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Exempel på mål som rör våtmarker

• Skydda 17 procent av land- och vattenområden samt 10 procent av 
kust- och marina områden från exploatering. 

• Bevara och restaurera ekosystem som erbjuder värdefulla 
ekosystemtjänster, framförallt vatten. 

• Restaurera minst 15 procent skadade ekosystem

Konventionen om biologisk mångfald
Strategisk plan 2010-2020



Transforming our world: the 

2030 Agenda for Sustainable 

Development



Svenska miljömål

Våtmarker

-ett av 16 miljökvalitetsmål



Våtmarker

– Vattennivå i eller nära under/över markytan 

samt grunda vegetationsklädda 

vattenområden

– Mossar, kärr, sumpskogar, mader, 

flytbladsvegetation, vassar, fuktängar, 

fukthedar 
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Miljömålet Myllrande Våtmarker

• Våtmarkernas natur- och kulturvärden och värde för 

friluftsliv är bibehållna

• Alla våtmarkernas typer finns representerade i hela landet 

och har gynnsam bevarandestatus

• Våtmarker är återskapade, i synnerhet där förlusten är stor 

och deras ekosystemtjänster är vidmakthållna.

• Våtmarksarter har gynnsam bevarandestatus och genetisk 

variation och de hotade arterna har återhämtat sig. 

Främmande arter och GMO utgör inget hot. 
(9 preciseringar -förenklade, förkortade och sammanslagna)



Naturvårdsverkets bedömning 2019

• Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna 

nås medbefintliga och beslutade styrmedel och åtgärder

• Utvecklingen i miljön är negativ

• Ex: Palsmyrar smälter, produktiv sumpskog minskar



Fundamentala ekologiska olikheter mellan våtmarkstyper

Vattenkemi

Vattenståndsvaration

Successioner

Fri 

utveckling

Hävd
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Våtmarkers ekosystemtjänster

• Klimat: Våtmarker kan binda kol. Utdikade våtmarker 

orsakar en växthusgasavgång på sammanlagt drygt 11,4 

miljoner ton koldioxidekvivalenter dvs en femtedel av 

landets totala utsläpp av växthusgaser. 

• Övergödning: våtmarker som fått stöd från LBP  2007–

2013 reducerar transporten av fosfor till havet med 18 ton 

per år och kväve med 170 ton per år. 

• Biol. mångfald: 800 rödlistade arter i våtmarker och för 

470 av dessa är våtmarker särskilt viktiga livsmiljöer. Antalet 

hotade arter har ökat med 4,6 procent 

• Vattenhushållning: Våtmarker förlänger vattnets 

uppehållstid i landskapet, buffrar flöden, bibehåller 

grundvatten och ökar avdunstning



Regeringens insatser för våtmarker

• Områdesskydd (Myrskyddsplan)

• Grön infrastruktur

• Mårdhundsbekämpning

• Internationellt arbete inom CBD, Ramsar, Klimatarbetet

• EU: Natura 2000

• Arktiskt våtmarkssamarbete

• Utredning om terrängkörning

• ”Våtmarkssatsningen”



Myrskyddsplanen. 
Kvar att skydda ca 170 000 ha (av 550 000) (Nv Årl. Utv. 2019)



Anlagda/restaurerade våtmarker med 

statligt stöd per år (Nv Årl. Utv. 2019)



Våtmarkssatsning 2018-2020

• Storsatsning restaurering/anläggning av 

våtmarker

-balansera vattenflöden

-öka tillskottet till grundvattnet

-bidra till biologisk mångfald 

-minska övergödningen. 

• Anslag: 200 mkr/år i tre år (avbruten efter 2018)

• Ändring LONA -90% statlig finansiering –

kommuner kan söka för våtmarksprojekt



Grundvatten- Ytvatten- Biologisk    Över-

brist                 brist            mångfald    gödning

text

Källa Naturvårdsverket



rubrik
Sammanlagt 

antal 

brister



Våtmarkssatsningen  2018 resultat

Antal  Yta (ha)

Metod projekt Anlagd Restaurerad

LONA 197 513 458

Lst 121 543 (torvmark)

TOT 318 513 > 1000



Vad händer med våtmarkssatsningen

• Vårändringsbudgeten innebär viss återställning av 

anslagsnivån (1:3) för naturvård 200 miljoner kronor från 

1/7)

• BP 20: skrivarbetet har påbörjats.

TACK FÖR MIG


