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Virkestorp

ID I3
Namn Virkestorp mm
Åker (ha) 580
Åker (%) 98
Bebyggt (ha) 0
Bebyggt (%) 0
Övrigt (ha) 10
Övrigt (%) 2
Total area (ha) 590
Vattendrag (m) 3 400
Vattendrag (m/ha) 6
Kulverterat (m) 2 000
Kulverterat (m/ha) 3
Markläckage N (ton/år) 17
Markläckage P (kg/år) 204
Infiltrationskänslig jord (ha)
Infiltrationskänslig jord (%)
Erosionsrisk nej
Dagvattenutsläpp (antal) 0
Enskilda avlopp (antal byar) 0



Beskrivning
Välabäcken vid Välaholm
1500 m öppet, rätat dike. Två dammar finns i anslutning till diket. Bäcken ligger djupt (2-3 m under 
marknivå). Skyddszoner finns längs hela sträckningen. Väl uppvuxen vegationsridå på stora delar av 
sträckan, framför allt på södra sidan.

Naturvärden
Naturtyp. Träd och buskridåer. I anslutning till Välaholmsdammen finns en fin lövdunge. Rikt fågelliv. Fina 
grodmiljöer i dammarna.
Ganska god potential som det är. Eventuella fiskevårdsåtgärder tex sten/block i bäcken.
Inget prioriterat område. Om avsättning finns för massor eventuell avbaning av slänter så att vattendraget 
kan meandra. Placering av sten/block för fisk. Träd-/buskplantering.

Rekreationsvärden
Fina miljöer vid Välaholm. Dock svårtillgängligt samt ganska privat område.
Liten potential. Dålig tillgänglighet. Dock finns potential att i framtiden skapa gångstråk längs med bäcken 
men det torde också innebära behov av andra åtgärder för att öka tillgängligheten såsom andra 
angreppsvägar för att minska intrång i privata sfärer. Positiv markägare.
Inga aktuella åtgärder.

Välabäcken vid Olivelugn
1250 m öppet, rätat dike (små, små tendenser till meandring finns) samt 190 m öppet biflöde. Bäcken ligger 
djupt (2-3 m under marknivå). Skyddszoner finns längs hela sträckningen, dock ej på biflödets västra sida.

Naturvärden
Naturtyp. Enstaka buskar och träd. I övrigt inga högre naturvärden.
Potentialen är liten utan specifika åtgärder.
Plantering längs med vattendraget. Om avsättning finns för massor eventuell avbaning av slänter så att 
vattendraget kan meandra. Hästskovåtmark (om dräneringsförutsättningarna medger). Placering av 
sten/block för fisk.

Rekreationsvärden
Inga
Potentialen är liten. Dålig tillgänglighet. Dock finns potential att i framtiden skapa gångstråk längs med 
bäcken men det torde också innebära behov av andra åtgärder för att öka tillgängligheten.
Inga åtgärder är aktuella.

Välabäcken vid Hermanstorp
200 m öppet, rätat dike. Bäcken ligger djupt (2-3 m under marknivå). Skyddszoner finns längs hela 
sträckningen.

Naturvärden
Naturtyp. I övrigt inga högre naturvärden.
Utan specifika åtgärder små.
Plantering längs med vattendraget. Om avsättning finns för massor eventuell avbaning av slänter. 
Hästskovåtmark (om dräneringsförutsättningarna medger).

Rekreationsvärden
Inga
Liten potential
Inga åtgärder är planerade


