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1. LÄSANVISNING 
OCH NÅGRA DEFINITIONER

Denna rapport beskriver vilka mål och strategier som vi anser bör gälla 
för landets våtmarker. Underlaget för bedömningarna finns i en bakgrund 
som anges i kapitel 4. Här beskrivs våtmarkernas funktioner och värden för 
biologisk mångfald liksom hur människan nyttjat eller exploaterat dem i historisk tid. 

Rapporten inleds med varje organisations motiv till våtmarksengagemanget, 
därefter följer ett målkapitel som beskriver vad vi anser bör uppnås för 
våtmarkerna i Sverige.

Strategikapitlet beskriver hur man bör gå tillväga för att nå målen. Dessa 
strategier är långsiktiga och kan ta lång tid att genomföra. Därför har vi 
ytterligare ett kapitel som beskriver vilka åtgärder som behöver göras omedelbart.

I slutet av rapporten  har vi tagit med fem lyckade exempel på 
genomförda våtmarksprojekt av olika slag som genomförts i landet.

Definitioner 
Ett ord kan betyda olika saker för olika människor, därför har vi valt att definiera vad vi menar med
några begrepp som används i rapporten:

AVRINNINGSOMRÅDE: Avrinningsområdet är det landområde från vilket nederbörden förr eller
senare kommer ut som vatten i vattendraget (som kan vara en bäck, en å eller en älv). 

BEVARANDE: Alla typer av åtgärder som syftar till att naturmiljön, dess ekosystem och arter ska
kunna finnas kvar för framtiden och naturliga processer ska kunna fortgå.

BIOLOGISK MÅNGFALD: Variationen av arter, deras gener samt ekosystem.

BIOTOP: Område av en viss naturtyp som näringsrik sjö, lavtallskog, fjällhed.

BLÅTT SKIKT: Områden med sjöar, vatten och våtmarker som blåmarkeras på skogsbruks-
kartor och där särskild naturhänsyn tas.

EKOSYSTEM: Ett system av samspel mellan olika arter och deras miljö.

FUKTHEDAR/FUKTÄNGAR: Öppen fuktig till våt mark på mineraljord utan påverkan av 
limnogent eller marint vatten.
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HYDROLOGISK RESTAURERING AV VÅTMARK: Återskapande av naturlig hydrologi i våtmark med
skadad hydrologi.

HÅLLBART NY TTJANDE: Aktiviteter som jakt, fiske, rekreation, bete etc. som på ett uthålligt sätt bru-
kar naturresurserna och tar hänsyn till den biologiska mångfalden.

INTERNATIONELL STATUS: Våtmarken har internationella värden enligt Natura 2000, Ramsar,
Biosfärområde, Världsarvsområde mm, och kan ses som en kvalitetsstämpel.

KULTURMILJÖ: Område som har spår av äldre kulturer och mänskliga aktiviteter eller där äldre
kulturyttringar bevarats, ex fornlämningar, i lång tid betad eller slåtterhävdad mark, eller äldre
byggnader .

KVÄVEFÄLLA: Ett område (ofta våtmark) där kväveföreningar tas ur ett vattensystem genom att 
kvävet avgår i  kvävgas eller lagras i biomassa.

LIFEFONDEN: Europeiska Unionens fond för naturvård. Går huvudsakligen till projekt som berör
Natura 2000-områden.

LIMNOGENA VÅTMARKER: Våtmarker som påverkas av limnogent vatten, d.v.s. vatten från sjöar 
eller vattendrag

MARINA VÅTMARKER: Våtmarker som påverkas av marint vatten, d.v.s. havsvatten.

MYRAR: Samlingsnamn för mossar och kärr. Torvbildande våtmarker.

NATURA 2000: Europeiska Unionens system för skyddade eller bevarade naturmiljöer och 
områden med vissa artförekomster.

NYSKAPANDE AV VÅTMARK: Anläggande av våtmark där sådan ej funnits tidigare.

RAMSAR: Den internationella våtmarkskonventionen som skrevs i staden Ramsar.

RASTLOKAL: Område där fåglar kan rasta/vila under flyttningen.

RESTAURERING: "Återställande i ursprungligt skick", se hydrologisk restaurering och vegetations-
restaurering.

SKYDD: Lagstadgat förbud mot åtgärder som kan skada våtmarken.

SKÖTSEL: Löpande åtgärder, exempelvis bete och slåtter, som syftar till att vidmakthålla våtmarkens
värden.

SUMPSKOGAR: Skogsklädda våtmarker (ej tallmossar).

VEGETATIONSRESTAURERING AV VÅTMARK: Avverkning/röjning/fräsning etc. i igenvuxen våtmark.

VILT: Vilda fåglar och däggdjur.

VMI: Våtmarksinventering i Sverige enligt naturvårdsverkets metod för översiktlig våtmarksinven-
tering.

VÅTMARK: Fuktig och våt mark med grundvattenytan nära under, i eller över markytan samt grun-
da vattenområden med vegetation som myrar, sumpskogar, fuktängar, fukthedar, strandängar,
mader, vassar och grunda vattenområden med vegetation.

VÅTMARKSTYP: slag av våtmark (sort), exempelvis högmosse, lövsumpskog, bladvassar.

ÅTERSKAPANDE AV VÅTMARK: Anläggning av våtmark där sådan tidigare funnits.
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2. SAMMANFATTNING 
INKLUDERAR FÖRKLARING TILL VAD DOKUMENTET SYFTAR TILL.

En totalförlust på en fjärdedel av den ursprungliga våtmarksarealen och hydrologiska 
skador på 2/3 av kvarvarande våtmarker, föroreningsskador och brist på hävd har skapat 
en situation som hotar våtmarkernas funktioner och biologiska mångfald. 

Åtgärder för att minska hoten har vidtagits, huvudsakligen under de senaste två 
decennierna, men de är långt ifrån tillräckliga. Mindre än 5 procent av Sveriges myrar 
har hittills skyddats genom områdesskydd och siffran är ännu lägre för övriga våtmarks-
typer nedanför fjällkedjan. Miljöbalken erbjuder flera möjligheter till skydd för våtmarker
idag men saknar regleringar av hur våtmarker ska återställas, restaureras eller skötas. 

Endast fyra promille av torrlagda våtmarker har återställts, dessutom används metoder som
inte leder till att målen kan uppnås. Alltför få våtmarker omfattas av bete eller slåtter.
Dessutom saknas adekvat samordning, kompetensnivå och samarbete i de insatser som görs.

Vi anser att det nu finns ett akut behov av att stärka insatserna för Sveriges våtmarker.
Bra mål har formulerats i de nationella miljömålen, men de behöver också kompletteras.
Insatserna för våtmarkerna måste genomföras utefter en bra utarbetad strategi baserat på
samarbete och medverkan från centrala aktörer som markägare, brukare, intresseorganisa-
tioner och myndigheter. Samhället har med omfattande bidragssystem gynnat utdikningen
av våtmarkerna. Vi anser det därför skäligt att samhället ställer tillräckliga resurser till för-
fogande för att motverka de negativa effekter dikningen har lett till. I det fortsatta presen-
teras vårt förslag till sådan strategi.
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3. FÖRORD

Vi som arbetat fram detta förslag till våtmarksstrategi, VÄRLDSNATURFONDEN WWF, SVERIGES

ORNITOLOGISKA FÖRENING, SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET och VÅTMARKSFONDEN, ser våt-
marksarbetet som en viktig fråga för landskapets framtida utveckling och nyttjande. 

Sammanlagt representerar vi över 400 000 medlemmar och supporters. Bland oss finns
fågelskådare, jägare och naturvårdare och allmänt naturintresserade som har ett stort
intresse för och kunnande om våtmarker. Det är något som förenar oss. Vi har samarbetat
med att ta fram mål och strategier för våtmarksarbetet i Sverige. Vi föreslår därför här ett
nytt sätt att arbeta med våtmarker där vi utgår från en helhetssyn och utökat samarbete
mellan berörda aktörer. Vi anser att det idag saknas koordinering, systematik och resurser
för ett framgångsrikt våtmarksarbete. Vi förväntar oss att regering, riksdag och berörda
myndigheter tar krafttag för att höja kvaliteten på våtmarksarbetet. 

Världsnaturfonden WWF, 
Lennart Ahlgren, ordförande

Våtmarker, sjöar och vattendrag utgör naturens blodomlopp. Såväl människan som många
växt- och djurarter är för sin överlevnad helt beroende av dem. Därför har WWF valt våt-
marker och sötvatten som ett av sina prioriterade arbetsfält. Visionen är att våtmarker,
sjöar och vattendrag  ska finns kvar i landskapet i sådan omfattning och i sådant tillstånd
att mångfalden av deras ekosystem är bevarad och arterna som är beroende därav har
livskraftiga populationer inom sina naturliga utbredningsområden. Deras funktion som
vattenresurs i landskapet för människor, växter och djur ska bibehållas liksom deras funk-
tion som biologiska filter, klimatutjämnare och utjämnare av vattenflöden. Människans
nyttjande av denna resurs ska vara uthållig och inte skada den biologiska mångfalden.
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I WWF:s globala strategi ingår att arbeta för nätverk med skyddade och bevarade våtmark-
sekosystem över hela världen. Målet är att 250 miljoner hektar ska vara skyddade eller
uthålligt nyttjade i världen senast 2010. I strategin ingår även att verka för bevarandet av
ekologiska processer i vattendrag och deras våtmarker. Minst 50 avrinningsområden ska
omfattas senast 2010. I Europa arbetar WWF för att detta ska bl.a. ske genom tillämpning
av EU:s vattendirektiv. Slutligen kommer WWF genom sin påverkan på myndigheter och
företag verka för att all vattenanvändningen ska miljövänlig och hållbar. WWF kommer
också att rikta uppmärksamhet mot vattenkrävande grödor, exempelvis bomull, och 
deras miljöpåverkan.

I Sverige fokuserar WWF sitt arbete på att initiera och stödja modellprojekt för våtmarker
som exempelvis Tåkern, Kristianstads Vattenrike, och Asköviken samt vattendrag som
Klingavälsån, Piteälven, Smedjeån etc. WWF har även av tradition ett starkt engagemang
vad gäller artinriktade projekt för särskilt utsatta våtmarks- och sötvattenarter som utter,
vit stork, flodpärlmussla, groddjur och orkidéer. Lika viktigt är arbetet med att påverka
myndigheter och beslutsfattare till att öka våtmarksskyddet och skapa ekologiska nätverk
exempelvis genom Natura 2000 samt att minska förorenings- och närsaltbelastningen på
sötvattenekosystemen. Dessutom satsar WWF på att stödja forskning, utredningar och
inventeringar som rör våtmarker och deras funktioner.

För att nå målen räcker inte WWF:s arbete och inte heller andra enskilda aktörers insatser.
Det som krävs är ett utökat samarbete, en gemensam strategi och utökade ekonomiska
resurser för svenskt våtmarksarbete. Därför har WWF tagit initiativ till att en samarbets-
grupp med företrädare för oberoende organisationer bildats för att ta fram föreliggande
strategi.

Sveriges Ornitologiska Förening SOF, 
Lars Lindell, Ordförande 

Vattnet och våtmarken är källan till liv i dubbel bemärkelse. Våtmarken utgör också en
källa till upplevelser. På många sätt och för många är den levande våtmarken en inkarna-
tion av fågelrikedom. Rördrom, skedänder, brushanar i brokiga dräkter, skrattmåskör och
sothönstrumpeter, sällan är det så lätt att fascineras av fåglar och djur som vid den levande
våtmarken. Vattenrall, skärfläcka, svarttärna, gulärla – de är många som väcker intresse.

Intresset är grunden för engagemang. Våtmarker kräver engagemang just nu. Få naturty-
per har misshandlats så grundligt som de grunda vattnen. Utdikningsraseriet under 1800-
och början av 1900-talet kostade mycket om vi mäter i fågelarter och antal. 
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I beskrivningar över 1800-talets fågelfauna anar vi en fågelrikedom som gör att vi gärna
vrider klockan tillbaka. Fler våtmarker ger en rikare fågelvärld. Det gäller det som i all-
männa ordalag kallas "mångfald", men det gäller också de grunda vattnens särskilda fåglar,
inklusive de som i brist på våtmarker hamnat på den röda larmlistan. Dessutom har sam-
hället kommit till insikt om den verkliga nyttan av våtmarker –  vattenområden anläggs nu
för att dämpa vattenflöden samt ta upp kväve och andra närsalter.
Det är en stor angelägenhet för SOF – nationellt, i regionalföreningar och klubbar – att
medverka i ett utvecklande av våtmarker. Det kommer att gynna och förstärka fågelfaunan.
Projekt som Kristianstad Vattenrike, Hornborgasjön, Kvismaren, Tysslingen, Angarn,
Hjälstaviken och Asköviken inspirerar. Fler våtmarker kommer också att förstärka 
människors fågelintresse. Det intresset är många gånger en garant för fågelskyddet, både i
våtmarker och i andra betydelsefulla naturmiljöer.

Svenska Jägareförbundet, 
Owe Wiktorin, Ordförande 

De flesta av våra viltarter nyttjar våtmarkerna i större eller mindre omfattning. Vissa arter
är helt bundna till våtmarksbiotoper, med tillgång till öppet vatten, bl.a. simänder, dykän-
der, gäss och bäver. Flertalet av viltarterna nyttjar dock våtmarkens randzoner, t.ex. skogs-
höns, dalripa, klövvilt, mink, kråk- och måsfåglar.

Jägare har i alla tider sett sambandet mellan våtmarker och vilt, och har under många
decennier anlagt och vårdat viltvatten för att gynna både fåglar och annat vilt.

Svenska Jägareförbundet har ca 200 000 medlemmar i Sverige som är djupt engagerade 
i viltvård och jakt. Svensk Våtmarksfond bildades år 1995 på initiativ av Svenska
Jägareförbundet och i samarbete med Sveriges främsta naturvårdsorganisationer.

Jägarnas och markägarnas intresse av att nyskapa och restaurera våtmarker ökar stadigt
och deras arbete kommer alla tillgodo; viltet, jägaren och samhället.

Svenska Jägareförbundet ser det som en självklarhet att jägarnas samlade erfarenheter och
kunskaper tas tillvara bl.a. i form av en Våtmarksstrategi för Sverige, och i arbetet med de
nationella miljömålen.
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Svensk Våtmarksfond, 
Lars Ingelmark, Ordförande 

Svensk Våtmarksfond bildades 1995 i syfte att informera och sprida kunskap om våtmar-
kers betydelse och stödja åtgärder för hur man bevarar, skyddar återskapar och vårdar 
våtmarker av olika slag och då särskilt för deras fågelliv.

Naturtyper som sumpskogar, myrar, vattendrag grunda sjöar och havsstränder är alla 
våtmarker och har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Kunskapen om våtmar-
kernas ekologi och funktion har visat att de också fungerar som naturliga näringsfällor 
och då främst för kväve och fosfor.

I äldre tider var våtmarkerna livsviktiga för bonden, fiskaren och jägaren. Här fanns det
rena vattnet och ett rikt djur- och växtliv som då kunde vara avgörande för människors
överlevnad. Människans användning av våtmarkerna har på några hundra år förändrats
totalt men djurens och växternas behov av dessa marker kvarstår.
Behovet av odlingsmark satte igång en omfattande utdikning under 1700- och 1800-talet.
Därmed försvann de mest produktiva våtmarksområdena och nu är omkring 70 procent 
av den areal våtmarker som vi hade vid början av 1900 talet borta. Situationen är inte unik
för Sverige. Vi finner den i de flesta länder.

Vi har på senare tid förstått att alla våtmarker i Sverige är en del av ett internationellt nät-
verk av häckningsbiotoper, rastlokaler och övervintringslokaler för fåglar som sträcker sig
från tundran till långt ner i Afrika. Vi har också insett att vi inte längre kan förbruka eller
förstöra våtmarker som betyder så mycket för rent vatten till oss själva.
Fonden har arbetat för att våtmarker av hög kvalité kunnat restaureras eller återskapas från
Skåne till Norrbotten. Sammanlagt 170 våtmarker på tillsammans 3000 hektar har blivit
till efter rekommendationer från Fondens forskningsråd. De minsta är på något hektar 
och de största på 250 hektar.

Behovet av fler våtmarker av hög kvalité är fortfarande mycket stort.

För Våtmarksfonden har samarbetet med övriga organisationer visat att det är en nationell
utmaning att effektivisera våtmarksarbetet i vårt land samt att arbeta fram policy och 
strategi som har en bred förankring hos markägare, myndigheter och politiker för att 
styra arbetet.    
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4. BAKGRUND

4.1 Vad är våtmark? 
Begreppet våtmark har vuxit fram som ett samlingsnamn för en mängd fuktiga och våta
miljöer som egentligen inkluderar vitt skilda ekosystem. Våtmarker innefattar n a t u rt y p e r
alltifrån fjällfuktängar till mangroveträsk, naturtyper som i naturvetenskapliga sammanhang 
faller in under vitt skilda "serier" såsom skogar, ängar, myrar och sjöar.

Den internationella Våtmarkskonventionen trädde i kraft år 1975. Den undertecknades i
staden Ramsar i Iran och kallas därefter allmänt för Ramsarkonventionen. Det var den 
första internationella naturvårdskonvention som antogs och visar att man redan på 70-talet
erkände våtmarkerna som en av jordens viktigaste ekosystem. I konventionen inkluderar
man i våtmarksbegreppet marskområden, kärr, myrar eller andra former av rörligt, stilla-
stående, temporärt eller permanent, sött, bräckt eller salt vatten till ett djup av 6 meter
under lågvattennivån.

Definitionen återspeglar en fokusering på sjöfåglar och andra fågelarters behov av grun-
dare vatten och våt mark. Detta märks framförallt på att man tagit med sjöar och havsom-
råden ned till 6 meters djup, områden som bäst beskrivs just som sjö och hav samt att man
avstod från att nämna viktiga fuktiga/våta ekosystem som sumpskogar och fuktängar.

När Naturvårdsverket i Sverige initierade den riksomfattande våtmarksinventeringen VMI
utreddes en lämplig avgränsning av begreppet våtmark. Till att börja med insåg man att
sjöar och hav med vattendjup på 6 meter inte var lämpliga i detta sammanhang. Deras 
ekologi behandlas lämpligast under sjö- och havsteman. Jämförelser gjordes också med
kanadensiska våtmarksinventeringar, som kommit till samma slutsats. Det framstod också
att det var lämpligt att inkludera naturområden med den gemensamma nämnaren ytligt
vatten som förutsättning för ekosystemets existens. Därigenom var inte bara den viktigaste
grundförutsättningen gemensam, utan även hotbilden, nämligen förändring av hydrologin,
exempelvis genom dikning eller dämning.
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Definitionen för VMI bestämdes till följande:
Våtmark är sådan mark där vatten under en stor del av året, finns nära under,
i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden. Gränserna 
för hur nära markytan vattnet kan finnas i en våtmark varierar. I de flesta fall 
kan vegetationen användas för att skilja våtmark från annan mark. Minst 50% 
av vegetationen bör vara "hydrofil", d v s fuktighetsälskande, för att man ska 
kunna kalla ett område för våtmark. Ett undantag är tidvis torrlagda bottenom-
råden i sjöar, hav och vattendrag, de räknas till våtmarkerna trots att de kan 
sakna vegetation.

Vi har i denna rapport valt att följa ovanstående definition, som innefattar följande
våtmarkstyper:
MARINA VÅTMARKER av varierande typer finns utmed hela vår kust. Det gemensamma är att
deras vattenförsörjning till övervägande del kommer från havet.  Sammantaget täcker de en
mycket liten areal. Marina våtmarker kan utgöras av marskområden, marina strandängar,
vassar och mader och grunda, permanenta eller temporära vattensamlingar som skonor och
flador. De mer "äkta" marina våtmarkerna, med speciella salttåliga vegetationstyper, före-
kommer mest i Västkusten och Skåne. I de marina våtmarkerna ingår också tidvis expone-
rade lerbottnar och grunda vattenområden med ålgräs. Dessa våtmarker har mycket höga
värden som "barnkammare" för fiskar och har en hög artdiversitet bland lägre djur.

LIMNOGENA VÅTMARKER är våtmarker som försörjs av vatten från sjöar och vattendrag. Även
dessa har en relativt liten utbredning i landet areellt sätt.  Här förekommer en stor mängd
våtmarkstyper som limnogena strandskogar, buskmarker, strandängar, mader, flytblads-
vegetation, grunda vatten med undervattensvegetation samt vassbälten. Dessa typer före-
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kommer ofta blandade, övergående i varandra med en stor variation inom gradienten vatt-
tenstrandvegetation till landstrandvegetation. Ibland förekommer även viss torvbildning, 
då torven blandas med svämsediment, och sumpkärr kan uppstå. I de limnogena våtmar-
kerna förekommer ofta i det naturliga tillståndet en markant vattenståndsvariation. Denna
vattenståndsvariation är tillsammans med flödesvariationen för ekosystemen mycket viktiga
naturliga störningsprocesser som skapar erosion, sedimentation, dynamik mm som i sin tur
utgör förutsättningar för flera ekosystem och arter. I många fall har denna vattenståndsva-
riation hämmats av vattenregleringar som låser fast vattennivåer och flöden, varvid effekter
som massutbredning av vassar kan uppträda. De olika limnogena vegetationstyperna är
anpassade efter varierande sammansättningar i vattenkemin, exempelvis utefter variations-
gradienten oligotrofi –mesotrofi och eutrofi och efter en pH-gradient. Även här har männ-
niskans påverkan kraftigt försämrat förutsättningarna för oligomesotrofa samhällen genom
övergödningen och för basiskt anpassade ekosystem genom försurningen.

SUMPSKOGAR (samlingsnamnet för de skogtäckta våtmarkerna) förekommer spritt över hela
landet, ofta som integrerade delar av skogslandskapet eller som övergångszon mellan myrar
och torrare skogar. Sumpskogar och deras funktioner har i stor utsträckning förstörts eller
försämrats genom ovarsamt skogsbruk och utdikningar. Rena barr eller lövsumpskogar
förekommer, men det vanligaste är att sumpskogarna innehåller en blandning av löv- och
barrträd med varierande sammansättning. Lövsumpskogar förekommer mest utmed vatten-
drag eller sjöar i form av strandskogar.
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MYRAR: Huvuddelen av landets våtmarksareal utgörs av torvbildande våtmarker där vit-
mossorna är den för torvbildningen viktigaste växtgruppen. Vanligen måste det finnas ett
minst 3 dm tjockt torvlager för att våtmarken ska kallas för myr, men undantag görs för
rikkärren som ibland kan ha ett mycket tunt torvlager. Kärren (minerotrofa myrar), myrar
som åtminstone till viss del påverkas av fastmarksvatten, är den vanligaste myrtypen. Norr
om Limes Norrlandicus påträffas bl. a. mönstrade sådana med strängar och flarkar. Här
förekommer även blandmyrar, dels med strängar eller, kanske mest frekvent, en mosaik-
artad blandning av kärr och mosseelement. I södra och mellersta Sverige är mossar
( o m b ro t rofa myrar, myrar som får sitt vatten enbart från direkt nederbörd) vanligast.
Ofta är de svagt välvda, men även riktiga högmossar med mäktiga torvlager före k o mm-
m e r. Myrarna kan vara, öppna, buskbeklädda, glest eller tätt trädbevuxna. Överg å n g-
ar/överlappningar mot sumpskog är vanlig i det senare fallet.
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ÖVRIGA VÅTMARKER: Till denna grupp förs fuktiga eller våta marker som varken är stränder
eller torvmarker. Exempel på dessa är vissa typer av fukthedar och fuktängar. I fjällen före-
kommer dessa typer ganska frekvent, ofta i en mängd övergångar mot andra våtmarkstyper.
I övriga delar av landet är de mycket hävdberoende och växer snabbt igen om de inte betas
eller slås, undantaget vissa fukthedstyper i västra Sverige, som återfinns i myrkanter i kan-
ten på sjöar och vattendrag.

HÄVDADE VÅTMARKER, ofta limnogena våtmarker eller fuktängar/fukthedar, är idag att
betrakta som hotade ekosystem på grund av upphörandet av traditionell hävd utan konst-
gödsling. Genom ersättningssystem och naturvårdsinsatser finns idag vissa betade våtmar-
ker bevarade (exempelvis i anslutning till fågelsjöar), medan den slåtterhävdade våtmarken
är utrotad i stora delar av landskapet och endast fragment kan hittas på ett fåtal ställen

Fig. 4 
Olika kärrtyper



4.2  De olika våtmarkstyperna och deras värden 
U t b redningen av olika våtmarkstyper följer en tydlig regionalitet. Huvuddelen av Kontinental-
e u ropa har överlag en sparsam förekomst av våtmarker medan norra Europa är betydligt våt-
m a r k s r i k a re. Sverige täcks av en högmossezon i Götaland och huvuddelen av Svealand, en pals-
m y rzon längst i norr, alpina våtmarkstyper i fjällen och en s.k. aapamyrzon  (zonen med norr l ä n d-
ska myrkomplex) som täcker större delen av landets yta. Aapamyrzonen innehåller myrkomplex
med bl.a. olika typer av strängmyrar. Denna region är unik för Norden, delar av Ryssland väster
om Ural och en mindre del i Nordamerika. 

En betydande mängd av Sveriges växter och djur påträffas i eller i anslutning till våtmarksmiljö-
e rna. Få naturtyper innehåller motsvarande mängd art e r. Figur 6 visar att nära hälften av kärlväxt-
a rt e rna, en tredjedel av mossart e rna, hälften av fågelart e rna och tre fjärdedelar av våra landmoll-
lusker förekommer i våtmarker. 

I vattnets naturliga kretslopp, från nederbörden genom avrinningsområden, via grundvattnet och
v i d a re ut i haven, spelar våtmarkerna en mycket viktig roll. Här bromsas vattnet upp, en del av-
dunstar och vattnets avrinning jämnas ut. Utdikning orsakar snabbare avrinning och ett torr a re
l o k a l k l i m a t .

V å t m a r k e rna fungerar också som naturliga reningsverk för det vatten som passerar igenom dem.
Är våtmarken torvbildande kan part i k l a r, vissa kemiska föreningar och tungmetaller läggas fast i
t o rven. En annan viktig aspekt är att så kallade denitrifikationsbakterier, som lever i det gru n d a
vattnet, kan omvandla kvävet i vattnet (bl. a. i form av nitrat) till ofarlig kvävgas. Detta gör att våt-
m a r k e rna kan kallas "kvävefällor". 
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I många våtmarker bildas torvlager som kan vara åtskilliga meter djupa. Dessa våtmarker
kallas myrar. I torvlagren råder syrefria förhållanden vilket gör att vissa organiska bildning-
ar bevaras, exempelvis pollen och andra växt- och djurdelar. Eftersom torvlagren kan
åldersbestämmas får man genom de organiska lämningarna information om hur ekosyste-
men och landskapet har sett ut tusentals år tillbaka. Så länge dessa våtmarker finns kvar
med opåverkad hydrologi finns också sådana "naturliga historiska arkiv" kvar vilka ger möj-
lighet till framtida forskning. 

Torvbildningen innebär att det kol som växterna anrikat från luftens koldioxid lagras upp 
i torven. Torvbildningsprocessen minskar därigenom mängden koldioxid i atmosfären.
Utdikning av torvmarker leder till att torven förmultnar och oxideras vilket får motsatt
effekt, en ökning av koldioxidtillförseln till atmosfären.
Våtmarkerna har, särskilt i norra Sverige, betydelse för bärproduktionen. I första hand 
tänker man på "myrarnas guld" – hjortronen, men även tranbär och blåbär kan förekomma
i stora mängder.

Mängder av andra organismer är också beroende av våtmarker vid rinnande vatten. I en
liten skogsbäck kan det finnas många hundra smådjur per kvadratmeter och av Sveriges
140 fiskarter lever 53 i sötvatten.  Många djur tillbringar hela sitt liv under vattenytan, till
exempel snäckor, musslor, kräftdjur, iglar och maskar. Andra, som skinnbaggar och vattenlevande
s k a l b a g g a r, tillbringar det mesta av sin tid på vattenytan. Flera insektsarter tillbringar en stor del
av sitt liv i vatten för att sedan flytta sig upp på land, som dagsländor och tro l l s l ä n d o r. 
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Vilt som älg, rådjur och räv tar sig ned till strandkanten för att dricka, liksom många fågelart e r.
Utter och bäver är exempel på däggdjur som tillbringar nästan hela sitt liv i vatten.

Vattendragen fungerar också som korridorer där djur och växter kan förflytta sig. Laxfiskar
vandrar upp och ned i vattendragen. Vattenlevande insekter flyter med nedströms och fly-
ger uppströms för att lägga ägg, till exempel dagsländor. Växtfrön sprids med vattnet.
Fåglar använder vattendragen som ledlinjer då de flyttar och fladdermöss jagar insekter
över vattenytan. Dessutom transporterar och omvandlar vattnet näringsämnen och parti-
klar som vi inte ser.

Våtmarker har många olika funktioner:
 De är viktiga ekosystem och livsmiljöer för växter och djur
 De fungerar som spridningskorridorer för växter och djur
 De är biologiska/naturliga reningsverk för näringsämnen och partiklar
 De skapar många andra viktiga och speciella livsmiljöer, till exempel 

strandskogar och översvämningsområden
 Kolfällor
 Historiska arkiv
 Klimatreglering
 Hydrologi
 Landskapsbildare (processer/morfologi)
 Rekreation/upplevelser
 Jakt/fiske
 Bärplockning

Våtmarker minskar transporten av näringsämnen i diken och vattendrag där näringsämnen
utlakats från åkermark Om våtmarker anläggs på åkermark minskar också utlakningen från
det aktuella området i och med att marken ställs om från jordbruksproduktion med gödsel-
användning till en våtmark som "renar" vatten från näringsämnen. Våtmarker kan om de
är rätt utformade minska vattnets innehåll av både kväve och fosfor. Därför är våtmarker är
en viktig del i vattenvårdsarbetet och bör utvecklas. Om regeringens miljömål "Ingen över-
gödning" ska nås förutsätter det en omfattande satsning på att anlägga våtmarker. I sektors-
målet för jordbruket med målet att minska utlakningen av kväve med ca 10 000 ton till
2020 förutsätts att 12 000 ha våtmarker skapas. Våtmarker är således en nödvändig del av
arbetet för att nå de nya miljökvalitetsmålen. Det förutsätter också att dessa nya våtmarker
anläggs så att de fungerar som näringsfällor med stor förmåga till retention. 

Våtmarkerna utgör viktiga hydrologiska beståndsdelar i vattnets kretslopp. Ett avrinnings-
område utan sjöar, småvatten, våtmarker och andra vattendrag har små vattenmagasine-
ringsmöjligheter och genom att samla upp tillrinnande vatten från omgivningen kan våt-
marken lagra och sprida vatten till sin omgivning. Avrinningsområdets förmåga att magasi-
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nera vatten avspeglas bl.a. i recessionen, dvs. hur snabbt vattenflödet avklingar efter ett
häftigt regn (Bergström 1994). Områden med långsam recession (långsamt avklingande
vattenflöde) får en jämnare vattenföring som dessutom sjunker långsammare under torrpe-
rioder än områden med små magasineringsmöjligheter (Bergström, 1995). 

Beroende av topografin kan landskapet indelas i så kallade inströmnings- och utström-
ningsområden. Markens kapacitet att ta hand om nederbörd beror dels av växtlighetens
behov av vatten och dels genom att vatten infiltrerar marken och bildar grundvatten.
Under vegetationsperioden tar oftast växterna upp större delen av vattnet från nederbörden
men under vintern infiltrerar marken mycket vatten till grundvattnet eller så rinner det
bort via vattendragen. Marker som på detta sätt tar hand om vatten och bildar grundvatten
kallas för inströmningsområden och ett exempel är mossarna.

Det vatten som infiltreras via inströmningsområdena söker sig sedan genom marklagren
till vattendragen men kan ibland komma upp till ytan igen i landskapets lågpartier. Dessa
områden där det sker en avtappning av grundvatten kallas utströmningsområden och
exempel är på sådana är källor, och vissa typer av kärr och sumpskogar. Dessa våtmarksty-
per tar emot vatten från omkringliggande fastmark och är därf ö r, jämfört med mossen, mer rika
på mineraler och ibland även närsalter. Kärr och sumpskogar kan vara mycket varierande bl.a.
b e roende på under- och omkringliggande markers topografi, geologi och hydrologi. 

De olika våtmarkstyperna och deras ekosystem har ibland formats under mycket lång tid
utifrån de hydrologiska och hydrokemiska förutsättningar som råder på platsen. Årtusen-
den av specifik vattenförsörjning till ett område har ibland skapat kärr med unik mikroto-
pografi. På kärrets yta kan finnas strukturer som upphöjda strängar tvärs lutningsriktning-
en som dämmer blötare lösbottenkärr (s.k. flarkar). I både strängarna och flarkarna har
successivt karaktäristiska vegetationstyper bildats som är helt kopplade till de hydrologiska
strukturerna. Förändring i tillströmning, vattenkvalitet etc. av det vatten som försörjer ett
sådant kärr kan slå undan förutsättningarna för strukturerna, deras vegetationstyper och
därmed kärrets hela ekosystem. Andra strukturer inom såväl kärr, mossar och sumpskogar
är dråg,  dvs. utsträckta partier där vattnet rör sig snabbare, och speciella vegetationstyper,
ofta med örtinslag utbildas, eller slukhål. Runt mossarna förekommer strukturer som
exempelvis laggar (smala kärrpartier närmast fastmarken), randskogar och tuvor. Källor
räknas ofta som en hydrologisk struktur och kan återfinnas inom olika våtmarkstyper.
Källorna markerar en koncentrerad grundvattenutströmning och här återfinns unika 
vegetationstyper med växtarter som nästan enbart påträffas vid källor. Även faunan i källor
är sannolikt unik, men den är inte så väl undersökt.

I dag har alla olika typer av våtmarker i varierande utsträckning påverkats av någon typ av
dränering. Syftet med en dränering eller markavvattning är att i varierande omfattning
avleda ytvatten, vatten i luftzonen och/eller att sänka grundvattennivån i ett område. 
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Dränering är ett vittomfattande begrepp som omfattar markavvattning, dikning, vattenav-
ledning, vattenbortledning, kanalisering, kulvertering, rätning och rensning. Skiljelinjerna
är inte alltid klara mellan dessa begrepp. 

Genom att bland annat dränera våtmarksmiljöer, sänka sjöar eller rensa eller räta vatten-
drag kortas vattnets uppehållstid i de olika vattenmiljöerna. På detta sätt sänks avrinnings-
områdets vattenmagasinerande förmåga. Genom att ta bort flödeshinder eller räta ut vatt-
tenfåran i ett vattendrag ökar man även vattenhastigheten och vattendraget får en snabbare
recession. Flödestopparna kan bli både korta och höga i ett rensat vattendrag jämfört med i
motsvarande, orensade eller orätade vattendrag. Denna typ av åtgärder ökar stressen både för
den akvatiska floran och faunan men ökar även risken för erosion på bottnar och stränder. 

Dikning betyder upptagande av dike för dränering. Dikningens hydrologiska effekter är
inte helt självklara och beror av ett flertal faktorer. Dikningar kan utföras på olika sätt och
på olika typer av mark. Jordart, växtlighet, markfuktighet, grundvattenytans nivå, dikning-
ens omfattning, omgivande topografi och dikningsområdets belägenhet inom avrinnings-
området har alla betydelse för slutresultatet. 

Effektiv dikning av odlingsmark, rensning eller rätning av vattendrag och andra liknande
ingrepp har bland annat medfört att de "tillfälliga" våtmarkerna, dvs. områden som står
under vatten under en kortare period och då främst på våren, minskat i antal. Till dessa
områden hör exempelvis lågliggande åker- eller betesmarker, strandängar och strandbeten,
fuktängar och mader, som ofta ligger i anslutning till sjöar eller vattendrag. 

Hög nederbörd i kombination med en lägre avdunstning och lägre transpiration via vege-
tation gynnar uppkomsten av fuktiga och blöta miljöer. Värme och fukt däremot gynnar
växternas fotosyntes och gör att evapotranspiration ökar och därmed också vattenför-
brukningen. Genom kalavverkningar inom skogsbruket minskar transpirationen och ökar
både den totala vattenavrinningen samt flödestopparnas storlek i mindre vattendrag. Det
medför att även att flödestopparna blir mer frekventa. Dessutom förstärker markberedning
och skyddsdikning i regel avrinningseffekterna efter en kalavverkning. Under torra förhåll-
landen kan dock dessa åtgärder reducera flödestopparna eftersom en sänkt grundvattenyta
gör att regnet till en början går till att mätta den torra marken och först därefter bidrar till
att öka avrinningen från området (Bergström, 1994). Härmed ges en större magasinerings-
förmåga i de torrare marklagren (Lennart Henriksson, WWF).

De flesta viltarterna nyttjar våtmarkerna i större eller mindre omfattning. Vissa arter är
helt bundna till våtmarksbiotopen, med tillgång till öppet vatten (t.ex. simänder, dykänder,
gäss, bäver, bisam). Flertalet av viltarterna nyttjar dock våtmarkens randzoner (t.ex. skogs-
höns, dalripa klövvilt, mink, kråkfåglar, måsfåglar).
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Viltet i anslutning till våtmarker ska ses som en viktig och förnyelsebar naturresurs. Jakten
i våtmarker ger avkastning i form av bl.a. värdefullt viltkött och skinn, förutom re k re a t i o n
och friluftsliv. De jaktbara art e rna ska nyttjas på ett klokt och långsiktigt sätt, b la genom jakt.

De flesta fiskar nyttjar öppna och djupare vatten för större delen av sitt liv, men de grunda
vattnen och våtmarkerna är av stor betydelse för många fiskarter, ex nyttjar malen grunda
videbuskbeklädda stränder för sin lek, vassar och andra fiskarter nyttjar bladvassbestånd
och öringen lever av insekter i en näringskedja som härrör från nedfallande blad från
strandnära lövsumpskogar och andra lövskogar. Ett vattendrag med stor variation på våt-
marks- och vattenbiotoper skapar ett livskraftigt akvatiskt ekosystem som gynnar många
fiskarter.

Myrarna
Våtmarker som skapar torv kallas med ett samlingsnamn myrar. Torv byggs upp av ofull-
ständigt förmultnade växtdelar. Torven innehåller en stor mängd kol som växterna tagit
från luftens koldioxid genom fotosyntesen. Torven har huvudsakligen bildats efter den
senaste istiden och torvens djup kan vara avsevärd, ibland upp till 10 m. Nybildningen av
torv har varierat i tid och rum, och är till stora delar klimatstyrd. Störst torvbildning sker
under humida (fuktiga) förhållanden. 

Globalt sett har man uppskattat att torv står för ungefär en tredjedel av allt markbundet
kol i världen, motsvarande 455 miljarder ton. Myrarnas torvproduktion skapar en  årlig
tillväxt av 0,07-0,08 miljarder ton kol per år. I Sverige uppskattas kolinnehållet i torv till 
ca 6 miljarder ton kol.

Myrarna fungerar som en sorts "kolfälla" i naturen. När myrarna dikas ut frigörs det b u n d-
na kolet i torven och omvandlas till koldioxid. Om för många myrar dikas ut i världen riskeras en kli-
matförändring eftersom koldioxiden är en så kallad "växthusgas".

Anledningen till att det kan bildas en myr är en kombination av tillräckligt blöt mark och
syrebrist. Syrebristen uppstår framförallt när vattnet står still, eller rör sig mycket litet. De
döda växtdelarna förmultnar inte som i vanlig torr/frisk mark utan läggs på hög.
Förmultningsprocessen behöver nämligen syre. Men åren blir denna packe döda växtdelar
tjockare och tjockare och benämns torv.

Syrebristen innebär ett problem för många kärlväxter, de måste nämligen andas syre med
sina rötter. Flera specialiserade myrväxter som många starrarter och vattenklöver har där-
för löst detta problem genom att ha kanaler som för med sig luft ner till rötterna .
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Myrar är nästan alltid naturligt näringsfattiga miljöer. Nästan ingen fosfor eller kalium når
myrarna och kvävetillgången är oftast mycket låg.

En majoritet av myrarna domineras av olika arter vitmossor. Det är ofta dessa som bygger
upp själva myrens ytlager, och när det gäller mossarna så är ofta deras tillväxt på höjden
helt beroende av vitmossor. Vitmossorna är kraftigt specialiserade för att klara de relativt
svåra förhållanden som råder på en myr med höga vattenstånd vid regn och låga vid torka,
syrebrist och näringsbrist. Vitmossorna är konstruerade för att hålla vatten. När det regnar
suger vitmossorna åt sig så mycket vatten att deras vikt kan öka 30 gånger! De har speciella
vattenhållande celler och ett växtsätt som underlättar för kapillär vattentransport. I de fatti-
ga myrmiljöerna producerar vitmossorna stora mängder vätejoner för att kunna ta upp
näring i form av andra joner. På detta sätt försurar vitmossorna sin omgivning och bidrar
till att försvåra nedbrytningen och öka torvtillväxten.

Den sura och syrefattiga torven gör att organiskt material bevaras mycket bra i torven.
Eftersom torven kan vara tusentals år gammal rymmer den ett helt arkiv av döda växt- och
djurdelar vilka kan berätta för oss hur den biologiska mångfalden såg ut långt tillbaka i
tiden. Dessa lämningar skulle annars ha multnat bort för länge sedan. Torvens olika lager
kan dateras och därför utgör myrarna en sorts historiska arkiv som inte kan återfinnas på
annat håll. Till och med flera tusen år gamla människor och föremål som skapats av männ-
niskor har hittats i torven.

Nordeuropa skiljer sig markant från övriga Europa  när det gäller myrarnas utbredning.
Detta beror inte bara på klimatskillnader utan även på det stora exploateringstryck som
funnits mot myrarna sedan medeltiden i före detta myrrika länder. I flera av de hårdast
exploaterade länderna återstår mindre än 20 % av den ursprungliga myrarealen. I länder
som Belgien, Danmark och Schweiz har nästan alla myrar skadats på ett eller annat sätt. 
På Irland är i stort sett alla högmossar som inte blivit naturreservat exploaterade av torv-
brytning. I Nederländerna återstår endast några få procent av de ursprungliga myrarna
som en gång täckte nästan hälften av landet. Finland har tidigare haft en större myrareal 
än Sverige, men dikningar och skogsplanteringar har förstört stora arealer och idag är
Finlands myrareal mindre än Sveriges. Även i Sverige har stora myrarealer försvunnit (ca
12%), men ännu finns orörda, eller nästan orörda myrar kvar, framförallt i norra Sverige.
Totalt finns mellan 4 och 5 miljoner hektar öppna eller halvöppna myrar i Sverige i  natur-
ligt, eller nära naturligt skick. Sverige har därför ett mycket stort ansvar, i ett internatio-
nellt perspektiv, att bevara myrarna.

Myrar bildas  1) genom igenväxning av en sjö, 2) genom försumpning av fastmark eller 3)
genom "primär myrbildning" –när inlandsisen drogs tillbaka eller när ny mark kommer
upp genom landhöjningen
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Beroende på framförallt klimatförhållanden och variationer i hydrologi och vattenkemi
finns en stor mängd olika myrtyper i Sverige. Få andra naturtyper kan uppvisa den mängd
olika vegetationstyper som myrarna.

Man brukar urskilja två huvudtyper av myrar: mossar och kärr. Mossarna får allt sitt vatten
direkt från nederbörden, så vattnet har inte fått något tillskott av näring eller mineraler
från fastmarken. Mossarna är därför näringsfattiga och har lågt pH-värde och ett fåtal väx-
ter kan leva här, som t ex hjortron, kallgräs, tuvull och ett antal vitmossarter. Kärren får ett
tillskott av vatten från fastmarken, antingen som grundvatten eller ytvatten. Ofta kan kärr-
ren slutta lite grann vilket kan minska syrebristen. pH-värdet är högre än mossarnas och
tillgången på mineraler är bättre. Betydligt fler växtarter kan därför leva i kärren. Här
kommer starrarterna in, liksom ängsull och vattenklöver. Om omgivningarna är kalkhalti-
ga, eller tillgången på mineraler god kan speciella s. k. rikkärr bildas. Dessa är överlag
mycket sällsynta i Sverige och hyser den artrikaste floran av alla myrar. Inslag av orkidéer
brukar vara ett kännetecken för dessa kärr. Rikkärren är också den viktigaste miljön i
Sverige för landlevande snäckor. Där grundvatten koncentrerat strömmar ut ur marken bil-
das källor, som ofta skapar ett speciellt källkärr. Dessa kan likna rikkärren i sin karaktär och
ofta finns här en unik uppsättning mossarter.

I norra Sverige hittar man myrar där mindre mosseytor och kärrytor är blandade. Dessa
myrar kallas blandmyrar. Mosseytorna kan ofta ligga som smala strängar tvärs över myren
och ibland blir myren alldeles tvärrandig av mossesträngar med kärr emellan sig – s. k.
strängblandmyrar. Här hittas också tvärrandiga kärr, där även strängarna har kärrvegetation
och mellanrummen är blöta s k flarkar -strängflarkkärr. I den nordligaste delen av landet
och i delar av fjällen finns en myrtyp som närmast hör till ett arktiskt klimat, palsmyren.
Palsar är stora "bullar" av torv som fryser upp av marktjälen. Den frusna torven i palsarna
tinar inte upp ens under sommaren.

Myrarna kan vara öppna, men det är också mycket vanligt att det växer träd på dem. Man
kan hitta alltifrån 1-2 m höga martallar till tät lågvuxen skog. En karaktäristisk mossetyp är
tallmossen med ett heltäckande krontäcke av tallar och skvattram eller andra ris i fältvegetatio-
nen. Även skogskärr med tall, gran, björk eller al är vanliga. Dessa är torvbildande och hör där-
för till myrarna, men de kan lika ofta kallas sumpskogar eftersom de är "blöta skogar".

På myrarna häckar ca 45 våtmarksarter. Av dessa är minst tio arter, smålom, sädgås, blå
kärrhök, myrsnäppa, brushane, dvärgbeckasin, svartsnäppa, gluttsnäppa och grönbena,
mycket beroende av biotopen. De har 50 % av den beräknade totala populationen häck-
ande på högmossar eller myrar. Samtliga dessa arter är i huvudsak koncentrerade till norra
Sverige. Arterna är - med undantag för gluttsnäppa och grönbena  - sällsynta i Sverige med
populationer understigande 5000 par. Myrkanterna är även viktiga för skogshöns som tjä-
der, orre och dalripa. En alltför intensiv exploatering av norra Sveriges myrar skulle kunna
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utgöra en negativ påverkan på dessa arter. Det har visat sig, bl.a. i Härjedalen, att torvin-
dustrin är mest intresserad av att bryta stora, öppna och våta myrar. Dessa myrar har ofta
det rikaste fågellivet.

På sydsvenska högmossar är det framför allt tre arter som är speciellt skyddsvärda, nämli-
gen smålom, ljungpipare och storspov. Dessa är beroende av stora öppna högmossar.
Smålommen har krav på myrgölar. Storspoven som är akut hotad i södra Sveriges jord-
bruksbygder har här en restpopulation i de sydsvenska högmossarna. Det är alltså av vitalt
intresse att högmossar större än 50 hektar undantas från exploatering.  

Sumpskogar
Ett fuktigt, vått eller helt vattentäckt markskikt skapar nya ekologiska dimensioner i en
skog. Utöver den biologiska mångfalden som är knuten till träden i form av vedlevande,
trädlevande eller generellt skogslevande växt- och djurarter tillkommer en mängd ytterli-
gare arter och växt- eller djursamhällen. Ett sumpskogsbestånd uppvisar ofta en betydligt
högre artdiversitet jämfört med de omgivande, torra/friska skogen, beroende på att sump-
skogsbeståndet innehåller både typiska skogsarter och fuktighetskrävande arter.

Att många sumpskogar är särskilt värdefulla idag beror på att de ofta undgått intensivare
skogsbruk, de blir en sorts "skogsbruksrefugier". Död ved, lövträd, varierade åldersstruktu-
rer mm, som flera av skogens rödlistade arter är beroende av, finns idag kvar i betydligt
högre utsträckning i sumpskogarna än i andra skogstyper i den brukade skogen. 

En kontinuerlig tillförsel av temporära substrat är en förutsättning för de arter som är
beroende av dessa miljöer. En naturlig sumpskog med jämn spridning i åldersfördelningen
skapar kontinuerligt död ved, omkullfallna träd och håligheter i marken efter de kullfallna
träden. Svamp-, lav- och mossarter på den murkna veden, liksom mossor och ryggradslösa
djur som lever i de blöta småhålorna, är beroende av att dessa ständigt nybildas. 

Många sumpskogarter är känsliga för solinstrålning. Om en sumpskog kalavverkas uppstår
uttorkningseffekter och därigenom utslagning av torkkänsliga arter. Dessutom är risken
stor för kontinuitetsbrott i bildandet av de temporära substraten. Det är närapå en praktisk
omöjlighet att bedriva skogsbruk som samtidigt tillgodoser behovet av kontinuerligt nyska-
pande av samtliga mikromiljöer. Av ekologiska skäl bör därför skogsbrukare rekommende-
ras att helt avstå från avverkningar av naturskogsartade sumpskogar.

En annan förutsättning för många arter och växt- och djursamhällen, som är beroende av
sumpskogarnas fuktiga eller blöta markskikt, är en lång och obruten hydrologisk och
hydrokemisk kontinuitet..
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I det forntida skogslandskapet där naturliga processer till fullo kunde verka, var skogsbrän-
der regelbundet förekommande. Branden kunde också dra fram på olika sätt i landskapet.
Högre liggande partier, brann av naturliga skäl oftare än lägre liggande fuktigare marker.
Sumpskogar som blev kvar i svackorna kunde då tjäna som "refugier" där arter som inte är
anpassade för brand kunde överleva, exempelvis långskägg (Usnea longissima). Frön eller
sporer från skogsväxter i sumpskogen kunde åter spridas till de nedbrunna områdena som
på detta vis återkoloniserades. Många djurarter kunde i sumpskogen och i andra våtmarker
rädda sig undan branden och återkomma då branden slocknat. De omfattande bränderna
har nu upphört genom bl.a. aktiv brandbekämpning. Sumpskogarnas betydelse som refugie
finns dock kvar då effekterna av skogsbrukets föryngringsavverkningar i viss mån liknar
resultatet efter en brand.

En annan viktig naturlig process var, och är fortfarande i mer ostörda landskapsavsnitt, de
ständigt återkommande översvämningarna av skogar utefter älvar, åar, bäckar och vissa
sjöar. Dessa skogar brukar kallas strandskogar och förs vanligen till sumpskogarna. Vattnets
rörelser och fluktuationer liksom isbildningar vintertid orsakar regelbundna störningar i
marken och på vegetationen. Jord och växtmaterial rivs bort, sediment anrikas och träden
skadas på stammar och rötter. Vattendrag letar sig nya fåror, naturliga fördämningar brister
och slår ut hela eller delar av bestånd där nya skogsgenerationer efterhand växer upp. Även
denna naturliga störningsregim har gynnat många arter. Blottade jordytor gynnar markle-
vande växters möjlighet till frö- eller sporföryngring. Död ved skapas kontinuerligt till
gagn för många vedlevande insektsarter, hålbyggande fågelarter och epifytiska (trädle-
vande) kryptogamer. Arter knutna till unga trädgenerationer och buskmarker har ständig
tillgång till sina livsmiljöer. Genom människans ingrepp har hundratals mil av de naturliga
vattendragen dikats ut, rätats, kanaliserats, fördjupats, reglerats eller dränkts av stora vatt-
tenregleringsmagasin. De naturliga hydrologiska störningsprocesserna har därmed avbru-
tits i avsevärda delar av det svenska skogslandskapet.

Den naturliga föryngringen i en orörd sumpskog som ej eller endast sällan utsätts för
brand (s.k. brandrefugie) sker successivt träd för träd eller som en liten grupp av träd. Ett
träd dör på rot eller faller i blåsten och bildar en rotvälta. I hålet som bildas efter trädet
bildas en liten vattensamling. Med tiden växer vattensamlingen igen och nya träd etableras.
Det samma sker längs den nedfallna stammen då den murknat ordentligt (s.k. lågaföryng-
ring). Denna interna beståndsdynamik skapar i sumpskogarna en stor variation i substrat
och blöthet. Vidare uppstår en mängd olika typer av stubbar. De har varierande höjd, grov-
lek, brottytor och härrör från både barr- och lövträd. 

Dessa befinner sig i olika nedbrytningsstadier och på detta sätt skapas ett mycket stort
antal ekologiska nischer. Sumpskogarnas trädbaser, som ofta kan vara förtjockade (s.k.
socklar) tillhör en av de intressantaste ekologiska nischerna. Allt detta i kombination med
flerskiktade bestånd och blandad trädslagssammansättning, ger upphov till en fantastisk
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mångfald av ekologiska nischer vars motsvarighet inte återfinns hos några andra svenska
skogsekosystem.

Eftersom så många skilda skogstyper –strandskogar, översilningsskogar, fuktiga och våta
barr- och lövskogar inryms i begreppet sumpskog, följer att en mängd arter kan före-
komma i denna miljö. Sammantaget är sumpskogen en av norra Europas mest artrika 
skogsekosystem. I en naturlig sumpskog utan eller endast med marginell mänsklig påver-
kan, uppstår en mängd olika "livsrum" som gynnar artmångfalden. Små sådana livsrum,
som karaktäriseras av vissa element eller strukturer inom en biotop, brukar kallas ekolo-
giska nischer. Dessa nischer innehåller ofta en eller flera specialiserade arter. Sumpskogen
är en av de skogstyper som sammantaget innehåller störst variation på ekologiska nischer.

Exempel på ekologiska nischer som kan hittas i de naturliga sumpskogarna och som är 
viktiga för många arter av svampar, lavar, mossor och ryggradslösa djur är: Gamla träd,
luckighet, olika typer av naturliga stubbar, skrymslen, fläkta lövträd, torra grenar och
kvistar på träden, slutenhet, senvuxna träd, döende träd, rotvältor, block, hög humiditet,
rörligt ytvatten, torrakor.

På mikronivån finns små ekotoner, gränsen mellan vatten och mark runt trädbaser, tuvor
etc. i sumpskogen, som är särskilt viktiga för ryggradslösa djur . Det kan vara jordlöpare,
mollusker, kortvingar, dykarbaggar eller vattenbaggar som lever i vattnet men vars larver
förpuppar sig på land. Den rika förekomsten av insekter i sumpskogarna utgör föda för
rovinsekter, grodor och fåglar. På våren förekommer i många sumpskogar enorma mäng-
der fjädermyggor som utgör rena skafferiet för insektsätande fåglar och fladdermöss. 
Mer än en tredjedel av skogens hotade ryggradsdjur föredrar sumpskogar. Vide- och 
örtrika sumpskogar är goda viltbiotoper genom sin rikliga tillgång på föda. Älg, rådjur,
skogshare och vildsvin kan nämnas som exempel på allmännare arter som gärna utnyttjar
denna miljö.

Fågelfaunan i sumpskogar har jämförts med kringliggande brukade skogsmarker. Vid dessa
undersökningar visar sumpskogarna ett betydligt större (över 30%) artantal och individan-
tal än omgivningen. De typer av fåglar som noteras är sångare och andra insektsätande
tättingar, trastar, hackspettar, skogshöns men även vissa rovfåglar och vadare. Arter som
gynnas av sumpskogar är exempelvis stjärtmes, mindre hackspett, videsparv, dvärgsparv,
enkelbeckasin och skogssnäppa. Sumpskogarna är också viktiga för våra skogshöns.
Tjäderkullarna hittar insekter för sina kullar i kantzonen till sumpskog och myrar.
Orre och järpe hittas ofta i myrkanter respektive sumpig granskog.

En fågelart som kan tjäna som symbol för skogs- och jordbrukets dräneringsiver i södra
Sveriges sumpskogar är den svarta storken – odinsvalan (Ciconia nigra). Arten dog ut i
Sverige på 1930-talet, med stor sannolikhet på grund av den kraftiga decimeringen av 
arealen näringsrika löv- och blandsumpskogar.
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Över 60% av skogens kärlväxter förekommer i sumpskogar. Kärlväxter som är beroende av
sumpskog och som kraftigt missgynnats av kalavverkningar och dikningar är lappranunkel
(Ranunculus lapponicus), tågstarr (Carex tenuiflora), spädstarr (C. disperma), glesgröe
(Glyceria lithuanica), storgröe (Poa remota) och skogslysing (Lysimachia nemorum), knott-
blomster (Microstylis monophyllos) och granbräken.

Även mossfloran är rik. Drygt 150 mossarter förekommer i våra sumpskogar. I norra
Sverige påträffas över en tredjedel av samtliga boreala mossarter i sumpskog.
När det gäller svampar finns en stor mängd arter, exempelvis tickor och skinn, som lever
på barr- eller lövträd i mer eller mindre nedbrutet stadium, oavsett vilken skogstyp det 
är frågan om. 

Mader, strandängar  och andra limnogena våtmarker
Vid sjöar och utefter älvar, åar och bäckar bildas en stor variation på våtmarkertyper bero-
ende framförallt på vattnets rörelser. Vid vattendrag sker en ständig transport av partiklar
som kan sedimentera och fylla ut vissa lugna partier medan marken kan eroderas ut av 
vattnet där strömmen är starkare. Vartefter sedimentationen fyller ut ett markområde,
exempelvis genom deltabildning, blir det svårare för vattnet att ta sig fram och en helt ny
vattenfåra kan eroderas ut. I vissa markslag och vid vissa strömningshastigheter börjar vatt-
tendraget att ringla sig fram efter ett givet mönster – sinusformade slingor som brukar
kallas meandrar. Slingorna blir med tiden större och större och hamnar så långt ut i perife-
rin att vattnet bryter igenom och slingan snörs av från huvudfåran. En sådan avsnörd slinga
brukar kallas "korvsjö" och denna börjar omedelbart växa igen då vattnet blir mer stagnant.
Vassar koloniserar och så småningom utbildas ett kärr och vitmossor eller brunmossor 
vandrar in. Efter många århundraden övergår korvsjön till en sumpskog. Under tiden har
vattendraget utbildat en ny slinga och ny mark har gröpts ur. Den urgröpta marken ger en
strömfåra med kraftigare strandsluttningar med blottad jord, sand eller annat material.
Dessa substrat är viktiga för helt andra organismer än de som lever i korvsjön med många
insektsarter som gynnas av denna specifika miljö. Även vissa mossor och andra kryptoga-
mer kan gynnas. I skogslandskapet skapar det rinnande vattnet speciella nischer som är av
stor betydelse för biologisk mångfald. Nedfallna träd skapar nya strukturer i vattnet som
gynnar såväl vattenlevande som landlevande arter. Sötvattensdjur i vattnet och mossor,
lavar och svampar på den fuktiga döda veden. Död ved från barrträd är positivt för dessa
miljöer eftersom barrträdsveden inte ruttnar lika fort som lövträdsveden. 

Lövträden å andra sidan är mycket viktiga genom att producera löv som faller ned i 
vattendraget, som i sin tur är basen i näringskedjan för såväl nedbrytare som predatorer 
på de senare.  

Längs större älvar och i flackare terräng bildas andra mönster. Även här sker sedimentation
och erosion, men i stället för meandringar bildas varierande lugnvatten och mer kraftigt
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strömmande partier. Vissa lugnvatten vid stranden kan snöras av och s.k. avor bildas, dessa
har dock fortfarande en hydrologisk kontakt med älven genom tillförsel av älvvatten vid
högvatten. Avorna har liksom korvsjöarna ett rikt akvatiskt liv och här hittas ofta specialise-
rade mossarter som jätteskedmossa (Calliergon megalophyllum) och penselkrokmossa
(Warnstorfia trichophylla). På stränder med stark störning från vattenströmningar, vatten-
ståndsfluktuationer och istryckning uppstår öppna vegetationstyper som exempelvis stran-
dängar medan vassar, mader, buskmarker och strandsumpskogar förekommer är betydligt
vanligare. De senare nyttjades dock i slutet av den äldre agrara epoken mycket intensivt
och omvandlades till öppna våtmarker, exempelvis till våtslåttermarker eller strandbeten.
Hävdade limnogena våtmarker har stor betydelse för fåglar och vissa kärlväxter. Ett stort
antal fågelarter gynnas, t.ex. gulärla, skedand, årta, enkelbeckasin och rödbena. 

I grundare vatten med gynnsamma bottenförutsättningar, och gärna med viss vattenom-
sättning, uppstår "undervattensängar" med kransalger eller annan bottenvegetation. Detta
är en miljö som är av stor betydelse för ryggradslösa djur, för fiskyngel och för vissa fågel-
arter. I andra lugna, mer stagnanta vatten med dybildning finns vassar av exempelvis sjösäv
och bladvass i den akvatiska miljön medan mader utbildas i den blöta strandmiljön. Vassar
och mader överlappar och går ofta över i varandra, men maden har mer karaktären av en
blöt strandmiljö, ofta med heltäckande rotfilt eller mosskikt som gör att det går att gå i
maden, men inte i de rena vassarna. Huvuddelen av dessa miljöer har utnyttjats som foder-
täkt i historiskt tid. I det hävdade tillståndet har de mycket stor betydelse för "strandäng-
ens" fågelarter, både för häckande och rastande fågelarter. Större högvuxna vassar av t.ex
bladvass å andra sidan har mycket stor betydelse för en annan fågelfauna som specialiserat
sig på denna miljön, exempelvis rörsångare, sävsångare, trastsångare, rördrom, vattenrall
och småfläckig sumphöna. Det grunda vattnet, prickigt av änder, doppingar och sothöns,
en skränande skrattmåskoloni och ett moln av fjädermygg är en klassisk bild av en svensk
våtmark. Alla imponeras av rikedomen på liv. Grodor, sländor, fjädermygg, dykarbaggar
och en rik vegetation utgör grunden för det rika fågellivet i ett sådant område. Här finns
föda i överflöd. 

Grunda näringsrika vattenområden hör till våra mest produktiva naturtyper. Det ringa
vattendjupet och närsalttillförseln ger förutsättningarna för en rik växtproduktion som i 
sin tur utgör basen för förekomsten av ett rikt djurliv. Olika vegetationszoner finns från
land till öppet vatten. Varje fågelart har sin speciella zon som är optimal för deras krav på
föda och boplats. Detta kan exemplifieras med: tofsvipan på strandängen, enkelbeckasinen
på tuvmarkerna, årta och skedand i den blå bården mellan strand och vass, svarthakedopp-
pingen på grunda områden med lite fisk, brunanden på det öppna vattnet och trastsångaren
i vassruggen. En lång rad av fåglar har anpassat sig till produktiva våtmarker under såväl
flyttningstid som under häckningstid. För änder och gäss fungerar de också som samlings-
platser under sommarens ruggningsperiod då de ger föda och skydd under en kritisk period
i häckningscykeln. 
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Flockar med icke könsmogna tranor flockas gärna i våtmarkernas omgivningar. En rik våt-
mark med gott om groddjur minskar uttaget och därmed skadorna på åkrar.
Under vår och höst är våtmarkerna viktiga rastplatser för änder, vadare och gäss. Det är
därför viktigt att det finns ett nätverk av våtmarker där sträcket passerar och därför är det
angeläget att återskapa fler våtmarker i södra Sverige. Dessa våtmarker bör ligga i syd- och
mellansvenska slättbygderna.

Våtmarksfåglar som exempelvis svarttärna och svarthalsad dopping är knutna till tillfälliga
vattensamlingar som är vegetationsrika, med gott om insekter och lite fisk. Denna biotop
kan skapas genom medveten skötsel. Åtgärder för att gynna denna exklusiva och krävande
grupp av fåglar är också positiva för andra arter. Vissa typer av biotoper som t.ex. fröpro-
ducerande starrmader är särskilt sällsynta. En våtmarks fröbank är en viktig födokälla
under tidig vår för våra simänder.

Marina våtmarker
Vår längsta kustlinje finns utmed Östersjön. Detta "innanhav" utmärker sig genom att 
1) vara ett av världens största brackvattenhav 2) ha en stor salinitetsgradient från nästan
rent sötvatten längst upp i Bottenviken till någon procents salthalt i söder och 3) genom att
ha en kust som särskilt i norr ständigt höjer sig över vattnet –s.k. landhöjningskust. Detta
innebär att våtmarkerna utefter denna kust varierar högst väsentligt från norr till söder. I
norr kännetecknas de av att ha stora likheter med de limniska våtmarkerna samtidigt som
nya våtmarker ständigt skapas genom landhöjningen. En vanlig gradient från vattnet och
några hundra meter inåt land i flackare terräng är a) vassar med ex sjösäv/blåsäv b)
mader/strandängar, c) buskmarker, d) lövskog och e) granskog. Hela denna serie flyttar sig
ständigt utåt varefter landhöjningen sker. Samtidigt avsnörs grunda vikar och s.k. flador
bildas med en karaktäristisk succession från havsekosystem till sjöekosystem. Dessa växer
igen och kustnära kärr bildas, ofta intermediära eller rika på grund av den förhållandevis
goda tillgången till näring och mineralämnen i den "unga" marken. På samma sätt som för
de limnogena våtmarkerna kan välhävdade större kustvåtmarker ha mycket stor betydelse
för fågellivet, särskilt som rastlokaler.

Längst västkusten och i vissa delar av södra Östersjön finns saltvattenstrandängar med väx-
ter som har anpassat sig till den speciella miljön, s.k. salttåliga växter. Dessa växtsamhällen
är unika med arter som glasört mfl. Mindre sänkor i strandängarna är tidvis vattenfyllda av
havsvatten som sedan avdunstar och extremt salthaltig miljö uppstår, s.k. skonor. I grunda
vattenområden ned till några meters djup längs västkusten finns ålgräsängarna, som även
de kan räknas till våtmarkerna. Ålgräsängarna är fiskarnas "barnkammare" och några av
havets viktigaste reproduktionsområden. En annan speciell marin våtmarkstyp är de tidvis
blottlagda lerbottnarna som kryllar av maskar och andra ryggradslösa djur. Dessa områden
är viktiga födomiljöer för många arktiska vadarfåglar under vår- och höstflyttningen, men
också för häckande arter som t ex större strandpipare.
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Fukthedar och fuktängar 
Fuktiga till våta områden som varken är torvbildande eller limnogena/marina förs till
denna grupp av våtmarker. I huvuddelen av landet är de helt beroende av hävd för sin exi-
stens. De har minskat mycket kraftigt i utbredning och fuktängarna hör till våra hotade
våtmarkstyper. En fuktäng som hävdats med bete eller slåtter under lång tid utvecklar en
kärlväxtflora med hög diversitet. På kalkhaltigt underlag finns den exklusiva kalkfuktängen
som nu är så ovanlig att varje känt objekt behöver bevarandeinsatser. Det kan både handla
om att lägga igen dränerande diken och att återfå en bra hävd i form av bete eller slåtter.
Liksom alla naturliga fodermarker är konstgödsling i princip förödande för ekosystemet
under decennier framåt i tiden. Kalkfuktängen innehåller flera specialiserade kärlväxter
som också förekommer i kalkkärren mellan vilka övergångar ofta förekommer. Flera ork-
idéarter är ett karaktäristiskt inslag i kalkfuktängen liksom ett antal snäckarter varav flera är
rödlistade. Fuktängar och fukthedar förekommer rikligast i fjällen, ofta i "ohävdad" form.
Gränsen mellan dem och gränsen till andra våtmarkstyper i fjällen är ofta diffus, de olika
våtmarkstyperna går i varandra. Inventerings och forskningsinsatser vad gäller våtmarker i
fjällen är en prioriterad fråga ur vetenskaplig synvinkel. Fukthedar kan också förekomma i
n e d e r b ö rdsrika delar av västra Sverige, då ofta i gränsen mellan sjöar och fastmark eller i
m y r k a nter.

Fågelarter som kräver särskilda naturvårdsinsatser i våtmarker Källa: Svensson, S., Svensson, M. & Tjernberg, M. 1999. Svensk fågelatlas. Vår fågelvärld, supple-

ment 31, Stockholm, med komplettering av M. Löfroth

ART BIOTOP SKÖTSELBEHOV/SKYDD ANTAL PAR
SVERIGE

Smålom Myrar med gölar Skydd 1300
Smådopping Vegationsrika, fiskfria limn. våtmarker Restaur., förhindra inpl. av fisk 360
Gråhakedopping Näringsrika dammar o sjöar Restaurering, återskapande 750
Svarthakedopping Småvatten (fiskfria) Restaur., förhindra inpl. av fisk 1200
Svarthalsad dopping Grunda fiskfria limn. våtmarker Restaur., förhindra inpl. av fisk 110
Rördrom Bladvass Gynna naturlig,, bladvass, viss hävd 400
Svart stork Sumpskogar, fiskrika vattendrag i Sydsv. Restaurera/återskapa sumpskog 0-1
Vit stork Våtmarker i Sydsverige Återskapa våtmarker 3
Sädgås Större myrkomplex i Norrland Skydd, restaurering 1000
Fjällgås Fjällmyrar och småsjöar, även videsnår Skydd 0-10
Snatterand Grunda limn. och brackvatten Gynna  mosaik vass/vatten 800
Stjärtand Näringsfattiga sjöar i Norrland Hävd avstrandängar 1800
Årta Våtmarker; blå bården Bete 500
Skedand Våtmarker ;blå bården Bete 1900

Brunand Vegetationsrika sjöar, brackv. Gynna måskolonier 1500
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ART BIOTOP SKÖTSELBEHOV/SKYDD ANTAL PAR
SVERIGE

Salskrake Tjärnar, älvsel i Norrland Skydd 300
Blå kärrhök Större myrkomplex i Norrland Skydd, restaurering 85
Ängshök Limnogena våtmarker på Öland Skydd 65
Järpe Sumpskog 100 000
Tjäder Sumpskog, myrkomplex
Vattenrall Större vassbestånd 5 000
Småfl sumphöna Våtmarker, starrzonen Restaurera, skydda översv. mark 120
Kornknarr Extensivt hävdad fuktäng och strandäng Skydd 300
Rörhöna Småvatten, dammar, laguner i vassar 2000
Trana Myrkomplex, grunda sjöar 25000
Skärfläcka Havsstrandäng 1100
Ljungpipare Mossar  och öppna rismyrar Skydd, restaurering 70000 (90% på fjällhed)
Tofsvipa Mossar, samt norrländska myrar Skydd, restaurering 40000 (stor del även på 

åker/betesmark)
Kärrsnäppa Fjällen, strandängar Hårt bete av strandängar 50 000
Myrsnäppa Flarkmyrar i Norrland Skydd, restaurering 3700
Brushane Strandängar, våta myrar ifjällen Bete av strandängar, skydd av myr 57000
Dvärgbeckasin Norrländska myrkomplex
Dubbelbeckasin Översilningsmyrar Skydd, restaurering 1000
Rödspov Hävdad våtmark i Sydsverige Hävd + Minskad jakt i Europa 250
Myrspov Subarktiska myrar 75
Småspov Torrare myrmark och fuktiga fjällhedar 10000
Storspov Mossar samt norrländska myrar Skydd, restaurering 20000 

(även i åker/betemark)
Svartsnäppa Stora myrar i Norrland Skydd, restaurering 7000
Rödbena Strandängar m.fl våtmarker Bete 15000
Dvärgmås Vegetationsrika sjöar med gott om insekterRestaurering 500
Svarttärna Vegetationsrika sjöar med gott om insekterRestaurering 200
Kensk tärna Sandiga havsstränder 300
Småtärna Grunda steniga stränder vid sött och salt vatten 500
Jorduggla Myrar, Strandängar Skydd, restaurering 3500 (även i 

jordbruksmark)
Kungsfiskare Vattendrag, lummiga stränder Skydd, restaurering 300
Vitryggig hackspett Lövsumpskog 10-20
Mindre hackspett Lövsumpskog   4500
Tretåig hackspett  Gransumpskog 6500
Rödstrupig piplärka Alpina myrar med vide i N Lappland 600
Gulärla Sydlig ras Strandängar Bete 10000
Forsärla Strömmande vatten 2000
Vassångare Bladvass vid slättsjöar 10
Trastsångare Bladvassbestånd vid näringsrika slättsjöar 500
Mindre flugsnappare Lövsumpskog 500
Skäggmes Stora bladvassbestånd vid slättsjöar 5000
Pungmes Buskmarker/Lövsumpskogar vid näringsrika sjöar 100
Videsparv Sumpskog, myrkomplex i Norrland 100000
Dvärgsparv Buskiga myrar/sumpskog i Övre Norrland     50



4.3 Hur har våtmarkerna nyttjats och påverkats 
av människan i ett historiskt perspektiv

Inledning
Tidiga bosättningar skedde ofta längs sjöar, vattendrag och kuster där man hade tillgång
till rent och friskt vatten, transportvägar, jakt och fiske. Under människans jägar- och sam-
larperiod var vatten och våtmarker centrala för sin rika produktion av fisk, jaktbart vilt och
i viss mån även vegetabilier. Tidiga stenåldersbosättningar hittas ofta i närheten av vatten
och våtmarker.

När så småningom människan började hålla boskap i stall över vintern fick våtmarkerna
ytterligare en stor betydelse. En stor del av landets våtmarker har under långt tid nyttjats
för slåtter för att få hö till djuren.  Översvämningsmarker och fuktiga marker längs vatten-
dragen var ofta värdefulla betes- och slåttermarker. Genom att markerna regelbundet över-
svämmades tillfördes de näringshaltigt slam och dessa marker gav oftast en god höproduk-
tion även under torra somrar. Efter det att markerna hade slagits på sensommaren släppte
man ofta djuren på dem för bete under resten av säsongen. Ett flertal våtmarkstyper åter-
finns invid öppet vatten av olika slag, t.ex. strandängar, mader, undervattensvegetation,
vassbälten, avor, buskmarker, strandsumpskogar etc. På grund av de naturliga ändringarna
av vattennivån mellan olika årstider bildas strandzoneringar av växter med olika fuktig-
hetskrav och olika vegetationsmosaiker. Naturliga erosions- och sedimentationsprocesser
skapar också en dynamik och ständigt successiva förändringar. De våtmarker som nyttjats
av människan har varit sådana som redan varit naturligt öppna, eller buskmarker och
sumpskogar som avverkats och röjts upp och därmed omformats till en öppen våtmarkstyp.
Strandängen kan vara både en limnisk eller marin fuktäng. Detta beror på  om våtmarken
ligger vid en sjö eller ett vattendrag, eller vid kusten, där de framförallt hittas ovanför den
normala högvattenlinjen. Strandängen översvämmas som regel men torkar normalt upp
under sommaren. Maden däremot ligger nedanför högvattenlinjen och  kan torrläggas
temporärt. Men i regel är den vattenbemängd större delen av året. I norra Sverige använ-
des ofta begreppet raningsmarker  för dessa strandmiljöer. Hela strandområdet användes
förr både till slåtter och till bete. Med kontinuerlig hävd kunde den bibehålla en hög och
jämn foderproduktion samtidigt som den präglade ett rikt växt- och djurliv. Utifrån ett
brukarperspektiv används terminologin "strandäng", "våtäng" eller "våtslåttermark" för alla
strandnära våtmarker som hävdats med slåtter samt strandbeten för de betade våtmarkerna.

Hävden av våtmarker har minskat radikalt under 1900-talet så att endast en bråkdel kvar-
står idag, då ofta med någon form av naturvårdsinriktning av skötseln. De hävdade våtmar-
k e rna med sin karaktäristiska flora och fauna är levande minnen av forna miljöer och det är av
k u l t u rhistoriskt intresse att vidmakthålla hävden samt att re s t a u rera igenväxande våtmarker.
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På vissa håll i landet förstärkte man översvämningarnas gödslande effekt genom att anlägga
kanaler och dämningar som ledde ut vattnet från vattendraget till omkringliggande flack
mark. Härigenom kom man att bilda s.k. översilningsängar eller dammängar. Silängar är
ytterligare en variant men dessa anlades på sluttande mark. Här dämde man ett mindre
vattendrag och ledde in vattnet i grävda diken. Dikena delas sedan upp i allt mindre grenar
och bildar ett slags delta som fördelar vattnet och dess innehåll av näring över ängen. 

I senare tid användes strandvåtmarkerna i högre utsträckning som rena betesmarker.
Vattenståndet i dessa marker har fluktuerat efter årstid och väderlek vilket medfört att
övergångszonerna mellan vatten och fastmark i allmänhet varit breda och blandade. 
Eftersom kärren vanligen har ett betydande inslag av örter, starr- och fräkenväxter så har
dessa marker haft stor betydelse för slåtter och bete i det äldre agrara samhället. På sina
håll kunde "myrslåtter" (slåtter av kärr) vara avgörande för om agrar kolonisation var möj-
lig. Under 1800-talets slut och 1900-talets början förlorade myrarna sin betydelse som slått-
t e rmarker och började istället betas eller dikades ut för att användas som åkermark. I många
fall övergavs dessa myrodlingar helt och kan idag återfinnas i landskapet som "förstörd a "
igenväxande marker som saknar nytta för såväl jord b ruket som för den biologiska mångfal-
den. Flera av dessa kan idag vara lämpliga re s t a u re r i n g s o bjekt. 

Myrarna spelar fortfarande en viktig roll för rennäringen. Myrarna är ofta lämpliga marker
för vår- och höstflyttningen och ger under den tiden värdefullt bete. Myrarna tjänstgör
som flyttningsleder, betesmarker, samlingsplatser samt kalvningsland.

I ett historiskt perspektiv så är det främst under de senaste två århundradena som männ-
niskan har påverkat våtmarkerna som starkast, och då på ett klart negativt sätt. Människans
nyttjande innan dess präglades mer av det vi idag kallar hållbart nyttjande. Att dika ut våt-
marker för att odla jorden är i ett historiskt perspektiv en relativt sentida verksamhet.
Nyttjandet av våtmarken övergick då från att dra nytta av våtmarken i dess befintliga till-
stånd, till att omvandla våtmarken till ett annat markslag och därmed ett helt annat
användningsområde.

Sjösänkningar och våtmarkstorrläggningar inom jordbruket 1840-1960
Under andra halvan av 1800-talet ökade befolkningstillväxten i Sverige. Befolkningen
ökade snabbare än möjligheten att försörja sig och ca. 1 miljon människor emigrerade till
Nordamerika. Under år då vädret och annat gjorde att skörden blev liten uppstod svält och
många människor dog. Sökandet efter möjlighet att producera mer livsmedel tilltog vilket
ledde till att skog uppodlades, våtmarker torrlades och sjöar sänktes för att skapa mer
odlingsbar mark. Staten stöttade arbetet genom att tillhandahålla ekonomiskt stöd och
hjälp med projektering av statens lantbruksingenjörer. Under 1880-talet bildades Statens
avdikningslånefond och Statens avdikningsanslag för att påskynda och systematisera torr-
läggningen. I och med detta ökade takten i torrläggningen. 
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Ett exempel på utdikningen av våtmarkerna under de senaste seklen kan ses på sidan 39.

I Skåne har man beräknat att under en period på ca 150 år har uppemot 90% av den totala
arealen våtmarker och ytvatten försvunnit, vilket radikalt försämrat eller förstört förutsätt-
ningarna för den biologiska mångfaldens överlevnad och för kväveretentionen av ytvattnen. 

Bilden är ett exempel på en våtmark som omvandlats till jord b ruksmark genom sjösänkning. Kvar ligger en rak kanal som

f o rtast möjligt ska leda bort vattnet. Här saknas också skyddszoner vilket gör att vattnet blir grumligt av slam från åker-

marken vid nederbörd och ytavrinning. En hel del närsalter följer här med från åkern rakt ut i vattnet. I detta exempel

skulle förhållandena förbättras avsevärt om skyddszoner anlades.

Liknande utveckling har skett i stora delar av vårt agrara landskap i framförallt  södra och
mellersta Sverige. Hur stor areal som tagits i anspråk för uppodling i Sverige är svårt att
säga med säkerhet. Omfattande sjösänkningar av våtmarkstorrläggningar skedde mellan
1840-1960.

För att erhålla ny odlingsmark sänktes vattennivån i många grunda sjöar. Totalt har ungefär
2 500 sjöar antingen sänkts eller torrlagts i Sverige enligt SMHI, Svenskt Vattenarkiv.

Strax efter sekelskiftet skattade man den odlade torvarealen till 600 000 ha. Om man beak-
tar att våtmarker också kan ha grundare torvdjup än det som vanligen utgör gränsen för
klassning av mark till torvmark (3 dm torvdjup) så bör storleken utdikad våtmark ha varit
betydligt större. På 1970-talet beräknade man den totala arealen åkermark som var system-
täckdikad till ungefär 1 miljon ha. 
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Eftersom det är sannolikt att en systemtäckdikad yta tidigare varit vattenbemängd kan man
dra slutsatsen att den totala våtmarksförlusten i samband med jordbrukets åtgärder torde
utgöra ca 1 miljon ha. 

Om man summerar de medel som utbetalats för s.k. huvudavvattning, dvs. sjösänkning 
och dikesgrävning, är det ca 7,2 miljarder kr. Den mest omfattande verksamheten pågick
under 1930-talet som framgår av bilden. Orsaken är att vid denna period användes torr-
läggning som en motåtgärd mot arbetslöshet. Serien visar också att sedan 1990 har omfatt-
tande medel betalts ut för att återskapa våtmarker i odlingslandskapet.  

Utdikning och uppodling omfattade alla våtmarkstyper, exempelvis myrar, även om skör-
den efter några år blev mager utan tillsats av dyrbart konstgödsel. Idag kan man hitta 
otaliga exempel på myrar med övergivna odlingsförsök och stora skador på den biologiska
mångfalden.

Våtmarksdikningar i skogslandskapet
När det gäller skogbrukets ansvar för våtmarkernas försvinnande är tabellen över antal
kilometer grävda "skogsdiken" per år mellan 1870 och 1990 mycket illustrativ.

Med hjälp av den sammanlagda dikeslängden kan man skatta att minst 1,5 miljoner hektar
våtmarker dikats ut inom skogsbruket de senaste seklen. En annan bild, visar på ett tydligt
sätt med vilken snabbhet skogsbruket expanderat i Norrland. Skogsbilvägarna i sig själva
orsakar hydrologiska störningar på våtmarkerna och har tillgängliggjort stora arealer väg-
löst land för storskaliga avverkningar och dikningar av myrar och sumpskogar.
Det storskaliga skogsbruket, både vad gäller avverkningar och dikningar under bl.a. 1960-
80-talen, visade i många fall en total hänsynslöshet gentemot våtmarkerna. Myrar och
andra våtmarker sågs som hinder och skulle dikas ut. Skyddszoner existerade knappt. Även
om skogsbruket idag är betydligt bättre för miljön måste vi komma ihåg att stora delar av
landskapet är ett i biologiskt hänseende utarmat restlandskap. Tyvärr pågår även idag våt-
marksförstörelse, dels genom illegala dikningar och igenfyllnader, och dels genom framdra-
gande av skogsbilvägar.

Under 1900-talet kom skogbrukets dikningar igång på allvar. Syftet var dels att omvandla
öppna våtmarker till skogsmark och dels att höja virkespro-duktionen i sumpskogar

En annan typ av våtmarksexploatering utgör torvbrytningen. Torvbrytning har i liten skala
pågått under flera århundraden, främst för att få torvströ till ladugårdarna. Senare började
brytningen i lite större skala för att få bränsle till exempelvis glasbruk. Under 1900-talet
började också torven användas som jordförbättringsmedel och större torvtäkter togs upp



för detta ändamål. På 1970- och 80-talen ökade intresset att bryta torv som bränsle till bl.a.
värmekraftverk, så kallad energitorv. Det var framförallt den politiska viljan att hitta
inhemska bränslen som styrde utvecklingen. 

Modern torvbrytning innebär att växttäcket och dess biologiska innehåll tas bort från våt-
marken och torven skalas av lager för lager. En utbruten myr kan 
aldrig återställas. 

När det gäller våtmarker vid sjöar och vattendrag har vattenregleringar och kraftverks-
byggen  orsakat allvarliga problem och som alla vet finns exempelvis inte särskilt många av
våra större norrländska älvar kvar outbyggda idag. 

4.4 Lägesbeskrivning för våtmarkerna
Ovanstående underlag tillsammans med resultaten från den landsomfattande våtmarksin-
venteringen "VMI" (se nedan) är bakgrunden till bedömningen att ca _ av landets
ursprungliga våtmarksareal har försvunnit under de senaste seklen. Av den idag kvarva-
rande våtmarkarealen kan man med utgångspunkt från VMI-data bedöma att ungefär 2/3
av befintliga våtmarker har utsatts för någon form av negativ mänsklig direktpåverkan
(bete/slåtter är inte inräknat). Skogs- och jordbruket bär huvudansvaret medan exempelvis
torvtäkter står för en mindre del av den totala påverkan. 

Sammantaget har vi idag en situation där endast ca 70% av de svenska våtmarkerna finns
kvar i naturligt skick, framförallt med avseende på hydrologin. Dessutom har våtmarkerna
liksom landskapet i övrigt drabbats av luftburna försurande eller gödande ämnen. I vilken
grad detta påverkat våtmarkerna och deras naturvärden är ännu svårt att bedöma. Sannolikt
går det bara att finna nästan helt opåverkade våtmarker i landets nordliga delar . I Figur 11
redovisas fördelningen mellan försvunnen, kvarvarande påverkad respektive opåverkad våt-
marksareal. 

Situationen i de övriga länderna runt Östersjön är till och med värre än den i Sverige. I
vissa länder är nära 90 % av den ursprungliga våtmarksarealen dikad. Totalt beräknas över
20 miljoner hektar våtmarker ha försvunnit genom framförallt dikningar inom Östersjöns
avrinningsområde. Detta är en gigantisk förlust av naturliga närsaltfällor som bidragit till
Östersjöns övergödningssituation. Enligt en skattning skulle kvävehalten i Östersjön vara
10 % lägre idag om dessa våtmarker funnits kvar.

För att belysa våtmarkernas situation i Sverige redovisas här några data från den nationella
våtmarksinventeringen VMI som omfattar landets större våtmarker (>10 ha i södra Sverige
och >50 ha i norra Sverige), samt vissa mindre våtmarker. Det är viktigt att påpeka att
inventeringen berör idag existerande våtmarker och deras status. 
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Figur 8
Större våtmarker i Nossan på 1850-talet.

Figur 9
Våtmarker i Nossan på 2000-talet.

Våtmarker i Nossan i Västra Götaland. Våtmarkerna har markerats i
brunt, cirka 3000 hektar har försvunnit från 1850.
Källa: Historiska Våtmarker, JOnas ANdersson och Hans Oscarsson,
Länstyrelsen i Västra Götaland, rapport 2004:17



Våtmarker som redan tidigt torrlagts och övergått till annan mark omfattas alltså inte.
Inventeringen har utförts av Naturvårdsverket och länsstyrelserna på basis av flygbilder
från 70-, 80- och 90-talen och vissa fältkontroller under 80- och 90-talen. Inventeringen är
idag färdig för hela landet utom i fjällen. 

Den sammanlagda torvtäktspåverkade ytan är ca 150 000 ha med en klar tyngdpunkt i
Jönköpings och Västra Götalands län. Den av vattenreglering (inkl sänkning och dämning)
påverkade arealen uppgår till 56 000 ha med en tyngdpunkt i Östergötlands-,
Södermanlands-, Stockholms-, Uppsala- och Västmanlands län. Den dikningspåverkade
våtmarksytan är sammantaget 1,4 miljoner hektar, med tyngdpunkter i Västra Småländska
höglandet, Dalarna/Värmland och Norrland. Dikningen är den utan tvekan största enskil-
da påverkansfaktorn. I VMI har även graden av påverkan på våtmarkerna klassats. De stör-
sta arealerna opåverkad våtmark påträffas i Dalarna, Jämtland, Västerbottens- och
Norrbottens län. Men bilden är definitivt inte enhetlig i dessa län. 

Våtmarkerna uppvisar en mångfald av "typer" där var och en uppvisar unika ekosystem. Av
denna anledning är det intressant att göra en analys av om påverkansgraden varierar mellan
de olika typerna. 
Eftersom inventeringen bygger på existerande våtmarker omfattas inte sådana som påver-
kats så starkt att de har upphört att existera som våtmarker. Hade dessa varit möjliga att
inkludera skulle sannolikt andelen "stark generell påverkan" mångdubblas. Fuktängarna
uppvisar den största andelen generell påverkan vilket förklaras av att de i stor utsträckning
förekommer i jordbrukslandskapet där diken är vanligt förekommande liksom övergöd-
ningspåverkan från åkermarken. Fukthedarna har störst andel opåverkad areal. Detta för-
klaras av att en stor andel av de i Sverige förekommande fukthedarna ligger i fjällnära
områden där dikningsaktiviteter inte varit lika frekventa som i andra delar av landet. 

Visserligen finns fukthedar även i västra delarna av Götaland där påverkan är större, men
deras sammanlagda areal är mindre. Mossar, som av många betraktas som en allmän rela-
tivt ohotad naturtyp är faktiskt den våtmarkstyp som har störst brist på helt orörda objekt.  

Andra drastiska hot kommer från energisektorn. Detta kan man se exempelvis i trakten av
Sveg i Härjedalen, där stora myrar helt förstörts av torvbrytning. Torvbrytning för fram-
ställning av torvmull är ett annat, om än mer begränsat hot. Torven på kontinenten börjar
emellertid ta slut varför vi befarar att utländska företag nu kommer att vilja bryta torv även
i Sverige.

Ett hot som ofta är svårare att upptäcka är nedfall av olika luftföroreningar, som försurande
eller gödande ämnen. I vårt land är nedfallet av gödande ämnen (speciellt kväve-förening-
ar) ännu inte ett lika stort problem som i många andra delar av Europa (dock kan den
ökade skogsväxten som noterats på skånska mossar bero på ökad kvävedeponering), medan
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försurningen av sjöar och vattendrag är både välkänd och uppmärksammad. Slutligen ska
också påpekas att kalkning av våtmarker, som utförs för att komma till rätta med skadorna
av just försurningen, orsakar stora skador på den naturliga vegetationen i många myrar och
i sumpskogar, eftersom bland annat Sphagnum-arter, vitmossor och levermossor i allmän-
het inte tål kalk.

SAMMANFATTNINGSVIS kan man konstatera att drastiska förändringar och försämringar har
drabbat sötvattenområden och våtmarker i Sverige under de senaste århundradena. Stora
arealer våtmarker har dikats ut och torrlagts, ännu större arealer har en skadad hydrologi
vilket skadat den biologiska mångfalden. Tillgången på ytvatten i Sverige har minskat radi-
kalt. Vattenflödena och vattenståndsdynamiken har förändrats genom regleringar.
Landskapets vattenhållande och nivåbuffrande förmåga har minskat vilket skapat skarpare
vattenståndsamplituder i vattendrag. Till detta ska man föra en omfattande eutrofiering
och försurning som allvarligt drabbat sötvattenekosystem samt miljögiftsbelastningen. 
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Fig. 11
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4.5 Resultat från hittills gjorda insatser 
för bevarandet av våtmarker 

Områdesskydd
Klassiskt naturvårdsarbete genom bildning av nationalparker, naturreservat och naturminn-
nen har bedrivits i Sverige sedan 1900-talets början. Från början inriktade man sig på
områden som man ansåg var så opåverkade av människan som möjligt, varför exempelvis
fjällområden prioriterades tidigt. Orördhetskriteriet och "märklig beskaffenhet" prioritera-
des och det dröjde till seklets sista decennier innan vidden av människans inflytande på
landskapet togs med i värdebilden. Fjäll och sedan "urskogar" och enstaka myrar domine-
rade de områden som skyddades. Under 1980-talet och i fortsättningen uppmärksammades
även det man kallade "odlingslandskapet" (hävdade marker) och våtmarkerna. Rena akva-
tiska miljöer har ännu inte rönt någon större prioritet från Naturvårdsverket i detta samm-
manhang, trots deras stora betydelse för den biologiska mångfalden. Naturvårdsverkets
årliga anslag för områdesskydd har också varit mycket begränsad genom åren, men under
1990-talet beslutade regeringen om successivt ökande anslag. Tack vare en systematisk
inventering av landets större våtmarker (VMI) kunde en skyddsplan för landets myrar tas
fram 1994. "Myrskyddsplan för Sverige" som den hette var landets första plan för områ-



desskydd av en naturtyp. Skälet till att man begränsade planen till myrarna var att de lim-
niska våtmarkerna skulle kräva kompletterande kunskap om de akvatiska värdena liksom i
viss mån även de marina. Bägge dessa miljöer liksom fukthedar och fuktängar har viktiga
hävdaspekter inbakade i bevarandebehoven och dessa löstes inte alltid bäst genom reser-
vatsbildning utan genom avtal med brukare. Sumpskogarna är underrepresenterade i VMI
och sumpskogsinventeringens resultat behövde avvaktas innan en reservatsplan kunde
göras för dessa miljöer. Myrskyddsplanen omfattar ca 340 000 ha oskyddade myrar och
skyddet av dessa beräknas kunna genomföras på 15-20 år. Fram till 2001 hade
Naturvårdsverket genomfört markåtkomst på ca 80 000 ha av dessa där områdesskydd
genomförts eller är under genomförande. Detta innebär att mindre än 5 % av landets myr-
areal är skyddad. Naturvårdsverket planerar att komplettera myrskyddsplanen med
Norrbottens län som inte omfattades 1994 eftersom VMI då inte genomförts i detta län.

Anläggning och återställande med pengar från samhället
1990 kom de första statliga jordbruksstöden till anläggning och återställande av våtmarker
och småvatten. Innan dess anlades främst viltvatten, kräftdammar, bevattningsdammar etc.
Tanken bakom de nytillkomna jordbrukarstöden var ursprungligen att ta jordbruksmark ur
produktion, men även att skapa kvävefällor i anslutning till kust, sjö och vattendrag. 

NYLA-programmet (1990-92) kom till just för att bland annat minska spannmålsarealen
med åtgärder som samtidigt minskade kväveläckaget och gynnade natur- och kulturmiljö-
vården. Man koncentrerade insatserna till slättbygderna i södra och mellersta Sverige.
Sammanlagt anlades ca 530 ha våtmark till ett belopp av 27 miljoner kronor under pro-
gramperioden.

Mellan 1991-95 fanns ytterligare ett anläggningsstöd för våtmarker på åkermark. Detta
kunde man söka tillsammans med omställninsstödet som del av en långsiktig omställning
av jordbruksmark. Under perioden anlades ca 2035 ha i hela Sverige.

1995 kom ett miljöprogram innehållande ett miljöstöd för anläggning och återställande av
våtmarker och småvatten. Åtgärden låg inom den gemensamma jordbrukspolitiken för EU
och målet för åtgärden var 13 000 ha. Vid programmets slut hade man anlagt eller åter-
ställt ca 1800 ha.

Detta första miljöprogram följdes av ett nytt miljö- och landsbygdsprogram (2000-2006)
för Sverige. Under denna programperiod finns det två stöd för våtmarker och småvatten.
Inom det nya anläggningsstödet har hittills (oktober 2002) drygt 538 ha våtmark och små-
vatten färdigstälts i landet, och 510 projekt är under anläggning. Till den nya miljöersätt-
ningen för skötsel av våtmarker har till dagens datum (mars 2002) knappt 100 ha anslutits.
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Under åren 1998-2003 avsatte regeringen 7,2 miljarder kronor för lokala investeringspro-
gram (LIP). Kommunerna kunde då söka LIP-pengar för hos Miljödepartementet och
bidragen har syftat till att bl.a. påtagligt öka takten i omställningen av Sverige till ett eko-
logiskt uthålligt samhälle. Inom kategorin Naturvård och biologisk mångfald gavs utrymm-
me för restaurering av sjöar och vattendrag samt restaurering eller nyanläggning av våt-
marker. Syftet för kategorin var en kombination av ett minskat näringsämnesläckage till
vattendrag och kustområden, samt att återställa våtmarksområden som är viktiga för den
biologiska mångfalden. LIP har hittills (2001) under perioden bidragit med ca 2500 ha.

Fig. 12

Källa: Rapport Sumpskogar, Skogsstyrelsen
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Skogsstyrelsen har också ett nationellt stöd, natur- och kulturmiljöåtgärder i skogen
(NOKÅS), som bland annat kan användas till att restaurera våtmarker. Stödet syftar till att
förbättra natur- och kulturmiljöer i skogsmark och stödet för restaurering ingår som en av
3 åtgärder där markägaren söker och kan få upp till 70 % av de faktiska kostnaderna ersat-
ta. De regionala skogsvårdsstyrelserna förvaltar ca 700 000 kr per år och region.
Våtmarksrestaureringen är en av tre prioriterade åtgärder.

Vägverket anlägger i viss utsträckning mindre våtmarker och småvatten i anslutning till
vägar för att rena smutsigt dagvatten. Även kommunerna gör vissa satsningar på våtmarker
(utöver LIP-satsningarna), exempelvis brukar miljö- och hälsoskyddskontoren informera
allmänheten på olika sätt om våtmarkernas betydelse.

Europeiska Unionens Life-fond kan också finansiera skydd, skötsel eller restaurering av
våtmarker av sådan typ som är upptagen i habitatdirektivets listor, eller för våtmarker av
stor betydelse för fågelarter som är listade i fågeldirektivet. 
Exempel på svenskt våtmarksarbete som bedrivs med stöd från denna fond är skyddet av ett
urval myrar i myrskyddsplanen samt våtmarksarbete på Öland. 

Sammanlagt under perioden (1990-2001) bedöms ca 7500 ha våtmarker och småvatten ha
anlagts med hjälp av statliga medel. Efter kontroller av flera av de mindre anläggningarna
visar det sig dock att flera inte längre fungerar som våtmarker.

Våtmarksarbete som drivits av ideella organisationer och privata markägare
Världsnaturfonden (WWF) har under 40 års tid prioriterat insatser för framförallt interna-
tionellt värdefulla våtmarksområden i världen. Organisationen var starkt 
pådrivande i bildandet av världens första naturvårdskonvention, den så kallade
Ramsarkonventionen för bevarandet av internationellt värdefulla våtmarsområden. 
I Sverige har WWF stött våtmarksbevarandet under 30 års tid genom bl.a. stöd till forsk-
ning, genom lobbying och media, ekonomiskt stöd och sakkunskap. Det direkta våtmarkss-
stödet har framförallt gått till större våtmarker såsom Kristianstads vattenrike, Tysslingen,
Tåkern, Husebymaden, Limsjön, Angarn, Hjälstaviken, Ammarnäs raningsmarker och
Asköviken. Stöd har även gått till mindre våtmarker som exempelvis Södergårdsviken,
Triberga Alby mosse och grodvatten i Skåne. På senare tid har man även prioriterat åter-
skapandet av meandrande vattendrag, exempelvis Klammersbäck och Smedjeån. För att
långsiktigt klara skötselbehoven hos vissa större våtmarker har WWF stött uppbyggandet
av särskilda områdesspecifika fonder som Asköviksfonden och Tåkernfonden.



Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) har under nästan hela 1900-talet arbetat för natur-
skydd i Sverige och därigenom varit en stor föregångare. Föreningens arbete för våtmarks-
bevarandet har framförallt yttrat sig i mediautspel, uppvaktningar hos beslutsfattare och
remissvar.

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) har tagit initiativ till och stöttat en rad olika våt-
marksprojekt runt om i landet. Många regionalföreningar och fågelklubbar är idag engage-
rade i våtmarksrestaureringar som har gett ett uppsving för olika hotade arter. SOF har
arbetat för att våtmarksområden, som ingår i Ramsarkonventionen, ska få ett bra skydd och
skötas på ett vettigt sätt. SOF är även medlem i Wetlands International som är en interna-
tionell organisation för forskning och bevarande av våtmarksmiljöer runt jorden. 

Genom fågelskyddsfonden samlar Club 300, en samling fågelskådare, årligen in en bety-
dande summa pengar som därefter fördelas till fågelskydd. Club 300 har genom "Club
300:s Fågelskyddsfond" bidragit med drygt 2.8 miljoner svenska kronor till fågelskyddspro-
jekt runt om i världen sedan 1991.
Svensk Våtmarksfond bildades 1995 på initiativ av Svenska jägarförbundet tillsammans
med Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), Världsnaturfonden (WWF) och näringslivet.
Sedan 1995 har 20 våtmarker om 1500 hektar restaurerats eller återskapats med ett samm-
manlagt stöd på 800 000 kr från fonden. Ytterligare 180 våtmarker har restaurerats eller
återskapats på sammanlagt 1500 hektar. Till detta kommer den stora mängden markägare,
jägare och andra lokala aktörer som genom egna initiativ arbetat för våtmarker på olika
sätt. Det kan vara genom regionala stiftelser, byföreningar, jaktlag, skogsbolag samt enskil-
da markägare. 

4.6 Vilka resurser finns för våtmarksarbetet idag?
Idag finns det ett flertal satsningar på nationell nivå för att nyskapa eller restaurera våtmar-
ker och småvatten. 

I och med Sveriges Miljö- och landsbygdsprogram 2000-2006 tillkomst fick vi två nya
stödformer för anläggandet och skötseln av våtmarker och småvatten. De båda stöden för-
valtas av Jordbruksverket (SJV) med länsstyrelserna som handläggande myndighet.
Anläggandet av våtmarker och småvatten finns som ett projektstöd med syftet att minska
växtnäringsläckaget från jordbruksmark och för att gynna den biologiska mångfalden i
odlingslandskapet. Projektstödet ges för en viss andel av kostnaderna för att anlägga våt-
marker och småvatten och har en total budget på 189 Mkr under hela perioden. Stödet
lämnas bara utanför mål 1-området, dvs. i de södra delarna av landet, och våtmarken eller
småvattnet ska anläggas på jordbruksmark eller i nära anslutning till jordbruksmark. 
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Knutet till projektstödet är en miljöersättning för skötsel av våtmarker och småvatten.
Syftet med detta stöd är att stimulera en ökning av arealen våtmarker och småvatten på
jordbruksmark och att våtmarker och småvatten sköts så att deras värden för miljön består
eller ökar. Ersättning utgår med 3000 kr/ha och år, med en tilläggsersättning på 800 kr/ha
om våtmarken sköts med slåtter eller bete. Åtagandeperioden för stödet är 10 år för att ge
långsiktig miljönytta. Dock ska de våtmarker och småvatten som anläggs finnas kvar i 20 år
och det är därför möjligt att förlänga sitt skötselåtagande med ytterligare 10 år. (För ytter-
ligare information, se www.sjv.se ). 

Från och med år 2002 (2002-2004) tillkommer ett nytt klimatinvesteringsstöd (KLIMP)
där delar av summan på 900 miljoner har överförts från de lokala investeringsprogrammen
(LIP). LIP ersätts av ett likartat stöd med fokusering på investeringar som minskar utsläpp-
pen av växthusgaser. Inom detta stöd, som kommer att hanteras av Naturvårdsverket,
kommer det eventuellt finnas utrymme för finansiering av våtmarksanläggande. (För ytter-
ligare information, se www.miljo.regeringen.se ).

Naturvårdsverket har ett årligt anslag från regeringen till bildande av naturreservat, natio-
nalparker –och s.k. områdesskydd, samt till skötsel av dessa områden. Skydd av våtmarker
ingår som en del och huvudsakligen arbetar man med att genomföra skyddet av de myrar
som är upptagna i Myrskyddsplan för Sverige som utgavs 1994. Denna plan omfattar ca
340 000 ha oskyddade myrar och skyddet av dessa beräknas kunna genomföras på 15-20 år.
Fram till 2001 hade verket genomfört markåtkomst på ca 80 000 ha av dessa där områdes-
skydd genomförts eller är under genomförande. Naturvårdsverket planerar att komplettera
myrskyddsplanen med Norrbottens län som inte omfattades 1994 eftersom våtmarksinven-
teringen VMI då inte genomförts i detta län.

EU:s LIFE-fond medfinansierar genomförandet av nätverket NATURA 2000. Nätverket
syftar till att värna om vissa naturtyper samt arter och deras livsmiljöer som EU-länderna
har kommit överens om är av gemensamt intresse. NATURA 2000 kommer att omfatta ett
representativt urval av samtliga livsmiljöer av intresse och då i synnerhet prioriterade livs-
miljöer. Dessa områden omfattas av regelverk såsom EG:s direktiv om bevarande av livs-
miljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet), och direktivet om skydd av vilda
fåglar (fågeldirektivet). Grundtanken med skötsel- och förvaltningsplaner är att de ska inte-
grera mänsklig verksamhet med en hållbar utveckling. Inom framförallt fågeldirektivet
betonas skyddet av våtmarker.

Skogsstyrelsen administrerar via skogsvårdsstyrelserna ett stöd för natur- och kulturmiljö-
åtgärder i skogen (NOKÅS). Stödet för restaurering av våtmarker kan ingå som en del.
Markägaren kan söka och få upp till 70 % av de faktiska kostnaderna ersatta.
Våtmarksrestaureringen är en av tre prioriterade åtgärder och de 11 regionala skogsvårdss-
styrelserna förvaltar ca 70 000 per år och region. Totalt spenderades nära 600 000 kr på
våtmarker år 2001 på ca 50 ha våtmark.
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Det finns även andra aktörer inom våtmarksområdet. Det kan vara regionala fonder och
stiftelser, byföreningar, jaktlag, skogsbolag samt markägare. Dessa aktörer agerar oftast på
det lokala planet och antalet varierar mellan olika regioner. Även Vägverket anlägger i
mindre utsträckning våtmarker och småvatten i anslutning till vägarna för att rena smutsigt
dagvatten.

I begränsad omfattning kan även Svensk Våtmarksfond, (www.vatmarksfonden.com )
Världsnaturfonden (WWF) ( www.wwf.se ). Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) 
(www.sofnet.org ), Club 300 (www.club300.se ) bidra med vissa medel för våtmarksa

4.7 Gällande svensk lagstiftning (urval)

Lagstiftning
SKYDD AV BEFINTLIGA VÅTMARKER

Miljöbalken kräver att områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Sjunde kapitlet
tar upp de regler och bestämmelser som kan användas till skydd för våtmarker.

Av 2§ framgår bl. a. att ett mark- eller vattenområde som tillhör staten får förklaras som
nationalpark av regeringen, i syfte att "bevara ett större sammanhängande område av viss
landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick". Naturreservat å
andra sidan, som bl.a. framgår av 4§, instiftas av länsstyrelse eller kommun i syfte att
"bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet".
Områden som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller
livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat. I beslutet om
naturreservat ska myndigheterna meddela de inskränkningar i användandet av området
som krävs för att uppå syftet med reservatet. Det kan exempelvis vara förbud mot schakt-
ning eller mot uppförande av upplag, förbud mot dikning, avverkning eller förbud mot jakt
och fiske. Det kan även innebära att tillträde till området förbjuds under hela eller delar av
året. Kulturreservat är en annan typ av reservat som bildas av samma myndigheter men i
syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap.

Ett biotopskyddsområde är ett mindre mark- eller vattenområde (upp till 5 ha) som utgör
livsmiljö för hotade djur- eller växtarter, eller som på annat sätt är särskilt skyddsvärt. Det
är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, som kan besluta om skydd-
dandet av dessa områden. Besluten kan gälla enskilda områden eller samtliga områden av
ett visst slag inom landet eller delar av landet. Inom ett biotopskyddsområde får man bl.a.
inte bedriva verksamhet som kan skada naturmiljön, men om det finns särskilda skäl kan
regeringen ge dispens.
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Strandskydd råder vid havet, vid insjöar och vid vattendrag. Strandskyddet omfattar land-
och vattenområdet upp till 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd
(strandskyddsområde). Om strandområdet uppenbart saknar betydelse kan regeringen eller
annan myndighet undanta området från skyddet. Inom ett strandskyddsområde får man
inte uppföra anläggningar eller anordningar, eller utföra andra åtgärder, som väsentligen
försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Återigen kan dispens ges om särskilda skäl
finns och det är länsstyrelsen som meddelar.

Vattenskyddsområden får beslutas av länsstyrelsen eller kommunen och är ett mark- eller
vattenområde där man vill skydda grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan
komma att utnyttjas för vattentäkt.
Av miljöbalkens 7 kapitel, 25§ framgår bl.a. att man alltid ska ta hänsyn till enskilda
intressen vid prövning av frågor om skydd av ovan nämnda typer. Inskränkningar i den
enskildes rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelserna får inte
gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.

VATTENLAGSTIFTNINGEN VID ANLÄGGNING ELLER RESTAURERING AV VÅTMARKER

Vattenverksamhet regleras i miljöbalkens 11 kapitel (1998:808) och lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Med vattenverksamhet menar man här bland
annat "åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller
läge,… tillförsel av vatten… samt utförandet av anläggningar och åtgärder för detta,…" 
(2§, 11 kap, miljöbalken). Med vattenanläggning menar man en sådan anläggning som har
kommit till genom en vattenverksamhet, tillsammans med eventuella manöveranordningar
som hör till anläggningen (3§, 11 kap, miljöbalken).
Det är brukarens skyldighet att skaffa sig den kunskap som krävs för att kunna fullfölja den
tilltänkta åtgärden. För all vattenverksamhet krävs det tillstånd om inte undantag ges enligt
11 kap., miljöbalken. Det kan vara lämpligt att ta länsstyrelsen till hjälp för att göra
bedömningen om våtmarken som vattenverksamhet verkar kunna utföras utan tillstånd,
dvs. om det verkar uppen-bart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av verk-
samhetens inverkan på vat-tenförhållandena. 

Brukaren kan inte tvingas söka dispens eller tillstånd. Han kan inte heller hindras från att
ansöka. Varje vattenverksamhetsutövare har rätt att säkra sin verksamhet genom ett till-
stånd även om tillstånd i och för sig inte verkar behövas. Om brukaren väljer att inte söka
dispens eller tillstånd, måste det göras klart för honom att han riskerar att få betala skade-
stånd vid eventuella skador. Detta gäller oavsett om brukaren har rekommenderats att söka
dispens eller tillstånd, eller om han följer länsstyrelsens bedömning att dispens eller till-
stånd inte verkar behövas.
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En annan viktig fråga är om våtmarken påverkar fisk och fiskeförhållanden. Det kan vara
aktuellt om våtmarken ligger i ett fiskförande vattendrag eller har potentiell fiskförande
förbindelse med ett vattendrag. Finns det risk för att den tilltänkta vattenverksamheten kan
skada fisket är man skyldig att utan ersättning vidta, och för framtiden underhålla, behövli-
ga anordningar för fiskens framkomst eller fiskets bestånd. Man är även skyldig att släppa
fram vatten för fiskens framkomst eller fiskets bestånd. Man är även skyldig att i övrigt
uppfylla de villkor som kan behövas till skydd för fisket i det vatten som berörs av vatten-
verksamheten eller i angränsande vattenområde. Det som sägs om fisk gäller även för vatt-
tenlevande blötdjur och kräftdjur.

Ytterligare något att tänka på är om våtmarken genom dämning påverkar ledningar, andra
anläggningar eller grannars marker, eller om vattenavledningen till objektet påverkar andra
flödesintres-sen. Det kan också vara så att våtmarken påverkar driften eller kostnadsfördel-
ningen i en dikningssamfällighet, vilket kan aktualisera omprövning enligt 7 kap.
(1998:812).

En förutsättning för olika typer av vattenverksamhet är "rådighet", dvs. förfogande, över
vattenresursen. I lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (2 kapitlet) tar
man upp just detta. För att få bedriva vattenverksamhet ska brukaren ha "rådighet" över
vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas. Vidare säger man att var och en
råder över det vatten som finns inom dennes fastighet. Denna rådighet kan dock överlåtas
på annan person eller förvärvas tvångsvis. Med uttrycket "rådighet" menar man här såväl
rätten att tillgodogöra sig vattnet, som att vidta olika åtgärder i detsamma i nyttigt syfte,
samt rätten att ta bort eller minska de skadliga verkningar som vattnet kan medföra.

Även staten, kommuner och vattenförbund har rådighet i vissa fall. De har rådighet att
bedriva sådan vattenverksamhet som är önskvärd utifrån allmän miljö- eller hälsosynpunkt,
eller som främjar fisket.

Den som är beroende av att vattenförhållandena består har också en viss rådighet att utföra
åtgärder för att bibehålla vattnets djup eller läge. Detta gäller både rensningar av diken
samt återställande av vattendrag som förändrat sitt lopp. Akuta och nödvändiga till-
ståndskrävande arbeten som krävs för att förebygga en skada, alternativt lagningsarbeten
till följd av en skada, kräver inget tillstånd genast. Ansökan om godkännande av arbetena
ska dock göras snarast möjligt.

Äger man en vattenanläggning är man även skyldig att underhålla den. Allmänna eller
enskilda intressen får inte komma till skada på grund av eventuella ändringar i vattenför-
hållandena på grund av utebliven eller eftersatt skötsel. 

Dikningsföretag består av en grupp brukare som bildar en samfällighet för att dela på kost-
naden av att avvattna ett vattenrikt område till de enskilda brukarnas fördel. Oftast handlar
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det om markavvattning för att få mer brukningsbar mark. Tillståndet till verksamheten
samt anläggningar och rättigheter som hör till verksamheten är gemensamma för delta-
garna (3 kap, 1998:812). Tidiga dikningsföretag var inte begränsade i tiden och kommer att
gälla ända tills dess att de omprövas. Idag kan företagen tidsbegränsas. För markavvattning
krävs tillstånd och ansökan prövas av antingen länsstyrelsen eller miljödomstolen.

4.8 Behov av insatser 
Eftersom skogsbruket är den största areella näningen i Sverige och en stor mängd våtmar-
ker och vatten ingår i det skogslandskap som brukas måste skogsbruket utvecklas så att våt-
marksekosystemen och deras artpopulationer i detta landskap förblir livskraftiga. 
Ett hållbart skogsbruk måste därför inte bara inkludera hänsyn till befintliga våtmarker,
utan även restaurering och återskapande där detta är angeläget. Inom skogsbruket finns
stora möjligheter att restaurera och återskapa våtmarker efter ett och ett halvt sekel av
omfattande dikning. Ett aktivt återskapande av våtmarker i dikade bestånd och sjöar kan ge
ett betydande tillskott av våtmarker.
Skogsbruksplaner är skogsbrukets instrument för skötsel av skogarna. I dessa kan våtmar-
kerna redovisas i klassningar som är lik den som gäller för bestånd i certifierade skogsbruk.
Med hjälp av skogsbruksplanerna kan hänsyn tas till våtmarkerna och vid planeringen av
åtgärder i närliggande bestånd. Detta så kallade "blåa skikt" i planerna är nu på väg att
introduceras och under 2005 planerar flera skogsföretag att föra in de särskilt värdefulla
våtmarkerna. Till detta skick finns också en särskild skötselinstruktion för våtmarkerna och
deras kantzoner.

Det är mycket viktigt att tillgängliggöra så många våtmarker som möjligt för ett hållbart
friluftsliv eller ekoturism. Skälet är dels att öka förståelsen hos allmänheten för våtmar-
kerna, samt det hälsobefrämjande i att människor vistas mer i naturen. På lämpliga ställen
bör våtmarken göras tillgänglig för människor med mindre vana att vistas i naturen samt
för rörelsehindrade personer. Detta sker lämpligen genom ett skonsamt anläggande av par-
keringsplatser, spänger, gömslen och fågeltorn. Informationstavlor som beskriver våtmar-
kens ekosystem och biologiska mångfald är också ett mycket viktigt inslag. Att skapa förstå-
else för nyttjande av våtmarkerna hos allmänhet, markägare, myndigheter och politiker
bidrar till att resurser kan tas fram för bevarande, restaurering och återskapande samt är en
viktigt "marknadsföringsåtgärd".

Myrar liksom vissa sjöbottnar innehåller en viktig dokumentation om hur vegetationen i
landskapet utvecklats under mycket lång tid, i vissa fall ända tillbaka till istiden. I vissa fall
hittas myrar som överlagrats av sediment från istiden. Torven i dessa myrar innehåller såle-
des information som är ännu äldre än den senaste nedisningen. Dokumentationen finns i
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form av bevarade pollen, frön och andra växt och djurdelar. Med pollen som hittas i date-
rade torvskikt kan man analysera vilken typ av vegetation som dominerat under en viss
tidsperiod. Djurdelar som uroxehorn vittnar om en annan fauna än den som finns idag. 

Vissa våtmarker, bl.a. mossar, hör till de ekosystem som är minst påverkade av människan i
Sverige. Här finns unika möjligheter att forska i hur naturliga, mer eller mindre opåver-
kade ekosystem, fungerar. Andra våtmarkstyper som limnogena våtmarker och sumpskogar
har ännu i alltför liten omfattning omfattats av forskning, brister finns på ren grundforsk-
ningsnivå. Därför är det viktigt att ett rikt utbud av hydrologiskt och ekologiskt funktio-
nella våtmarker inom hela bredden av olika våtmarkstyper bevaras för framtiden, för att
möjliggöra forskning för kommande generationer.

När man anlägger eller restaurerar våtmarker bör man alltid ta hänsyn till värdefulla kul-
turmiljöer. En grundregel bör vara att anlägga våtmarker där man vet att det tidigare har
legat en våtmark, eller där det sannolikt har legat en våtmark före en eventuell utdikning.
Gamla våta marker kan som regel spåras genom att titta på äldre kartor. På detta sätt för-
ankras våtmarken i landskapets utveckling ur både ett naturgeografiskt och kulturhistoriskt
perspektiv. I de flesta fall sammanfaller intressena då kulturhistoriskt värdefulla landskap
ofta är sådana som fanns före industrialismens och utdikningens period. I sällsynta fall kan
intressekonflikter mellan kulturhistoria och biologisk mångfald uppstå varvid noggranna
intresseavvägningar måste göras i en prövning hos länsstyrelsen. Det är alltså viktigt att
utreda vilka kulturhistoriska värden som finns på en plats innan våtmarken anläggs.

Inventering
Sverige kan stoltsera med att ha en av Europas mest omfattande metodiskt genomförda
naturvårdsinventeringar av våtmarker (VMI).  Beroende på den stora arealen, särskilt i
norra Sverige, är det dock fortfarande så att endast en mindre del av landets våtmarker är
inventerade i fält. Huvuddelen av objekten i VMI och den likartade sumpskoginventering-
en är endast inventerade med flygbilder. Ett stort behov av kompletterande fältinsatser
finns, särskilt av sumpskogarna. Dessutom måste VMI fullföljas i hela Norrbottens län
samt i fjällkedjan. Objekt som fallit utanför storleksbegränsningarna bör tas med i VMI
och skulle också i större omfattning behöva omfattas av inventering, åtminstone flygbild-
stolkas, eftersom dessa fortfarande drabbas av skador. Inventering som bas för miljööver-
vakning tas upp i det följande.

Miljöövervakning
Den metod som skulle täcka den utan jämförelse största mängden våtmarker är fjärranalys.
Våtmarksinventeringen VMI och sumpskogsinventeringen bygger till stor del på stereo-
tolkning av infraröda flygbilder. Med dessa inventeringar som bas är det fullt genomför-
bart, till en realistisk kostnad, att med regelbundna intervall, exempelvis 10 år, göra
omtolkningar med nytagna flygbilder på dessa objekt. Försök har redan genomförts i bl.a.
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Hallands län. Med denna metod kan översiktliga förändringar i våtmarkernas hydrologi
och vegetation registreras, likaså kan nytillkomna ingrepp i form av dikningar, torvtäkter,
igenfyllnader, vägdragningar, överdämningar etc. registreras. På detta sätt skapas en
utmärkt övervakning av de storskaliga förändringarna i landets våtmarker.

Denna metod måste dock kompletteras med fältinsatser. Upprepning av fältinventeringen
på urval av de objekt som fältinventerats bör göras varvid förändringar på vegetationstyps-
nivå och på hydrologi kan registreras. För dessa objekt bör dessutom fasta vegetationspro-
vytor läggas ut, samt särskilda fågelinventeringar göras (se nedan). På detta sätt skapas en
mer detaljerad övervakning som tjänar som referens till den översiktliga. Inte heller med
denna metod erhålls fullständig information om den biologiska mångfalden, men goda
indikationer kan vinnas.

Som ytterligare komplement krävs därför insatser på artnivå. Ett urval av indikatorarter, i
många fall kan det vara lämpligt med rödlistade arter, ur olika organismgrupper (kärlväxter,
mossor, ryggradslösa djur, ryggradsdjur) bör följas upp på artnivå. Groddjur är ett exempel
på en grupp som lämpar sig tämligen väl och där detaljerad uppföljning redan sker (främst
rödlistade arter). Fåglar är ytterligare en grupp som är lämplig för uppföljning då den stora
kompetensen kan nyttjas hos exempelvis amatörornitologier i Sveriges Ornitologiska
Förening och jägare i Svenska Jägareförbundets viltövervakning.

När det gäller våtmarker som kommer i fråga för restaurering eller återskapande, ställs sär-
skilda krav på miljöövervakning. Dels för att stora resurser läggs ned på den enskilda våt-
marken och dels för att ett stort behov av metodutveckling finns. Detaljerade inventeringar
av hydrologi och biologisk mångfald på vegetationstypsnivå och artnivå bör alltid göras
före och efter insatsen. Ett miljöövervakningsprogram bör också läggas fast inledningsvis.
Exempel på inventering och miljöövervakning av fåglar vid restaurering av våtmarker 
Det är lämpligt att dokumentera fåglar och växter före och efter en naturvårdsåtgärd i en
våtmark. På en miniminivå kan dokumentationen vara i form av en enkel inventering av
vissa våtmarksfåglar och kan genomföras med tre till fem besök i perioden april-juni. 

De arter som bör ingå i våtmarksinventeringen är doppingar, rördrom, svanar, gäss, änder,
sothöns, rallar, sumphöns, skogshöns, trana, vadare, måsfåglar, samt vissa rovfåglar, ugglor
och tättingar . En enkel växtkartering kan bestå av en flygbildstolkning av vilka växtzoner
som finns och vilken sedan kompletteras med några fältbesök. Växtzonskarteringen bildar
sedan också ett underlag i själva restaureringsarbetet. 

I viktiga områden eller där stora restaureringsinsatser ska göras bör en noggrannare växtin-
ventering ske. Årlig flygfotografering av växtzoner är en enkel typ av dokumentation av ett
områdes utveckling. Fågelinventeringen kompletteras med ett årligt provfiske och kanske
med någon typ av evertebratfångst och sedimentprover. Syftet med dessa är att mäta födo-
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tillgången för fåglarna. Ett sätt att mäta fåglarnas häckningsframgång är att under somma-
ren genomför någon typ av kullräkning. Rastande fåglar kan också räknas regelbundet
under flyttningstider.

En bra karta i stor skala med vegetation och andra hållpunkter inritad är en förutsättning
för ett bra inventeringsarbete. Under vintern är det oftast lämpligt att göra en fältrekogno-
sering som underlag till fältkartan. En uppförstorad flygbild kan vara ett bra underlag att
börja med.

Fågelinventeringen sammanställs genom att skapa en karta för varje art där alla invente-
ringsomgångar finns med. Med denna karta som grund sker sedan en utvärdering av anta-
let par eller revir. Utvärderingsgrunder finns angivna i t.ex. BIN-Fåglar. Det är viktigt att
använda samma utvärderingsmetod år från år.

Skötselplaner för skyddade våtmarker
När det gäller skyddade våtmarker är det ett absolut krav att skötselplaner tas fram för
samtliga. Skötselplanerna syftar till ett långsiktigt bevarande av våtmarkernas funktioner
och biologisk mångfald. Tyvärr ligger svenska myndigheter efter i denna fråga. 

I dessa skötselplaner ska det ingå:
 Åtgärder för restaurering av hydrologin i skadade våtmarker, exempelvis 

myrar och sumpskogar, genom exempelvis igenläggning av diken.

 Åtgärder för restaurering av vegetationen i sådana våtmarker vars vär den är 
knutna till hävd och där igenväxning skett. Detta gäller i allmänhet inte 
myrar och sumpskogar i Norrland, eller våtmarker i fjällen med undantag 
för raningsmarker. Framförallt ska de flesta strandängar och fuktängar i 
södra och mellersta Sverige, liksom vissa raningsmarker i Norrland omfat
tas. Ytterligare en målgrupp är samtliga icke källberoende rikkärr i södra 
och mellersta Sverige. 

Hävd av våta slåtter- eller betesmarker samt nyligen vegetationsrestaurerade sådana. 
Skötselplaner som garanterar regelbunden hävd är nödvändiga i dessa miljöer. Hävden är
beroende av tillgång till djurhållare varför det är ytterst angeläget att skapa möjligheter till
långsiktig försörjning för djurhållare i anslutning till de hävdberoende markerna. 

Det är nödvändigt att stödja brukare, markägare, allmänhet i ett hållbart nyttjande av mar-
kerna. Detta skapar både en positiv inställning till den skyddade våtmarken och i vissa fall
kan det också göra det mer attraktivt för djurhållande brukare eller markägare att fortsätta
sin verksamhet.
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Hur ska våtmarker anläggas och vilken skötsel kräver de?
MYRAR: På åkermark med ren torvjord kan man utgå ifrån att området tidigare varit kärr
eller mosse, dvs. myr. Eftersom en åkermark normalt är betydligt rikare på näringsämnen
än en myr, kan man inte förvänta sig en myrvegetation om sådan åker återväts. Det går
betydligt snabbare att återfå myrvegetation om matjorden (det översta, gödslade torvlagret)
först avlägnas. Denna kan ibland säljas och ge en viss inkomst som kan täcka kostnaderna
för insatsen. Därefter krävs en successiv återvätning av marken. Ett vattendjup på någon
eller några decimeter är önskvärt för att myrvegetationen ska kunna etablera sig. 

Vegetationsutvecklingen måste sedan följas under lång period (årtionden) för att vatten-
ståndet ska kunna höjas lite i taget, vegetationen ska kunna växa upp och torvbildningen
komma igång. Detta gäller framför allt mossar och kärr på plan mark. Myrar kan återska-
pas även på annan mark än torvjordar. De våtmarker som hade ett grundare torvlager som
odlats upp, saknar idag torv på grund av oxidationsprocesserna. Dessa består idag kanske
enbart av lerjord. Återskapande av myrmark är möjlig även i dessa fall, även om slutresulta-
tet ofta tar mycket längre tid. Återvätning genom igenläggning av diken eller återskapande
av pasströsklar är de lämpligaste åtgärderna. Därefter kan det vara lämpligt med fri vegeta-
tionsutveckling, ofta med stadier av bladvass, kaveldun, viden etc. Denna vegetation utgör
sedan grunden för torvbildningen. Närsalterna kommer att läggas fast i sedimentet och
våtmarken blir successivt magrare och myrväxter tar över. En alternativ utveckling i dessa
fall, beroende på de hydrologiska förutsättningarna, är sumpskog. Man måste i dessa fall
vara beredd på att processen kan ta över ett eller flera sekler. Exempel på sådan utveckling
kan man studera i igenvuxna gruvdammar i Uppland, anlagda på 1600-talet.

En betydligt enklare och mindre kostnadskrävande åtgärd är restaurering av myrar, i de fall
man har en hydrologiskt skadad myr att utgå ifrån. I dessa fall ska arbetet föregås av en
analys av vilken typ av myr och vilken vegetationstyp den hade före det hydrologiska
ingreppet. Ett öppet kärr som dikats ut och vuxit igen med t.ex. tall och björk kräver en
insats som både innefattar avverkning samt igenläggning av dikena. Liksom i det tidigare
exemplet krävs en övervakning för att inte återvätningen ska gå för fort. Vattenståndet kan
komma att behöva höjas successivt några årtionden framåt. En skadad högmosse kan behö-
va en kombination av restaurering och återskapandeåtgärder. Själva mosseplanet kan vara
mindre skadat av diken ellertorvtäkter medan laggen kan ha omvandlats till sumpskog eller
odlats upp. I dessa fall bör en hydrologisk utredning göras till att börja med. Därefter kan
återvätning av åkermarken, som utgörs av gammal lagg, kombineras med igenläggning av
kringliggande diken, avverkning på den skogsbeklädda laggen, samt  igenläggning av torv-
gravar och diken på mosseplanet. Dessutom kan ett ökat tall- och björkuppslag på mosse-
planet behöva åtgärdas med återkommande röjningar. I mer sluttande terräng kan andra
skötselmetoder komma ifråga. För rikkärr (exkl. källkärr) i södra Sverige är det dessutom
ofta aktuellt med regelbunden hävd, alt. återkommande röjningsinsatser.
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SUMPSKOGAR: Efter återvätning och ev. vegetationsrestaurering (exempelvis avverkning av
gran där lövsumpskog är målet) lämnas dessa miljöer för fri utveckling. Beroende på i vil-
ken takt trädetableringen sker kan sedan vissa röjnings- och gallringsåtgärder bli aktuella.
Mader och strandängar: Efter ett ev. hydrologiskt återskapande (borttagande av invallning-
ar, återskapande av meanderslingor och höjning av vattendragets botten, krävs en över-
vakning och beredskap för kompletterande åtgärder. Vattendrag är särskilt svåra att arbeta
med eftersom vattenflödena kan vara svåra att förutse. För vegetationsrestaurering av hävd-
miljöer, se nedan.

VEGETATATIONSRESTAURERING AV HÄVDMILJÖER: Då målet är att restaurera eller återskapa
hävdpräglade våtmarker av olika slag är det nödvändigt att fastställa enhävdregim och ta
fram en skötselplan. Här avgörs med hur många djur (djurekvivalenter) området ska betas
och mellan vilka tidsperioder, alternativt när och hur ofta området ska slås. Aktuella våt-
markstyper kan vara exempelvis strandängar, fuktängar, fukthedar, mader, vassar och rikk-
kärr i södra Sverige.

GRUNDA SMÅVATTEN ELLER DAMMAR: Ett grunt vatten som anlagts i ett naturligt näringsrikt
landskap kommer på sikt att växa igen om inte regelbundna åtgärder vidtas. Igenväxning är
en naturlig process och kommer som nämnts tidigare att leda till utvecklingen av myr eller
sumpskog. Om syftet är att vidmakthålla det grunda vattnet krävs ett underhåll i form av
rensning var 10-20 år. Kostnaden för denna rensning kan uppskattas till eller ca 3 000
kr/ha eller ca 30 milj. kr/år för 10 000 ha våtmarker.

Många våtmarkstyper och våtmarksarter som fortfarande är vanliga hos oss är idag hotade
eller till och med försvunna i Central- och Västeuropa.
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5. MÅL - VAD VILL VI?

Riksdagen antog 1999 propositionen "Svenska Miljömål" och 2001 de tidsatta delmålen. I
dessa mål refereras till våtmarker inom flera olika delmål. Bl.a. fastställs att våtmarkernas
ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och att värdefulla
våtmarker ska bevaras för framtiden. En nationell strategi för skydd och skötsel av våtmar-
ker och sumpskogar ska tas fram och i odlingslandskapet ska  minst 12 000 ha våtmarker
och småvatten anläggas eller återställas. 

Vi stöder de nationella målen och vill dessutom utveckla och konkretisera dem.
Våtmarkerna berörs av minst 5 av de nya miljömålen. Vilka mål som vid varje enskilt till-
fälle ska väga tyngst, hur de kan kombineras och vad detta får för konsekvenser för natur-
vårdsarbetet är dock inte utvecklat. Hur samarbetet mellan olika aktörer och mellan olika
finansieringssystem ska fungeras är inte utvecklat. Dessutom har regeringsuppdrag om våt-
marker kommit till både Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har upp-
drag att ta fram en nationell strategi för bevarande av våtmarker och sumpskogar medan
Jordbruksverket har i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för våtmarker. Dessa är så över-
lappande att vi anser att bägge dessa aspekter samt ytterligare aspekter med koppling till
markägande, brukande och jakt måste vägas in i en samlad strategi.  Slutligen anser vi att
samhällets resurser för detta viktiga arbete är otillräckliga och att det finns för stora brister
i koordination och systematik för både det strategiska och praktiska  våtmarksarbetet.
Därför lämnar vi här förslag till hur vi anser att detta kan förbättras.

Vi har valt att koncentrera oss på följande målområden för våtmarkerna:

 Bevarad biologisk mångfald

 Förbättrad vattenkvalitet 

 Mer naturlig hydrologi

 Bevarad klimatfunktion 

 Bevarat och utvecklat hållbart nyttjande 

 Bevarad kulturhistoria
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5.1 Bevarad biologisk mångfald
Övergripande mål: Våtmarkernas ekologiska funktion ska bibehållas så att deras ekosystem
får en gynnsam bevarandestatus och deras arter får livskraftiga populationer med genetisk
variation och spridningsmöjligheter.

Preciserade mål:

 Nya diken ska inte anläggas på tidigare odikad mark

 Diken på torvmarker av fattigare typ tillåts växa igen genom avstå 
från dikesunderhåll.

 Öka skyddet för de olika våtmarkstyperna. Utveckla myrskyddsplanen 
och ta fram skyddsplaner för övriga våtmarkstyper, framförallt för rik-
kärr, sumpskogar, limnogena- samt marina våtmarker senast 2005.

 Komplettera våtmarksinventeringen VMI genom att täcka in hela 
Norrbottens län och fjällkedjan senast till år 2006.

 Komplettera sumpskogsinventeringen genom utökad fältinsats så att 
minst 10 % av objekten fältinventeras.

 Ta fram en nationell våtmarksdatabas som görs tillgänglig för allmänheten, 
markägare, brukare, intresseorganisationer, universitet och myndigheter.

 Ta fram ett miljöövervakningsystem för våtmarkerna baserat på bl.a. VMI 
och sumpskogsinventeringen.

 Genomför hydrologisk restaurering av skadade våtmarker i första hand 
inom följande våtmarkskategorier: a) Skadade våtmarker i myrskyddspla
nen och klass 1 enligt VMI. b) Särskilt angelägna våtmarkstyper som löv
sumpskogar, rikkärr, mader och näringsrika slättsjövåtmarker.

 Genomför vegetationsrestaurering på a) Rikkärr (undantaget källkärr) 
söder om Limes Norrlandicus. b) Fuktängar, strandängar och fukthedar 
nedanför fjällkedjan c) Mader och slättsjövåtmarker d) Röj vissa fattig-
kärr och mossar i Skåne som drabbats av igenväxning.

 Återskapa våtmarker av samtliga våtmarkskategorier i områden med 
mycket stor allmän våtmarksförlust såsom Skåne, Blekinge och Halland 
utanför den rena skogsbygden samt Gotland och Öland.

 Ta fram åtgärdsprogram för rödlistade våtmarksarter 
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 Ta fram bevarandeprogram för tillräckligt många och fungerande rast
platser längs viktigare flyttningsstråk för våtmarksfåglar 

 Utöka antalet Ramsarområden med samtliga IBA-områden som uppfyller 
Ramsarkriterierna. Samtliga Ramsarområden ska  skyddas i sin helhet 
genom att pekas ut som Natura 2000-områden. 

 Fördubbla arealen hävdad våtmark inom de närmaste 5 åren genom att 
bl.a. förbättra möjligheten till att hålla betesdjur och genomföra våtmarksslåtter 
på berörda gårdar.

 Utöka antalet faunapassager under vägar för arter som utter, groddjur 
och fisk.

5.2 Förbättrad vattenkvalitet 
Övergripande mål: Våtmarkernas funktioner som biologiska filter och närsaltfällor ska
bibehållas eller förstärkas. Funktionerna som närsaltfällor ska återskapas så att kväveläcka-
get från jordbruket minskar med 10% (ca 2000 ton) till år 2020. 

Preciserade mål:

 Utlakningen av kväve från åkermark ska minska med minst 2000 ton per år 
genom att minst 12 000 hektar våtmarker återskapas i jordbrukslandskapet.

 Minska närsaltbelastningen på värdefulla våtmarker (ex slättsjövåt-
marker) som påverkats av övergödning genom att skapa närsaltfällor och 
genom miljövänligare brukningsformer.

 Förbättra vattenkvaliteten genom hydrologisk restaurering av skadade 
våtmarker i lämpliga områden i både skogsmark och jordbruksmark. 

 Öka anläggningen av skyddszoner vid våtmarker och ytvatten i jord-
bruksmark.

 Förbättra efterlevandet av skogsvårslagen vad gäller skyddszoner vid våt-
marker och ytvatten i skogsmark 



5.3 Mer naturlig hydrologi och bevarad klimatfunktion
Övergripande mål: Våtmarkernas vattenhushållande funktion i landskapet ska restaureras
och bibehållas så att vattenförsörjningen säkras för människans och den biologiska mång-
faldens behov. Våtmarkernas funktioner som vattenflödesreglerare ska återskapas där så är
möjligt. Våtmarkernas naturliga vattenförsörjning liksom deras interna hydrologi ska beva-
ras eller restaureras så långt möjligt Våtmarkernas funktion för lokalklimatets temperatur
och fuktighet ska  bevaras. 

De torvbildande våtmarkernas funktion som kolsänkor/kolfällor ska bevaras eller restaure-
ras där så är möjligt.

Våtmarkerna har en utjämnande lokalklimatisk funktion och liksom sjöar och vattendrag
skapar de en luftfuktighet som är gynnsam för många artgrupper. Myrarna fungerar som
kolsänkor. Hydrologiskt skadade eller helt utdikade våtmarker får dessa funktioner reduce-
rade eller eliminerade. 

Preciserade mål:

 Återställande av naturlig internhydrologi i VMI-objekt med högsta natur-
värdesklass (1)

 Restaurera hydrologin i våtmarker längs vattendrag i lämpliga delavrin-
ningsområden och avrinningsområden med syfte att återskapa natur-
ligare vattenföring. 

 Inkludera våtmarkerna i genomförandet av EU:s vattendirektiv.

 Naturlig hydrologi, dvs vattenflöden, vattenvolymer och vattenstånd
samplituder anpassade till naturgivna förutsättningar, ska  eftersträvas 
vid restaurering och återskapande av våtmarker.

 Restaurera vattenstrukturer och  hydrologi i f.d. flottningsområden.

 Ta fram en plan för avveckling av fördämningar/dammar i vattendrag 
där sådana saknar större ekonomisk betydelse för vattenkraft eller har 
andra höga värden (säkerhetsaspekt, kulturmiljövård mm).

 Avstå från dikesrensning där markägaren bedömer att detta är möjligt.

 Förbättra dagens hänsyn till våtmarker och vattendrag inom skogsbru-
ket genom att undvika anläggning av vägar, körning och markberedning 
i våtmarker samt att där gynna lövträd och även spara äldre barrträd. 
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 Förbättra dagens hänsyn till våtmarker och vattendrag inom det rörliga 
friluftslivet vid anläggande av skoterleder, vandringsleder etc. 

 Återför kulverterade vattendrag och täckdiken till öppna system i sådana 
områden där markägaren bedömer det lämpligt. 

 Utveckla slåtterteknik för våtmarker så slåtter kan genomföras utan att 
dikning eller rensning av diken krävs.

 Infrastruktur som vägdragningar eller underhåll av desamma som förän
drar våtmarkernas hydrologi genom ex. dämning eller dränering av våt-
marker ska undvikas och eventuella skador ska kompenseras. Trummor 
med stor luftspalt eller broar ska föredras framför dräneringsrör.

 Skadorna från barmarkskörning skall minska, eller upphöra genom att 
förbudet mot barmarkskörning efterlevs bättre

 Nydikning av våtmarker bör i största möjligaste mån undvikas.

 Hydrologisk restaurering av skadade våtmarker bör genomföras där så 
är möjligt.

 Återskapa våtmarker på lämpliga platser i landskapet.

5.4 Bevarat och utvecklat hållbart nyttjande 
Övergripande mål: Våtmarkernas nyttjande för jakt, fiske, rekreation, areella näringar m.m.
ska ske på ett uthålligt sätt och med hänsyn till  den biologiska mångfalden. 

Preciserade mål:

JAKT

 Våtmarkernas viltpopulationer ska ha en sådan utbredning och numerär 
att arternas långsiktiga överlevnad garanteras och lämpliga arter kan 
nyttjas för jakt. 

 Jakt ska kunna bedrivas på i stort sett alla våtmarker. Föreligger motstå
ende intressen kan inskränkningar i jakten i särskilda fall (ex i rastloka
ler) behövas, och ska då framarbetas i samråd med berörda parter.

 Viltvården bör ske i samarbete med övriga naturvårdsintressen för att ge 
synergieffekter och för att resultera i de mest gynnsamma effekterna på 
den biologiska mångfalden. 
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 Jakten i våtmarker ska så väl som på all annan mark,  bedrivas med god 
jaktetik, och med höga krav på djurskyddsaspekter.

 Vid uttransport av fällt vilt bör metoder väljas med hänsyn till våtmar
kerna, så att exempelvis markskador från motorfordon minimeras.

 Förbättra informationen om gällande förbud mot användning av 
blyhagel i våtmarker

FISKE

 Fisket i våra våtmarker och grunda vatten ska bättre än idag anpassas till 
ett hållbart nyttjande och med hänsyn till den biologiska mångfalden. 
Förvaltningen bör ske i olika samarbetsformer exempelvis genom fiske
vårdsområden för att ett mer hållbart fiske ska utvecklas. 

 Inplantering av främmande fiskarter bör upphöra och i stället bör fiskev
år den inriktas på restaurering och återställandet av våtmarks- och 
vattenbiotoper för att förstärka de inhemska fiskarternas överlevnads
möjligheter.

 Fiskevården ska ske i samarbete med övriga naturvårdsintressen för att 
ge synergieffekter och för att resultera i de mest gynnsamma effekterna 
på den biologiska mångfalden.

FRILUFTSLIV OCH TURISM

 Friluftslivets och turismens nyttjande av våtmarker ska gynnas genom 
ökad kännedom, förbättrad informationsspridning och guidning.

 Allt friluftsliv och turism i våtmarker ska vara hållbart och ske utan att 
störning på biologisk mångfald uppkommer.

 Våtmarker bör på lämpliga ställen göras tillgängliga för människor med 
mindre vana att vistas i naturen samt för rörelsehindrade personer. Detta 
sker lämpligen genom ett skonsamt anläggande av informationsanlägg-
ningar, parkeringsplatser, spänger, gömslen och fågeltorn, etc. 



SKOGSBRUK

 Det hållbara skogsbruket bör även inkludera restaurering och återska-
pande av våtmarker där detta behövs för att uppnå miljömålen.

 "Blå skikt" (som visar fuktiga och våta miljöer) bör läggas in i skogs-
bruksplaner så att hänsyn till våtmarker och vatten bättre kan tas i 
skogsbruket.

 Körning med skogsmaskiner bör inte förekomma på otjälade våtmarks-
impediment.

 Klass 1 objekt i sumpskogs- och våtmarksinventeringen, nyckelbiotoper 
(där inte avverkningar är nödvändiga av naturvårdsskäl) bör lämnas för 
fri utveckling.

 Övriga sumpskogar bör brukas med stor naturhänsyn och täta skärm-
ställningar.

 Dikessystem med begränsad ekonomisk nytta (ofta "misslyckade 
dikningar") bör tillåtas växa igen för att restaurera våtmarker i skogs-
landskapet.

 Vid skogsskötselåtgärder nära rinnande vatten bör utveckling av lövsko-
gar och blandskogar prioriteras.

 Skogsbilvägar får inte anläggas så våtmarker med höga natur eller kul-
turvärden skadas.
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Fig. 13 Öringen behöver lövskogar, 

exempelvis lövsumpskog invid vattendragen

så att blad (i stället för barr) kan falla ned 

i vattnet och utgöra basen för den

näringskedja av insekter och andra 

småkryp som i sin tur är stapelfödan 

för öringen. 

Illustratör:  Martin Holmer
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JORDBRUK

 Utlakningen av kväve från åkermark skall minska med minst 2000 ton 
per år genom att minst 12 000 hektar våtmarker återskapas i jordbruks
landskapet.

 Närsaltbelastningen på värdefulla våtmarker (ex slättsjövåtmarker) som 
påverkats av övergödning ska minskas genom att anlägga våtmarker och 
tillämpa miljövänligare brukningsformer.

 Förbättra vattenkvaliteten genom hydrologisk restaurering av skadade 
våtmarker i lämpliga områden. 

 Öka anläggningen av skyddszoner vid våtmarker och ytvatten. 

 Anpassa vattenuttag för bevattning så att inte våtmarkernas hydrologi 
skadas

 Utveckla möjligheterna till fodertäkt av naturliga gräs, halvgräs och örter 
i våtmarkerna eftersom detta är positivt för den biologiska mångfalden.

5.5 Bibehållen betydelse som historiska arkiv Övergripande mål:
Möjligheten till framtida forskning om landskapsutveckling och kulturhistoria, genom
pollenanalyser, historiska lämningar och subfossil, får inte äventyras genom dränering eller
exploatering av våtmarkerna.

5.6 Bevarad kulturhistoria
Övergripande mål: Kulturhistoriskt intressanta våtmarker eller värdefulla kulturspår i eller
i anslutning till våtmarker får inte skadas. Bevarandeåtgärder ska initieras för ett urval av
de mest betydelsefulla våtmarkerna som kräver insatser.

Preciserade mål:
 Värdefulla kulturmiljöer och lämningar i eller i anslutning till våtmarker 

ska bevaras genom lämpliga skötsel och restaureringsåtgärder.

 Anläggning av våtmarker får inte skada värdefulla kulturmiljöer eller lämningar.

 Anläggning av våtmarker bör ske i områden som tidigare varit våtmar
ker för att bättre passa in i kulturlandskapet samtidigt som risken för 
skador på äldre kulturspår minskar.



6. STRATEGI 
- HUR SKA MÅLEN NÅS? 
I detta kapitel beskrivs hur vi anser att man ska gå till väga för att nå våra mål för våtmar-
kerna. De metoder vi beskriver kan, var för sig eller i kombination, bidra till att uppnå de
uppräknade målen.

I det följande beskrivs de viktigaste arbetssätten: 

 Markägarens roll

 K+ommunikation

 Kunskapsuppbyggande, kompetensutveckling

 Forskning

 Inventering och miljöövervakning

 Skydd och annan reglering med lagstiftning

 Skötsel, vård och hållbart nyttjande

 Restaurering och anläggning

 Frivillighet, hänsyn och sektorsansvar

6.1 Markägarens och brukarens roll
Frivilliga insatser från markägarna och brukarna bygger på  engagemang, förmåga och
ansvarskänsla. Som exempel har ca fem procent av landets skogsareal på frivillig väg
undantagits skogsproduktion. Det är ett uttryck för att markägaren och brukaren ska ses
som resurser och inte hinder i det gemensamma arbetet med att nå de nya miljömålen.
Miljömålen bygger på samarbete och delaktighet. 

Liksom åkermark och skogsmark en gång skapats genom att torrlägga våtmarker kommer
viss mark tas ur bruk vid återskapande av våtmarker. På samma sätt som både ansvaret,
nytta och kostnad delats mellan samhälle och markägare för att torrlägga våtmarker och
vinna ny odlingsmark har markägaren ett ansvar för att medverka till ett uthålligt samhälle
där återskapande av våtmarker är ett av många sätt att bidra. 
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Delaktighet från berörda markägare och andra intressenter är en central fråga om målen
med våtmarksarbetet ska kunna nås.  För att nå en hög grad av delaktighet och frivillighet
är förståelse, samarbete och kunskap viktigt. Återskapande av våtmarker är bra exempel på
åtgärder som är lämpliga att utföra på frivillig grund. Många våtmarker kräver skötsel för
att behålla sina värden och även här är markägarens engagemang viktigt. 

 Informera markägare om för- och nackdelar med våtmarker och om de 
ekonomiska möjligheterna som samhället ställer till förfogande

 Betona vikten av tidig dialog mellan myndigheter och markägare vid pla
nering av större våtmarksprojekt

 Integrera insatser för våtmarker i frivilliga miljömärknings- och 
certifieringssystem.

 Fördjupa samarbetet mellan Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, 
Fiskeriverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna för att förtydliga och 
förbättra sektorsansvaret.

6.2 Organisationernas roll
Organisationer företräder vanligen olika intressen. Ofta rör det sig om ganska avgränsade
sakfrågor , s.k. "särintressen", exempelvis att man vill stödja jakt, fiske, jordbruk, skogs-
bruk,  vattenkraft etc. Vissa organisationer driver frågor av mer ideologisk natur, exempel-
vis naturvård, miljövård, hållbar utveckling och biståndsarbete. Vissa frågor kan dock vara
övergripande för ett större antal organisationer samtidigt som avvägning och kompromiss-
ser mellan olika särintressen behöver göras i de enskilda fallen. Arbetet med våtmarkerna
är en av de allra bästa exemplen på en verksamhet där samarbete och samfällt agerande kan
leda till en mycket positiv utveckling för de flesta intressenterna. Detta är grunden för att
Världsnaturfonden WWF,  Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening och
Våtmarksfonden enats om föreliggande strategi. Vi kommer i det fortsatta arbetet att ta
vårt ansvar för att både det frivilliga och samfällda arbetet ges såväl större precision och
högre effektivitet som engagemang och förståelse hos våra medlemmar. Vi har en stor
tyngd i samhället i kraft av det stora antalet svenska medborg a re som stöder oss och vi förv ä n-
tar oss att kunna påverka politiker och beslutsfattare så att våtmarksarbetet eff e k t i v i s e r a s .

6.3 Kommunikation
Spridning av information om våtmarkernas roll och värde ska öka förståelsen för våtmarker och
visa vägen till en eff e k t i v a re användning av samhällets resurser i våtmarksarbetet. Lämpliga fora
för utbyte av erf a renheter i våtmarksarbetet liksom debatter och diskussioner bör utvecklas.  För
att nå framgång bör kommunikationen vara återkommande under en längre tid.
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Kommunikationen ska genomföras så att:

 intresse för våtmarker väcks hos markägare, brukare, politiker och bland 
myndigheter, universitet, högskolor m.fl.

 förståelsen för våtmarkers funktioner och värden ökar.

 kunskapen om var  resurser bör koncentreras för att nå målen ökar 

 våtmarksstrategin görs till ett viktigt instrument i våtmarksarbetet

 effektiva kommunikationsvägar nyttjas såsom konferenser, seminarier,
exkursioner, lobbying, media och internet.

6.4 Kunskapsuppbyggande och kompetensutveckling 
För att nå målen med att bevara, återskapa och hållbart nyttja våtmarkerna måste arbetet
bygga på en väl utvecklad kunskap och kompetens. För att nå detta mål krävs att: 

 det skapas en bredare kunskapsbas och fler utbildningsmöjligheter i våt
markskunskap vid högskolor, universitet och andra lämpliga skolor,
i första hand för fortbildning

 teoretisk utbildning kompletteras med omfattande praktisk kunskap 
om skydd, skötsel, nyttjande och funktioner.

 kunskapsbasen ökas om hur man inventerar, restaurerar och återskapar 
våtmarker.

 kunskaperna om miljöövervakning, planering och dokumentation 
utvecklas för ett långsiktigt bevarande av våtmarkerna. 

 forskarkompetensen utvecklas mot att kunna genomföra studier av 
sammansatt art för hela ekosystem.

 Initiera en utbildningskampanj över hela landet med hjälp av respektive 
organisation och studieförbund.

Kunskap, kompetens och forskning är kopplade till och beroende av varandra. Kunskap ska
bygga på vetenskapliga data eller annan saklig grund. Förmågan att göra bedömningar av lämpli-
ga insatser för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, funktioner, landskapsbild
mm måste ha sin grund i en enhetlig, bred och grundläggande utbildning. Samhällets olika
b e s l u t s f a t t a re måste få väl underbyggda underlag för våtmarksarbetet. Idag finns för lite vidare u t-
bildning för dem som handlägger och beslutar i våtmarksfrågor på kommuner, länsstyrelser och
statliga verk.     



För att nå målen krävs att betydligt fler personer har en bred våtmarkskompetens. Denna
kompetens innefattar utöver de teoretiska kunskaperna som utvecklats ovan, även praktiska
och organisatoriska kunskaper i att genomföra olika satsningar och projekt för våtmarker.
Avgörande för hur kunskaper kan omsättas till kompetens är att de utbildande institutionern a
riktar utbildningen mot en helhetssyn på hur våtmarksfrågorna ska lösas i fält. 

Lämpliga utbildningsformer utanför universitet och högskolor är kurser, studiecirklar, kon-
ferenser, seminarier och exkursioner. Dessa former av fortbildning är effektiva och ska
kunna erbjudas den som vill komplettera sina kunskaper, exempelvis beslutsfattare, mark-
ägare eller rådgivare i våtmarksfrågor. Särskilt studieförbunden, som har god spridning
över landet, är kompetenta att genomföra sådan utbildning. Studielitteratur och kursplaner
kan tas fram i samarbete med undertecknade organisationer och Naturv å rds- och
J o rd b ruksverken samt Skogsstyrelsen. För att denna utbildning ska komma till stånd och kunna
k o o rdineras krävs en nationell samordning som lämpligen görs av ett våtmarkscentrum. 

6.5 Forskning
I Sverige bedrivs en mycket begränsad forskning på våtmarkerna jämfört med många andra
naturtyper. Den forskning som finns idag är spridd på ett antal högskolor och universitet.
De långsiktiga bevarandefrågorna av våtmarkerna får emellertid inte den uppmärksamhet
eller de resurser som enligt vår mening borde ges dem. Goda kunskaper finns och intress-
santa projekt pågår men ofta utan nödvändig samordning. För att skapa en mer målinriktad
och s.k. "tillämpad" forskning där bevarandefrågorna ska få vägledning måste resurserna
styras mot att:

 Universitet och högskolor ges ökade resurser för gemensamma forsk-
ningsprojekt, från olika discipliner, om våtmarker.

 Prioritera forskning om vilka typer av våtmarker, naturliga eller hävdade, 
som behövs för bevarande av den biologiska mångfalden i de olika 
landskapen, s.k. "bristanalys".

 Studera de beståndsberoende faktorerna för olika arter och de svenska 
våtmarkernas betydelse för dessa arters bevarande i ett internationellt 
perspektiv.

 Följa naturliga och konstgjorda vattenregimer över år och dess betydelse 
för våtmarker av olika slag till ledning för bevarande, restaureringar och 
återskapande. 

 Dokumentera och redovisa våtmarkernas kulturhistoria. 

 Öka kunskapen om våtmarkernas nyttjande och dess betydelse för beva-
randefrågorna.
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 Utveckla system för effektiv miljöövervakning och redovisning av våt
markernas status och förändringar.

6.6 Inventering och miljöövervakning
De åtgärder som kan utföras för bevarande och hållbart nyttjande av våtmarker baseras på
den kunskap vi har idag om arters och ekosystems behov eller de förutsättningar som
behövs för vidmakthållandet av  våtmarkernas  funktioner. Dessa kunskaper  är dock  inte
fullständiga, bl. a. beroende på bristande forskning när det gäller dessa frågor. I själva ver-
ket bygger våra åtgärder ofta på antaganden. Det är därför av mycket stor betydelse att
regelbundet följa upp i vilken omfattning målen uppfylls. Denna uppföljning bör ske
genom en övervakning, eller "monitoring" som innebär att våtmarkernas funktioner och
värden för biologisk mångfald regelbundet kontrolleras. Detta sker lämpligen genom åter-
kommande inventeringsinsatser med jämförbara metoder. Detaljerade fältinventeringar av
alla art g rupper på alla Sveriges våtmarker är en ekonomisk och personell omöjlighet även om
samhällets alla resurser för miljövård skulle satsas på detta. Därför krävs mer översiktliga
metoder och användandet av indikatore r.

Inventering och miljöövervakning av våtmarker i Sverige bör utvecklas genom att:

 komplettera VMI med fjärranalys där geografiska luckor finns. Ett åter
kommande inventeringssystem baserat på dessa inventeringsdata bör 
införas till grund för översiktlig miljöövervakning

 komplettera sumpskogsinventeringen med fältdata och inkludera även 
denna databas i översiktlig miljöövervakning

 initiera övervakningssystem med vegetationsprovytor i våtmarker

 initiera övervakningssystem på artnivå för ett urval lämpliga våtmarksar-
ter (ex insekter, grodor, mossor) som kan fungera som indikatorer

 initiera ett fågelövervakningssystem för våtmarksfåglar baserat på obser
vationer från ornitologer och avskjutningsstatistik från jägare

 bygg en samlad GIS-baserad våtmarksdatabas som tillgängliggörs via 
internet för markägare, brukare, intresseorganisationer, myndigheter och 
allmänhet.
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6.7 Skydd och annan reglering med lagstiftning
Miljöbalken ger goda möjligheter för våtmarksbevarande. EU:s habitat- och fågeldirektiv
och Ramdirektiv Vatten ställer även de krav på ökat skydd av Sveriges våtmarker och våt-
marksfåglar. EU:s miljö och landsbygdsprogram ger möjligheter till ersättning för olika
våtmarksåtgärder.

Åtgärder kopplade till skydd och lagstiftning som behöver utvecklas är:

 Vattenlagstiftningen måste ses över och rutiner för prövningar förenklas 
för att underlätta för markägare, brukare m.fl. att återställa eller 
restaurera våtmarker. Här behöver en utredning tillsättas.

 Ramdirektiv vatten måste tillämpas så att de nationella målen för våt
markerna uppnås. 

 Staten måste avsätta tillräckliga resurser för att förbättra våtmarksskyd
det. Myrskyddsplanen måste genomföras planenligt. Ramsararbetet 
måste utvecklas för att täcka luckorna i Sveriges bidrag och arbetet med 
att ta fram skydds- och bevarandeplaner för övriga våtmarkstyper måste 
intensifieras. 

 Markägare ska ges skälig ersättning för mark som används för anlägg
ning eller restaurering av våtmarker

 Tillämpningen av markavvattningsförbudet och tillståndsgivningen för 
markavvattning bör utvärderas.

 Förbättra möjligheterna att nyttja biotopskyddet i våta miljöer

6.8 Skötsel, vård och hållbart nyttjande 
En viktig förutsättning för att våtmarkernas värden och funktioner ska bibehållas är att de
sköts, vårdas eller nyttjas på ett bra och hållbart sätt.  För vissa våtmarkstyper som sump-
skogar och många myrar är det lämpligast att tillåta fri vegetationsutveckling. Andra där-
emot kan kräva särskilt designad skötsel i form av exempelvis bete eller slåtter.

 Ta fram skötselplaner för alla skyddade våtmarker som inkluderar 
hydrologisk restaurering av skadade delar samt vegetationsrestaurering 
och hävd av hävdkrävande våtmarker.

 Ta fram förvaltningsplaner för vilt och fisk i ett urval lämpliga våtmarker 
i samarbete mellan brukare, jakt- och fiskeorganisationer, andra intresse
organisationer och myndigheter.

 Utveckla skogsbruksplaner med blå skikt för en förbättrad våtmarkshänsyn



6.9 Restaurering och återskapande
Ett omfattande arbete med restaureringar av våtmarker har skett sedan mitten av 1980-
talet efter närmare 200 år av dikande och sjösänkande. Resultaten är av varierande kvalitet
och arealen restaurerad  våtmark per investerad krona, är ofta låg. Insatserna har främst
riktats mot enskilda objekt och arter, ofta utan hänsyn till funktioner i landskapet eller hela
ekosystem. Inom de areella näringarna har våtmarksfrågorna fått ny aktualitet genom
skogsbrukets certifiering, EU´s olika stödformer till jordbruket och de nationella miljömå-
len. Det framtida arbetet måste se till helheten och att insatserna samordnas.
För att nå målen ska arbetet genomföras genom att:

 Utvärdera  hittills gjorda våtmarksrestaureringar och anläggningar,
exempelvis större LIP-projekt med våtmarksinriktning, i syfte att dra 
nyttja de erfarenheter som gjorts 

 Prioritera restaurering och återskapande av våtmarkstyper som minskat 
kraftigt, har en stark skadebild, som har försvunnit på regional eller 
nationell nivå, eller som svarar mot hotade och sårbara arters biotopkrav.

 Prioritering ska göras av regioner med stor generell våtmarksförlust och 
områden där olika våtmarksfunktioner behöver återskapas. 
Prioriteringarna ska göras utifrån inventeringar, forskning och annan 
kunskap om arter, biotoper och våtmarkernas funktion i landskapet. 

 Utveckla regionala planer för restaurering och återskapande

 Utgå från områdets möjligheter (hydrologi, markförhållanden m.m.) och 
fastställ i ett tidigt skede vilket våtmarksekosystem eller vilka arter som 
är målbild i det enskilda fallet.

 Varje region ska ha ett våtmarksområde som ska fungera som ett 
uppvisningsobjekt.

 Upprestaurerade områden med ett miljöövervakningprogram och om 
möjligt engagera forskningsprojekt för några olika typer av våtmarksom-
råden.
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7. VIKTIGA ÅTGÄRDER NU!

7.1 Underlätta samarbete och samverkan mellan markägare 
för att skapa funktionella våtmarker
Inför ett premieringssystem inom ramen för EU:s miljöersättningar som innebär en högre
ersättning för lantbrukare som återskapar ekologiskt och hydrologiskt funktionella våtmar-
ker. Exempel på en sådan våtmark är då områdets forna utbredning och hydrologiska
regim (översvämningsamplitud mm) återskapats till mer än 80%. 

Ansökan måste i dessa fall granskas av personer med stor våtmarkskompetens, vilket kräver
att ett omfattande utbildningssystem skapas för dessa granskare

7.2 Inrätta ett svenskt Våtmarkscenter 
Inrätta ett svenskt våtmarkscenter som är heltäckande i våtmarksfrågor. Idag är det mycket
svårt att hitta samlad kunskap om våtmarker, deras funktioner och metoder för olika typer
av våtmarksarbete. Olika centra finns idag exempelvis Våtmarkscentrum i Halmstad (främst
näringsfällor) samt forskningsgrupper vid olika universitet och högskolor. Dessa har varken
den samlade kunskapen eller möjligheten till övergripande analys av våtmarksfrågorna eller
möjlighet till kundorienterad rådgivning.

Vi anser att det är synnerligen nödvändigt med ett center som kan samla, analysera och
sprida information om våtmarkernas utbredning, skadebild, biologiska mångfald, funktio-
ner och bevarandebehov och som kan ge rådgivning på basis av denna kunskap. En viktig
del av ett sådant centrum är att bygga och underhålla ett nätverk av betydelsefulla aktörer
inom våtmarksområdet. Centret bör också kunna utgöra ett viktigt organ för inventering,
uppföljning och samordning i genomförandet av en nationell våtmarkspolicy (se nedan)

För allmänhet, markägare, myndigheter, kommuner, konsulter och entreprenörer är det
idag ofta mycket svårt att få information eller kunskap om våtmarker, deras geografiska
läge, kartor, status och behov av bevarandeåtgärder. Denna kunskap finns i viss utsträck-
ning men är alldeles för spridd och saknar adekvat sammanställning och analys. Detta gör
att en stor del av kunskapen i praktiken är oanvändbar för den som vill initiera ett våt-
marksprojekt. 
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7.3 Förstärkt ekonomiskt stöd till våtmarksåterskapande 
och restaurering
Samhället har under mycket lång tid gjort det möjligt att dika ut våtmarker genom ekono-
miska stöd till markägare. Under perioden 1880 till 1980 betalde staten ut ca 7,2 miljarder
kr för att torrlägga sjöar och våtmarker. Därigenom har staten utgjort den avgörande fak-
torn bakom dagens bristsituation och det är därför rimligt att samhället nu ställer tillräckli-
ga resurser till förfogande för att åtgärda bristerna. Markägarna har självklart också ett
ansvar, men huvuddelen av kostnaden för en våtmarksåtgärd bör ligga på samhället. De
ekonomiska resurser som ställs till förfogande från den europeiska unionen bör förstärkas
med nationell finansiering.

Ekonomiskt stöd för bör utgå i tillräcklig omfattning för att:

 nå den i miljömålet Myllrande våtmarker föreslagna arealen 
återskapade våtmarker

För att återskapa våtmarker krävs det ofta stora ekonomiska resurser på samma sätt som
det en gång krävdes resurser för att torrlägga dem. För att anlägga och återskapa de 12 000
hektar våtmarker som är målet i Ingen övergödning och Myllrande våtmarker uppskattas
kostnaden till mellan 1 och 3 miljarder kr eller 100-300 milj. kr per år fram till år 2010. 

 sköta och underhålla våtmarkerna på ett sätt som bevarar deras värden

Vid planeringen av en restaurering eller ett återskapande av en våtmark måste såväl ekolo-
giska som funktionella mål sättas upp. Utifrån de mål som har satts upp bör en skötselplan
läggas fast för våtmarken. Behov och typ av skötsel varierar högst väsentligt beroende på
vilken våtmarkstyp som är målet på sikt. Om målet är myr (lämpligt på exempelvis torvjor-
dar) bör vattennivån hållas stagnant på en mycket grund nivå och vegetationen tillåtas fri
utveckling utan uttag av biomassa så att de döda växtdelarna (ex av vass) kan ackumuleras
och bilda torv. Utspridning av fragmenterad vitmossa kan vara en lämplig åtgärd initialt på
ogödslad bar torv. Är målet en sumpskog, vilket kan vara att föredra på genomsilad eller
översvämmad mark,  kan en plantering av träd som ex al, ask, björk vara lämpligt varefter
fri utveckling alternativt naturvårdsanpassad skogsvård tillämpas. Då mader eller stran-
dängar utefter rinnande vatten är målet, t.ex. genom borttagande av invallningar, igenlägg-
gande av dikessystem eller återskapande av korvsjöar och meanderslingor är hävd oftast av
central betydelse. Igenvuxna områden kräver initiala buskröjningar, avverkningar eller
vegetationsfräsningar. Bete eller slåtter med varierande intensitet beroende på näringsför-
hållanden och hydrologi är helt avgörande i många fall. Här är det också mycket viktigt
med årlig övervakning av vegetationsutvecklingen för att bästa hävdregim i förhållande till
de lokala förutsättningarna ska kunna uppnås. Liknande förutsättningar gäller också de
flesta andra våtmarkstyper där ett hävdat stadium är målet. När det gäller grunda småvatt-



ten/dammar kommer dessa på sikt att växa igen eller slamma igen om inte regelbundna
åtgärder vidtas. Igenväxning är en naturlig process och kommer som nämnts tidigare att
leda till utvecklingen av myr eller sumpskog. Om syftet är att vidmakthålla det grunda vatt-
net krävs ett underhåll i form av rensning var 10-20 år. Kostnaden för denna rensning kan
uppskattas till ca 3 000 kr/ha eller ca 30 milj. kr/år för 10 000 ha våtmarker. Igenväxningen
kan minskas genom att variera vattenståndet krafter och/eller genom hävdåtgärder, vilket
dock kräver tillgång till skötare/brukare. Dessa våtmarkstyper är med andra ord bland de
dyraste alternativen och bör väljas först då förutsättningarna för korrekt långsiktig skötsel
är goda.

 restaurera tidigare anlagda våtmarker 

De våtmarker som anlagts i våtmarksåterskapandets "barndom" d.v.s. under slutet av 1980
talet och början av 1990 talet har i viss utsträckning upphört av fungera som våtmarker.
För en lägre kostnad än för nyanläggning kan förmodligen flera av dessa fås att fungera
igen vilket gör restaurering av dessa våtmarker till en kostnadseffektiv åtgärd. 

7.4 Ta fram en nationell våtmarkspolicy enligt Ramsar 
Sverige och övriga länder som anslutit sig till den internationella våtmarkskonventionen
"Ramsar" har kommit överens om att ta fram nationell våtmarkspolicy för bevarande och
hållbart nyttjande av våtmarker. Sådan policy har svenska myndigheter tagit fram i viss
utsträckning vilket formulerats i olika generella mångfaldsdokument. Det samlade greppet
saknas dock fortfarande. Det regeringsuppdrag naturvårdsverket för närvarande har får inte
inriktat på skydd och skötsel av våtmarker (inkl sumpskogar). Det är viktigt att priorite-
ringar och metoder för återskapande och restaurering får en framskjuten plats.
Ramsarkonventionens “wise use”– koncept bör tillämpas fullt ut och jordbruksverkets 
uppdrag att fördela pengar till anläggning av våtmarker bör ske inom ramen för en våt-
marksstrategi

Bristen på koordination, samsyn, strategisk planering och samarbete med intresseorganisa-
tionerna ser vi som en av de stora bristerna i regeringens och myndigheternas våtmarkss-
satsningar. Av denna anledning anser vi att en nationell våtmarkspolicy som undanröjer
dessa brister bör antas av regeringen senast under 2005. Vi ser hela vårt förslag till strategi
som redovisas i denna rapport som ett underlag till en sådan policy.
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7.5 Ta fram bevarandeplaner för mader, sumpskogar, rikkärr 
På samma sätt som en myrskyddsplan tagits fram för myrarna bör bevarandeplaner tas
fram  även för andra våtmarkstyper. I första hand bör rikkärr, mader och sumpskogar
omfattas. Planerna bör innehålla kompletterande inventeringar, kompletterande naturvär-
desklassningar, utarbetande av skötselstrategier anpassade till våtmarkstyp och regionalitet
samt utpekandet av objekt som är lämpliga för områdesskydd. När det gäller mader är det
viktigt att  biologisk mångfald i våtmarkernas terrestra del integreras med akvatiska värden
och att skötselbehoven beaktas. När det gäller sumpskogar kan befintligt inventerings-
underlag (huvudsakligen flygbildstolkat) användas som grund för kompletterande fältinsat-
ser varefter naturvärdesklassning och skyddsplanering blir möjlig.

7.6 Fullfölj våtmarksinventeringen "VMI"
Våtmarksinventeringen VMI har idag slutförts i alla län utom i fjällen. Fjällens våtmarker
saknar idag helt inventeringsunderlag. Dessutom finns vissa brister i de inventerade länen.
Några tidigt inventerade län har en något för låg andel fältinventerade objekt och i vissa
län finns brister i datamaterialet I f.d. Kristianstads län är bristerna störst. Därför har
WWF tillsammans med länsstyrelsen initierat en omtolkning och komplettering av VMI i
Skåne med medel från Region Skåne, Naturvårdsverket och Våtmarksfonden. Det är vik-
tigt att denna inventering får fortsatt ekonomiskt stöd för att kunna fullföljas. Även i
Dalarnas län finns brister i inventeringsmaterialet som måste åtgärdas. När det gäller fjäll-
len måste en inventering initieras med start i ett metodutvecklingsprojekt för att täcka de
frågeställningar som finns i denna speciella miljö.

7.7 Ta fram plan för restaurering av vattendrag 
genom avveckling av dammar 
På många ställen i landet har vattendragens hydrologi och biologiska mångfald skadats av
dammkonstruktioner. Flera är av central betydelse för produktion av elkraft men samtidigt
finns ett antal som saknar eller har mycket liten ekonomisk nytta. Det kan exempelvis vara
utrangerade dammar för flottning, vattenkraft m.m. eller dammkonstruktioner med reno-
veringbehov där kostnaden för renoveringen överskrider den ekonomiska nyttan av anlägg-
ningen.  I en prövning av den samhälleliga nyttan av dessa dammar kan det komma att visa
sig att flera av dem kan avvecklas och att detta ger samhället en större miljömässig vinst. 



I USA har dammavvecklingsverksamhet redan kommit igång i stor omfattning. Vi föreslår
att Sverige påbörjar detta arbete med att göra en inventering och genomgång av befintliga
dammars ekonomiska nytta, miljömässig vinst av deras avveckling samt deras kulturmiljö-
värden. En sådan utredning bör kunna utmynna i utpekandet av ett antal lämpliga damm-
objekt för avveckling. I förlängningen är det sedan nödvändigt att Staten anslår medel för
att möjliggöra verksamheten.

7.8 Genomför utbildningskampanj
Utbildning om våtmarker utanför universitet och högskolor bör erbjudas över hela landet
av studieförbunden, Svenska Jägareförbundet, naturvårdsorganisationer m.fl. Detta ska
genomföras i en minst tvåårig kampanj genom att:

 Ta fram lämpligt utbildingsmaterial och läromedel. 

 Genomföra utbildningarna på flera olika platser i landet med lämpliga 
exkursionsobjekt i närheten.

 Skapa ett intresse för våtmarker särskilt för markägare i de areella 
näringarna, entreprenörer, myndigheter och politiker.

Det är vår uppfattning att studerande som kan tänkas arbeta med förvaltning av våtmarker
i sitt yrkesval ska ha en bredare kunskapsbas som ger kompetens att genomföra projekt.

För att förslag till bevarandeåtgärder effektivt ska omsättas i praktiskt arbete krävs bety-
dande fortbildningsmöjligheter vid de utbildande institutionerna. Tjänstemän inom olika
myndigheter, entreprenörer och konsulter måste kunna erbjudas möjligheten att i form av
kortare kurser öka sin kompetens och med möjlighet att studera på distans. Ett väl tilltaget
"bibliotek" av referensvåtmarker av olika typ, storlekar och tekniska lösningar ska knytas
till denna form av utbildning. 
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8. GODA EXEMPEL PÅ
VÅTMARKSPROJEKT 

8.1 Återskapande av naturligt rinnande vatten i Skåne 
- Charlotte Lindström

Många skånska åar och bäckar rätades ut, eller lades helt enkelt under marken i en kulvert
när jordbruket skulle effektiviseras under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Orsaken var att de naturliga vattendragens slingrande lopp och översvämningsmarker "tog
plats" i landskapet som i stället kunde utnyttjas för odling. Med raka och djupa kanaler
eller kulvertar kunde vattnet snabbt ledas bort och genom att dika ut våtmarker kunde
jordbruksmark vinnas. I det skånska jordbruks-landskapet finns knappt något naturligt vatt-
tendrag kvar och majoriteten av våtmarkerna har försvunnit. Detta har orsakat en mycket
svår situation för de växter och djur som är knutna till våtmarker, översvämningsmarker
och naturligt slingrande vattendrag. Nyligen har två projekt för att försöka återskapa
naturliga vattendrag genomförts i Skåne, Klingavälsån och Klammersbäck.

Klingavälsån 
Klingavälsån är en långsamt flytande slättå i de centrala delarna av södra Skåne. I åns dal-
gång finns ett drygt 2000 ha stort naturreservat (tillika Ramsar-område och SPA-område)
med mer eller mindre fuktiga betsmarker, där en av de värdefullaste delarna är Vombs
ängar. Området fridlystes redan 1923 på grund av sitt rika fågelliv, men trots detta
beviljade vattendomstolen 1936 markägarna tillstånd att torrlägga området.
Torrläggningen kunde genomföras genom att åns bottennivå sänktes en dryg meter, vilket
medförde motsvarande sänkning av grundvattennivån. Denna torrläggning resulterade i att
fågellivet utarmades och sällsynta arter som stork, rödspov och brushane försvann.

Ända sedan 1920-talet har det har funnits starka krafter som pläderat för ett starkare skydd
av Vombs ängar. Bland förgrundsgestalterna kan nämnas den kände ornitologen Erik
Rosenberg och Lundaprofessorn Gustaf Rudebeck. 

År 1998 tog Lunds kommun ett initiativ att så långt möjligt återskapa grundvattennivån i
Vombs ängar och en naturligt slingrande Klingavälså. Projektet kunde konkretiseras inom
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kommunens lokala investeringsprogram (LIP). Kostnaden för projektet beräknades till 2,7
miljoner kr där staten bidrog med 50 % och kommunen med 50 %. 

Målet för projektet var att återskapa ett större våtmarksområde, för att bevara och stärka
fågelfaunan, genom att översvämma Vombs ängar. Arter som röd-spov, sydlig kärrsnäppa
och vit stork ska få möjlighet att åter kunna etablera sig här.

Man inrättade tidigt en projektgrupp av tjänstemän från Lunds kommun, Länsstyrelsen,
Jordbruksverket och Världsnaturfonden för att ta fram planer för detaljprojektering och
miljökonsekvensbeskrivningar.
Markägarförhandlingar inleddes och underlag för en ny vattendom togs fram. Förutom
deltagarna i projektgruppen tog man också tidigt kontakt med markägare, arrendatorer,
grannar, Kävlingeåns vattenavledningsföretag, Naturskyddsföreningen i Skåne, Skånes
ornitologiska förening och Lunds Universitet. 

I juni 2001 fick kommunen till slut klartecken från miljödomstolen att arbetet kunde
genomföras. En ny slingrande åfåra grävdes fram där man bedömde att den kunde ha legat
tidigare. Åns botten lades ungefär en meter högre än den dåvarande kanalen. Sedan kunde
kanalen fyllas igen och vattnet släpptes på den 10 september 2001.

Genom denna åtgärd får man inte bara ett mer naturligt slingrande vatten längst en sträcka
på 2,5 km utan man räknar även med att ytterligare ca 250 hektar översvämningsmarker
kan skapas. Huvuddelen av markerna kommer att betas av kor för att inte växa igen.
Utöver dessa åtgärder har en ca 3,5 ha stor grund damm an-lagts för att minska sedimentt-
transporten till Kävlingeån. En fiskväg för vand-rande fisk har också byggts.

Projektets framgång beror på flera faktorer. Dels beror det på bra samordning, information
och pådrivning från projektledning. Det beror även på en omfattande dokumentationen av
områdets ekologiska värden.
Det starka engagemanget från staten, länsstyrelsen, kommunen och olika intresseorganisa-
tioner har bidragit till att projektet blivit verklighet. Sist men inte minst så har Lunds
kommun utnyttjat möjligheten att hitta finansiering till projektet inom det Lokala
investerings programmet (LIP) vilket fungerat som katalysator och pådrivare

Länsstyrelsen i Skåne ansvarar för den framtida skötseln av som ligger inom Klingavälsåns
naturreservat.

Klammersbäck
Klammersbäck är en liten bäck som slingrar sig ner för Linderödsåsens sydost-sluttning i
Skåne. Bäcken rinner genom vackra omgivningar med rik flora och fauna. Varje år går
havsöring upp för att leka i bäcken. Som så många andra vattendrag har delar av bäcken



lagts i en underjordisk kulvert. En 1,3 km lång sträcka av bäcken kulverterades under
1930-talet. I början av 1990-talet började Lars Edman, boende i området, fundera på möj-
ligheten att återställa bäckens slingrande lopp. Han kontaktade år 1995 Simrishamns
kommun och presenterade sina idéer. De två markägarna, greve Carl Piper och Lunds stift
kontaktades och de ställde sig positiva till förslaget. En förening som fick namnet
Klammersbäcks vårdförening, bildades 1996. Projektet konkretiserades 1999, när finansie-
ringen delvis kunde lösas via Simrishamns lokala investeringsprogram. Kostanden för
åtgärderna beräknades till knappt 1,6 miljoner kronor. Staten beviljade ett bidrag på 80 %
av kostnaden.
Föreningen sökte och beviljades därefter medel från Region Skånes miljövårdsfond, fiske-
funktionen vid länsstyrelsen i Skåne och WWF.

Målet för projektet var att leda in bäcken i den gamla torrlagda bäckfåran för att skapa livs-
rum för den biologiska mångfalden knuten till en levande bäck och då särskilt öringen.
Hela bäcken, förutom den kulverterade sträckan, har pekats ut av Staten som ett värdefullt
habitat inom EU:s nätverk för värdefulla naturområden, Natura 2000. 

Under år 2001 har vattnet i kulverten givits en ny väg ovan jord längs både den gamla
bäckfåran och i en nyskapad slingrande bäckfåra, där det på senare tid varit åker. Eftersom
åtgärderna blev billigare än beräknat kommer föreningen under år 2002 att återskapa en
större våtmark i anslutning till den nyskapade bäckfåran. Sumpskogar längst delar av
sträckan kan nu leva vidare. 

Projektet framgång beror på bland annat markägarnas intresse för miljö- och naturvård.
Men utan föreningens starka engagemang hade åtgärderna sannolikt inte blivit genomför-
da. I föreningen har också professor emeritus Peter Larsen varit engagerad. Hans erfaren-
heter och kunskaper har varit ovärderliga för projektet. Sist men inte minst så har
finansieringen via bland annat LIP gjort det möjligt att genomföra projektet. Det starka
lokala engagemanget hos föreningen och markägarna kommer sannolika att innebära att
fler naturvårdsåtgärder kommer att genomföras i området.

8.2 Sjön Tysslingen i Närke
- Åke Pettersson

Tysslingen är en 6 km lång sjö som är belägen en mil väster om Örebro. Den är numera
känd som svansjön där 7000 sångsvanar rastar om våren. Den är idag lika berömd för sina
svanar som Hornborgasjön är berömd för sina tranor. Det är kanske inte lika känt hur för-
vandlingen har skett från att ha varit en okänd vassjö med väldigt få fåglar.

I motsats till många andra områden där turordningen har varit reservat och därefter restau-
rering valde några naturvårdare att bilda en intresseförening tillsammans med markägarna.
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Målet var att successivt få igång betesdriften och därmed fågellivet. Det startade med att
några markägare fick hjälp med att få områdena stängslade av kommunen och att förening-
en började söka pengar från kommundelen, företag och WWF. Röjning av bladvass star-
tade och den blå bården öppnades. Det satsades på den publika delen med sångsvanarna
med bl.a. stödutfodring med säd. En raststuga kom till och det ordnades pressvisningar.
En stiftelse bildades 1992 för att kunna förvalta de medel som kom ifrån såväl stora som
mindre bidragsgivare. En särskild stödförening samt "svanadoptioner" har varit särskilt
framgångsrika. Stiftelsen Tysslingen har också varit huvudman för de åtgärder som inte hör
ihop med jordbruksstöden. Allmänheten deltar aktivt i de olika arrangemag som bedrivs
nästan under hela året i form av utställningar, café, guidningar mm. Naturens Teater är det
senaste tillskottet i en moderniserad fd ladugård. Där visas bl a bildskådespel samt konst.
En särskild stiftelse finns för den publika verksamheten med olika kompetenser inom sig.
En av höjdpunketrna under året är den sk svanfestivalen under mars. Några personer finns
anställda, bl a en säsongsanställd svanansvarig och en helårsanställd verksamhetsledare.  Ett
par djurhållare av större omfattning har etablerat sig genom bl a stöd av den naturvårdande
stiftelsen.

Varje vår rastar 7000 sångsvanar i sjön. På de betade strandängarna runt nästan hela sjön
betar idag flera hundra kreatur. Fågellivet har kommit tillbaks och ett tiotal rödbenor häck-
ar, liksom arter som mindre strandpipare, storspov, småfläckig sumphöna, trana och vatten-
rall. Vadare, änder och gäss rastar numera i stort antal. I början av maj månad kan besöka-
ren årligen lyssna på dubbelbeckasinens märkliga spel.
Tysslingen är ett exempel på en restaurering där hela bygden deltagit aktivt och gett ett
klart mervärde med både natur- och kulturupplevelser.

8.3 Återskapande av kalkkärr i Östergötland
- Dan Nilsson

Rikkärr (kalkkärr) är en unik naturtyp som innehåller en värdefull fauna och flora. Mest
omtalad är nog de många orkidéer som växer i kärren, men här finns också t.ex. sällsynta
snäckor och mossor, varav flera är med på rödlistorna över EU:s hotade och sällsynta arter.

Arterna har mycket specifika krav på sin miljö - ett kärr med kalkhaltigt vatten utan för
stor mängd näringsämnen som kväve och fosfor. Under de senaste århundradena har oer-
hört många av dessa kärr förstörts, främst genom dikning och uppodling. Även den min-
skande betesdriften har medfört att många av de hydrologiskt oförstörda rikkärren i södra
och mellersta Sverige vuxit igen och övergått till skog. Eftersom det nu finns så få kärr
kvar, bör åtgärder också inriktas på att återskapa sedan tidigare förstörda kärr.

Vid Lagmansro, utanför Skänninge i Östergötland, finns ett gammalt kärrområde som för
ca 100 år sedan dikades ut och odlades upp. De senaste decennierna har områdets betats,
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men mycket extensivt vilket lett till en kraftig igenväxning och bebuskning. I anslutning till
det uppodlade området fanns dock ett litet kalkkärrsområde som av någon anledning aldrig
dränerades. Vid en inventering i början av 1990-talet konstaterads att detta lilla kärr hade
en mycket rik flora innehållande bland annat honungsblomster. Även snäckfaunan har visat
sig vara mycket rik.
Länsstyrelsen såg i mitten av 1990-talet möjligheten att utvidga ytan på det befintliga kärr-
ret, och tog därför kontakt med markägaren, som visade stort intresse för de restaurerings-
planer som presenterades. Ett arrendeavtal upprättades som gav Länsstyrelsen under led-
ning av projektledaren Dan Nilsson möjlighet att genomföra de nödvändiga röjningar,
grävningar och schaktningar som krävdes för att kunna genomföra restaureringsprojektet.
Ett första pilotförsök genomfördes 1995. Den markyta som hade odlats upp innehöll ett så
näringsrikt matjordslager att det skulle vara omöjligt att få rikkärrsarterna att etablera sig.
Därför beslutades att gräva och schakta bort matjorden på en mindre yta. Där etablerade
sig snabbt de första kalkkärrsväxterna, t.ex. ryltåg, hirs- och slankstarr. Efter några år
blommande även t.ex. majviva och kärrknipprot inom området.

Utifrån erfarenheterna från pilotförsöket, beslutade Länsstyrelsen att göra ett större
restaureringsprojekt, med syfte att återskapa ett ca 7000 m” stort kalkkärr, samt att följa
floran och faunans invandring i området. Kontakt togs med WWF som, förutom att delfi-
nansiera verksamheten, också aktivt deltagit i projektplaneringen. Totalkostnaden, inklusive
uppföljning, beräknas bli ca 250 000 kronor.

Projektet startade år 2000 med att matjorden grävdes bort ner till den forna kalkblekehori-
sonten som var mycket tydlig under matjordslagret. Etableringen av mossor, snäckor och
kärlväxter har därefter årligen följts upp, och en sammanställning av resultaten kommer att
göras under hösten 2005. Flera grupper har studerat försöksytan, bl.a. en svensk expert-
grupp på skötsel av rikkärr som under 2001 hade sitt seminarium förlagt till Östergötland.
En slutrapport kommer att produceras under 2006, och då hoppas vi dels kunna visa att det
från en praktisk synvinkel är relativt lätt att återskapa sedan tidigare förstörda kalkkärr, och
dessutom att de typiska kalkkärrsväxterna och djuren verkligen koloniserar de nyskapade
områdena. Förhoppningsvis kan denna kunskap sedan komma till användning vid liknande
restaureringsåtgärder, såväl i Sverige som i andra länder.

8.4 Kristianstads Vattenrike
- Sven-Erik Magnusson
Projektet startade hösten 1989 med Kristianstads kommun som huvudman. Under hösten
1989 tog initiativtagaren och projektledaren Sven-Erik Magnusson kontakter med ytterli-
gare samarbetsparter. Våren 1990 kunde ett konkret samarbete inledas mellan Kristianstads
kommun, länsstyrelsen i dåvarande Kristianstads län samt med Världsnaturfonden WWF.
Det geografiska området för det övergripande projektet var : Helgeåns nedre avrinnings-
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område i Kristianstads kommun samt de kustnära delarna av Hanöbukten. Arbetet har till
dags dato haft sin tyngdpunkt förlagd till ett ca 8000 ha stort våtmarksområde på
Kristianstadsslätten längs Helge å, från Araslövssjön i norr via Hammarsjön ut till
Hanöbukten. Våtmarkerna är av stort internationellt värde och utpekade enligt den
Internationella Våtmarkskonventionen (s.k. Ramsarområde). Området är ett ca 3,5 mil
långt, nästan obrutet vattenlandskap som knyter samman skogen i norr med kusten i söder.
Här finns strandängar, sumpskogar, vass- och videområden samt mer öppna slättsjöbioto-
per med ett hav av sävruggar. Delprojekt har på senare år också utförts i den högt natur-
vårdsklassade Vramsån, ett av Helgeåns biflöden. 

Det övergripande målet för i Ekomuseum Kristianstads Vattenrike, som verksamheten nu
benämndes, var följande: att skydda och bevara de ekologiska värdena i anslutning till vatt-
net i området att försöka återskapa värden i anslutning till vattnet som försvunnit att se
vattnet och därtill knutna värden som en resurs som skulle kunna utnyttjas på ett för värde-
na uthålligt sätt

Det övergripande projektet har många olika ämnesinfallsvinklar bl.a. naturvård, kultur-
minnesvård, ekoturism, re k reation, guidning, informationsplatser ute i landskapet enligt inter-
nationell ekomuseiförebild, naturskoleverksamhet, näringslivsanknuten verksamhet mm. 

Exempel på viktiga åtgärder som genomförts i projektet: Restaurering och förbättrad hävd
av strandängar:. Här har ett nära samarbete med markägare och brukare gett ett fantastiskt
resultat. Rödspovsbeståndet som under 20 års tid varit i starkt dalande har på nytt ökat
kraftigt efter 1990. Samma resultat gäller för flera andra hävdberoende vadare och simän-
der. Ett flertal lantbrukare har med sin entusiasm och med hjälp av WWFs bidrag och
koordinerade av projektet, återskapat långa sträckor där strandängarna på nytt har sjökon-
takt eller så har den s.k. blå bården återskapats. Dessa miljöer som förr fanns på många
ställen i våtmarksområdet är mycket viktiga som födosöksbiotoper för vadare och simänder.
Reservatsbildningen har fått en rejäl skjuts framåt under projektets gång. 

N a t u rdokumentation och inventeringar av olika slag har gjorts bl.a. av landsnäckor, tro l l s l ä n-
d o r, vadare- och andfåglar, samt specialinventeringar av växter t.ex. gullstånds och jättemöja.
R e s e rvatsytan i Ramsarområdet har mer än fyrdubblats sedan projektet startade 1990. och
inom en inte alltför avlägsen framtid kommer den säkerställda ytan att ha mer än fyrdubblats. 

Specialsatsningar och samarbete tillsammans med lokalbefolkningen har också gjorts i pro-
jekt för tranor, gäss, stork och den jättelika fisken mal. Nyckeln till mycket av engage-
manget i bygden är att vi byggt informationsanläggningar, vandringsleder, fågeltorn m.m.
som på ett pedagogiskt och lustfyllt sätt berättar om Vattenrikets värden och historia sam-
tidigt som man "mjukstyr" besökarna till intressanta platser som tål detta, allt enligt eko-
museiprinciperna. 



Vattenrikets interaktiva hemsida www.vattenriket.kristianstad.se kompletterar informa-
tionsflödet, både till och från hemsidan, på ett viktigt sätt och uppskattas av både ortsbe-
folkningen och besökare från jordens alla hörn. Att skydda, men ändå kunna utnyttja vär-
dena, på ett för värdena uthålligt sätt har nog varit en förutsättning för bl.a. den stora
kommunala satsningen i verksamheten. Kommunen har stått för en stor del av dessa eko-
nomiska satsningar, men WWFs engagemang har fungerat som en viktig katalysator för att
få fram dessa och andra  medel. 

Vår princip har varit att WWFs medel ska bidra till investeringar och initialåtgärder,
medan stat och kommun tar över driften. Därför finns nu en speciell skötselorganisation
inom kommunen, delvis samfinansierad med länsstyrelsen, som tar hand om den löpande
driften, där WWF har varit en av bidragsgivarna i initialskedet. 

Samarbetet mellan stat, länsstyrelse, kommun, markägare, olika organisationer samt myck-
et kunniga, flexibla och snabba handläggare har haft en avgörande roll för det goda natur-
vårdsresultatet. Samtidigt tror vi det är viktigt att det finns en lokal spindelfunktion i arbe-
tet och den rollen har medarbetarna i Vattenriket spelat. 

Redan från starten av projektet 1989 har syftet med verksamheten i Vattenriket varit att
både skydda vattenvärdena och kunna utnyttja dessa på ett uthålligt sätt, allt i samverkan
med lokalbefolkningen. I detta arbete har WWFs olika projektsatsningar betytt mycket.
Sedan år 2002 har detta arbetssätt blivit ändå mer påtagligt genom det ansökningsarbete
som då påbörjades för att bilda "Biosfärområde Kristianstads Vattenrike", enligt UNES-
COS modell för Biosfärområden. Våtmarkerna längs nedre Helgeån, liksom andra viktiga
naturvärden med anknytning till vatten, utgör basen för detta arbete med bevarandet och
utvecklandet av den biologiska mångfalden. Ansökningshandlingarna är nu i stort sett klara
för beredning och regeringsbeslut, innan de skickas vidare för beslut hos UNESCO i Paris.
Svar väntas i slutet av år 2005.

8.5 Hemträsket, 230 hektar restaurerad våtmark
- Carl von Essen
Hemträskets historia följer ett klassiskt mönster för de bördiga våtmarkerna i övre
Norrland. Historien börjar med en grund sjö någon gång på 1800 talet, strax söder om
Piteå i Norrbottens län, vars stränder befolkats långt tidigare av nybyggare med får, getter
och kor. Strandängarnas starr och fräken skördas och betas och en växande kreatursstam
kräver mer vinterfoder och bete. Mer mark finns att vinna genom en sjösänkning. Med
tiden visar det sig att produktionen av foder kan ökas ytterligare genom reglering av vatt-
tennivån i det så kallade "träsket". Den häftiga vårfloden släpps genom en effektiv damm-
manordning och det sista vårvattnet får bli kvar innanför dämningen. Fräken och starr
växer nu till kraftigt i det grunda vattnet och frampå sommaren när det blir dags för skörd
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sänks vattennivån till ett minimum. Skörden kan nu bärgas och torkas på hässjor i sjön för
att senare lagras i lador som står på stolpar i vattnet. Till vintern hämtas höet hem med
hjälp av häst och släde. Tiden går och kreatursstammen minskar och brukningsformerna på
land ger allt bättre skördar. På 1930-talet upphör slåtterepoken efter att troligen varit
igång i 100 år.

Nu börjar en sakta igenväxning av den dikade sjön. Dikad i den meningen att kanalen som
leder till utloppet genom en dammanordning som inte längre fungerar så blir följden att
vattennivån i träsket inte kan hållas. Stränderna invaderas av skog och vide. Tidiga vårar
fylls träsket för några veckor som då kan fungera som rastlokal för våtmarksfåglar. Men
vattnet är snart borta och sommarens igenväxning kan fortsätta i allt snabbare takt.

Då fattar byalaget i Hemmingsmark ett avgörande beslut. Tiden är 1998 och man beslutar
att göra ett allvarligt försök att återskapa våtmarken på 230 hektar, genom att hugga ner
strandskogen och röja videsnåren och det viktigaste, bygga en ny dammanordning. I detta
läge tar byalaget kontakt med Svensk Våtmarksfond för att få hjälp med re s t a u re r i n g e n .
P rojektet redovisas i en plan med insatser och kostnader. Fondens Forskningsråd ger pro j e k-
tet högsta prioritet och Fondens styrelse ger 100 000 kronor för att slutföra arbetena. I mitt-
ten av juni år 2000 sker invigningen och såväl bybor och media kan konstatera att re s u l t a t e t
blivit bättre än förväntat. Helt plötsligt är alla häckfåglar tillbaka, bru s h a n n a rnas lek är åter
på plats och man kan höra storspovarnas drillar på strandängarna. Dvärg m å s a rna har etable-
rat sig och under våren är våtmarken full av häckande våtmarksfåglar och rastande gäss och
s v a n a r.

År 2002 tilldelades Hemträsket ett våtmarksstipendium på 25 000 kr från Våtmarksfonden
och RagnSells  Motiveringen löd: "För beslutsamt och engagerat arbete att återskapa en vär-
defull våtmark för fåglar, kultur, skönhet och historia, som givit människorna i
Hemmingsmark stor tillfredsställelse och ett gott exempel för omvärlden".

8.6 LIP-projektet i Halmstad och Laholms kommuner
- Markus Hoffman

Södra Halland är ett av landets bördigaste och intensivaste jordbruksområden. Liksom i
andra jordbruksbygder fanns tidigare gott om våtmarker och småvatten. Många av dessa är
numera torrlagda och diken är kulverterade. Diskussionen om miljötillståndet i
Laholmsbukten under 1980-talet var också intensiv kring jordbrukets kväveförluster.

Sedan år 2000 pågår ett framgångsrikt våtmarksarbete i Laholms och Halmstad kommun.
Med hjälp av det s.k. Lokala Investeringsprogrammet (LIP) drivs projektet "En renare
Laholmsbukt" med syfte att skapa 240 ha nya våtmarker som kvävefällor. Dessa våtmarker
ska minska kväveutflödet till Laholmsbukten med ca 300 ton per år. Arbetet bedrivs i nära
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samarbete mellan de båda inblandade kommunerna, LRF, Hushållningssällskapet i Halland
som är projektörer och inte minst markägarna. 

Efter ett utskick med lättläst och intresseväckande information om projektet till ca 1 500
markägare i de båda kommunerna visade det sig att intresset var mycket stort. Orsaken till
det stora intresset är det pedagogiska tillvägagångssättet med goda kontakter mellan mark-
ägare och kommuner samt projektörer men också att anläggningen blir kostnadsfri för
markägaren samt att han eller hon slipper pappersarbetet kring den nya våtmarken. Fram
tills sommaren 2002 har man hunnit anlägga ca 40 ha våtmarker och projektet beräknas
pågå i ytterligare 2 år.

Arbetsgången som man haft är i stora drag:

 Markägaren tar kontakt för att göra en intresseanmälan.

 Hushållningssällskapet gör ett besök på gården för att undersöka förut
sättningarna.

 En plan som godkänts av markägaren tas fram av kommunen och hus
hållningssällskapet. 

 Ett avtal om att anlägga samt även om ev. ersättning upprättas.

 Tillstånd, upphandling av entreprenad samt byggövervakning sköts av 
kommunen och hushållningssällskapet. 
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