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Kommunledningskontoret
Till Kommunstyrelsen

Information om LONA-projektet att restaurera Skillingaryds
dämme
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna lämnad information om LONA-projektet att restaurera
Skillingaryds dämme.
Sammanfattning av ärendet
I miljöprogrammet finns ett uppdrag att utreda möjligheten att söka bidrag för att restaurera
Skillingaryds dämme. Kommunledningskontoret har ansökt om och beviljats bidrag från
Naturvårdsverket (Våtmarks-LONA) och kommer att tillsammans med tekniska förvaltningen
och Skillingaryds/Vaggeryds ornitologiska förening arbeta med projektet att restaurera
Skillingaryds dämme under november 2019 till mars 2021.
Ärende
Bakgrund och politiska beslut
Att restaurera Skillingaryds dämme med avseende att öka den biologiska mångfalden och
gynna fågellivet inkom som en motion från Kristdemokraterna daterad 2017-11-13.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-03 §124 att bifalla motionen avseende att
möjligheten att restaurera Skillingaryds dämme ska utredas av kommunledningskontoret och
åtgärden beslutades att ingå i miljöprogrammet för perioden 2018-2022. På
kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-06 önskade Thomas Axelsson att frågan om
projektet om Skillingaryds dämme skulle lyftas på kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa
sammanträde (KS 2019/009). Eftersom beskedet om projektet beviljats bidrag eller ej har
dragit ut på tiden från Naturvårdsverkets håll, lyftes frågan istället efter att besked om bidrag
kommit, det vill säga på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-12-04. En mer
detaljerad redovisning ges på kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-08.
Samarbete och syfte
Projektet att restaurera Skillingaryds dämme är ett samarbetsprojekt mellan
kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen (reningsverket) och
Skillingaryds/Vaggeryds ornitologiska förening (”Ornitologerna”). Ornitologerna vistas ofta
vid Skillingaryds dämme där de regelbundet ringmärker fåglar och har uttryckt en önskan om
att området restaureras för att öka värdet för fågellivet. Ornitologerna kommer även att vara
delaktiga i arbetet med att restaurera Skillingaryds dämme. Syftet med projektet att restaurera
Skillingaryds dämme är:
- att höja områdets värde för den biologiska mångfalden, främst för fåglarna.
- göra området attraktivt att besöka för kommuninvånare, turister och förbipasserande.
- ta fram en skötselplan för den långsiktiga skötseln av området.
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Finansiering och bidrag
För att kunna finansiera restaureringen av Skillingaryds dämme undersökte
kommunledningskontoret möjligheten att söka bidrag för delar av kostnaden. Under hösten
2018 presenterade Naturvårdsverket ett bidrag riktat till våtmarker, det så kallade ”LONAvåtmark” som gav möjlighet till 50 % bidragsfinansiering av de totala kostnaderna. De 50 %
av kostnaderna som inte finansieras med bidrag kan finansieras med egna medel eller med
arbetsinsats. En ansökan lämnades in 2018-12-01 och eftersom vare sig kommunstyrelsen
eller tekniska nämnden har avsatt pengar för åtgärden har vi i ansökan om bidrag finansierat
50 % av kostnaderna med arbetstid för tjänstemän samt ideella timmar från ornitologerna.
Beslut om kommunen beviljas LONA-bidrag brukar lämnas i februari efterföljande år. P g a
den tillfällig riksdagsbudget som beslutades för 2019 beviljades inga LONA-bidrag under
våren. Först i oktober 2019 beviljades vi bidrag (66 490 kr) för det ansökta projektet.
Tidsplan och omfattning
Projektet kommer att pågå till 31 mars 2021 och startades i november 2019, direkt efter att
ansökan om bidrag beviljades. Projektet innefattar följande åtgärder:
1. Röjning av buskar, sly och vass längs med dammkanterna och på de öar som finns i
dammen. Fräsning av kanterna på öarna så att de blir lägre så att häckande fåglar ska kunna ta
sig upp och ner ur vattnet. Röjning av sly och buskar i södra delen där en fuktäng ska
anläggas. Trädfällning och bortforsling av träd och vass. Arbetet med att röja området
kommer främst att ske med ideella krafter från ornitologerna. Bortforslingen av träd och vass
sker i kommunal regi av tekniska förvaltningen. Röjningsarbetet har påbörjats av
ornitologerna under november-december 2019. Bortforsling av träd och vass är planerat till
januari 2020. Under januari-februari planeras även att kaveldun grävs bort med maskin och att
öarna släntas till. samt att området där en fuktäng ska anläggas iordningställs.
2. Anläggning av en fuktäng i södra delen av Östra dammen. Arbete utförs av tekniska
förvaltningen. Arbetet att iordningställa ytan för fuktäng planeras till januari-februari 2020
3. En skötselplan ska tas fram för områdets framtida skötsel. En skötselplan tas fram av
tekniska förvaltningen med stöd av kommunledningskontoret och ornitologerna.
4. Informationstavla eller skylt ska sättas upp vid 4 platser. En planering av området planeras
när arbetet är färdigt. Informationstavlor och en invigning anordnas av tekniska förvaltningen
och kommunledningskontoret med hjälp av ornitologerna.
5. Eventuellt kommer en grusbrink för svalor att anläggas i den norra delen av området.
Denna åtgärd har vi inte sökt bidrag för men kan eventuellt utföras ändå.
Beslutet ska skickas till
VA-chef
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Handläggare
Handläggare på ärendet miljöstrateg Lina Larsson och ansvarig chef kanslichef Torbjörn
Åkerblad

