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”Friska barn och friska vatten 

går sällan rakt fram”
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Myllrande våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och 

vattenhushållande funktion i 

landskapet ska bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för 

framtiden.
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Indikatorer för Myllrande våtmarker

• Anlagda eller hydrologiskt restaurerade våtmarker

• Hydrologisk restaurering av torvmarker

• Myrskyddsplanens genomförande

• Torvutvinningens omfattning
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http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/anlagda-eller-restaurerade-vatmarker/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/hydrologisk-restaurering-av-torvmarker/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/myrskyddsplanens-genomforande/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/torvutvinningens-omfattning/


Miljömålspreciseringar för Myllrande våtmarker

• Våtmarkstypernas utbredning

• Ekosystemtjänster

• Återskapade våtmarker och arters spridningsmöjligheter

• Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

• Hotade arter och återställda livsmiljöer

• Främmande arter och genotyper

• Genetiskt modifierade organismer

• Bevarade natur- och kulturmiljövärden

• Friluftsliv och buller
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Gränszon

• Våtmarker är en gränszon mellan mark och vatten, även 

kallade sumpmark, sankmark, kärr, sumpskog 

• Våtmarker är inte inom Havs- och vattenmyndighetens 

område, men en del av vattnets kretslopp

• Våtmarker betyder mycket för vattnets dynamik, vattnets 

plats i landskapet, uppehållande förmåga
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Miljö

• Våtmarker är en allt viktigare miljö som måste värnas

• Ett stort antal olika våtmarkstyper, alla med specifika 

miljöer, med olika artsammansättnngar

• Våtmarker bidrar mycket till biodiversitet och artrikedom

• Våtmarker – bidrar med ett stort antal ekosystemtjänster
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Nyckelbiotoper - vatten
• Strandbrinkar med rasbranter (t.ex. i ytterkurvorna av meandrande vattendrag, eller där 

vattendrag skurit sig ner i lösa jordarter, s.k.nipa) är värdefulla biotoper för backsvala, 

kungsfiskare, skalbaggar och andra insekter som tidvis lever nergrävda i sanden 

• Översvämningsskog (strandskog som regelbundet översvämmas) är livsmiljö för mossor, 

lavar, alger och insekter som lever på de fuktiga delarna av träden och i den döda veden 

• Forsar och vattenfall (hastigt strömmande vatten med relativt stora nivåskillnader) bör 

bevaras för lax, utter, flodpärlmussla samt fuktighetsälskande växter som är beroende av 

forsdimma 

• Kvillområden (sträckor av vattendrag som delas upp i mer eller mindre diffust nätverk av 

småbäckar) är värdefulla miljöer för bland annat flodkräfta, flodpärlmussla, sländelarver och 

andra insekter samt för den sällsynta ormbunken safsa 

• Småvatten och temporära vatten (mindre vattensamlingar i jordbrukslandskapet såväl 

som i skogen) är livsmiljö för grodor och kräldjur
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Dynamik

• Våtmarker bidrar till vattendynamiken i landskapet

• Vattenmagasin

• Näringsfilter

2019-05-20 11



Vattenkvantitet och vattenkvalitet

• Vattenförvaltning – stort fokus på vattenkvalitet

• EU:s vattendirektiv – Biologisk status, kemisk status, hydromorfologi

• Vattenresursförvaltning – nytt fokus på vattenkvantitet

• Klimatkris – vattnets värde kommer att ändras, 

fördelningsfrågor blir viktigare
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Vattenresursförvaltning – helhetsgrepp på vatten

• Torka & Översvämningar och klimateffekter

• Ytvatten & Grundvatten

• Vattendynamik: nederbörd, mängd, intensitet, tidpunkt

• Nyttor – direkta och indirekta

• Intressekonflikter: dricksvatten, biologisk mångfald, bevattning, 
industriella behov, rekreation, kulturmål, energiproduktion, 
landskapsbild
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Nationella omprövningsplanen för 

vattenkraft

• Släpptes för remiss den 6 maj

• Måndagen 13 maj släpps föreskriftsuppdateringar, 
konsekvensanalys och strategisk 
miljökonsekvensbedömning

• Levereras till regeringen i oktober 2019

• Arbetet sätter igång när regeringen fattat beslut

• Arbetet kommer att ta c:a 20 år
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Önskar er alla en fortsatt 

god konferens om våtmarker 

– det är viktigt att myllra!
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