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Sammanfattning 
 
I strävan att jorden ska producera mer och bättre råvaror används bland annat handelsgödsel 
för bättre tillväxt av grödorna i jordbruket vilket också leder till diffust läckage av närsalter. 
Det moderna skogsbruket leder också till läckage av närsalter. Luftföroreningar bidrar också 
till mer närsalter. Rikligare nederbörd tycks bli allt vanligare med höga vattenflöden som följd 
bland annat i Halland. Den rikligare nederbörden kan vara följd av klimatförändringar. Med 
riklig nederbörd ökar läckaget av närsalter till vattendragen och skapar problem som 
övergödning. Våtmarker bör anläggas efter lokala förutsättningar för bästa möjliga 
närsaltsupptag och en möjlighet kan vara att konstruera produktionsvåtmarker där biomassan 
skördas för att ta bort närsalter. Produktionsvåtmarker bör konstrueras storskaligt för att nå 
effektivare närsaltsupptag i vattendragen för att minska övergödningen. 
Översvämningsdrabbade marker passar bra för nyanläggning av produktionsvåtmarker, där 
plantering med bladvass (Phragmites australis) kan rekommenderas. Bladvassen växer bra 
och ger stor biomassa samt ett stort upptag av närsalter. Produktionsvåtmarker bör byggas 
med kontrollerbara in- och utflöden, där vattenmassor kan tas in och sedan kvarhållas en 
längre tid. Man måste även kunna dränera ut vattnet i produktionsvåtmarken enkelt och 
effektivt innan skörd. Skörden är ett känsligt moment och produktionsvåtmarken bör 
konstrueras så att skörd med jordbruksmaskiner är möjlig för att hålla kostnaderna nere. Den 
skördade biomassan bör användas till biogasproduktion. Återstående rötrest kan användas 
som gödsel och ersätta handelsgödsel vilket gynnar ett mer ekologisk jordbruk där 
handelsgödsel inte får användas. Ur miljösynpunkt är biogasproduktion med rötrest som 
gödselråvara den bästa metoden för recirkulering av närsalter.  
 
 

Summary 
 
In ambition to produce more and better harvests, artificial fertilizers are used to produce a 
better growth of crops in the agriculture landscape. This contributes to leakage of nutrients. 
Our forests also exhibit a leakage of nutrients. Air pollution contributes to more nutrients. 
High precipitation with high water flows as a consequence seems currently to occur more 
frequently in the county of Halland. The high precipitation could be a consequence of climate 
changes. Increased precipitation increases the flow of nutrients into watercourses and causes 
eutrophication problems. For the best possible nutrient uptake, wetlands should be designed 
after local circumstances. One way is to construct production wetlands where biomass in form 
of plants is harvested to remove nutrients. In order to get the best possible decrease of 
eutrophication, production wetlands should be constructed on a large scale. Often flooded 
areas are suited for constructing new production wetlands. The production wetland could be 
planted with common reed (Phragmites australis) which grows fast and creates a large 
biomass and therefore a high nutrient uptake. In order to take in water and emptying a 
production wetland before harvesting, it should also be constructed with controllable in - and 
outflow of water. Harvesting is a sensitive aspect and the production wetland should be 
constructed so harvesting with agricultural machines is possible to reduce the costs. The 
harvested biomass should be used in biogas production. The material that remains after 
digestion in the biogas plant can be used as fertilizer on agricultural land to replace artificial 
fertilizers. This contributes to more ecological agriculture where artificial fertilizers are 
forbidden. From an environmental point of view, this process is clearly the best way where 
nutrients can be re-circulated.  
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1. Inledning 

Mänsklig verksamhet har medfört att vattendragen i Sverige tagit emot mycket närsalter med 
övergödning som följd. Övergödningen har i södra Halland medfört att Laholmsbukten har 
problem med periodvis kraftig algtillväxt med syrebrist och bottendöd som följd vid 
nedbrytningen av algerna. (Länsstyrelsen Halland, 2006) 

Dagens moderna jordbrukslandskap genomvävs av täckdikesrör som leder bort nederbörden 
effektivt för att åkerjorden ska hålla sig torrare varför riklig nederbörd kraftigt ökar läckaget 
av fosfor och kväve ut till vattendragen (Vought, muntligen). Riklig nederbörd kan bli en 
följd av klimatförändringar. Hur klimatet förändras är svårt att förstå liksom hur människans 
levnadsstil påverkar atmosfärens sammansättning (Bernes, 2003). IPCC (Intergovernmental 
panel on climate change) fastställde vid sin senaste konferens i Paris februari 2007 att 
klimatförändringar är ett faktum av växthuseffekten och resultat av mänskliga aktiviteter 
(IPCC, 2007). Svenska forskningsprogrammet SweClim visar i ett framtidsscenario att 
nederbörden i sydvästra Sverige kommer att öka vintertid och minska sommartid 
(Naturvårdsverket, 2007a). Enligt en tysk klimatmodell erfar man vintertid (dec-feb) uppemot 
50% ökning av nederbörden under perioden 2071–2100 i jämförelse med beräknad modell 
mellan perioden 1961–1990 i sydvästra Sverige (Bernes, 2003). 

Det är avrinningsområdets olika egenskaper som formar våtmarkens miljö och förutsättningar 
(Dobson, & Frid, 1998). Tonderski et al. (2002) skriver att våtmarker bör konstrueras för 
bästa möjliga närsaltsupptag efter lokala förhållanden och ett sätt kan vara att konstruera 
produktionsvåtmarker där även biomassan i form av växter tar upp närsalter. Biomassa bör 
skördas och rötas vid en biogasanläggning där biogas utvinns för energiframställning 
(Tonderski et al. 2002). Ekolantbruk (1996) skriver att rötresten som återstår efter rötning i 
biogasanläggningen kan spridas ut som gödsel på åkrarna och därmed ersätta handelsgödsel. 
Biogasproduktion med växtmaterial ger ett fungerande kretslopp och en förnybar energikälla 
för ekologiskt jordbruk (Ekolantbruk, 1996)(Jordbruksverket, 2005). 

Räddningsverket har sedan 2004 en pågående kartering av översvämningsdrabbade marker 
vid höga flöden i Sverige. Lokalt som i södra Halland är kartering gjord på Nissans 
avrinningsområde. Suseåns avrinningsområde är under pågående inventering och Fylleåns 
avrinningsområde är aktuell för kartering senare (Räddningsverket, 2007). Dessa karteringar 
kan ge en första översiktlig bild av områden som lämpar sig för anläggning av produktions-
våtmarker. 
 
Produktionsvåtmark är kortfattat sagt, en våtmark med vassbädd, mer ingående förklaring på 
konceptet produktionsvåtmark kommer under 3.1.1. sidan 4 i uppsatsen. Nya 
produktionsvåtmarker torde lämpligen lokaliseras på översvämningsdrabbade marker vid 
höga vattenflöden, vilka förmodligen till en viss del är gamla före detta utdikade våtmarker. 
Enligt Lantmäteriet (2007) är lokalisering av gamla utdikade våtmarker svårt att göra i 
Halland, kartmaterialet från förr är otillräcklig helt enkelt. Dessutom sker ännu en viss 
landhöjning (Svensson, muntligen), vilket också kan påverka avläsningen av landskapet för 
att hitta gamla utdikade våtmarker. Det behövs studier och riskanalyser av landskapsbilden för 
att hitta nya lämpliga marker för omläggning till nya våtmarker som dessutom kan få 
buffertverkan vid höga vattenflöden (Blackwell et al. 2006). Svensson (muntligen) tror att 
konstruktion av enbart våtmarker är en för liten åtgärd för att fungera som buffert vid höga 
vattenflöden. 



 4 

Sveriges riksdag tog 1999 tagit ett beslut om femton nationella miljömål (ytterligare ett 
miljömål tillkom 2004) som ska vara riktmärken för miljöarbetet i Sverige (Miljömål, 2007). 
Miljömålen ska styra arbetet med hjälp av miljöbalken mot ett mer hållbart samhälle för 
kommande generationer (Michanek & Zetterberg, 2004). Produktionsvåtmarker kan bidra till 
att uppfylla två av dessa sexton nationella miljömål. De berörda miljömålen av produktions-
våtmarker i positiv riktning är: begränsad klimatpåverkan och ingen övergödning. Miljömålet 
myllrande våtmarker berörs också, förmodligen påverkas biodiversitet negativt av 
produktionsvåtmarker.  

Konceptet ”produktionsvåtmarker” väckte därmed min nyfikenhet varvid detta examensarbete 
blev till. Mitt syfte är att ur miljösynpunkt utreda förutsättningarna för eventuella framtida 
produktionsvåtmarker mot övergödning. 

 

2. Metod 
 
Resultaten i den här litteraturstudien har formats fram utifrån studier av vetenskapliga artiklar, 
facklitteratur och genom personliga kontakter med kunniga personer inom området. 
Sökningen av vetenskapliga artiklar har gjorts på databaser som ENVIROnetBASE, ISI Web 
of Science, Science Direct, och Springer Link. Sökningar på sökmotorn Google har också 
bidragit till givande träffar. Tips på bra facklitteratur har jag framförallt fått av min 
handledare Stefan Weisner. Många intressanta möten och diskussioner har gjorts med berörda 
personer inom olika fackområden. Jag hade även glädjen att få delta i en berikande och rolig 
studieresa om biogas till företaget Mec Energy i Fyn, Danmark som anordnades av 
Hushållningssällskapet i Halland. 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att ge en översiktlig bild över konceptet produktions-
våtmarker och klarlägga möjligheter och begränsningar.  
 
 

3. Resultat 
 

3.1. Konceptet produktionsvåtmark 
 

3.1.1. Produktionsvåtmark 
 
Produktionsvåtmark kan vara en konstruerad våtmark med bladvassbädd. Förutom 
denitrifikation och sedimentation sker närsaltsupptag även genom växtupptag i en 
produktionsvåtmark (Tonderski et al. 2002). En produktionsvåtmark bör utformas med 
kunskap både från våtmarks- och jordbruksforskningen. Ska produktionsvåtmarker bli 
praktiskt användbara i realiteten är det viktigt att få ner kostnaderna och om möjligt använda 
lantbrukarens egna maskiner för skörd och efterföljande arbete med biomassan (Strand, 
muntligen). De lokala förutsättningarna för rötning samt andra alternativ för bra efter-
behandling av den skördade biomassan bör undersökas noga innan nykonstruktion sker av 
produktionsvåtmark. Närsaltsupptaget blir bättre om det inkommande vatten till 
produktionsvåtmarken får flera dygns retentionstid (Toet et al. 2005). 
 
Enligt Strand och Weisner (muntligen) är lämplig placering av produktionsvåtmarker intill 
rinnande vattendrag där närområden översvämmas vid höga flöden, då fylls vatten på en 
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naturlig väg in i produktionsvåtmarken, se också figur 1 nedan. De så kallade 
översvämningsmarker ligger ofta i träda där ingen produktion sker (Strand, muntligen). Både 
Strand och Weisner (muntligen) tror att placering av produktionsvåtmarker vid dräneringsrör 
från åkerlandskapet är lämplig. Grant et al. (1996) skriver att när flödet sjunker tillbaka blir 
vattnet med tiden stillastående och därmed tillkommer en lång retentionstid som leder till 
effektivare upptag av närsalter och då i synnerhet fosfor bland annat genom växtupptag. För 
det är just vid höga flöden som sediment och fosfor transporteras ut i vattendragen (Grant et 
al. 1996). Bäst lämpar sig bladvass för produktionsvåtmarker då den växer snabbare än flera 
andra våtmarksväxter och ger nästan dubbelt så stor torrsubstans mängd/kg under samma tid 
jämfört med andra växtarter, vilket gör att bladvassen tar upp mest närsalter kvantitetsmässigt 
sett (Hill et al. 1997).  
 
 

 
 
 
Figur 1. Skiss som förslag på en produktionsvåtmark. Förklaring till ovanstående ord är 
följande: Bank = En upphöjning av marken som håller kvar vattnet i produktionsvåtmarken 
med kontrollerbara in- och utflöden mot det rinnande vattendraget. Vall = Här växer 
vallväxter, fungerar som en kantzon mellan åker och produktionsvåtmark. Ett område som 
översvämmas lätt vid höga flöden med kvarliggande vatten en längre tid. Åker = Odlingsbar 
mark, inget kvarliggande vatten en längre tid. Produktionsvåtmark = Våtmark med vassodling 
med permanent vattenyta. Det ska poängteras att utformningen av produktionsvåtmarken bör 
formas efter lokala förutsättningar. Det är omöjligt att ta fram en standardmodell som kan 
användas överallt, alla våtmarker blir unika. 
 
 
Bladvassen i produktionsvåtmarken bör skördas regelbundet och genom detta få ut biomassa 
(Tonderski et al. 2002). Genom skörd sker en bra skötsel av produktionsvåtmarken, det blir 
effektivare närsaltsreduktion och produktionsvåtmarken blir inte lika mättad med fosfor 
jämfört med en vanlig våtmark utan skörd (Weisner muntligen). 
 
Bladvassen växer sig högre än andra växter i våtmarken och hämmar dem från att nå solljuset 
och blir den klart dominerande arten där den etablerar sig (Asaeda et al. 2006). Bladvass kan 
dock angripas av olika skadedjur och parasiter. Angreppen av skadedjur på svenska 
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bladvassbestånd är av obetydlig omfattning och risken för parasitangrepp bedöms som liten 
(Björk & Granéli, 1978). 
 
 

3.1.2. Utformningen av produktionsvåtmarken 
 
Det bör strävas efter att produktionsvåtmarken lätt kan ta in vatten vid höga flöden. En del 
vatten bör sedan kvarhållas i produktionsvåtmarken på ett praktiskt och enkelt sätt. Genom 
sedimentation och växtupptag sker det bättre närsaltsupptag när det inkommande vattnet kan 
fördröjas i våtmarken (Feuerbach, 2004). Kanske bör det konstrueras en slags vall mellan 
rinnande vattendrag och produktionsvåtmarken där det går att kontrollera in- och utflöde på 
ett enkelt sätt (Weisner, muntligen), se figur 1 ovan. Strand (muntligen) tror dock att en vall 
kan erodera sönder vid höga flöden. Plantering av träd för att binda ihop vallen är ingen bra 
lösning, då rötterna kan bilda hål och underminera marken när rötterna dör (Feuerbach, 2004). 
  
Strand (muntligen) tror att innan skörd bör vattnet tömmas i produktionsvåtmarken. Produk-
tionsvåtmarken bör då konstrueras på ett liknande sätt som en åker är dränerad för bästa 
möjliga uttorkning på kort tid. I det mindre blöta området i gränslandet mellan torr mark (ofta 
åker) och produktionsvåtmarken kan det odlas vallväxter, rörflen (Phalaris arundinacea), etc. 
Växtligheten i denna gränszon bör skördas samtidigt som produktionsvåtmarken med samma 
maskiner för att förenkla arbetet. Är marken av sandig karaktär i området har det bättre 
bärighet för tyngre maskiner än mark med mycket organisk substans. Vid låglänta områden 
med bara några decimeters höjdskillnad kan det bli komplicerat med utformningen. (Strand,  
muntligen) 
 
Leonardson (1994) menar att det även krävs stora våtmarksarealer för effektiv 
närsaltsreduktion. Våtmarkens yta bör uppgå till minst 1-2 % av avrinningsområdens yta. 
Detta är bra att använda vid beräkning av vilken area produktionsvåtmarken bör få.  
 
 

3.1.3. Plantering av bladvass 
 
Bladvass förekommer allmänt i de sydsvenska vattendragen vilket bör vara en god förut-
sättning för vassplantering i produktionsvåtmarker. Plantering bör räcka att göras en gång då 
bladvassen är en flerårig växt i huvudsak med vegetativ förökning som bildar konkurrens-
kraftiga bestånd (Björk & Granéli, 1978). Granéli et al. (1982) påpekar att plantering är 
kostsamt och tidskrävande handarbete då maskiner ännu saknas för markberedning och 
plantering i våtmarker. Bladvassen växer med långa rhizomer (bladvassens rotsystem) där 
skotten går upp här och var. Genom att själva göra urval på skott av bladvass kan en bättre 
selektering ske än med frösådd. Weisner & Strand (2002) beskriver att bladvassplantor kan 
tas från befintliga bladvassbestånd genom att med spade hugga av bladvasskotten en bit ner i 
rhizomerna. Strån och bladen på skottet ovan vattenytan ska klippas av en bit för att undvika 
avdunstning, se figur 2 nästa sida. Lämplig tid för insamling av plantor från befintliga 
bladvassbestånd är under maj-juni och planteringen av dessa bladvassplantor i 
produktionsvåtmarken bör ske snarast efter förflyttning av plantorna. Enligt Weisner 
(muntligen) är det bra om planteringen sker när produktionsvåtmarken är torrlagd, vatten får 
inte släppas in till planteringen mer än att skotten når en bit ovan eventuell vattenyta. Skulle 
skotten hamna under vattenytan kan inte syre transporteras ner till rhizomen och bladvassen 
dör. Granéli (1980b) rekommenderar markberedning av produktionsvåtmarken för att 
underlätta plantering av bladvass. 
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Figur 2. Hämtad ur (Granéli, 1980b). Bilderna illustrerar en planteringsmetod för bladvass. 
 
 
Bladvassen fröar på hösten då frön kan samlas ihop och låtas gro till sig över vintern i växthus 
tills det utvecklas groddplantor. Bladvassfrön för plantodling i växthus växer snabbare än om 
en frösådd hade gjorts utomhus. Frösådd direkt i våtmarksedimentet är besvärligt då de lätt 
kan konkurreras bort av andra plantor den första tiden och är känsliga för flera fysiska 
faktorer som torka och högt vattenstånd. (Granéli & Thörne, 1984) 
 
Vid storskalig plantering är det enklare att köpa in plantorna. Till exempel företaget Vegtech 
(2007b) säljer två sorters bladvassplantor av olika storlek och av olika genetisk ursprung. 
Beroende på bladvassplantornas storlek sker planteringen med planteringsrör eller med spade 
av liknande modell och teknik som den vid plantering av skogsplantor i skogen. Planteringen 
bör ske under våren/försommaren innan midsommartid då bladvassen är i sin tillväxtfas 
(Vegtech., 2007a). Bladvassen växer både i söt- och bräckvatten skriver Tiner (1999), vilket 
gör att produktionsvåtmarker även kan ligga kustnära där vattnet kan vara bräckt. 
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3.1.4. Skörd 
 
Vid nyanläggning av produktionsvåtmark är det i synnerhet viktigt att konstruera produktions-
våtmarken så att det är praktiskt att skörda bladvassen och använda jordbruksmaskiner för att 
hålla nere kostnaderna (Hansson & Fredriksson, 2003)(Strand, muntligen). Skörd med 
maskiner kräver torra marker, därmed är det helt avgörande att tömning och avvattning 
fungerar väl (Feuerbach, 2004). 
 
Weisner (muntligen) säger att avslagningen av bladvassen bör ske i en höjd ovan normal 
vattennivå även om våtmarken töms på vatten, då bladvassen transporterar syre från luften via 
stammen till rhizomerna. Syretransporten är i synnerhet viktig vid våtmarker där sedimentet 
består av mycket organisk material med stillastående vatten där syreförbrukningen är 
kraftigare än i andra våtmarker (Weisner & Granéli, 1988). 
 
En senarelagd skörd efter sommaren ger biomassa som lämpar sig bäst för energiutvinning 
genom förbränning, dock blir närsaltsreduktionen inte lika effektiv i jämförelse med skörd 
under juni/juli (Fredriksson, 2002). Bladvassens biomassa ovan jord är under augusti 
1kgTS/kvm (kilogram torrsubstans per kvadratmeter) jämfört med vintertid då det bara 
återstår 0,5kgTS/kvm (Granéli, 1984). I rhizomerna är koncentrationen av närsalter som störst 
under vintern och lägst under maj-juni när nya skott växer till sig som bäst (Granéli et al. 
1992). Även (Hosoi et al. 1998) påstår att närsaltskoncentrationen är som högst i början av 
tillväxtfasen tills bladvassen når sin fulla höjd. För bästa möjliga närsaltsupptag 
rekommenderas två skördar per år (Hosoi et al. 1998). Leonardson (1994) tror dock att mer än 
en skörd per år leder till utarmning av våtmarkens organiska kolinnehåll långsiktigt sett, vilket 
kan få negativa effekter på denitrifikationen. 
 
 
Tabell 1. Fosfor och kväveinnehåll i bladvass, uppgifter hämtade ur (Granéli 1980a). Notera 
att bladvassen fäller sina blad under hösten. Kvävet är den begränsande tillväxtfaktorn i 
bladvassen (Granéli, 1980b). 
 
Närsalt Datum Strå Blad 
Fosfor Mars/april 0,012% - 
Fosfor Augusti 0,063% 0,169% 
Kväve Mars/april 0,2675% - 
Kväve Augusti 0,339% 2,573% 

 
 
Enligt (Asaeda et al. 2006) är tidpunkten för skörd viktig. Sker skörden under juni månad 
flera år på rad medför det minskning av biomassan på sikt. Skörd under juli månad påverkar 
dock inte kvantiteten biomassa nämnvärt från år till år. Noterbart var också att vid 
regelbunden skörd sjunker kvantiteten biomassa om rhizomerna är äldre än två år (Asaeda et 
al. 2006). Även (Shekov, 1974) konstaterade att bladvassbestånd hämmades följande år vid 
skörd under maj-juni. En senarelagd skörd under juli-augusti påverkar inte bladvassbestånden 
nämnvärt. En skörd under augusti månad lämpar sig förmodligen för rötning med, dock bör 
inte skörden senareläggas då bladvassen bildar mer lignin. Ligninet är svårnedbrytbart vid 
rötning till biogas (Sundberg et al 1997). 
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Hansson & Fredriksson (2003) noterar att vid skörd bör det beaktas att rhizomen inte förstörs, 
för i sådana fall hämmas tillväxten av bladvassen nästföljande år. Skörd med flytande 
maskiner är mest skonsamt mot rhizomen. Dock är inköp av flytande maskiner för bladvass 
skörd dyrt (Hansson & Fredriksson, 2003). Vid skörd av biomassan i Magle våtmark utanför 
Hässleholm med landgående maskin som gick på pontoner bildades så pass högt tryck på 
våtmarkens sediment så att växtlighetens rötter skadades och gav sämre tillväxt nästföljande 
år (Nilsson, muntligen). En studie av Björk & Granéli (1978) visade på att rhizomen tog skada 
av tyngre hjulspår där återväxten nästa år endast förekom mellan hjulspåren, se figur 3 nedan.  
 
 

 
 
Figur 3. Bilden är hämtad ur (Björk & Granéli 1978) och illustrerar effekten av 
rhizomdestruktion, området har körts över med amfibietransportvagn med hjul av järnplåt. 
 
 
Att skörda bladvass med jordbruksmaskiner liknar skörd av grovfoder som exempelvis 
sockerrör och majs (Granéli et al. 1982). Bladvassen bör hanteras som grovfoder både under 
och efter skörd (Åkerberg muntligen 2007). Kortfattat innebär detta enligt (Fredriksson, 2002) 
att efter skörden bör bladvassen sönderdelas för att underlätta fortsatt hantering. Då minskar 
även volymen och lagring underlättas. Lagring av bladvassbiomassa är nödvändig då 
biomassan ska tillsättas för rötning kontinuerligt i mindre mängd året om. Biomassan lagras 
lämpligast i en så kallad ensilagekorv. En ensilagekorv består av plast vilket gör innehållet 
luft- och fukttät, där biomassan förpackas tätt. Ensilagekorven rymmer cirka 200 ton 
(Fredriksson, 2002). 
 
Det finns redan idag en slags produktionsvåtmark i Önnestad utanför Kristianstad som är 
beskriven i examensarbeten av Ahlstrand 2003, Bengtsson et al.2001 och Dalaryd 2006, se 
också figur 4 nedan. Produktionsvåtmarken i Önnestad är en testanläggning som är beroende 
av att vatten pumpas upp från närliggande Vinnö å. Utformningen är sådan att det går att 
skörda med en vanlig traktor. Retentionstiden för inkommande vatten är på ett halvt dygn, 
vilket är för kort uppehållstid för bra retention av närsalter (Bengtsson et al. 2001). Enligt 
Vought (muntligen) fungerar produktionsvåtmarken endast tidvis då pumpen som pumpar 
vatten till våtmarken ägs av en lantbrukare som även använder pumpen till annan bevattning. 
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Figur 4. Hämtad ur (Ahlstrand, 2003). Figuren är en skiss på produktionsvåtmarken i 
Önnestad. 
 
 
Ett helt annat alternativ är att hägna in våtmarken och ha det som bete för nötkreatur. Detta 
tillämpas på översvämningsdrabbade marker i Danmark med goda resultat för närsaltsupptag 
av kväve och i synnerhet fosfor (Kronvagn et al. 2002). Det ska noteras att kornas 
klövertramp sliter sönder rötterna vilket resulterar till att flera växtarter etablerar sig i 
våtmarker än bara bladvass (Feuerbach, 2000). Även får som betesdjur lämpar sig ypperligt 
för att beta i våta marker (Feuerbach, 2004). 
 

3.2. Rötning av biomassa 
 

3.2.1. Biogasanläggning 
 
Biogasanläggningar bör placeras nära det material som ska rötas, för att undvika dyra 
transportkostnader (Dalaryd, 2006)(Vågström, 2005). Att transportera iväg biogas genom att 
gräva ner rörledningssystem är också kostsamt (Gedda, muntligen). Även transporter av 
rötrester efter rötning är tidskrävande och dyrt, därmed är det miljövänligast att rötresten 
gödslas ut på åkrarna i biogasanläggningens närhet för att minimera transportkostnaderna 
(Berg, 2000). För rötning av bladvass i biogasanläggning är det viktigt att inte bara se på 
energiutbytet utan även kvarvarande rötrest som gödselmedel. 
 
Laboratorieprover på rötning av bladvass har gett goda resultat i biogasutbyte (Baran et al. 
2002). Vid rötning av biomassa som har en hög torrsubstanshalt (TS-halt) kan problem uppstå 
då de flesta biogasanläggningar bygger på låg TS-halt där rötmaterialet i form av slam 
pumpas fram och tillbaka i processen (Edström et al. 2005). Torrötning är då ett intressant 
alternativ (Bernesson et al. 1999). Bladvass har sommartid en TS-halt på cirka 35 % (Granéli, 
1980a). Vid torrötning behövs inte lika stora lokaler som vid våtbaserad slamrötning. Även 
energikostnaderna minskar då det blir en mindre mängd rötrest att lagra, transportera och 
sprida. Torrötning kan göra biogasproduktionen mer konkurrenskraftig (EPM, 2006)(Edström 
et al. 2004). Vid torrötning skulle det vara aktuellt att röta förutom bladvass även annan 
material med höga TS-halter såsom vallgröda, hästgödsel med flera vilket det finns i rikliga 
mängder i Halland (Plönninge bioenergicentrum, 2006). Det är i grödan den stora potentialen 
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för rötning finns i Sverige (Agrigas, 2002). Torrötningstekniken är dock ny och har inte 
använts storskaligt ännu vilket kan vara ett problem innan praktisk erfarenhet erhållits (EPM, 
2006). 
 
Det färdigrötade materialet bör först gå till en efterrötningsbehållare som är gastät och samlar 
upp resterande mängd biogas innan lagring (Jordbruksverket, 2005). Enligt (Berg, 2000) bör 
lagringen ske i en sluten förvaring då det under lagringen sker ammoniakemission mot luften. 
Lagring är nödvändigt då det vid rötning blir stora kvantiteter rötrest att handskas med innan 
spridning av rötresten sker ute på åkrarna som gödsel. (Berg, 2000).  
 
Agrigas (2002) tror att gårdsbaserade biogasanläggningar i Sverige med dagens teknik och 
nuvarande energipriser är svåra att nå ekonomisk lönsamhet med. Miljöfördelarna är dock 
betydande i form av inhemsk förnybar energi/bränsle och recirkulation av närsalter. Tyvärr 
stimuleras inte detta av myndigheterna i form av ekonomiska stöd såsom i Tyskland.  
 
 

3.2.2. Exempel på befintliga biogasanläggningar 
 
I Magle våtmark vid Hässleholm har man provrötat olika undervattensväxter utan att 
finfördela det tillsammans med avloppsslam vilket gav dåligt resultat. Problem vid rötningen 
med igenstoppning av växtmaterial uppstod vid pumparna i biogasanläggningen (Nilsson, 
muntligen).  
 
I Önnestads lantbruksgymnasium utanför Kristianstad skördade man bladvass för 
biogasproduktion. Olyckligtvis krånglade biogasanläggningen mycket vid rötning av flera 
orsaker som inte bara hade med bladvass att göra. Biogasanläggningen ligger i malpåse sedan 
dess. (Engström, muntligen)  
 
I Plönninge biogasanläggning, norr om Halmstad består rötningen till 90 % av gödsel från 
gårdsbesättningen av kor. Resterande mängd består bland annat av kasserat ensilage, 
vegetabiliskt fett från restauranger i Halmstad (Hollman, muntligen). Hollman tror att det 
skulle fungera att röta med bladvass i mindre tillsatser kontinuerligt i Plönninge biogasanlägg-
ning. Det är dock viktigt att bladvassen sönderdelas ordentligt innan rötningen för att få ner 
fiberlängderna. Bladvassen bör också kunna lagras en längre tid pga kontinuerlig inblandning 
i mindre mängder för att hålla en homogen blandning för rötning året om. Även Plönninge 
biogasanläggning har haft och har driftproblem då det bildats svämtäcken av halmrester som 
orsakar igenkorkning av rörsystemen. Halmrester finns i det material som ska rötas. 
(Hollman, muntligen) 
 
Edström et al. 2005 skriver om en liknande gårdsbaserad biogasanläggning i Hagavik, Skåne 
med slamrötningsteknik som den i Plönninge. Hagavik gårds åkerareal är på 75 hektar där det 
bedrivs ekologisk odling. De utvecklar teknik för rötning av råvaror med hög TS-halt såsom 
vallgröda, hästgödsel med mera. Råvarorna mals ner och späds ut med vatten till lämplig TS-
halt för anläggningen. Biogasanläggningen beräknas vid full produktion generera 1300 MWh 
biogas/år. Rötresten från biogasanläggningen kan användas som gödsel för ekologiskt 
jordbruk. Även i Hagavik biogasanläggning har det förekommit driftstopp, fiberrik gröda har 
orsakat stopp vid nermalning. Det är viktigt att få ner fiberlängden på grödan som ska rötas 
(Edström et al. 2005). Även Björk & Granéli (1978) påpekar att nermalning av fiberrika 
bladvassen till pulver är nödvändig för att anaeroba nedbrytningen ska få högre hastighet. 
 



 12 

Ett annat alternativ är snabb rötning med ny teknik som företaget Mec Energy tagit fram. Här 
finns fördelar som mycket kort röttid på 2-5 dygn. Mec Energys process bygger på mindre 
volymer att handskas med vilket kräver mindre byggnader. Även denna process baseras på 
våtbaserat substrat. Det är viktigt med homogen blandning för rötning, byter man råmaterial 
så hämmas rötningen. Substratets partiklar för rötning får ej vara större än en halv centimeter 
vilket kräver bra förbehandling som kraftig nermalning. (Mec Energy, 2007) 
 
 

3.2.3. Konvertering och uppgradering av biogas samt förgasning 
 
Den mest använda konverteringen i dagsläget av biogasen på gårdsbaserade 
biogasanläggningar är konvertering till el i första hand och sen värme (Edström & Nordberg, 
2004). 
 
För fordonsbränsle är det enklast och mest lönsamt att uppgradera biogas till  
fordonsgas. Att förgasa biobränsle till syntetiskt diesel i en gårdsbaserad anläggning är ännu i 
begynnelsefasen och kräver både mer resurser och tid, vilket gör den till ett dyrt alternativ i 
jämförelse med fordonsgas (Rundstedt & Severinsson, 2006). I Värnamo pågår ett så kallat 
Chrisgas-projekt där det storskaligt ska förgasas fram syntesdiesel. Inom fem år beräknas 
presentation av syntesgas produktion. I processen till syntesgas ska råmaterialet bland annat 
hettas upp till 900 grader (Chrisgas, 2007). 
 
 

3.2.4. Alternativ till biogas 
 
Att skörda bladvass småskaligt där biomassan används till rötning är ett dyrt arbete i form av 
inköp och drift av maskiner. Vid mindre produktionsvåtmarksarealer är det troligen billigast 
att för hand köra ner bladvassen med trimmer, liknande den metod som används vid gallring 
av sly i skogsbruket. Därefter kan bladvassen transporteras till hack för sönderdelning till 
biomassa för direkt spridning ut på fälten som gröngödsel eller kompostering. Storskaligare 
kompostering sker av den skördade biomassan från Magle våtmark (Nilsson, muntligen). 
 
Hansson & Fredriksson (2003) gjorde studie på skörd av bladvass och efterföljande 
behandlingar såsom gröngödsling, kompostering och rötning vid södra Vänern 
(Kållösundsprojektet). Recirkulationen av kväve räknat per torrsubstans som var 
lättillgängligt för grödan i jordbruket i form av gröngödsel var 30 %, komposterat material 30 
% och rötresterna 56 % av det skördade materialet, se också tabell 2 nedan. Att sprida ut 
biomassan som gröngödsel utan att röta det leder dock till betydande närsaltsläckage av kväve 
samt avsaknad av energiproduktion. Att kompostera biomassan leder också till kväveläckage 
och avsaknad av energiproduktion. För rötat material sker det minsta kväveläckaget och här 
erhålls betydande mängd energi. För fosfor gick allt i recirkulation på alla tre alternativen, det 
vill säga 100 % (Hansson & Fredriksson, 2003). Fosfor läcker inte lika lätt som kväve då 
fosforn är partikelbundet eller organiskt bundet (Kadlec & Knight, 1996).  
 
Att förbränna bladvassen ger det bästa energiutbytet (Fredriksson, 2002). Vid förbränning 
avgår kvävet som kvävgas, fosforn finns kvar i askan. Askan går att använda som 
gödselmedel, se också tabell 2 nedan (Bengtsson et al. 2001). Enligt Granéli (1980a) består 
askan från vinterskördad bladvass till nästan 90 % av syraolösliga beståndsdelar, dvs i 
huvudsak kisel. I sommarskördad bladvass är det dock bara ca 50% kisel kvar i askan. 
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Tabell 2. Biomassa från produktionsvåtmarker med olika efterföljande behandlingar sett ur 
närsaltsrecirkulation och energiutbyte, uppgifter hämtade ur Bengtsson et al. (2001) och 
Hansson & Fredriksson (2003). 
 
Efterbehandling Kväve Fosfor Energiutbytet 

Biogas 56% 100% Positiv 

Kompost 30% 100% Negativ 

Gröngödsel 30% 100% Negativ 

Förbränning 0% ~100% Positiv 

 

3.3. Närsalter 
 

3.3.1. Närsaltsflödet av kväve och fosfor 
 
Kväveretentionen via denitrifikation (bakteriell process under syrefri miljö) är som högst i 
våtmarken när kvävebelastningen från avrinningsområdet är som störst (Tonderski et al. 
2002). Enligt Kadlec & Knight (1996) kommer kvävet in till våtmarken som nitrat- och 
ammoniumjoner. Dagens jordbruksmarker är ofta väldränerade vilket leder till att kvävet 
oftast kommer till rinnande vattendragen via dräneringsrör (Vought, muntligen). 
Kväveläckage från jordbruket är oftast i form av nitrat (Weisner, muntligen). Kadlec & 
Knight (1996) skriver att kvävet assimileras av bakterier och växter till organiskt- och 
partikelbundet kväve i våtmarken. När organiskt material bryts ner så omvandlas kvävet i 
biomassan först till ammoniumjoner. Ammoniumjonerna ingår sedan i nitrifikationen under 
aeroba förhållanden och bildar nitrat. Nitratet i sin tur ingår i denitrifikationen under anaeroba 
förhållanden och kvävgas bildas. Kvävgasen diffunderar sedan upp till atmosfären (Kadlec & 
Knight, 1996). 
 
Enligt Feuerbach (2000) pågår denitrifikationsprocessen året om och är under vinterhalvåret 
den viktigaste kvävereduktionen då inget kväveupptag sker genom växterna. Denitrifika-
tionen gynnas dock av högre temperaturer som återfinns under sommarhalvåret och då sker 
även den effektivaste retentionen (Tollebäck, 2005).  
 
Vid studie på kväve av Findlay et al. (2003) på skördad bladvass konstaterades att strax efter 
skörd ökar löst ammonium i vattnet pga att bladvassen fungerar som syretransportör till 
rhizomerna och indirekt även till sedimentet vilket medför att nitrifikationsprocessen 
(ammoniumjoner oxideras till nitrit och sedan nitrat) hämmas och denitrifikationsprocessen i 
nästa steg. Detta innebär att strax efter skörd av bladvass blir det mätbart överskott av kväve 
löst i vattnet (Findlay et al. 2003). 
 
När bladvassbestånd minskar ökar ammoniumhalterna i vattnet allt eftersom vassbeståndet 
blir glesare. Minskande mängd syretransport till sedimentet gör att nitrathalterna i sedimentet 
minskar och med den hämmas denitrifikationsbakterierna. (Nijburg & Laanbroek  1997) 
 
Fosfor i sin tur har ingen betydande mängd i gasfas vilket innebär att fosforn i våtmarken är 
som löst fosfat, lösta bundna organiska föreningar och partikelbundet. Bunden fosfor 
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sedimenteras i våtmarken och löst fosfat tas upp i växtvävnaden. Överskott av löst fosfor i 
vattnet flyter ifrån våtmarken. (Linderholm et al. 2003)(Richardson & Vepraskas 2001)  
 
Partikelbunden fosfor som sedimenterar i våtmarken frigörs genom bakteriell nedbrytning till 
fosfat med tiden (Tonderski et al. 2002). Enligt Vought (muntligen) är en ganska effektiv väg 
att stoppa fosforläckage från jordbruksmark att anlägga kantzoner (zonen mellan åker och ett 
dike/våtmark) med vallväxter. Vallväxterna som växer på kantzonen bör skördas årligen för 
bortförande av fosfor (Vought, muntligen). Fosfor är ett essentiellt näringsämne för många 
organismer och fungerar som det begränsande närsaltet för tillväxten hos flera organismer 
(Buscher, 2007). Upptagning av närsalter som fosfor blir effektivare genom bladvassens 
syretransport av syre från luften till rhizomen (Tiner, 1999).  
 
Det beräknas att våtmarker i åkerlandskapet har reningskapacitet på 200-500 kg kväve och 5 – 
20 kg fosfor per hektar och år (Rent vand, 2005). I översvämningsmarker efter dansk modell 
med bete var närsaltsupptaget på 350kg kväve och 80 kg fosfor per hektar och år (Kronvagn 
et al. 2002). Noterbart här är den stora avskiljningen av fosfor. Nedan i tabell 3, finner vi 
reningseffekten i två våtmarker i södra Halland med hög belastning av närsalter. 
 
 
Tabell 3. Reningseffekten i två våtmarker (Lilla Böslid & Edenberga) i södra Halland, data 
hämtat ur (Länsstyrelsen Halland 2005). Båda våtmarkerna ligger och har sitt 
avrinningsområde i jordbruksdominerat landskap. 
 
Lokal Tidpunkt Totalkväve i 

kilogram 
Procent av den 
totala belastningen 
av kväve 

Fosfor i 
kilogram 

Procent av den 
totala belastningen 
av fosfor 

Lilla 
Böslid 

1/11 2003-
1/11 2004 

1400kg 3,2% 120kg 12% 

Edenberga 1/11 2003-
1/11 2004 

600kg 12% 13kg 30% 

 
 
Tonderski et al. (2002) har beräknat teoretiskt att vid skörd av högbelastade produktions-
våtmarker kan 500kg kväve och 50kg fosfor avskiljas per hektar och år. Naturligtvis varierar 
närsaltsreduktionen genom skörd beroende på vilken belastning av närsalter produktions-
våtmarken har (Tonderski et al. 2002). Strand (muntligen) tror att belastningen i produktions-
våtmarker med kontrollerbara in- och utflöden blir låg eftersom vattnet leds in och sedan hålls 
kvar. Weisner (muntligen) tror att biomassa tar upp ungefär samma mängd kväve som 
denitrifikationen hade gjort i våtmarken. För fosfor sker det större upptag genom biomassan 
än enbart sedimentation i våtmarken. Studier av Ahlstrand (2003), hösten 2000 och Bengtsson 
et al. (2001), sommaren 2001 av närsaltsretentionen i Önnestads produktionsvåtmark visade 
på goda resultat av närsaltupptag. Mätningarna sommaren 2000 varierade kraftigt, dels pga att 
bladvassen var nyplanterad, samt att pumpen som försåg produktionsvåtmarken med vatten 
krånglade (Bengtsson et al. 2001). Ahlstrand (2003) fick under hösten 2000 mätningar på 
ungefär 20 % reduktion av totalkväve och 40 % reduktion av totalfosfor vid sina mätningar. 
Mätningarna gjordes på inkommande och utgående vatten från Vinnö å. Ahlstrand 
konstaterade att produktionsvåtmarken ännu befann sig i ett tidigt succesionsstadium varvid 
bättre närsaltsretention följande år borde uppnås.  
 
 



 15 

3.3.2. Metangas emission 
 

För att underlätta skörd med markbaserade maskiner bör produktionsvåtmarker utformas så 
att de kan tömmas på vatten effektivt för att torka ut innan skörd. Vid laboratorieförsök har 
Cheng et al. (2007) studerat uttorkning av våtmark med bladvass och noterats att när syret blir 
lättillgängligt för sedimentet, dämpas metanemissioner (CH4). Dock ökar emissionerna av 
dikväveoxid (N2O) istället (Cheng et al. 2007). 
 
Stadmark (muntligen) påstår att i Sverige står våtmarkerna för 75 % av utsläppen för metan. 
Dock är de nya konstruerade våtmarkerna i Sverige en liten del av alla befintliga våtmarker så 
de bör inte påverka emissioner av växthusgaser nämnvärt (Stadmark, muntligen). Metangas 
bildas under strikta anaeroba förhållanden av metanproducerande bakterier (Richardson & 
Vepraskas 2001)(Kadlec & Knight 1996). 
 
Sediment i risfält som är rikt på organiskt material som risstrån och gödsel ökar metan-
produktionen signifikant (Hou et al. 2000). Även våtmarker med höga halter av organiskt 
material och stillastående vatten har ökad metanproduktion (Richardson & Vepraskas 2001). 
Våtmarker med organiskt rikt sediment kan även ha begränsande förmåga att fungera som 
sänka för närsaltsreduktion. Om sedimentet vid sådana fall är mättat med kväve och fosfor 
sker ingen nämnvärd närsaltsreduktion (Reddy, 1983).  
 
 

3.4. Gödsel 
 
Gödsling i jordbruket sker huvudsakligen i form av handelsgödsel som är en syntetisk produkt 
eller stallgödsel. I ekologiskt odlade produkter får inte handelsgödsel användas. För att ersätta 
handelsgödsel kan rötmaterial från biogasanläggning användas som jordförbättringsmedel 
(Edström & Nordberg, 2004)(Jordbruksverket, 2005). Om inga alternativa gödselmetoder 
finns behöver lantbrukaren odla upp större arealer åkermark för att få ut samma kvantitet 
gröda (Ekolantbruk 1996). 
 
Att ersätta handelsgödsel med rötmaterial löser indirekt problem vid källan till läckage av 
närsalter i jordbrukslandskapet. Biogasproduktionen (rötningsanläggningarna) kan bidra till 
återföring av närsalter via rötresten till jordbruket, vilket skulle bidra till ett mer fungerande 
kretslopp (Naturvårsverket 2007b)(Jordbruksverket, 2005). Kvävet i rötresten består till större 
delen av ammonium, resterande mängd kväve är organiskt bundet och lättillgängligt för 
växtupptag (Nilsson, 2000) (Jordbruksverket, 2005). För fosforn i form av fosfat i rötresten är 
det liknande förhållanden som för fosfatet i handelsgödslet, dvs allt är lättillgängligt för 
växtupptag (Hansson & Fredriksson, 2003). 
 
Spridning av ogräsfrön kan vara en risk vid gödsling med rötrester, Jordbruksverket hänvisar 
till danska studier som pekar på att antalet groningsbenägna frön minskar i den mesofila 
processen (temperatur runt 35˚C ) under rötningen i biogasanläggningen (Jordbruksverket, 
2005). Den thermofila processen (temperatur runt 55˚C) under rötningen har också effekt mot 
ogräsfrön. Detta bekräftas vid studie på rötning av kogödsel, där den thermofila processen 
minskade antalet ogräsfrön effektivare än den mesofila processen (El-Mashad, et al. 2003). 
Vid samtal med Thomas Prade bekräftas detta med, hur effektivt rötningen är mot ogräsfrön 
är dock svårt att finna uppgifter på. Weisner (muntligen) tror inte det är någon risk att frön 
från just bladvass skulle kunna etablera sig på vanlig åker genom att använda rötrester från 
biogasanläggning som gödsel. 
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Rötresten lämpar sig för lantbrukare som har ekologisk odling. Eko-kommunen Halmstad har 
ett mål där 20 % av det kommunägda jordbruket ska brukas ekologiskt (Halmstad kommun, 
2007). Regeringens bedömning är att den certifierade ekologiska odlingen vid utgången av 
2010 bör uppgå till minst 20 % av landets jordbruksmark (Regeringen, 2006). Förutom gödsel 
från jordbruket har det varit aktuellt med skogsgödsling i Sverige, dock inte i Halland (Stibe, 
muntligen).  
 

3.5. Energi 

Skördad bladvassbiomassa är förnybar energikälla som passar både för biogasproduktion och 
förbränning. Dock är skörd av biomassa sommartid för förbränning energislukande till viss 
del då det medför torkningsåtgärder (Granéli, 1980). Vid studie av Fredriksson (2002) på 
energibalanser av skördad biomassa för rötning, utvanns energimängd på 4,36MJ/kg skördad 
TS. Motsvarande energibalans vid förbränning var klart mycket högre, 10,24MJ/kg skördad 
TS. Energibalanserna för gröngödsling och kompostering var negativa. De uträknade 
energimängderna varierar efter lokala förutsättningar som transport, lagring, energikrävande 
behandling med mera (Fredriksson, 2002). Bladvass är ett utmärkt bränsle, fullt jämförbart 
med förbränning av halm (Granéli & Thörne, 1984). Björk & Granéli (1978) gjorde också 
energianalys på bladvass som visade positivt energiutbyte på vinterskördad bladvass vid 
förbränning i förhållande till insatt energi. 
 
Kostnader för kväverening är billigare genom att anlägga våtmarker i jämförelse med 
konventionella avloppsreningsverk. Det ska noteras att energimässigt är det också betydligt 
energisnålare att anlägga våtmark för kväverening jämfört med konventionell avloppsrening. 
(Leonardson, 1994) 
 
 

4. Diskussion 
 
Trots att en del åtgärder satts in mot övergödningsproblemet såsom exempelvis gödselförbud 
på vintern, nyanlagda våtmarker och bättre avloppsrening kvarstår övergödningsproblemet. 
Algblomningen var stundtals kraftig från Kattegatt upp till Bottenhavet senast sommaren 
2006 (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2006). Det enkelriktade flödet av närsalter i 
vattendragen fortsätter så länge inte närsalterna recirkuleras fullt ut. Nya mängder närsalter 
gödslas kontinuerligt ut via handelsgödsel (Hagerberg et al. 2004). I miljöbalken finns det en 
hänsynslag som är intressant i dessa sammanhang, 2:3§ Förorenaren betalar, som kortfattat 
innebär att det är den som riskerar att skada som ska betala för att undvika skada (Michanek 
& Zetterberg, 2004). Kanske är detta en metod att tillämpa i framtiden för att uppnå bättre 
närsaltsupptag och undvika den skada som övergödningen orsakar.  
 
Blackwell et al. (2006) skriver att det pågår studier över rinnande vattendrag i Europa då de 
vid höga vattenflöden orsakat stora materiella och ekonomiska skador för det moderna 
samhället. Det bör eftersträvas att rekonstruera om flera avrinningsområden med bland annat 
storskaliga våtmarker med buffrande förmåga för att undvika översvämningsproblem. Dyra 
materiella skador kan reduceras om det går att skapa en buffertverkan. (Blackwell et al. 2006) 
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Tabell 4. Medeltal på nederbörd i millimeter vid Halmstad.  
 

 

 
 
Tidsperioden mellan åren 1861-1976 är data hämtat ur Worldclimate (2005). Jämfört med 
data från SMHI (2007) är det under samma månader under tidsperioden mellan åren 1961-
1990 märkbart mer nederbörd alla månader förutom februari. Vintern 2006/2007 var 
nederbörden ungefär dubbelt så riklig jämfört med tidsperioden mellan åren 1861-1976 under 
november-januari (SMHI, 2007). 
 
Hansson & Fredriksson (2003) tror att kortsiktig ekonomisk avkastning är svår att nå genom 
att skörda bladvass för biogasproduktion om det inte kalkyleras med hur mycket 
närsaltsupptag som har skett. I kalkyleringen bör det även ingå den mängd rötrest som 
fungerar som gödselråvara för jordbruket. Processen är dyr om det inte sker bra avkastning på 
den producerade biogasen samt om maskin- och arbetskostnaderna vid 
skörd/hackning/förvaring/transport med mera inte går att hålla nere (Hansson & Fredriksson, 
2003). 
 
Skörden bör kanske bara ske en gång per år då bladvassen inte producerar så mycket 
biomassa på våra nordliga breddgrader samt att det är både energikrävande och dyrt att skörda 
bladvass (Fredriksson, 2002). Dock finns inga andra alternativ då bladvassen är den växt som 
producerar mest biomassa i jämförelse med andra växtarter knutna till våtmarker. Biogas-
processen ger dock förnybar energi och gödsel till ekologiskt lantbruk i form av biogas-
utvinning och rötrest som fungerar som gödsel (Jordbruksverket 2005). Att byta ut 
handelsgödslet mot rötrester torde minska jordbrukets diffusa läckage av närsalter till 
vattendragen. 
 
Persson & Ståhl-Delbanco (2005) tror att genom att kombinera kunskap med de lokala 
förutsättningarna kan utformningen av våtmarker bli kostnadseffektivare med bra 
närsaltsupptag. En riktlinje för anläggning av våtmarker är att anläggningskostnaden bör 
understiga 200 000 kronor per hektar våtmarksyta och att reningseffekten bör vara mera än 
400 kg kväve per hektar dammyta och år (Persson & Ståhl-Delbanco 2005). Hög koncen-
tration av närsalterna kväve och fosfor har vi till exempel Gullbrannabäcken i Halland. I 
Gullbrannabäcken är det cirka 10ggr högre koncentration av närsalter än i Nissan vid 
jämförelse av data från Frising & Svensson (2006), Länsstyrelsen Halland (2006) och 
Nissansvvf, (2006). En produktionsvåtmark vid Gullbrannabäcken torde ha större 
reningseffekt per krona jämfört med vid Nissan. Skillnaden mellan de här två åarna ligger 
troligen i att Gullbrannabäckens avrinningsområde huvudsakligen består av jordbruksmark 
och Nissans avrinningsområde mest består av skogsmark. 
 
Tre av riksdagens miljömål berörs mer än andra av produktionsvåtmarker: Miljömålet 
begränsad klimatpåverkan kan delvis uppnås genom biogasproduktion där fossila bränslen för 
uppvärmning kan ersättas med värmeproduktion genom biogas (Edström & Nordberg 2004). 
Uppgraderas biogasen till fordonsbränsle som kan ersätta fossila bränslen nås märkbart bättre 
miljöeffekter mot global uppvärmning (Fredriksson et al. 2006). Miljömålet ingen 
övergödning kan bidra till att produktionsvåtmarker tar upp närsalter både med bakterier och 

Tidsperiod nov dec jan feb 
1861-1976 61 58 50 39 
1961-1990 82 74 62 38 
2006/2007 108 130 134 31 
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växter. Närsalter sedimenteras också. Dessa processer leder till effektivare väg att minska 
problem med övergödningen (Tonderski et al.2002). Miljömålet myllrande våtmarker  
påverkas troligen ur biodiversitetssynpunkt då produktionsvåtmarker troligen är artfattiga. 
Produktionsvåtmarker består av en monokultur av bladvass vilket gynnar arter knutna till 
bladvass (Nevel et al. 1997). En tömning av vattnet i våtmarken en tid före skörd hämmar 
också biodiversiteten enligt (Feuerbach, 2000). 
 
 

5. Slutord 
 
Produktionsvåtmarker bör omfatta stora arealer. På så sätt uppnås bästa möjliga närsalts-
upptag med minskande övergödningsproblem. Naturliga översvämningsmarker lämpar sig bra 
för nyanläggning av produktionsvåtmarker. Framtida klimatrapporter pekar på mer neder-
bördsrika vintrar i bland annat Halland vilket kan leda till mer frekventa höga vattenflöden.  
 
Produktionsvåtmarken bör planteras med bladvass och förses med kontrollerat in- och utflöde 
av vatten, dels för att ta in vatten och dels för att tömning ska kunna vara möjlig innan skörd. 
Skörd är ett känsligt moment och produktionsvåtmarken bör utformas så att skörd med 
landgående maskiner är möjlig (se skiss 5 nedan).  
 
 

 
 
Figur 5. Förslag av dränering av produktionsvåtmark. Notera strecken i produktionsvåtmarken 
som illustrerar en djuparedräneringsdike vilka underlättar dränering av vattnet i 
produktionsvåtmarken vid tömning. Förklaring på olika termer finns under figur 1, sidan 6.  
 
 
För att minimera kostnaderna bör lantbrukarens befintliga maskiner som används för 
jordbruket kunna användas. Den skördade biomassan ska lagras i tät förpackning innan 
tillsättning sker portionsvis till biogasanläggning. Torrötning är en intressant rötmetod där 
även samrötning kan ske med vall- och energigröda från till exempel närliggande jordbruk. 
Ett samarbete kan vara aktuellt då skörd av bladvass inte ger så stora kvantiteter biomassa 
som krävs för rötning i gårdsbaserade anläggningar som rötar året runt. Ett annat alternativ är 

Rinnande vattendrag 

Bank mellan produktionsvåtmarken och vattendrag 

Produktionsvåtmark med djupare dräneringsdike (se heldragna 
streck)  

Vall 

Utflöde 

Inflöde 
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att använda biomassan som tillsats i våtbaserade biogasanläggningar. Rötresten efter 
biogasutvinningen bör användas som gödsel. 
 
Ur energisynpunkt lämpar sig dock bladvassen bäst för förbränning. Skörd bör dock äga rum 
ungefär samtidigt oavsett efterbehandling det vill säga på sommaren. Därefter bör bladvassen 
torkas för förbränning längre fram mot hösten/vintern. Ur miljösynpunkt är dock 
biogasframställning den klart bästa lösningen då stora delar av närsalterna kan återvinnas 
vilket gynnar miljömålet ingen övergödning. Vid enkel punktsummering av detta arbete 
rekommenderas följande: 

• Närsaltsupptag genom biomassa 
• Förflytta närsalter genom skörd 
• Biomassa för biogasproduktion 
• Utvinna biogas för energiproduktion och även få ut gödsel 
• Gödsel kan ersätta handelsgödsel 
• Vilket lämpar sig för ekologiskt jordbruk och till ett mer hållbart lantbruk 
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Till min handledare professor Stefan Weisner, Högskolan i Halmstad för kunskaper och 
vägledning under examensarbetet. Våtmarkskonsulten John Strand, Hushållningssällskapet i 
Halland för bra idéer och synpunkter. Min sambo Jenny för allt stöd, samt alla personer med 
bra tankar och synpunkter under examensarbetets gång.  
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