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FÖRORD

Vårt examensarbete har som syfte att räta ut frågetecknen till varför en del
jordbruksmark översvämmas kring sjön Hästefjord. Problematiken kring detta
har pågått i mer än 100 år och konflikter mellan markägarna kring sjön och
kvarnägarna längs sjöns avrinningsområde  har varit ständigt återkommande.

I vårt examensarbete har vi även gått in lite djupare på ett aktuellt fall rörande
det ovannämnda. Efter att ha satt in oss i historiken kring sjösänkningen,
undersökt olika orsaker, samt gjort omfattande mätningar tror vi oss funnit
orsaken.

Vår förhoppning är att Ni som tar del av materialet skall tycka att det blir till
intressant läsning.

Arbetet för att nå fram till vårt slutresultat har varit tidskrävande, omväxlande
och lärorikt. Samtidigt har det också varit mycket inspirerande, då arbetet är av
stor betydelse för människorna på orten.

Flera personer och institutioner har hjälpt oss  i vårt examensarbete. Bland
annat har mycket god hjälp givits oss från statsingenjörskontoret i Vänersborg
och från Länsstyrelsens arkiv i Skara. Även Lantmäteriet, Geodetiska enheten
på Metria, Miljödomstolen i Vänersborg och SMHI har varit oss behjälpliga.

Vidare har ett antal kunniga och erfarna tekniker inom olika tekniska
fackområden varit oss till god hjälp.
Vi vill också tacka vår lärare Gunnar Starke som bl. a. försåg oss med
utrustning och handledning i Geo.

Avslutningsvis ett tack till vår examinator Einar Hunnes för god handledning.

Trollhättan oktober  2001

Bo-Göran Kling Jonas Persson Filip Storm



EXAMENSARBETE

Sammanfattning
Sjöområdet Hästefjord är belägen cirka en mil nordväst om staden Vänersborg,
Västra Götalands Län. Mellan åren 1864-68 genomfördes en mycket omfattande
sjösänkning, som tillsammans med en tidigare på 1840-talet resulterade i en
total sänkning på cirka fyra meter och av den gamla sjön bildades två sjöar –
Östra- och Västra Hästefjorden. Målet med sänkningen var att frambringa mer
odlingsbar mark, vilket inte var ovanligt i Sverige under 1800-talet. I takt med
den växande befolkningen och bristen på mat sänktes cirka 2000 sjöar under
detta århundrade. En del av dessa sjösänkningsföretag blev lyckade, men flera
följdes av missberäkningar som exempelvis att den torrlagda marken
översvämmades.

Vårt arbete går ut på att försöka finna svar på varför vissa områden runt
sjöarna Hästefjord översvämmas efter sjösänkningen. Problemet efter denna har
funnits ända sedan slutet av 1800-talet och 1905 konstaterade man att marken
sjunkit hela 1.8 meter, vilket då av flera ansågs vara största orsaken till
översvämningarna. Åtgärder gjordes genom olika vattenföretag, men problemet
och konflikter mellan berörda markägare och kvarnägare längs sjöarnas enda
avrinningsområde (Frändeforsån) har fortgått.

Flera tvister och utredningar om orsaken till översvämningsproblemen ägde rum
vid tiden kring den stora sjösänkningen. Exempelvis ägde en mycket omfattande
rättsprocess rum mellan 1864-66 – vilken slutade med förlikning, sedan
vattenverksägarna fått skadestånd. Att sjösänkningen var en betydelsefull fråga,
kunde man ta del av i Tidskriften för Byggnadskonst och Ingenjörsvetenskap år
1868 – där argumenterade de två experterna G. Nerman och I.S. Bagge om
vattenverksägarnas intressen skulle skadas av densamma.

Konflikter och tvister har fortgått ända in till våra dagar och i vårt arbete går vi
in på djupet i ett aktuellt fall. Genom mycket omfattande mätningar i området
och genom studier av de inblandades vattendomar, samt kontroll av dessa, har
vi gått till botten med problemet. Vår tro och förhoppning är att resultatet skall
vara så klart och tydligt för gemene man, att frågetecknen kring
översvämningarna klarläggs.
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THESIS

Summary

The lakes of Hästefjord are situated about 10 kilometres Northwest from the
town Vänersborg in Västra Götaland County. Between the years 1864 – 68 a
very huge lowering of the surface of the lakes was carried out, which together
with an earlier one done around 1840 made a subsidence of the lake with
slightly 4 meters. The old lake was divided into two lakes – east and west of
Hästefjorden. The purpose with the lowering of the surface of the lakes was to
get more cultivable land. This was not unusual in Sweden during the 19th

century. Since growing population and lack of food about 2000 lakes were
lowered during this century. Some of these attempts were successful but a lot
were not. They were followed by miscalculations, and that the drained land had
been flooded was not unusual.

The theme in our examwork is to find answers to why certain areas around
Hästefjorden are being flooded after the lowering of the surface of the lakes. The
problem after this lowering has been there ever since the end of the 19th century
and 1905 it was established that the land had a subsidence with 1.8 meters,
which by a lot of people was considered to be the largest cause to the flooding.
Proceedings were made through different watercompanies, but the problem and
the conflicts between the affected land- and millowners have been going on,
along the only flowing from the lakes (Frändeforsån).

Many disputes and investigations about the cause to the flooding problems took
part at the time for the big lowering of the surface of the lakes. For example took
a very huge juridical proceeding place between the years 1864-68 – which ended
with a settlement since the owners of the watercompanies were paid for the
damages. In the journal “Byggnadskonst and Ingenjörsvetenskap” year 1868 was
the lowering of the surface a significance question. There people can read about
how the two experts in how water flows from the main source, G.N and I. S B.
argue about the interest of the watercompanies. Also how they will be damaged
by the same.

Conflicts and disputes have been going on until today and in our work we are
studying the complete view in an actual case. We went to the bottom with the
problem trough many extensive surveys in the area, and even studies of involved
person’s waterverdicts, along with control of these. Our believes and hopes are
that the results will be so lucid and obvious to ordinary people that the
questions around the flooding will be explained.
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1 Inledning
Sjösänkningar genomfördes i stor utsträckning under 1800-
talet och en bit in på 1900-talet. Främsta syftet var att få mer
odlingsbar mark, då efterfrågan på spannmål etc. ökade i
samband med den snabbt växande befolkningen [1].
Resultatet av en sjösänkning blir inte alltid det önskade och
översvämningar drabbar ibland de torrlagda områdena. För de
skadedrabbade uppstår både arbete och ökade kostnader.

I vårt arbete har vi valt att undersöka förhållandena kring
sjöarna Västra och Östra Hästefjorden som är belägen cirka
en mil nordväst om Vänersborg, se kartan nedan [2].

Valet är mycket intressant eftersom denna sjösänkning var en
av de mer omfattande i vårt land och då speciellt vad det
gäller nivåmässigt. Ytmässigt gav sjösänkningen cirka 2100
hektar eller 210 km2 ny åkermark [3].
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Projektet blev dock inte problemfritt och översvämningar av de
torrlagda områdena blev en följetong för de kommande
generationerna.

Redan tidigt uppstod konfrontationer mellan markägarna i det
s.k. sjösänkningsbolaget och kvarnägare utefter sjösystemets
avrinningsområde. Markägarna menade på att kvarnägarna
dämde upp för mycket, med översvämningar som följd och
kvarnägarna menade på att sjösänkningen innebar förluster
för deras verksamhet [4].

En central del i vårt arbete är att sätta oss in i ett aktuellt fall
och genom en oberoende analys få en helhetsbild av
orsakssambanden. Det hela knyter an till den ovan nämnda
historiska problematiken – en markägare till ett
invallningsföretag har stämt en kvarnägare för att densamme
genom sin vattenverksamhet orsakar översvämning [5].

Vid våra mätningar i fält, har vi till vår glädje träffat
tillmötesgående markägare som ser positivt på att en
noggrann undersökning gällande översvämningsproblemen
blir av. För att citera en markägare – “konflikten är till skada
för bygden och det vore bra om vi fick klarhet i orsakerna”.

Projektets betydelse har varit mycket stimulerande och det
omfattande mätarbetet har givit oss en bra uppdatering i
användandet av instrumenten och efterarbetningsmomenten.
Planeringen och problemlösningarna ute i fält har också varit
lärorika och gett oss en del idéer och erfarenhet att ha med sig
inför framtida uppdrag.

Efter analyser av våra mätningar samt andra data, är det vår
förhoppning att resultatet skall vara tillräckligt för att en
slutsats gällande översvämningsproblematiken kring
Hästefjorden med god grund kan göras.

Glädjande vore om andra instanser med professur inom
området tar del av vårt arbete och att det blir till nytta för dem
i deras arbete gällande problematiken i området kring
Hästefjorden och liknande fall.
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2 Bakgrund
Vår målsättning med ett gemensamt examensarbete var från
början att det skulle vara ett intressant, lärorikt och aktuellt
ämnesområde – helst med lokal anknytning (för att underlätta
det praktiska arbetet). När vi diskuterade ämnesvalen hade vi
turen att i lokaltidningen se en artikel som bl. a. berörde
översvämningsproblem vid områdena kring sjön Hästefjorden
[6]. I artikeln ville några markägare påvisa att närmaste
kvarnägaren nedströms Frändeforsån (Hästefjordens
avrinningsområde), genom sin vattenverksamhet dämde över
tillåten vattendom och därmed skulle vara orsaken till
översvämningen. I artikeln kunde man även läsa att
kvarnägaren överträtt sin vattendom på andra plan och skulle
erläggas vite om inte de felen åtgärdades. De aspekterna
kommer dock ej redovisas i detta examensarbete.

Problemen med översvämningar aktualiserades i samband
med de nederbördsrika åren 1999 och 2000 [7]. Kunde det
kanske vara så att översvämningarna var ett naturligt
fenomen på grund av dessa? Eller var det så att markägaren
hade rätt i sina anklagelser? Hästefjorden sänktes mellan
åren 1864-68 med cirka 4 meter [8] – marksättningar efter
sådana projekt är vanligt förekommande. Vi ställdes därmed
inför en rad olika alternativa orsaker – eller en kombination av
flera – till översvämningarna.

Vi förstod att en analys av det hela skulle bli ett intressant
arbete, med bland annat omfattande mätningar. Vi insåg
utmaningen i arbetet då konfrontationer mellan markägare
och kvarnägare pågått under mycket lång tid (ända sedan
sjösänkningstiden). Dessutom har flera tidigare analyser
gjorts med motstridiga slutsatser eller utan några säkra
förklaringar till översvämningsproblemen.
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2.1 Syfte
Examensarbetet ska klargöra orsakerna till varför torrlagda
områden efter en sjösänkning översvämmas, med
Hästefjordens sjösystem som typexempel.

• Kan dämningen vid Forsane kvarn påverka vattennivån i
Hästefjorden?

• Har marksättningar på torrlagda områden fortgått?

• Håller anläggningarna gällande vattendomars nivåkrav?

• I vilken omfattning översvämmas aktuella markarealer vid
olika vattennivåer?

• I vilken omfattning påverkar nederbörden översvämnings-
problemen?

2.1.1 Avgränsning
Detta examensarbete ämnar inte belysa vattenkraftsteknik
eller jordbrukshållning. Inte heller kommer geologiska
undersökningar att genomföras i någon större utsträckning.
Nationalekonomiska och samhällsvetenskapliga utvikningar
kommer ej heller att göras. En begränsad belysning av
intressemotsättningar i markanvändandet, (energireservoar
eller torrlagd jordbruks mark), finns med i detta verk. Endast
berörda geografiska konfliktområden kommer analyseras.

Vad gäller de mätningar som skulle utföras på fastigheten
Gunnarsberg 1:2 (gällande invallningsföretaget av år 1964)
har endast valda delar avvägts.

Ej heller har vi kunnat genomföra det planerade besöket på
Sjösänkningsbolagets arkiv. Ansvarig för arkivet har fått
stränga order av Sjösänkningsbolagets styrelse att ingen får
besöka arkivet under den pågående processen mellan
invallningsföretaget Gunnarsberg 1:2 och Forsane Kvarn och
Såg, Forsane 1:8. Detta var en stor besvikelse för oss då det
skulle finnas en äldre karta över Hästefjorden för perioden
före sjösänkningen i arkivet. Kartan skulle digitaliseras och
ingå som en del i vår GIS-modell, för att visa Hästefjordens
utsträckning före sjösänkningen.
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2.2 Metod
Vi började med en orientering i problematiken. Detta gjordes
genom studier av äldre dokument, böcker, annan litteratur,
samt granskning av gällande vattendomar för berörda parter.
Dessutom har en analys av tidigare undersökningar och
mätningar gjorts. Det senare har varit ett jämförelsematerial
till våra egna mätningar.

Studiebesök har genomförts vid Miljödomstolen i Vänersborg,
Länsstyrelsen i Västra Götalands arkiv i Skara och
Lantmäterimyndigheten i Vänersborg. Kontakter med bland
annat Geodetiska enheten på LMV i Gävle och SMHI i
Norrköping för inhämtande av fixpunktsbeskrivningar
respektive nederbördsdata har också gjorts.

Den mest tidsomfattande delen har våra fältmätningar och
efterarbetena av desamma varit. Avvägnigar med både
finavvägnings- och digitalavvägningsinstrument på totalt mer
än 20 kilometer har genomförts.

Med totalstation (geidometer 500) har cirka 60 tvärsektioner
av Fränderforsån karterats – vid större djup har båt fått
användas.

Bo-Göran vid signalstången och Jonas vid årorna – ute på
“djupt” vatten. Foto F. Storm, aug. 2001

Samma instrument har använts vid profilavvägning av
invallningsföretaget Gunnarsberg 1:2, samt ytavvägning av
översvämningsbenägen ängsmark vid nordvästra delen av
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Östra Hästefjorden. För koordinatbestämning av ängsmarken
har statisk GPS-mätning genomförts.

För att gestalta vårt arbete på ett överskådligt sätt har en GIS-
modell upprättats, som även åskådliggör det aktuella
geografiska området med berörd infrastruktur.

Valet av instrument har gjorts utifrån olika krav på precision,
sträckor, mätobjekt, samt utgångsförhållanden.

3 Historik
Fram till början av 1800-talet var behovet av kraft större än
behovet av odlingsbar mark. I regel prioriterades möjligheten
att genom uppdämning rationellt kunna utvinna vattenkraft
framför möjligheten att torrlägga områden för
jordbruksändamål.
På grund av fredligare tider och jordbrukets utveckling under
början av 1800-talet skedde en befolkningsökning och behovet
av odlingsbar mark ökade i paritet med denna [9].

Sänkning och utdikning av sjöar i syfte att torrlägga
vattensjuka marker eller för att anskaffa ny odlingsbar mark
har sedan början av 1800-talet tillämpats i Sverige. Den
intensivaste sjösänknings-perioden varade från 1880-talet och
fram till 1930-talet, därefter skedde en nedtrappning. Vid
omkring mitten av 1950-talet upphörde sjösänkningarna
nästan helt. Totalt sänktes eller torrlades cirka 2500 sjöar i
Sverige mellan åren 1830 och 1950 [10].

Hästefjorden sänktes vid två tillfällen. En mindre sänkning i
början på 1840-talet och en större under åren 1864-68. Totalt
sänktes sjön cirka fyra meter och genom detta utvann man
runt 2100 hektar ny åkermark. 25 helt nya brukningsenheter
uppstod, däribland Gunnarsberg 1:2. I samband med den
senare sänkningen bildades två nya sjöar, Västra och Östra
Hästefjorden, vilka sammanbinds genom den 2.5 km grävda
Futtenkanalen (se översiktskartan sid 1). Hur Hästefjorden
såg ut före sjösänkningarna (det mörkt markerade området),
kan ni studera i bilaga 7.

De drivande bakom den stora sjösänkningen var Ferdinand
Palm, samt Carl och Michael Koch. Från 1850-talets slut och
framöver samarbetade dessa intensivt för projektets
genomförande. De såg sjösänkningsprojektet som ett
ekonomisk intressant alternativ till deras tidigare
huvudnäring, järnbruk. Den svenska havreexporten ökade
kraftigt och närheten till Uddevalla hamn gjorde att
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Hästefjordens geografiska läge var lämpligt. Erfarenheter från
tidigare sjösänkningar hade visat att torrlagd sjöbotten kunde
ge mycket goda skördar.

För att möjliggöra denna betydande sänkning av sjön krävdes
att dåvarande Forsane vattenverk revs. Det inlöstes och en ny
anläggning uppfördes längre ner i Frändeforsån, där
nuvarande Forsane kvarn och såg är belägen.

Sådana här projekt var ofta mycket kostsamma Men blev
genomförbara tack vare att staten gav bidrag och lån för att
stimulera sådana här företag. Arbetskostnaderna för
sänkningen av Hästefjorden beräknades till 166 683 riksdaler
[11].

Man beviljades ett statslån på 100 000 riksdaler och resten
fick delägarna själva skjuta till.

Sjösänkningsbolaget fungerade ungefär som ett aktiebolag,
men ägandet i bolaget utgick ifrån markinnehavet. En
inventering som gjordes strax innan sjösänkningen visade att
det fanns 247 stycken markägare med strandinnehav som
hade rätt att delta i bolaget. Endast 25% av dessa kom
emellertid att delta, eftersom många inte hade råd och en del
helt enkelt inte trodde på projektet.

Projektet blev dock mycket dyrare än beräknat och statslånet
var snart förbrukat och ytterligare lån togs upp. Den
beräknade kostnaden överskreds med råge och kom att
hamna på cirka det dubbla. För att få in medel till
amorteringar och ytterligare arbetskostnader genomfördes
regelbundet uttaxeringar av delägarna. Dessa återkommande
utgifter var säkerligen mycket betungande för flertalet av
delägarna, därom vittnar ett antal restlängder, där
eftersläpande uttaxeringar är förtecknade. För
initiativtagarna, som ägde närmare 80% av
Sjösänkningsbolaget, blev landvinningarna stora, men även
kostnaderna. Att Sjösänkningsbolaget var i ekonomisk kris
visades genom att de tvingades att ta topplån, för att kunna
betala andra lån som var på väg att förfalla.

Projektet blev inte den succé som sjösänkningsbolaget hade
hoppats på. Dels blev det som tidigare nämnts betydligt
dyrare och dels blev landvinningarna mindre än man räknat
med.
Resultatet av sjösänkningen blev ej heller bestående – redan i
början av 1900-talet hade de torrlagda markerna sjunkit cirka
1.8 meter [12]. Markerna började översvämmas på nytt eller
blev för-sumpade och nya åtgärder diskuterades. Bland annat
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övervägdes ytterligare en sänkning eller omfattande
invallningsföretag av hårt drabbade marker. Det bestående
resultatet av dessa åtgärder blev förmodligen först lönsamt på
mycket lång sikt [13].

3.1 Konflikt mellan sjösänkningsbolaget och
vattenverksägarna
Det var inte bara hemmansägare kring sjön som påverkades
av sjösänkningen. Vattenverksägarna utmed Hästefjordens
avrinningsområde, Frändeforsån och Dalbergsån drabbades
också.

Vattenförhållandena i Hästefjorden påverkade dessa
anläggningar, men i mindre omfattning ju närmare Vänern de
var belägna. Det var således ägarna till vattenverk belägna
nära Hästefjorden, som Östebyn och Forsane som hade störst
anledning till att oroa sig över sänkningsföretagets följder.

Redan år 1864 inleddes en långvarig rättsprocess mellan
sjösänkningsbolaget och ett antal vattenverksägare. Tvisten
gällde i huvudsak två saker; det ena var krav på ersättning för
perioder då vattnet varit uppdämt vid Forsane under
sprängnings- och schaktningsarbeten. Vattenverksägarna
klagade över att vattenflödet blev oregelbundet och att det vid
några tillfällen blivit bakflod när vattnet dämts upp. Det andra
var att sänkningen skulle medföra en försämrad
vattentillgång, som antogs skada den framtida verksamheten.

En första utredning visade på att vattenverken inte skulle ta
nån nämnvärd skada. Denna överklagades av
vattenverksägarna, man invände bl.a. mot att undersökningen
gjorts på sjösänkningsbolagets uppdrag. Man begärde att
undersökningen ogiltigförklarades och att en ny genomfördes.
Den nya domens utslag (hovrättens) utfärdade ett förbud med
vite för allt fortsatt arbete med sjösänkningen. Detta blev en
problematisk situation för sjösänkningsbolaget, som redan
satsat mycket pengar. Man bestämde därför vid ett
sammanträde i april år 1866 att försöka nå en likvid
förlikning med vattenverksägarna, vilket dessa senare godtog.
Redan samma år togs dock frågan åter upp vid Sundals
häradsrätt. Det var framför allt hur vida sänkningen orsakade
framtida skadeverkningar för vattenverken som diskuterades.
Ärendet togs upp vid hela fyra tillfällen det året och flera nya
undersökningar gjordes. Resultatet av dessa gick isär. Ärendet
avgjordes av Kungl. Maj:t den 10 juni år 1873, fem år efter
sjösänkningen var fullbordad. I domen slås det fast att
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vattenverksägarna inte skulle lidit någon förlust, utan istället
fått ett jämnare vattenflöde på grund av sjösänkningen [14].

Att dessa problem varit bestående påvisas bl. a. av att vi i
dagsläget har ett aktuellt fall med motstridiga intressen
inblandade. Konflikterna har legat latenta under långa
perioder och blossat upp när problem har uppstått, till
exempel vid riklig nederbörd.

4 MÄTARBETEN
Var alla våra mätningar genomförts kan Ni ta del av i GIS-
modellen, eller i kartbilagorna. I bilagor finns mätresultaten
dokumenterade.

4.1 Finavväging
För bästa resultat vid avvägningarna rörande peglarna för
Forsane Kvarn & Såg använde vi oss av Wild 442313 med
planmikrometer. Mätresultaten av finavvägningarna och
kollimationskontroll kan ni ta del av i bilaga 1.

Vid en kollimationkontroll av det finavvägningsinstrument
som användes för dessa mätningar, konstaterades ett
kollimationssfel. För att eliminera detsamma eftersträvades
lika långa fram– och bakåtavläsningar. Längre förflyttningar
än max 30-35 meter gjordes inte. Vid vidare analys av våra
mätresultat har vi konstaterat att motsägelserna tillbaka till
utgångsfixen rakt igenom visat på negativa värden, som ökat
proportionellt med den avvägda sträckan.

4.1.1 Forsane kvarn
En springande punkt för att undersöka att vattendomen för
Forsane Kvarn & Såg efterlevs är att peglarna (mätsticka för
vattennivå) är rätt avvägda. Vi utgick från Fix 709 (belägen
mellan gamla och nya vägbron, Forsane) och dubbelavvägde
via ängsmark till en vid kvarnen i berg horisontell avvägd
ståldubb. Vid kvarnen inmättes även toppen av pegeln
(järnet), samt ovansidan på det västra järnfästet. En annan
strategisk punkt (vajerfäste), avvägdes också.

Resultat: Motsägelsen vid anslutning tillbaka till fixen, var –
0.0025 m. Denna avvikelse har utjämnats varför inmätta
punkter med stor säkerhet ligger under 0.002 m fel. Den i berg
horisontala järndubben ligger i ovankant på 61.467 m.
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Jämfört med tidigare gjorda mätningar har vi konstaterat att
konsultföretaget SwedPower fått nästan exakt samma värde
(61.468 m) på dubben i berg, om den i deras fall inmätta
dubben omräknas till ovankant – dubben är 0.0025 m.
Dock konstaterar vi att konsultföretaget VBB VIAK mätning
skiljer sig mer – deras mätning ger 61.458 m = 0.009 m under
vårt resultat.

Vid kontroll av pegelskalan konstaterade vi att efter vår
mätning var avvikelsen -0.001 m och efter SwedPowers
mätning var den helt korrekt placerad.

4.1.2 Pegeln Forsane
Utgångspunkt fix 709 och dubbelavvägning längs väg till
pegeln (toppen på mittmutter i infästningsjärnet). Avvägningar
även av infästningsjärnet intill pegeln, toppen av pegeln samt
pegelskalan.

Kontroll gjordes sedan med digitalavvägaren mot SwedPowers
tidigare inmätta punkter.

Resultat: Motsägelsen vid anslutningen tillbaka till fixen var
 – 0.0044 m. Med utgångspunkt från vår utjämnade och
dubbelavvägda mittmutter gjordes inmätning mot SwedPowers
avvägda punkte (järn på berg) – där konstaterades att deras
inmätta järn låg 0.008 m högre än vårt värde på den punkten.
En viss felmarginal på ± 0.001 m kan inte uteslutas då det ej
var de som pekade ut punkten.
Vid kontroll av pegelskalan jämfört med vår dubbelavvägda
mittmutter konstaterade vi en avvikelse på + 0.004 m – det
innebär alltså att tidigare registrerade mätvärden av
vattenytan skulle vara 0.004 m för höga.

4.1.3 Halleforsen
Detta var den klart längsta mätningen med finavvägnings-
instrumentet – cirka 4000 m dubbelavvägd sträcka längs väg
och äng, med 112 stångavläsnigar som följd. Utgångspunkt fix
709 till pegeln vid Halleforsen (ca 100 m från Hästefjordens
utlopp), där infästningsjärn mot pegeln, samt bergavsatts
avvägdes.

Resultat: Motsägelsen vid anslutningen tillbaka till fixen var
– 0.0068 m. Felutjämnad höjd för infästningsjärnet är 63.280
m. Det kan jämföras med SwedPowers 63.297 – en skillnad på
hela 0.017 m. Dessutom avvägdes en bergsavsats i höjd med
det avvägda infästningsjärnet, vilken fick höjden 63.281 m.
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Vid kontroll av pegelskalan jämfört med vår avvägda höjd för
infästningsjärnet kunde vi avläsa en skillnad på - 0.003 m. Det
innebär att tidigare registrerade mätvärden av vattenytan
skulle vara 0.003 m för låga.

4.2 Digitalavvägning
Avsnittet behandlar avvägningarna norr om Västra
Hästefjorden och väster om Östra Hästefjorden. Syftet med
dessa avvägningar var att klargöra nuvarande marknivåer,
samt nivåer på aktuella anläggningar. Ett slutmål för
mätningarna var att mäta in utgångspunkter för fortsatt
mätning med totalstation, mot vallkrön på del av
invallningsföretaget Gunnarsberg 1:2 – det mot Futtenkanalen
(Holms kanal). Mätresultaten från digitalavvägningarna kan ni
studera i bilaga 2.

4.2.1 Rösebo till pumpstationen
Med fix 7701 belägen vid Rösebo skolhus som utgångsfix
gjordes en dubbelavvägning till en pumpstation belägen
utefter vägen mot riksväg 45, strax väster om gården
Hästefjord. Pumpstationen dränerar den forna norra delen av
sjön. En föregångare till denna idag befintliga pumpstation
upprättades redan i slutet på 1800-talet eftersom man redan
då fick problem med översvämningar, på grund av
marksättningar. Vid pumpstationen avvägdes en järnögla i
berg, samt en piképunkt.

Resultat: Motsägelsen tillbaka vid utgångsfixen var +0.0154 m.
Genom felutjämning blev höjden för järnöglan 63.756 m
(63.754 m) och för piképunkten 64.669 m (64.667 m) – värdena
inom parentes anger höjderna efter höjdnätsutjämning.

4.2.2 Grunsbo till pumpstationen
Med fix 8701 som utgångspunkt gjordes en enkel avvägning
över åkrar och längs med en grävd och sprängd
dräneringskanal till pumpstationen (järnöglan). Syftet med
denna mätning var dels att jämföra våra mätvärden på
markytan utefter kanalen (som ligger på gammal sjöbotten),
med de mätningar som gjordes år 1955. Det andra syftet med
mätningen var att få ett ännu säkrare höjdvärde på järnöglan,
genom en höjdnätsutjämning. Nätet bygger på de båda
ovannämnda avvägningarna, där avvägningstågen från
fixpunkterna 7701 och 8701 sammanstrålar i den
gemensamma punkten (nyfixen) 70 – se bilagor för
avvägningsprotokoll och nätutjämning. Anledning till detta var
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att de båda fixpunkterna är beräknade från RH00 till RH70,
varvid avrundningsfel uppstår efter interpolering.

En intressant iakttagelse var att man tydligt i landskapet
kunde särskilja den forna strandlinjen. Detta underströks vid
ovannämd avvägning då vi passerade höjdkurvan som anger
65-metersnivån i närheten av Grunsbo, se även markprofilen
(bilaga 3) och GIS-modellen.

Parti av 65-meters kurvan i närheten av gården Grunsbo.
Notera ryggsäcken vid foten av slutningen. Foto B-G. Kling,
sept. 2001.

Utifrån dessa iaktagelser stärktes vårt antagande att
Hästefjordens utbredning före sjösänkningen på ett ungefär
följde 65-meterskurvan – vilket tidigare konstaterats i annan
litteratur.

Resultat: Vårt höjdvärde för järnöglan blev 63.7671 m. att
jämföras med mätningen från fix 7701 som gav värdet 63.7575
– ett slutningsfel på -0.0096 m.

4.2.3 Pumpstationen till vägbron Futtenkanalen
Med den vid pumpstationen avvägda järnöglan i berg gjordes
en dubbelavvägning till vägbron Futtenkanalen. Vid vägbron
avvägdes en i bron tillhörande bult (belägen i stenformation).

Resultat: Motsägelsen tillbaka vid utgångspunkten (järnöglan i
berg) var 0.0018 m.
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4.2.4 Vägbron Futtenkanalen till invallning
Dubbelavvägning med utgångspunkt från den avvägda bulten
vid Futtenkanalen till invallningsföretaget på fastigheten
Holmestrand 1:3 som är beläget mittemot slutmålet – vallen
Gunnarsberg 1:2. Där slog vi ner ett rör i mark som avvägdes.
Mätningen gick till största delen på vägar, som delvis var hårt
kuperad och ca 300 m gick på mjuk åkermark.

Resultat: Motsägelsen tillbaka till utgångspunkten var
–0.0081 m.

4.2.5 Vallen – rör i mark till brunnsring
Utefter Holmestrand 1:3 vall gjordes ännu en mätning från
tidigare avvägda röret i mark och 350 m närmare Östra
Hästefjorden, där en punkt på brunnsring av cement
avvägdes. Detta gjordes för att komma närmare det ställe vi
valt för vår stationsetablering av totalstationen, vilken
användes vid mätningen av del vallkrönet, tillhörande
Gunnarsbergs vattenföretag.

Resultat: Motsägelsen tillbaka till utgångspunkten var
–0.0002 m.

4.2.6 Kontroll höjdsystem
I vattendomen gällande 1964-års invallningsföretag finns en
text som beskriver vilket höjdsystem som använts. Vårt
antagande m.h.a. texten var att det var RH00 som använts,
säkra var vi dock ej. Efter att diskuterat frågan med flera utan
att få något säkert svar (kan lika gärna vara ett lokalt
höjdsystem), fanns inget annat att göra än att söka reda på
gamla höjdfixar (kryss i berg) och mäta in dessa. Två fanns i
närheten av pumpstationen och kunde finnas efter ett tags
letande – kryssen var inte så stora och det ena hade blivit
övertäckt av mossa. I samband med denna rekognoscering,
upptäcktes att vår dubbelavvägda ögla var nedböjd, vilket
verkade smått ofattbart – se bilden nästa sida.
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Den inritade ringen markerar den av yttre våld nedböjda
järnöglan, i bakgrunden ses pumpstationen vid gården
Hästefjord. Foto B-G. Kling, sept. 2001.

Nu fick vi istället välja vår piképunkt som utgångspunkt.
Därifrån inmättes den första fixen, belägen alldeles intill vår
ögla – samtidigt vägde vi även in vår skadade nyfix. En
dubbel-avvägning genomfördes sedan till den andra fixen
belägen på en bergsfot ca 450 m nordost om pumpstationen.

Samtidigt med kontrollen av höjdsystemet fick vi även en
avvägning på åkermarken.

Resultat: Motsägelsen vid anslutning till utgångspunkten blev
+0.0237m. Det något sämre mätresultatet förklaras av sämre
väder- och markförhållanden. Höjdfixen vid pumpstationen fick
höjden 63.074 m – en avvikelse på +0.234 m.
Höjdfixen belägen nordost pumpstationen fick höjden 63.088 m
– en avvikelse på +0.218 m. Utifrån detta kunde vi konstatera
att gällande höjdsystem för invallningsföretagen av år 1955 och
1964 är RH00, eller ett lokalt system nära detta (avvikelsen
mellan RH00 och RH70 är inom detta område +0.200 m.

Vad gäller marknivåerna ute på åkern, hade de på ett par
ställen sjunkit så mycket som 0.80 m i jämförelse med 1955
års ytavvägning.
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4.3 Totalstation, geidometer 500

4.3.1 Profilavvägning – invallning mot Futtenkanalen
Med totalstation uppställd på vallen Holmestrand 1:3 – cirka 5
m norr om pumpstationen avvägde vi en sträcka över cirka
350 m. på Gunnarsberg 1:2:s vall mot Futtenkanalen.
Mätningarna startade cirka 60 m. norr om den på vallen
belägna pumpstationen. Totalt mättes 30 punkter in, med en
eftersträvan att få med tydliga höjddifferenser. Resultatet av
mätningen illustreras genom en höjdprofil i bilaga 3.

Resultat: Av de 30 avvägda punkterna var det 11 stycken som
understeg den för Gunnarsberg 1:2 invallningsföretags
vattendom, vars bestämda vallkrönshöjd på 63.40 m med mer
än 0.15 m. Variationen på de uppmätta höjderna var stor –
62.968 m för lägsta punkten och 64.018 m för den högsta (den
sist avvägda).

Efter den sist inmätta punkten – i riktning bort från Östra
Hästefjorden, såg vallen ut att hålla en höjd klart överstigande
den i vattendomen angivna. Vi konstaterade också brister på
vallkrönets bredd – enligt vattendomen skulle denna vara på
1.0 m. Sådant var inte fallet, avsmalningen på stora delar av
den uppmätta sträckan var tydlig.

Efter de brister som konstaterats genom mätningarna var
steget inte långt att förmoda att den bristfälliga vallen kunde
var en orsak till att markerna kring Gunnarsberg
översvämmas. Observera att i den för Gunnarsberg
upprättade vattendomen år 1964 gällde höjdsystemet RH00.

Översvämningsproblem vid snösmältningstid. Foto E. Svensson
år 1985. [15]
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4.3.2 Bottenprofiler Frändeforsån
Med utgångspunkterna: fix 709, dubben i berg vid kvarnen
och de finavvägda peglarna har 63 stycken tvärsektioner av
Frändeforsåns botten avvägts, liksom enstaka punkter i
kvarndammen.

Tidigare har mätning av tvärsektioner gjorts – men ej i denna
omfattning, utan endast ett femtontal och inga mätningar av
kvarndammens botten gjordes då.

Syftet med tvärsektionsmätningarna var att få en ganska klar
bild av åns struktur – fallhöjden mellan sjö och kvarndamm,
åns högre bottenpartier och bredd. Nivåskillnaden mellan den
dämda vattennivån vid kvarnen och bottennivåerna vid sjöns
utlopp är avgörande för om dämningen vid kvarnen även
påverkar sjöns vattennivå.

Fallhöjden har betydelse för kvarnens möjlighet att påverka
vattennivån i sjön och de högre bottenpartierna har en
dämmande effekt vid låga vattennivåer.
De högre bottenformationerna har stor betydelse för
kvarnägarens vattendom, eftersom de ligger till grund för
vilken nivå densamme får dämma vattenytan i kvarndammen.
Även åns lutning, liksom dess bredd har stor betydelse för
dess avrinningsförmåga.

Detta arbete var det mest tidskrävande av alla våra
mätningar. Efter stationsetablering av totalstationen med
hjälp av de inledningsvis avvägda punkterna, har
prismahållaren iklädd vadardräkt gått på åbottnen. Vid
djupare bottenförhållanden har båt fått användas.

När sedan så behövts har nya punkter mätts in för ny
stationsetablering, så att hela sträckan mellan kvarnen till
inloppet vid Östra Hästefjorden kartlagts. Totalt avvägdes
tvärsektionerna på en sträcka av cirka 1800 m.

Resulat:  Av tvärsektionsmätningarna kan man konstatera att
det finns ett flertal tvärsektioner (S) som bör kunna ha en
dämmande effekt vid olika vattenflöden – dessa är, med
utgångspunkt från skibordet vid Forsane kvarn som nollpunkt i
meter:

• S 24, + 595 m (pegeln Forsane)

• S 25, + 600 m

• S 26, + 603 m
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• S 32, + 735 m (mitt för branten, 1:a höjpartiet efter pegeln
Forsane)

• S 33, + 743 m

• S 36, + 1192 m

• S 38, + 1210 m (2:a höjdpartiet efter pegeln Forsane)

• S 39, + 1218 m

• S 40, + 1225 m

• S 41, + 1228 m

• S 49, + 1605 m (Halleforsen – 50 m)

• S 50, + 1618 m

• S 51, + 1630 m

• S 52, + 1645 m

• S 53, + 1655 m (pegeln Halleforsen)

• S 58, + 1815 m (vassruggen, inloppet
Hästefjorden/Frädeforsån)

• S 59, + 601/605 m (snedsektion Forsane)

En dämmande vassrugg belägen vid S 38 – 2:a höjdpartiet
efter Forsane. Foto B-G Kling, sept. 2001.
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Tvärsektionsmätningarna kan ni ta del av i bilaga 4. Värt att
notera är den s.k. djuphålan som syns tydligt i sektionerna
48–54.

Vidare visas genom en längd-/bottenprofil, medelvärdet på
varje tvärsektion i bilaga 5.

Efter att väg- och vatteningenjören Jan Adolfsson tagit del av
vårt mätresultat och gjort beräkningar på detsamma. Har han
kommit fram till att det är själva Frändeforsån i sig som har
för stor råhet (för dålig avrinningsförmåga), vilket för med sig
översvämningar vid höga vattenflöden. På en sträcka över ca
1000 m närmare sjöns utlopp är åns lutning bara 13 ‰.
Likaså är ån ganska trång i sig, vilket ytterligare förstärker
åns råhet. I bibliotekets mtrl. version kan ni studera
Adolfssons diagram, utefter dennes beräkningar.

4.3.3 Kvarndamm, skibord, samt tvärsektioner nedströms
vägbron
Stationsetablering mot horisontella dubben i berg med höjden
61.467 m och mot pegeln (toppen järnet), med höjden –
62.354 m. Sedan genomfördes en kontrollmätning av
skibordet (formation som med hjälp av bjälksättar reglerar
dämningsnivån vid dammen), från kvarndammen sett.
Bjälksättarna hålls på plats med hjälp av järnprofiler, vilkas
höjd ej får överstiga 61.46 m = högsta tillåtna dämningsnivå
enligt vattendomen. Kvarnägaren har därför blivit beordrad att
kapa dessa järnprofiler efter denna höjd varför dessa
avvägdes.

Därefter avvägdes i kvarndammen ett antal enstaka punkter i
linje mot Frändeforsåns utlopp. I kvarndammen avvägdes
även två förekommande berg i dagen.

Resultat:
Skibordet Bortre kant –1.0 m 60.82 m.

Mitten  ±0.0 m 60.98 m
Hitre kant  +1.0 m 60.85 m

Järnproflilerna Norra 61.450 m
Mitten 61.454 m
Södra 61.437 m
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Botten. Kvarndamm +1.5 m 58.61 m
+36.2 m 58.88 m
+64.3 m 60.01 m
+92.8 m 57.68 m
+115.7 m 57.48 m
+144.8 m 58.48 m

Berg i dagen +20.8 m 61.42 m = h.p. 60.92 m = mv.
+132.0 m 61.15 m = h.p. 60.61 m = mv.

4.4 Höjdmodell av sjönära betesmark
Vid nordvästra delen av Östra Hästefjorden gjordes en
avvägning till grund för en digital elevationsmodell. Två
utgångspunkter för området avvägdes först. Med
utgångspunkt från dessa inmättes sedan området i UDS-
program nummer 3. För att få detta område på rätt plats i vår
GIS-modell använde vi oss av statisk GPS-mätning (se 3.3.4).
Terrängmodellen har bearbetats i Geo och kan studeras i
bilaga 6. Vid mätningar i denna kan man konstatera att vid
riktigt högt vattenstånd, 63.00 m översvämmas betesvallen
med mellan 70-80 m från nuvarande strandkant, belägen på
61.50 m.

Tanken var att ett område något längre söderut skulle avvägas
i höjd med gården Vik. Denne markägare har tidigare anklagat
och stämt kvarnägaren vid Forsane, för att densamme dämt
över gällande vattendom och orsakat översvämning på dennes
betesmarker. Intressant var därför att utröna vilka höjdnivåer
betesmarken befann sig på och om eventuella marksättningar
inträffat.

På grund av den pågående processen undvek vi att göra några
omfattande mätningar över dennes översvämningsbenägna
betesmark, men ett antal utspridda punkter över ett större
område avvägdes, vilka kan studeras nedan.

Punktnummer och
avstånd till sjön

Höjdavläsning Differens till mvy
Hästefjorden,

(62,30 m).

1. + 275 m 61.687 m – 0.613 m

2. + 175 m 61.565 m – 0.735 m

3. +   75 m 62.224 m – 0.076 m

4. + 100 m 62.183 m – 0.117 m
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5. + 100 m 62.014 m – 0.286 m

6. +   50 m 61.733 m – 0.567 m

7. ±  0.0 m 61.470 m – 0.830 m

8. ±  0.0 m 61.490 m – 0.810 m

9. + 100 m 62.136 m – 0.164 m

10. + 175 m 62.622 m + 0.322 m

11. + 200 m 62.774 m + 0.474 m

12.   + 50 m 61.897 m – 0.403 m

13.   + 25 m 61.791 m – 0.503 m

14.   – 25 m 61.536 m – 0.764 m

Punkt 14 var belägen cirka 25 m från Koön, dvs torrlagd
sjöbotten.

4.4.1 Statisk GPS mätning
För att koordinatbestämma våra höjdavvägda punkter 1003
och 1005 på betesvallen, belägen nordväst om Östra
Hästefjorden, använde vi statisk GPS-mätning. Mätningen
genomfördes i två steg. Först placerade vi ut en s.k.
enfrekvensmottagare över triangelpunkt 781671, belägen vid
vägkorsningen strax väster om gården Kungetorp och söder
om Västra Hästefjorden. Sedan placerades en
tvåfrekvensmottagare över triangelpunkt 781871, som ligger
vid Flicksäter cirka en kilometer nordväst om Östra
Hästefjorden. När vi sedan etablerat vår sista
tvåfrekvensmottagare över punkt 1005 och statisk mätning
genomfördes i över en timma för bästa resultat.

När den första mätningen var avslutad, flyttade vi stationen
från Flicksäter ner till vår nyinmätta punkt 1005.
Utrustningen som etablerats över denna punkt flyttades till
1003 och en ny mätning över en timma inleddes. Mätningen
genomfördes alltså i triangelform för bästa
beräkningsunderlag. Resultaten i plan blev mycket lyckade.
Avvikelsen i höjd dock tydlig mot vår digitalavvägning.
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5 Hydrologi

5.1 Nederbördsdata
Vi har analyserat nederbördsstatistik från SMHI gällande åren
1860-2000 för Vänersborgs kommun. Av denna kunde vi bl.a.
konstatera att medelnederbörden ligger på 733.5 mm/år. Ser
man till extremvärdena, så var det nederbördsfattigaste året
1901, då det föll 449.1 mm. Det mest nederbördsrika året var
2000, då det föll 1163.9 mm. När vi studerar statistiken så ser
vi att det finns 4 stycken år som nederbörden överstigit 1000
mm, dessa är år 1890, 1950, 1999 och 2000.

I diagrammet nedan åskådliggörs årsnederbörden för
Vänersborgs kommun åren 1860-2000.

Där det är tomrum i diagrammet, saknas fullständig statistik –
det gäller åren 1984 och 1996.

Relaterar man årsnederbörden till uppmätta vattennivåer vid
Halleforsen (se bilaga 9) är det inte svårt att konstatera att
väldigt höga vattennivåer blev följden för de nederbördsrika
åren 1999 och 2000.
Nedan följer några exempel på dessa:

20/4 –99 62.90 m
28/12 –99 63.18 m
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9/1 –00 62.98 m
15/1 –00 63.26 m
19/1 –00 63.00 m
1/11 –00 62.93 m
6/11 –00 62.90 m
21/11 –00 63.08 m
3/12 –00 62.91 m
17/12 –00 63.17 m

Det är dock inte bara den totala årsnederbörden som har
betydelse utan också när nederbörden kommer – stora
nederbördsmängder under vår, vinter och höst ger direkt
utslag på Hästefjordens vattennivå. Detta kan visas genom
följande jämförelser:

År 1954 kom det i oktober 121.0 mm och i november 101.0
mm, vilket kan jämföras med medelvärdena för dessa
månader som är 80.0 mm och 71.5 mm. I bilaga 8 kan vi se
att den 13/11 var vattennivån i Östra Hästefjorden 63.05 m
(RH00) – 63.25m i nuvarande höjdsystem.

År 1967 var oktober en otroligt nederbördsrik månad, då det
föll hela 238.6 mm regn. Den 1/11 uppmättes vattenytan till
63.10 m (RH00) – 63.30 m i nuvarande höjdsystem (se bilaga
8). Den nivån är den högsta uppmätta i den statistik vi har att
tillgå.

År 1988 var nederbörden för januari 100.0 mm och för
februari 93.8 mm, vilket kan jämföras med medelvärdena för
dessa månader som är 57.4 mm och 42.3 mm. Utslaget visade
sig direkt då vattenståndet vid Halleforsen steg till 62.85 m i
början på februari – en höjning på 0.66 m från sista december
–87, se bilaga 9.

År 1994 kom det i september månad 201.1 mm. Resultatet lät
inte vänta på sig utan sjön steg från nivån 61.51 m den 4/9
till 62.80 m den 18/9 en höjning på hela 1.29 m på två
veckor! (se bilaga 9).
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Av diagrammet framgår att augusti och oktober är de månader
som varit mest nederbördsrika genom åren 1860-2000.

5.1.1 Avläsningsdata peglarna
I den vattendom som kvarnägaren vid Forsane har ingår att
regelbundet avläsa vattennivån vid peglarna och bokföra
densamma. Vi har studerat sådana data från år 1982 t.o.m.
2000, se bilaga 9 (innan detta arbetes slutförande har
statistik t.o.m. början februari 2002 tillkommit).

Resultat: Mellan kvarnen och Forsane har vi konstaterat att
stora skillnader kan råda – mellan 0.0 m – 1.28 m vid en
dämningsnivå på 61.46 m vid kvarnen. Mellan Forsane och
Halleforsen är skillnaderna ej så stora – mellan 0.0 m – 0.31 m
oavsett dämningsnivå vid kvarnen.

Som ett exempel kan vi nämna att 9/1 –00 var vattennivån vid
kvarnen 61.46 m och vid Forsane var vattennivån 62.74 m – en
differans på 1.28 m. Vid detta tillfälle avlästes vattenytan vid
Halleforsen till 62.98 m – en differans på 0.24 m.
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Samtidigt har vi konstaterat att om kvarnägaren tömmer
dammen helt, som han gjort i samband med stämningen, så
påverkas inte vattennivåerna vid Forsane och Halleforsen.
Avlästa nivåer vid tillfället då nedanstående kort togs, var vid
Forsane 61.65 m och vid 61.75 vid Halleforsen.

Kvarnägaren tömde dammen inför den stundande
rättsprocessen med syfte att visa att detta ej påverkade
vattennivån vid pegeln Forsane, samt uppe vid sjön. Foto B-G
Kling, sept. 2001.



Översvämningsproblem vid sjösänkning 2002-10-08
                                                                                                                            

                                                                                                                                                                    

- 25 -

6 Slutsats
• Dämningen vid Forsane Kvarn & såg kan enligt Väg- och

vatteningenjören Jan Adolfsson endast påverka sjön vid
mycket låga vattenflöden – under 2.0 m3/s. Vid
Frändeforsåns  medelvattenföring, 3.9 m3/s – kan endast
dämning ske till området kring vägbron, cirka +200 m från
kvarnen. Enligt ovanståendes utsago skulle kvarnägaren
kunna dämma upp till cirka 61.80 m utan påverkan på
sjön vid ovannämnda medelvattenföring.
Vid höga vattenflöden är det Frändeforsån i sig som är den
dämmande sektionen. Lutningen är helt enkelt för svag
(0.13‰) och det för med sig att ån ej klarar att avbörda så
mycket vatten utan råheten är för stor. Åns bredd har även
en viss påverkan.

• Marksättningar har fortgått. T.ex. har de områden som
avvägts i samband med 1955-års invallningsföretag på
flera ställen sjunkit omkring 0.80 m.

• Vad gäller Forsane Kvarn & Såg, Forsane 1:8 är
pegelskalorna rätt avvägda. Däremot har det hänt att
kvarnägaren vid något tillfälle överträtt sin vattendom vid
mycket höga vattenflöden, eller vid något tillfälle då
isbildningar gjort att dammluckor ej kunnat öppnas.
Vid Gunnarsberg 1:2:s invallningsföretag kunde endast en
begränsad del avvägas. Av de 350 m som avvägdes på
vallen mot Futtenkanalen, fanns det 11 partier som
understeg vattendomens utsatta krönhöjd på 63.40 m med
0.15 m eller mer. Vallen var även bristfällig på bredden.

• Vid den ytavvägda betesvallen konstaterade vi att 70-80 m
från nuvarande sjökant på 61.50 m skulle komma att
läggas under vatten, vid riktigt höga vattennivåer på cirka
63.00 m. Vid fastigheten Vik 4:1 sjönära betesvall har
mycket låga marknivåer uppmätts, vilket tyder på fortsatta
marksättningar. Vid ovan nämnda vattenstånd skulle
markområden flera hundra meter från sjökanten och inåt
land läggas under vatten.

• Vid höga nederbördsmängder under höst, vinter och vår
stiger sjöarna vid Hästefjord snabbt. Detta sker troligen av
fler orsaker – avdunstningen är mindre vid dessa årstider,
sjöarna har ett stort nederbördsområde och Frändeforsån
har inte har tillräcklig avrinningsförmåga (för stor råhet).
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