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Idag:

• Våtmarker för miljöns skull

• Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt Tid för våtmark!

• Åtgärder i mikroskala – Viva vatten

• Våtmarkssatsningar som drivs av Naturskyddsföreningens kretsar – några 

exempel



• Sveriges största miljöorganisation

• 226 000 medlemmar

• Kretsar i de flesta kommuner

• Kansli i Stockholm & Göteborg

• Klimat, hav & vatten, skog, jordbruk och 

miljögifter. Även globala miljöfrågor
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Våtmarker för miljöns skull
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Sverige är ett av världens mest 

våtmarksrika länder

• Endast 20 % av våtmarkerna opåverkade

• Bevarandestatusen otillfredsställande eller 

dålig

• Trots restaureringar, hävd och skydd 

riskerar statusen att försämras ytterligare –

bl a  igenväxning

Foto: Robert Ekholm
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Miljömålet Myllrande våtmarker –uppnås 

ej

• ”Våtmarkernas ekologiska och 

vattenhushållande funktion i landskapet 

ska bibehållas och värdefulla våtmarker 

bevaras för framtiden”

• Myrskyddsplan för Sverige  - långsiktigt 

skydd för representativa myrtyper

• Många mossar, kärr, fuktängar och 

sumpskogar är Natura 2000-områden

• Det finns fortfarande stora arealer av 

våtmarker med höga naturvärden som 

behöver skyddas
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Våtmarker gynnar miljön och den 

biologiska mångfalden på många 

olika sätt!

• Biologiskt filter – renar från 

övergödande ämnen och miljögifter

• Klimatvänliga – förhindrar läckage av 

koldioxid

• Vattenreglering och buffring – jämnar 

ut flöden, bidrar till grundvattenbildning

• Ökar den biologiska mångfalden –

idag är småvatten och fuktiga miljöer 

en bristvara i landskapet

Foto: Friström
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Tid för våtmark!
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Tid för våtmark!

• Arv → pengar till 

Naturskyddsföreningen för 

våtmarksarbete 

• Ca 7 M kr att fördelat över 6 år

• Projekt gärna tillsammans med 

andra – samfinansiering krävs vid 

större projekt

• Kan bara sökas av 

Naturskyddsföreningens kretsar 

och länsförbund  - andra kan vara 

projektägare

• Projektledare: Andreas Skarmyr 

(föräldraledig)
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Medel kan sökas för:

• Kunskapsuppbyggnad, inklusive ta fram 

planer och program

• Restaurering och återskapande

• Förvaltning och skötsel

• Information och folkbildning

Två ansökningstillfällen per år:

• 1/4 & 1/10 
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Viva vatten



Åtgärder i mikroskala

• Viva vatten fokuserar på 

lokala, småskaliga insatser 

som alla kan göra

• Viva vatten vill bidra till 

ökat engagemang och ge 

tips på handfasta åtgärder 

för ett friskare vatten

• Billigt, enkelt och konkret

13

Illustration Erik Kohlström
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Inspiration & Faktablad

• Enkla, handfasta tips som 

ej kräver dyr teknik

• Vad får man/får man inte 

göra på egen hand?

• https://www.naturskyddsfor

eningen.se/vad-vi-

gor/hav/viva-vatten-friskare-

vattendrag

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav/viva-vatten-friskare-vattendrag
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Proppa ett dike

• Det finns gott om misslyckade 

dikningsföretag i skogen som inte 

bidragit till ökad produktion som 

det var tänkt

• Genom att lägga diken kan man 

höja vattennivån och skapa 

blötare förhållanden och en mer 

naturliknande hydrologi

• OBS! Många regler kring diken –

viktigt kolla att det är OK!

Illustration Erik Kohlström
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Illustration Erik Kohlström

Anlägg en groddamm

• Småvatten och våtmarker en 

bristvara i landskapet

• För en liten damm i trädgården 

behövs inget tillstånd

• OBS! Alla Sveriges groddjur är 

fridlysta

• Fem arter är rödlistade

• Grodor och salamandrar hittar 

själva till dammen…
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Tid för våtmark - Exempel 

på projekt
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Tid för våtmark! Beviljade projektmedel
Projekt Krets/Länsförbunf

2018 Våtmarker i Sinarpsdalen Naturskyddsföreningen Bjäre

Maglaby kärr Naturskyddsföreningen Söderåsen

Svämskogar vid Unnån Naturskyddsföreningen Orsa

Ringarna på vattnet Naturskyddsföreningen Daga/Gnesta

Upptäck våtmarken Naturskyddsföreningen Norbotten

2019 Två våtmarker i Åsen, Åtvidaberg Naturskyddsföreningen Östergötland

Våtmarksrestaurering i Mödänge Naturskyddsföreningen Bollnäs

Våtmarksprojekt i Almåsa, 

Segeåns avrinningsområde

Naturskyddsföreningen Malmö

Åtgärdsplan för 

våtmarksrestaurering i Risveden

Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg



Sinarpsdalen Båstad

• Naturskyddsföreningen Bjäre

• LONA-samarbete med Båstad 

kommun, Sinarpsdalens

intresseförening m fl

• Åter- och nyskapa våtmarker, 

dammar och översilningsängar

• Småskaligt, ålderdomligt landskap 

med naturbete och ädellövskog 

• Förstudie → 8 olika möjliga 

åtgärdsplatser (våtmarker, 

dammar, översilningsängar)



Ringarna på vattnet

• Naturskyddsföreningen 

Daga/Gnesta

• Inventering av våtmarken 

Marksjön i Gnesta kommun

• Rapport → Skapa långsiktig 

förvaltning och arbete med 

våtmarker 

• I samarbete med ArtLab: 

Kärrkosmos

• Lokal folkbildning

• LONA-ansökan

https://www.artlabgnesta.se/2018/05/11/karrkosmos/


Upptäck våtmarken i 

Norrbotten 

• Naturskyddsföreningen 

Norrbotten

• Helgkurser: Upptäck 

våtmarker – med teori & 

praktiska moment

• Support till kretsarna att 

starta egna våtmarksprojekt

• Kommer att kombineras 

med LONA-ansökan

Kaipavuoma Foto: Mikael Nilsson, Fiskemiljö i Norr AB



Våtmarker intill Åsens naturreservat, 

Åtvidaberg

• Naturskyddsföreningen Östergötland & 

Åtvidabergskretsen

• I samarbete med LST

• Återskapa två mindre våtmarker

• Har dikats ut för att skapa åkermark →

planterats igen med skog → avverkats



Mödänge

• Naturskyddsföreningen 

Bollnäs

• Mödänge var en gång en av 

Bollnäs kommuns främsta 

fågellokaler med flera 

rödlistade arter –

igenväxning

• LONA-projekt Bollnäs 

kommun

• Inventering (fåglar, insekter) 

→ restaureringsåtgärder + 

infoskyltar för allmänheten



Risveden

• Naturskyddsföreningen 

Norra Älvsborg

• I samarbete med 

Sportfiskarna

• 20 000 ha - Västsveriges 

största sammanhängande 

skogsområde

• Många våtmarker utdikade

• Inventering + kontakt med 

markägarna för att initiera 

restaurering av gamla 

våtmarker



25

Det behövs mer våtmarker i hela landet!

• Det finns mycket man kan göra på egen hand – allt från små 

enkla åtgärder som inte kostar (mycket) pengar och inte 

kräver tillstånd till stora restaureringsprojekt

• Viktigt väcka engagemang och intresse – få upp vattenmiljö-

och våtmarksfrågorna på bordet

• Lokal kunskap viktigt!

• Naturskyddsföreningen kan spela en viktig roll - på egen 

hand eller tillsammans med andra

• Nu är det Tid för våtmark!

Tack för mig!

Mia.Svedang@naturskyddsforeningen.se

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav/viva-

vatten

mailto:Mia.Svedang@naturskyddsforeningen.se
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav/viva-vatten

