 

a 

a 



Område 3 – Östra våtmarken 

 
Figur 3 Översiktlig bild av vart i landskapet följande bilder är tagna. Blå och röd markering visar grov avgränsning av utrett 
våtmarksområde respektive område med tillfällig is-/vattenspegel. 

2022-02-16 

 
Bild 13 



 
Bild 14 

 
Bild 15 



2022-03-30 

 
Bild 16 

 
Bild 17 



 
Bild 18 

 
Bild 19 



 
Bild 20 

 
Bild 21  



 
Bild 22 

 
Bild 23 Viltstig vid våtmarkens mynning 



 
Bild 24 Enkel undersökning av torvlagrets mäktighet i mitten av viltstigen 

2022-04-09 

 
Bild 25 



Bilaga 3 – Havsvattenståndsdata 
Oceanografiska observationer hämtade från SMHIs öppna data 2022-04-08. 

 

 
Figur 1: Röd linje visar det beräknade medelvattenståndet för 2022 vid mätstationen. 

Beräknat medelvattenstånd för 2022 vid mätstation 2085: 11,9 cm i höjdsystem RH2000 

 

RH2000 
(cm) 

Aktuellt vattenstånd (RW - 
relativt medelvattenstånd) 

 

2022-02-16 46,55 34,65 över beräknat medelvattenstånd 

2022-03-30 -0,89 -12,79 under beräknat medelvattenstånd 
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Oskarshamn (StationsID 2085)



 
Figur 2 Röd linje visar det beräknade medelvattenståndet för 2022 vid mätstationen. 

Beräknat medelvattenstånd för 2022 vid mätstation 35200: 11,6 cm i höjdsystem RH2000 

 

RH2000 
(cm) 

Aktuellt vattenstånd (RW - 
relativt medelvattenstånd) 

 

2022-02-16 46,75 35,15 över beräknat medelvattenstånd 

2022-03-30 -1,18 -12,78 under beräknat medelvattenstånd 
 

Exempel:  

Aktuellt vattenstånd (RW) = aktuellt vattenstånd i RH2000 – årets medelstånd i RH 2000 

Aktuellt vattenstånd i Stockholm: 50 cm – 10 cm = 40 cm över medelvattenstånd för 2022 

 
Bild 1: Hämtad från smhi.se 
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Simpevarp (StationsID 35200)
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