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PM angående fördröjningsdamm för Fagerslätt östra del av Stensholm 1:425 m.fl 
i Jönköpings kommun.  

Befintlig naturmark  
Enligt naturvärdesinveteringen har naturområdet med våtmark ett naturvärde som är knutet till 
den blöta marken. Området är troligtvis viktigt för fåglar och groddjur. Minst en art orkidé 
finns i området och alla orkidéer är frislysta. Floran på den blöta marken domineras av vass, 
högörter och halvgräs. Marken är inte riktigt plan så vattnet har en liten rörelse vilket ger lite 
bättre förutsättningar för en rikare flora bland kärlväxter och mossor. Områdets naturvärden 
skulle sannolikt öka om området slogs, åtminstone i delar. För att nuvarande värden ska bestå 
krävs att området inte avvattnas. Någon eller några små dammar med bestående vattenspeglar 
skulle sannolikt tillföra värden för bland annat groddjur. 
   
Fördröjningsdamm 
I detta naturområde planeras det för en fördröjningsdamm som kan ta emot dagvatten från de 
tänkta bostadsområdena. För att dammen ska hinna etablera sig ordentligt bör byggnationen 
av den påbörjas samtidigt som etapp 1 börjar byggas. De fåglar och groddjur som finns här 
idag kommer påverkas under byggnationen men de kan återvända när dammen är klar och 
dammen kommer även locka fler fåglar och andra djur.  
Genom att bygga upp dammen med olika vattendjup och nivåer ges förutsättningar för att 
vattnet kan röra sig vilket kan ge en rikare flora och samtidigt gynna groddjur. Att sköta delar 
av dammen med slåtter bidrar till att öka naturvärdena ytterligare. För att göra en del av 
dammen öppnare, mer tillgänglig och estetisk kan den utformas med öar, inplanterad 
vegetation och bryggor. För att underlätta passage till andra sidan dammen kan spänger och 
broar utplaceras på några platser. Att etablera en fördröjningsdamm med många naturvärden, 
hög artrikedom och bättre tillgänglighet kan gynna friluftslivet och fungera som ett 
utflyktsmål. Andra liknande anläggningar har visat sig vara populära besöksmål.  
 
Naturinventeringen visar att det finns någon typ av orkidé i området och dessa är fridlysta. 
Eftersom det inte gick att artbestämma orkidén när inventeringen gjordes behöver ytterligare 
naturinventering göras vid rätt årstid. Utredningen bör göras under sommarhalvåret 2015. 
Beroende på vad utredningen visar kanske dammens utformning måste anpassas eller att 
kompensationsåtgärder bör genomföras.    
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