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Förord 
 
Denna rapport utgör resultatet av en utvärdering med syftet att studera anlagda våtmarker i 
jordbrukslandskapet. Avsikten har främst varit att jämföra miljöeffekterna av olika stödformer till 
våtmarksanläggning administrerade och finansierade av Jordbruksverket (EU) och 
Miljödepartementet. Utvärderingen har initierats av Naturvårdsverket och Jordbruksverket i dialog 
med Våtmarkscentrum, Högskolan i Halmstad. Finansiering har delats av Naturvårdsverket och 
Jordbruksverket. 
 

Rapporten är uppbyggd som en sammanhängande rapport men vissa kapitel är relativt fristående 
och kan läsas separat. I slutet av rapporten ges en samlad bedömning av utvärderingen i form av 
slutsatser och kommentarer som vi anser kan vara relevanta för det fortsatta arbetet med att uppnå de 
nationella miljömålen avseende främst "ett hav i balans", "ingen övergödning" och myllrande 
våtmarker". 
 

Inom ramen för utvärderingen har en mycket stor mängd data genererats som inte fullständigt 
kunnat bearbetas i denna rapport. Huvudsakligen har fokus varit att belysa näringsämnesretention och 
biologisk mångfald i relation till de olika stödformerna. Data som inte behandlas i sin helhet i 
rapporten kommer att utvärderas vidare på Våtmarkscentrum och delges avnämare löpande i rapporter, 
vetenskapliga artiklar samt genom seminarie- och konferensbidrag nationellt och internationellt. 

 
Författarna önskar varmt tacka alla de tjänstemän och handläggare på kommuner och länsstyrelser 

som välvilligt ställt upp med material och annan information som varit värdefull för utvärderingen. Vi 
vill också tacka alla de markägare som tagit sig tid att visa och informera våra fältinventerare om de 
våtmarker som anlagts på sina respektive ägor. Stort tack också till Professor Siegfried Fleischer, 
Våtmarkscentrum, och Dr Torbjörn Davidsson, Ekologgruppen Landskrona, för granskning och 
kommentarer på en tidigare version av manuskriptet och till Anna-Lejfelt Sahlén som har granskat den 
engelska sammanfattningen. 
 

Författarna svarar själva för innehållet och slutsatserna i rapporten, varför detta inte kan åberopas 
som Naturvårdsverkets ståndpunkt. 
 
Halmstad 12/1-2004 
 
Jonas Svensson 
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1. Sammanfattning 
 
På uppdrag av Naturvårdsverket och Jordbruksverket har Våtmarkscentrum, Högskolan i Halmstad, 
utvärderat svenska våtmarker anlagda med landsbygdsutvecklingsstöd, LBU-stöd (Miva, projektstöd 
och Lmiva utan projektstöd) respektive våtmarker anlagda inom lokala investeringsprogram (LIP) 
avseende näringsretention och biologisk mångfald. Resultaten från utvärderingen redovisas separat för 
de fyra olika grupperna/kategorierna av anlagda våtmarker enligt nedan (fetstil anger 
kategorihänvisning i text, tabeller och figurer): 

 
• Våtmarker anlagda med anläggningsstöd inom Lokala investeringsprogram 1998 - 2002, LIP. 
• Våtmarker anlagda med anläggningsstöd inom LBU-projektstöd (dessa våtmarker får vanligen 

även skötselstöd, Lmiva), 2000 - 2002. 
• Våtmarker anlagda 1996-1999, utan anläggningsstöd men med skötselstöd (Miljöstöd), Miva. 
• Våtmarker anlagda från år 2000 - , utan anläggningsstöd men med skötselstöd (LBU-våtmarker 

som endast får skötselersättning), Lmiva. 
 

Syftet har främst varit att utvärdera och jämföra hur våtmarksanläggning inom olika stödformer har 
bidragit till minskad övergödning och ökad biologisk mångfald. Syftet har alltså inte varit att utvärdera 
enskilda våtmarker utan att ge en helhetsbild för olika stödformer och regioner. Därför har det varit 
nödvändigt att basera utvärderingen på data för ett stort antal våtmarker. Detta innebär att utförliga 
mätningar ej kunnat genomföras inom de enskilda objekten. Närsaltsretention har därför beräknats 
baserat på modeller och biologisk mångfald har undersökts genom att trollsländor använts som 
indikatorgrupp. 
 

Inom uppdraget har, med jordbruksstöd, registrerats information om totalt 908 våtmarksobjekt om 
totalt 2860 ha ersatt yta fördelat på 1815 ha Miva, 920 ha projektstöd och 125 ha Lmiva utan 
projektstöd. Totalt registrerade våtmarker med stöd från LIP är 274 st, omfattande 439 ha. 
Kompletterande fältstudier har utförts i drygt 100 st våtmarker. Främst är det resultaten från dessa 
våtmarker som sammanfattas nedan. 
 
Placering och utformning 

Beroende på stödform skiljer sig våtmarkerna åt avseende placering och utformning. LIP- och 
projektstödsvåtmarkerna är placerade i genomsnitt 24 respektive 28 km från havet. Miva och Lmiva 
utan projektstöd är placerade 44 respektive 60 km från havet. Drygt hälften av våtmarkerna inom de 
båda sistnämnda stödformerna har placerats uppströms en större sjö. Färre våtmarker, men ändå 
påfallande många, inom LIP och projektstöd har placerats uppströms en större sjö, 28 respektive 30%. 
Var fjärde våtmark med Miva- och Lmiva utan projektstöd hade enbart grundvattentillförsel. 
Grävning/schaktning var den anläggningsteknik som generellt tillämpats inom alla stödformer, ofta i 
kombination med dämning/vallning. Placeringen av våtmarkerna i landskapet och anläggningsteknik 
skiljer sig mycket mellan regioner. 

 
De olika stödformerna skiljer sig åt beträffande hur stora skillnader det är mellan uppmätt maximal 

vattenyta och ersatt yta. För LIP- och projektstödsvåtmarkerna så utgör den verkliga våtmarksytan 
knappt 50 % av den ersatta ytan. För Miva- och Lmivavåtmarkerna utan projektstöd är den uppmätta 
ytan drygt 80 % av den ersatta vattenytan. 
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Näringsretention 
Modellberäkningar visade att våtmarker hittills anlagda inom LIP har en markant högre kväveretention 
än de våtmarker som anlagts med LBU-stöd. För projektstöden, liksom Miva och Lmiva utan 
projektstöd, beräknades kväveretentionen till mindre än 100 kg N per ha anlagd våtmark och år. Denna 
relativt låga retention per våtmarksyta beror till stor del på låg retention per våtmarksyta i stora 
våtmarker. Kväveretentionen i LIP-våtmarkerna beräknades till ca 500 kg N per ha och år. Både inom 
LIP och inom LBU förekommer dock enstaka våtmarker vilka avskiljer upp mot 1000 kg N per ha och 
år. Våtmarker anlagda med projektstöd skiljer sig inte nämnvärt från våtmarker med Miva eller enbart 
Lmiva avseende retention i våtmark. Däremot beräknades projektstödsvåtmarker vara effektivare än 
Miva/Lmiva-våtmarker vad gäller att minska kvävetransporten till havet (figur 1.1) beroende på att de 
placerats närmare havet. Trenderna för fosforavskiljning i de anlagda våtmarkerna för respektive 
stödform är densamma som för kväveavskiljning. I LIP-våtmarker avskiljs 4 - 12 kg P per ha våtmark 
och år medan övriga stöd generellt uppvisar en avskiljning i storleksordningen 1 kg P per ha och år.  

 
Totalt beräknas de 1915 ha våtmarker anlagda inom Miva och Lmiva utan projektstöd minska 

transporten av N till havet med 35-120 ton per år beroende av beräkningsmetod. Projektstöden 
beräknas minska transporten med 31-54 ton per år (920 ha) och LIP-våtmarkerna med 75-107 ton per 
år (439 ha). Regionalt utmärker sig de våtmarker som anlagts i Skåne län som effektivare 
kväveavskiljare. LIP- och projektstödsvåtmarkerna har större andel åker i avrinningsområdet jämfört 
med våtmarker inom Miva och enbart Lmivastöd. LIP-våtmarkerna är mindre, men har större 
avrinningsområde, och har därmed generellt högre näringsbelastning än våtmarker inom övriga 
stödformer. 

 

 
Figur 1.1 Ökad kväveretention (minskad transport till havet) som åstadkommits per ha uppmätt 

våtmarksyta genom olika stödformer (jmfr Bilaga 3). 
 

Föroreningsavskiljning i dagvattenvåtmarker 
De 37 ha dagvattenvåtmarker som hittills anlagts inom LIP beräknas (ej beräknat som minskning till 
havet) årligen avskilja 6,5 ton N, 0,9 ton P, 100 kg Pb, 500 kg Zn, 200 kg Cu, 1,6 kg Cd. 
 
Biologisk mångfald 
I denna utvärdering har artantalet av trollsländor per anlagd våtmark använts som indikator på generell 
biologisk mångfald i samma våtmark och resultaten redovisas utifrån detta perspektiv. Artantalet 
trollsländor speglar väl hur artrik eller -fattig en våtmark är, men överensstämmer givetvis 
inte med samtliga organismgruppers förekomst. Den generella artrikedomen i våtmarkerna 
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kan dock grovt uppskattas med denna metod. Den gemensamma artpoolen avseende trollsländer i 
de undersökta våtmarkerna är relativt hög och jämförbar med undersökningar av äldre vatten i 
skogslandskap vilket indikerar att våtmarkerna har potential att utveckla en hög biologisk mångfald. 
Detta styrks också av att flera indikatorarter för biologisk mångfald påträffades i inventeringen av 
trollsländor, varav en art dessutom är uppsatt på EUs habitatdirektiv. Våtmarker anlagda inom Miva 
och Lmiva kan bedömas ha större potential för en hög biologisk mångfald jämfört med våtmarker 
anlagda inom LIP- och projektstöd. Orsaken är att Miva-våtmarkerna generellt är betydligt större, samt 
att både Miva och Lmiva är mer ospecifika stödformer jämfört med LIP- och projektstödsvåtmarkerna 
som i högre utsträckning är inriktade mot en effektiv näringsavskiljning. Dessutom var artantalet av 
trollsländor högre i Miva - och Lmivavåtmarkerna vilket dock kan bero på att dessa våtmarker är 
äldre. Skillnaden i artantal mellan stödformerna återspeglar därför inte med säkerhet bestående 
skillnader. Tydliga samband observerades mellan våtmarkernas vegetationsstruktur, mängden 
växtlighet och antalet trollsländearter. Vid nyanläggning torde en anpassning av vegetations- och 
habitatstruktur kunna vara en väg att erhålla en högre mångfald än utan åtgärder. Förutom 
växtligheten i själva våtmarkerna tycks övergångszoner i landskapet också vara av stor 
betydelse för artsammansättningen av trollsländor i våtmarker. I utvärderingen noterades inga entydiga 
motsatsförhållanden till att en hög biologisk mångfald skulle motverkas av höga näringshalter i 
våtmarken. 
  
Miljömålen 
De nationella miljömål som kan kopplas till denna utvärdering är ”Ingen övergödning” och 
”Myllrande våtmarker”. Av de nationella delmålen identifieras ”Minskade utsläpp av 
fosforföreningar” och ”Minskade utsläpp av kväveföreningar till havet” som direkt kopplade till 
undersökningen. 
 

Vår uppfattning, med stöd av resultaten i denna utvärdering, är att anlagda våtmarker i 
jordbrukslandskapet både har en hög potential att reducera näringsämnen (främst kväve) till nedströms 
recipienter och en hög potential att skapa miljöer med hög biodiversitet i ett våtmarksfattigt landskap.  

 
När det gäller potential att avskilja kväve visar utvärderingen att rätt placerade våtmarker i 

landskapet kan reducera kvävetransporten till havet med över 500 kg per ha och år (beräknat på 
uppmätt våtmarksyta). Detta är 2,5 gånger högre än den av Jordbruksverket angivna målsättningen på 
200 kg N per ha och år. De våtmarker som anlagt mellan 1996 och 2002 inom de olika utvärderade 
stödformerna uppvisar emellertid en genomsnittligt mycket begränsad avskiljningskapacitet av kväve 
till havet på mindre än 100 kg per ha och år motsvarande endast lite drygt 300 ton N på 3 300 ha ersatt 
våtmarksyta. Det finns därför anledning till att se över de prioriteringsgrunder/riktlinjer som idag 
tillämpas för främst våtmarker som anläggs med LBU-stöd (sådana riktlinjer håller på att tas fram av 
Jordbruksverket). De 6 000 ha våtmarker som avses återskapas eller restaureras inom Miljö- och 
Landsbygdsprogrammet fram till 2006 förväntas enligt Jordbruksverkets schabloner minska 
kväveläckaget med ca 1200 ton per år. Med nuvarande riktlinjer, utifrån resultaten i utvärderingen, 
effekten kanske endast skulle vara knappt 600 ton. Utvärdering tyder emellertid på att potentialen för 
anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet med förbättrade riktlinjer och anläggningsprinciper, skulle 
kunna vara hela 3 000 ton kväve per år för de 6 000 ha våtmarkerna under förutsättning att dessa ha 
motsvarar våt yta motsvarande uppmätt våtmarksyta i denna studie. Detta torde vara ett signifikant 
bidrag till de 20 000 ton N årligen som skall minskas belastningen (30%) på havet med avsikt att nå en 
målnivå på 47 000 ton år 2010. De 12 000 ha våtmarker som planeras att anläggas i 
jordbrukslandskapet för att tillgodose miljömålet ”Myllrande våtmarker” fram till 2010 kan också 
förväntas bidra till en reducerad kvävetransport till havet i storleksordningen 50 – 100 kg N per ha och 
år, motsvarande 600 till 1 200 ton. 
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De undersökta våtmarkerna reducerade även fosfor men i relativt begränsad omfattning, 0,2 – 12 kg 
fosfor per ha våtmarksyta. Detta beror på att generellt sett är det diffusa läckaget av fosfor från 
jordbruksmark lågt i jämförelse med hur mycket kväve som läcker. Våtmarker har i andra 
sammanhang visat sig ha mycket god förmåga att reducera fosfor men främst då våtmarken är 
punktkällsbelastad eller mottar vatten med hög andel partikulärt bunden fosfor.  

 
Miljömålet myllrande våtmarker innebär att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 

funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Enligt riksdagen 
innebär detta bl. a. att det i framtiden ska finnas våtmarker med bevarad biologisk mångfald samt att 
hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så att 
långsiktigt livskraftiga populationer säkras. Att det i framtiden ska finnas våtmarker med bevarad 
biologisk mångfald innebär således att det idag finns våtmarker som hyser denna mångfald. Detta är 
sällan fallet vid nyanläggning av våtmarker, då man från början inte har någon mångfald alls (eller 
terrester mångfald). Nyskapandet av våtmarker höjer därmed mångfalden i jordbrukslandskapet 
oavsett hur många eller hur få arter som koloniserar dem. Däremot kan man utifrån denna 
undersökning inte dra slutsatsen att anläggning av nya våtmarker skulle öka mångfalden i ett 
varierande landskap som också hyser naturliga våtmarker, sjöar och vattendrag. Artantalet organismer 
i nyanlagda våtmarker är generellt sätt lågt (medelantalet trollsländearter var till exempel mellan 1,6 
och 3,8 arter per våtmark beroende på stödform; i samtliga tidigare undersökta sjöar var medelantalet 
6,5 eller högre) och man kan idag inte säga när eller om anlagda våtmarker någonsin erhåller artantal 
lika höga som naturliga miljöer. Däremot visar undersökningen tydligt att åtminstone vissa hotade 
arter verkligen kan dra nytta av de nya vattnen och därmed öka sina populationer till storlek och antal. 
Detta är kanske det mest positiva vad gäller våtmarkernas roll för den biologiska mångfalden. När 
samtliga våtmarker som enligt planerna ska anläggas står färdiga och är koloniserade av olika 
organismer kommer de otvivelaktigt att öka spridnings- och överlevnadsmöjligheten för en stor del av 
artpoolen i landskapet. Man bör i dagsläget dock inte dra några alltför säkra slutsatser då de flesta 
organismers spridningsförmåga och habitatspreferenser inte är kända. Vad man dock kan säga är 
följande: Olika organismgrupper kräver oftast helt olika faktorer för sin överlevnad och att därmed 
anlägga samtliga våtmarker efter ett enda koncept är inte rätt väg att gå. En tidig planering av vilka 
organismgrupper eller arter man vill gynna i en specifik blivande våtmark bör få styra utformningen av 
densamma. 

 
Mycket arbete återstår för att till fullo förstå våtmarkens roll som verktyg i miljöarbetet. Det kan 

konstateras att utvärderings- och uppföljningsarbetet inom samtliga stödformer (med enstaka undantag 
för vissa specifika LIP-projekt), varit grovt lågprioriterat och underfinansierat och att fortsättningsvis 
till sådant arbete styra resurser och medel för att vi i framtiden ska kunna utnyttja våtmarkens fulla 
potential både avseende näringsämnesavskiljning och biologisk mångfald och därigenom nå upp till de 
högt ställda miljömålen. 
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Summary 
 
 
The Wetland Centre at Halmstad University has been commissioned by the Swedish Environmental 
Protection Agency and the Swedish Board of Agriculture to evaluate the effects of artificially created 
wetlands in Sweden between the years 1996 and 2002 with regard to nutrient retention and 
biodiversity. The creation of these wetlands has been financed either by Rural Development Support 
(RDS: Miva, Project support or Lmiva without Project support) or by Local Investment Programmes 
(LIP). The results are presented separately for the four different categories of constructed wetlands: 
• Constructed wetlands financed by LIP (Local Investment Programmes) (1998-2002). 
• Constructed wetlands financed by PS (Project Support) (2000-2002). 
• Constructed wetlands financed by Miva (Restoration and Establishment of Wetlands and Ponds 

on Arable land and Semi-natural Grazing land) (1996-1999). 
• Constructed wetlands financed by Lmiva (RDS wetlands that only get management support) 

(2000-2002). 
 
The main purpose of this study has been to evaluate the extent to which wetlands created by means of 
these different support systems have contributed to reduced eutrophication and increased biodiversity. 
The purpose has not been to evaluate individual wetlands but to give an overview of the differences in 
efficiency between the various support systems and, to some extent, the difference in results between 
various geographical regions within Sweden. It has therefore been necessary to include a large number 
of wetlands in the evaluation, which means that extensive field sampling in the individual wetlands 
has not been possible. The estimates concerning nutrient retention has therefore been based on 
modelling, and the biodiversity has been assessed by using dragonflies (Odonata) as indicator 
organisms. 
 
Information on 908 wetlands with a total area of 2860 hectares financed by RDS has been compiled 
and registered. In terms of area, these wetlands divide into 1815 ha financed by Miva, 920 ha financed 
by PS and 125 ha by Lmiva. In addition, 274 wetlands created by means of LIP, with a total area of 
439 ha, have been registered. Field surveys and sampling has been conducted in more than 100 
wetlands randomly selected from this register. It is mainly the results from these selected wetlands that 
are presented here. 
 
Location and design of the wetlands 
Depending on support system, the wetlands differ in location and design. On average, LIP and PS 
wetlands are situated 24 and 28 km from the sea, respectively. 28% of the LIP wetlands and 30 % of 
the PS wetlands are located upstream of a major lake. Miva and Lmiva wetlands are located 44 and 60 
km from the sea, respectively, and more than 50 % of these wetlands are situated upstream of a major 
lake. About 25 % of the Miva and Lmiva wetlands receive only groundwater. When the actual wetland 
area (i.e. the area of maximal water table measured during the field surveys) was compared with the 
subsidised wetland area, it was found that in LIP and PS wetlands the actual wetland area is 
approximately 50 % of the subsidised area, whereas the actual wetland area constitutes about 80% of 
the subsidised area in Miva and Lmiva wetlands. 
 
Nutrient retention 
Modelling showed that wetlands financed by LIP achieve a higher nitrogen retention than wetlands 
financed by the various RDS subsidies (Fig. 1). For wetlands financed by RDS, the nitrogen retention 
is less than 100 kg N per ha wetland and year. This low value can to some extent be attributed to a low 
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area-specific retention in a few very large wetlands. The nitrogen retention in wetlands financed by 
LIP is estimated to c. 500 kg N per ha and year. Both within LIP and RDS there are individual 
wetlands with a nitrogen retention of about 1000 kg N per ha and year. 
 
Wetlands created by means of PS funding do not differ from wetlands financed by Miva or Lmiva 
with regard to nitrogen retention. However, the modelling showed that PS wetlands were more 
efficient than Miva and Lmiva wetlands in decreasing the nitrogen deposition in the sea. This can be 
explained by the fact that the PS wetlands, on average, are situated nearer the sea, and hence have a 
lower down-stream retention than the Miva and Lmiva wetlands. Regionally, the wetlands constructed 
in the province of Scania have a higher nitrogen retention than those in other regions in Sweden. The 
trends in phosphorous retention are similar to those described for nitrogen. In LIP wetlands the 
phosphorous retention is 4 - 12 kg P per ha and year, while the retention in the various RDS wetlands 
are approximately 1 kg P per ha and year. 
 
In total, the 1940 hectares of constructed wetlands financed by Miva and Lmiva are estimated to 
reduce the nitrogen transportation to the sea by 35-120 tons per year depending on modelling method. 
For wetlands financed by PS, the estimated nitrogen reduction amounts to 31-54 tons per year (920 
hectares), and for wetlands financed by LIP the reduction is estimated to 75-107 tons per year (439 
hectares), depending on the modelling method. 
 
LIP and PS wetlands have a higher percentage of arable land in their drainage area compared to 
wetlands financed by Miva and Lmiva. LIP wetlands are generally smaller, but have a larger drainage 
area, leading to a higher area specific nutrient load compared to wetlands financed by other support 
systems. 
 
 

 
Figure 1.  Differences in nitrogen retention (calculated as decreased nitrogen deposition in the 

sea) between different support systems. Min and max values represent different 
modelling methods. 

 
Nutrient retention in storm water wetlands 
The artificial storm water wetlands financed by LIP are calculated to remove 6,5 ton N, 0,9 ton P, 100 
kg Pb, 500 kg Zn, 200 kg Cu, 1,6 kg Cd on a yearly basis. 
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Biodiversity 
In this study, the number of dragonfly species (Odonata) in the individual wetlands has been used as 
an indicator of the general biodiversity. The number of dragonfly species is highly correlated to 
overall biodiversity, but not, of course, to the biodiversity of every organism group. It can therefore 
only be used to get an overall view of the biodiversity of each wetland. The total number of species 
found in the wetlands in this study is relatively high, in fact the figures are comparable to those 
obtained during previous studies in more mature aquatic ecosystems (lakes) in forests, which indicates 
that constructed wetlands have a potential for high biodiversity. This is further supported by the 
occurrence of several particular species indicative of a high biodiversity, one of which is included on 
the EU habitat directive.  
 
Constructed wetlands financed by Miva and Lmiva can be considered to have a greater potential for 
developing a high biodiversity than wetlands financed by LIP and PS. This is mainly due to that Miva 
wetlands generally are considerably larger, and that both Miva and Lmiva are less narrowly targeted 
support systems, whereas LIP and PS are primarily focused on nutrient retention. The number of 
dragonfly species was, indeed, found to be higher in wetlands financed with Miva and Lmiva. This 
could, however, also be attributed to the fact that these wetlands were, on average, older. The 
difference in species number between the support systems can therefore not with certainty be ascribed 
to actual differences in the location or design of the wetlands. Clear positive correlations were, 
however, found between the structure and abundance of vegetation, and the number of dragonfly 
species. When constructing wetlands, active management of the vegetation might therefore be an 
efficient way to increase the biodiversity. Apart from the vegetation, ecotones in the landscape seem to 
be of great importance to the community structure among the dragonflies. In the study, no clear 
evidence was found that the goal of nutrient retention stands opposed to that of biodiversity. It seems 
perfectly possible to combine efficient nutrient retention with high biodiversity.  
 
Environmental quality objectives 
The national environmental objectives pertaining to this evaluation are: “Zero eutrophication” and 
Thriving wetlands”. At lest two of the national interim targets are identified as directly related to this 
study. “By 2010 waterborne anthropogenic emissions in Sweden of phosphorus compounds into lakes, 
streams and coastal waters will have diminished continuously from 1995 levels”. “By 2010 
waterborne anthropogenic nitrogen emissions in Sweden into the sea south of Åland Sea will have 
been reduced by 30% compared with 1995 levels, i.e. to 38,500 tonnes” 
 
In our opinion, the results of this evaluation show that constructed wetlands in the agricultural 
landscape are capable of a substantial reduction in the nutrient (e.g., nitrogen) deposition in 
downstream recipients. Constructed wetlands also have a great potential to create habitats with a high 
biodiversity in areas deprived of most their formerly numerous wetlands. The study shows that 
constructed wetlands, in the right location, can reduce the transportation of nitrogen by more than 500 
kg per ha and year (calculations based on actual water surface area). This exceeds the goal stated by 
the Swedish Board of Agriculture of 200 kg N per ha and year by 250%. 
 
However, the wetlands constructed by means of various support systems between 1996 and 2002 have, 
on average, a nutrient retention of less than 100 kg N per ha and year, i.e. a total reduction in nitrogen 
deposition by no more than approximately 300 tons per year (3 300 ha wetland area). It is therefore 
important to revise the extant guidelines, particularly those applied to wetlands financed by the RDS 
system. Such new guidelines are in the process of being constructed by the Swedish Board of 
Agriculture 
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The 6000 hectares of wetlands due to be created by means of RDS until 2006 are expected to reduce 
the nitrogen transportation by 1200 tons per year. With the current guidelines, according to this study, 
the effect may only be 600 tons. However, the study indicates that the total nitrogen reduction 
potential of these wetlands could be 3 000 tons, provided that the guidelines and the construction 
principles are improved, and that the areas thus created are actual clear water surfaces. This might 
become a major contribution to the overall goal of reducing the nitrogen transportation by 20 000 tons 
on a yearly basis. The 12 000 hectares of constructed wetlands that are planned for the environmental 
objective “thriving wetlands” will also contribute to a reduced nitrogen transportation in the range of 
50 – 100 kg N per ha and year, corresponding to a total of 600 – 1200 tons. 
 
The wetlands also reduce phosphorus transportation, but to a lesser extent; 0.2-12 kg P per ha wetland 
area and year. This is mainly due to that there is less leakage of phosphorus from arable land. In other 
studies wetlands have been shown to be very effective in phosphorus retention, particularly when the 
source is highly localised, or in cases where the water contains high concentrations of particulate 
phosphorus. 
 
The environmental objective “Thriving wetlands” states that the ecological function of wetlands in the 
landscape should be retained, and that valuable wetlands should be preserved. When constructing 
wetlands in an agricultural landscape, the biodiversity of the area will almost automatically increase 
due to the introduction of a new habitat. The average number of (dragonfly) species in the newly 
constructed wetlands was low, between 1.6 and 3.8 depending on support system. Previous studies of 
lakes indicated an average species number of 6.5 or more. It is hard to say whether or not constructed 
wetlands are capable of obtaining such high numbers given longer time to develop. The study shows 
that several threatened species are able to colonise the wetlands, thereby increasing their populations. 
This is arguably the most important function of constructed wetlands. The large number of wetlands 
due to be constructed will certainly increase the possibilities of dispersal and survival for a large 
number of species. An important prerequisite for this, however, is that the wetlands be diverse in 
design, with differences in depth, slopes, size etc, since different species have different habitat 
requirements. 
 
Much work remains before we fully understand the role of wetlands as a means to achieve the 
environmental objectives. It is clear that monitoring and evaluation of the results achieved using 
various support systems has not been prioritised, and therefore severely neglected. In our opinion, 
increased resources for evaluation is an absolute prerequisite for exploiting the full potential of 
wetlands, both as nutrient traps and sources of increased biodiversity.  
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2. Inledning 
 
Våtmarkscentrum har i dialog med Naturvårdsverket och Jordbruksverket (Uppdrags-specifikation 
SJV 15-5049/02; NV 235-5913-02) genomfört en utvärdering av svenska våtmarker anlagda mellan 
1996 och 2002 inom lokala investeringsprogram (LIP) respektive anlagda med EU-stöd 
(Jordbruksverket). Utvärderingen har utförts i flera steg enligt specificerad projektplan.  
 

Steg 1 har inneburit en inventering av dokumentation och beslutsunderlag för anlagda våtmarker i 
jordbrukslandskapet samt upprättande av register med sammanställd information från inventeringen. 
Insamling av befintlig data har gjorts i samarbete med kommuner och länsstyrelser, samt i kontakt 
med forskare på universitet och artdatabanken, våtmarkskonsulter och andra intressenter. 
Inventeringen av underlagsmaterial för utvärdering utfördes under perioden 4 november 2002 till 28 
februari 2003 och har redovisats i rapportform till uppdragsgivarna 2003-03-03. 
 

Steg 2 har inneburit en preliminär utvärdering av det i steg 1 registrerade materialet samt en 
översiktlig bedömning av lokala undersökningar i de registrerade våtmarkerna. Närvaro och 
omfattning av kvantitativa data undersöktes för att värdera möjligheterna att analysera samband 
mellan utformning/läge av våtmarker och deras funktioner enligt angivet syfte (främst 
näringsämnesretention och biologisk mångfald). Steg 2 innebar också en utvärdering av behovet av 
kompletterande mätningar samt planering för det fortsatta genomförandet. Denna första utvärdering 
visade att de från Länsstyrelserna, m fl instanser, insamlade materialet var alltför bristfälligt för att 
kunna göra en samlad bedömning över våtmarkernas reningseffektivitet samt inverkan på biologisk 
mångfald enligt uppdragsspecifikationen (Dnr SJV 15-5049/02; NV 235-5913-02). 

 
Steg 3  har inneburit en komplettering av det i steg 1 registrerade materialet enligt den utarbetade 

planen i steg 2. Detta har inneburit att 109 våtmarker (ca 10% av samtliga registrerade objekt) 
slumpvis valts ut från registret för platsbesök och kompletterande datainsamling (se kapitel 4 
"Metodik,  fältinventering av våtmarker" för utförlig beskrivning av tillvägagångssättet).  

 
Steg 4, den slutliga sammanställningen och utvärderingen grundar sig främst på resultaten från de 

kompletterande mätningarna. Syftet har främst varit att utvärdera och jämföra hur våtmarksanläggning 
inom olika stödformer bidrar till minskad övergödning och ökad biologisk mångfald. Syftet har alltså 
inte varit att utvärdera enskilda våtmarker utan att ge en helhelsbild för olika stödformer och regioner. 
Därför har det varit nödvändigt att basera utvärderingen på data för ett stort antal våtmarker. Detta 
innebär att utförliga mätningar ej kunnat genomföras inom de enskilda objekten. Närsaltsretention har 
därför beräknats baserat på modeller och biologisk mångfald har undersökts genom att trollsländor 
använts som indikatorgrupp. 
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3. Bakgrund  
 

Stödformer LIP och EU 

Våtmarker inom lokala investeringsprogram (LIP) 
 
Från och med 1997 har svenska kommuner kunnat ansöka om bidrag till lokala investeringsprogram 
(LIP). Ansökningarna från kommunerna har ställts till Miljödepartementet som har utvärderat 
ansökningarna och beviljat ansökningar som ansetts uppfylla kraven. Projekten är samfinansierade och 
respektive kommuner delar på kostnaderna tillsammans med staten, där andelen statsbidrag varierar 
(vanligen mellan 30-70 % av projektens totala kostnad). Syftet med LIP är dels att snabba på Sveriges 
omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle och dels att öka sysselsättningen. Stödet innebär att 
kommunerna ges möjlighet att i samverkan med lokala företag och organisationer söka stöd till 
investeringar som ökar den ekologiska hållbarheten. Genom att koncentrera insatserna är avsikten att 
de ska ge påtagliga effekter i de kommuner som får del av statsbidragen. De effekter som framför allt 
avses är bl a minskad belastning på miljön, effektivare användning av energi och andra naturresurser, 
ökad användning av förnyelsebara råvaror, ökad återvinning, ökad biologisk mångfald, bättre 
fungerande kretslopp av växtnäringsämnen och ökad sysselsättning. 
 

Anläggning av våtmarker är en mycket vanlig åtgärd i kommunernas LIP-ansökningar. Mellan åren 
1997 och 2001 hade ca 5 miljarder delats ut i olika LIP-projekt, varav ca 500 miljoner gick till 
våtmarksanläggning fördelat på över 100 projekt i totalt drygt 60 kommuner. Geografisk fördelning av 
dessa projekt illustreras i figur 3.1. 

 

Våtmarker med EU-stöd genom Jordbruksverket 
 
Miljö- och landsbygdsutvecklingsprogrammet, LBU-programmet 2000-2006, omfattar lantbruksstöd 
vilket ska bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling på den svenska 
landsbygden. Programmet grundar sig på två EU-förordningar (1257/99 och 1750/99) och är ett led i 
Agenda 2000 och reformen av EU:s jordbrukspolitik. Det svenska LBU-programmet regleras genom 
regeringens förordning (2000:577) om stöd till miljön och landsbygden samt föreskrifter från 
Jordbruksverket.  
 

Syftet har varit att främja utvecklingen av landsbygden och genom samverkan förstärka och 
komplettera andra åtgärder för utveckling av landsbygden. Åtgärderna inom programmet är inriktade 
på miljöskydd och bevarande av den biologiska mångfalden och kulturmiljön på landsbygden, bl a 
genom anläggning av våtmarker och småvatten och restaurering av slåtterängar och betesmarker.  
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Figur 3.1 Geografisk fördelning av våtmarksprojekt inom LIP (ett stort antal är 

restaureringsprojekt och innefattas inte i utvärderingen).   
 

Från år 2001 finns två nya stöd för våtmarker och småvatten. Dessa är 1) Projektstöd för 
anläggning av våtmarker och småvatten och 2) stöd för skötsel av våtmarker och småvatten, Lmiva.  
 

Syftet med projektstöden är att "våtmarker och småvatten anläggs för att minska 
växtnäringsläckaget från jordbruksmark samt för att gynna den biologiska mångfalden inom 
jordbruket". Stödet, som delfinansierar anläggning av våtmarker och småvatten och är 
prioriteringsstyrt av länsstyrelsen, jmfr Tabell 3.1, ges endast till anläggningar som är mest angelägna 
för miljön med 90% av anläggningskostnaden (max 200 000 kr per ha) bl a i delar av Halland, Skåne 
och Blekinge (i skogsområden endast 50%).  
 

Syftet med skötselstödet 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". 
För skötselstödet, som inte är prioriteringsstyrt,  krävs att våtmarken eller småvattnet anlagts år 2000 
eller senare. Skötselstödet utgår med 3000 kr per år och ha i 20 år. En tilläggsersättning om 800 kr per 
ha kan årligen sökas för avslagning av växtlighet och för bete. 

 
Med det nya LBU-stödet  från år 2000 och framåt har hittills 375 ha våtmarker anlagts (drygt 100 
lantbrukare). Finansiering för projektstöd sker till 25 procent från EU:s jordbruksfond och till 75 
procent från den svenska staten. För Miva och Lmiva är finansieringen 50% EU och 50 % Sverige. 
 

Ett tidigare icke-prioriteringsstyrt skötselstöd (Miva, 1996 - 2000), syftade till att "stimulera till 
ökningen av arealen våtmarker och småvatten i jordbrukslandskapet dels för att skydda och underlätta 
för våtmarksberoende arter samt för att våtmarkerna har en kvävereducerande effekt". Stöd lämnades 
för avslagning av vegetation i våtmarker för att gynna den biologiska mångfalden samt för att 
förhindra igenväxning. Stödet gavs inte till projekteringskostnader i samband med anläggning utan 
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som ett arealstöd för omställning av jordbruksmark i miljövårdssyfte med 4800 kr per år per ha 
åkermark de första 5 åren och med 2500 kr per ha åkermark ytterligare 15 år. För betesmark gavs stöd 
med 2800 kr/år per ha de första 5 åren och med 500 kr per år de följande 15 åren. Framgången med 
detta stöd var begränsad eftersom inget stöd gavs till själva anläggandet.  Med detta EUs miljöstöd, 
återställdes och anlades mellan 1996-2000 ca 600 våtmarker och småvatten (475 brukare, 1 800 ha).  
Mellan 1996 - 1998 gällde endast stödet för åkermark medan det efter 1998 inkluderades även 
betesmark som stödberättigande. Anledningen till att det tidigare Miva-stödet övergavs och övergick i 
"projektstödet" var huvudsakligen att anslutningen till miljöstödet för våtmarker och småvatten 
(Jordbruksverket 2000) ansågs otillräcklig. 
 
 
Utvärderingsbehov 
 
Våtmarker anläggs och restaureras idag enligt nationella målsättningar. Framför allt syftar de till att 
minska näringstransporten från jordbruksmark samt öka den biologiska mångfalden i 
jordbrukslandskapet. Inom EU förekommer nu också strävanden att sprida kunskaper och förståelsen 
för våtmarkernas roll, inte minst när det gäller skyddet av kustvattnen (BERNET 2001). För var och en 
av de sju medverkande regionerna i BERNET-projektet utarbetades aktionsplaner. I den plan som 
avsåg de kustnära kommunerna vid Laholmsbukten upptogs anläggning av våtmarker den enskilt 
största posten av kvävereduktionen (Länsstyrelsen Halland 2001). Planen ligger som grund i det 
regionala arbetet för skydd av kustvattnet vilket understryker behovet av utvärdering. 
 

Tidigare undersökningar av anlagda våtmarker uppvisar stor variation och osäkerhet kring hur 
effektiva våtmarker är för att minska transporten av kväve och fosfor till kustnära områden. Det finns 
ett stort behov av förbättrad kunskap avseende hur utformning och placering av våtmarker inverkar på 
ämnesflöden i landskapet och biologisk mångfald ur ett helhetsperspektiv. Mer utförligt beskrivs 
problemställningarna i Bilaga 3. 

 
Likväl som våtmarksdelen inom LIP (6 % av LIP-budgeten nationellt sett har gått till 

naturvårdsprojekt varav ca två tredjedelar har gått till åtgärdskategorin våtmarker) meriterar en 
särskild utvärdering, är det motiverat att utvärdera de våtmarker som anlagts med finansiering av 
LBU-stöd och tidigare miljöstöd. En grundlig nationell utvärdering av våtmarkernas olika funktioner 
och tjänster är berättigad mot bakgrund av att stora satsningar är nationellt förankrade med t.ex. 12 
000 hektar våtmarker planerade fram till 2020 (SJV 2000). 

 
Resultaten från föreliggande utvärdering redovisas separat för de fyra olika grupperna/kategorierna 

av anlagda våtmarker enligt nedan (fetstil anger kategorihänvisning i text, tabeller och figurer): 
 

• Våtmarker anlagda med anläggningsstöd inom Lokala investeringsprogram 1998 - 2002, LIP. 
• Våtmarker anlagda med anläggningsstöd inom LBU-projektstöd (dessa våtmarker får vanligen 

även skötselstöd, Lmiva), 2000 - 2002. 
• Våtmarker anlagda 1996-1999, utan anläggningsstöd men med skötselstöd (Miljöstöd), Miva. 
• Våtmarker anlagda från och med år 2000, utan anläggningsstöd men med skötselstöd (LBU-

våtmarker som endast får skötselersättning), Lmiva. 
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Tabell 3.1 Bidragsnivåer för "projektstöd" för anläggning av våtmarker och småvatten i de olika 
länen. 

 
Län Stödnivå Gränser 
AB 50% Hela länet 

C 50% Hela länet 

D 
50% 
90% 

Avrinningsområde 61 (Norrström) och (Kilån) 
Övriga länet 

E 
90% 
50% 

Skördeområde 0513,0514,0515 och kustdelen av 0821 
Övriga länet 

H 90% Hela länet 

I 90% Hela länet 

K 90% Hela länet (tak 200 000 kr/ha) 

ML 
50% 
90% 

Skogsbygden (specificerade kommuner och församlingar) 
Övriga länet (slättbygden; tak 200 000 kr/ha) 

N 90% Hela länet (tak 200 000 kr/ha) 

O 
90% 
50% 

Slättbygden (specificerade kommuner och församlingar) 
Övriga länet 

T 
90% 
50% 

Skördeområde 1812 och 1821 
Övriga länet 

U 
50% 
90% 

Skinskatteberg, Fagersta och Norbergs kommuner 
Övriga länet 

 
 
Referenser 
 
BERNET, 2001. Eutrophication Management in the Baltic Sea Region - a Regional Approach. 

BERNET main report. - Baltic Eutrophication Regional Network. 88 p. ISBN 87-7343-461-2. 
Länsstyrelsen Halland, 2001. Regional aktionsplan - Laholmsbukten. Meddelande 2001:23. 
Weisner, S.E.B., Svensson, J.M., Strand, J. & Sahlén, G. 2003. Utvärdering av våtmarker med 

jordbruksstöd (EU) respektive stöd av Lokala Investeringsprogrammet (LIP). Steg 1: insamling 
och sammanställning av datamaterial och planering för steg 2-4. Våtmarkscentrum, Högskola i 
Halmstad,  Rapportering till SJV och NV 2003-03-03. 12s 

SJV, 2000. Sektorsmål och åtgärdsprogram för reduktion av växtnäringsförluster från jordbruket. 
Jordbruksverket Rapport 2000:1.  
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4. Metodik 
 

A. Insamling av befintligt datamaterial 
 
Under denna rubrik beskriver vi arbetet med inventeringen och registrering av befintlig dokumentation 
över våtmarker anlagda genom kommuner och länsstyrelsers försorg. Denna inventering har resulterat 
i 2 st dataregister, ett för våtmarker med EU-stöd och ett för våtmarker med LIP. Registren har 
tillhandahållits Naturvårdsverket och Jordbruksverket i samband med rapportering 2003-03-03. 

Våtmarker med jordbruksstöd (EU) 
 
Från Jordbruksverket erhölls i november 2002 en lista över LBU-ansvariga personer på respektive 
länsstyrelse. Kontakt etablerades från Våtmarkscentrum med dessa personer varefter vi erbjöd oss att 
komma över till respektive länsstyrelse för att i egen person kopiera det våtmarksmaterial vi var 
intresserade av. Enstaka länsstyrelser erbjöd sig själva att efter instruktioner från oss kopiera nämnda 
dokumentation och per post skicka över detta till Våtmarkscentrum.  

Våtmarker inom lokala investeringsprogram (LIP) 
 
Från Naturvårdverket erhölls under november 2002 en lista på kommuner som erhållit stöd för lokala 
investeringsprogram med våtmarksinriktade projekt. Från denna lista har vi valt ut våtmarksobjekt 
som kan klassas som anlagda våtmarker i odlingslandskapet och dagvattendammar. I föreliggande 
utvärdering ingår följaktligen inte våtmarks- damm- sjö- och strandängsrestaureringar, meandring av 
vattendrag eller återställning av odlings- och kulturlandskapet samt projekt som syftat till 
fiskevårdande åtgärder. 
 

För insamling av material har etablerats kontakt med samtliga LIP-ansvariga personer på respektive 
kommun med LIP-finansierat våtmarksprojekt varefter ett brev med uppdragsprecisering per e-post 
skickats till samma person. I vissa fall har ansvarig person på kommun besökts för insamling av 
befintligt material. I ett fall har konsult anlitats för sammanställning av sitt eget befintliga LIP-material 
(Ekologgruppen i Landskrona). I de flesta fall har vi emellertid förlitat oss på att befintligt material 
skickats till Våtmarkscentrum av ansvarig person efter telefon- och epost-kontakt. Vi har, med få 
undantag, alltid blivit mycket vänligt bemötta på kommuner och länsstyrelser.  
 
 

B. Registrering av datamaterialet 
 

Vid registrering av våtmarksobjekten har vi strävat efter att ett objekt/rad motsvarar en våtmark 
eftersom detta medför en naturlig uppdelning vid jämförelse av materialet. I listorna erhållna från 
Jordbruksverket listas stöd per jordbruksblock. En våtmark omfattar i Jordbruksverkets listor 
därigenom ofta mer än ett stöd eller block. Vi har generellt slagit ihop flera stöd till ett objekt, en 
våtmark. Detta förfaringssätt ger också en bättre bild över våtmarkens specifika storlek mm. 
 

Omfattningen och kvalitén på det material som insamlats har varit mycket varierande. Vad gäller 
våtmarkerna med det tidigare miljöstödet (Miva) har generellt endast besiktningsprotokoll samt 
blockkarta funnits som underlag till hur och var våtmarken anlagts och hur den utformats. Våtmarker 
med projektstöd, Lmiva utan projektstöd och LIP-bidrag har funnits vara bättre dokumenterade, ibland 
med någon typ av projekteringsunderlag eller enkel planskiss. Se vidare kapitel 5. 
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De parametrar som dokumenterades i registret beträffande våtmarkernas läge, utseende, kostnader, 

mätningar mm redovisas i Bilaga 1.  
 

Tyvärr erfor vi att registreringsansatserna var allför högt ställda i relation till mängden och kvaliten 
på tillgänglig dokumentation (jmfr kapitel 5) vilket skulle resulterat i att våtmarkerna inte tillfreds-
ställande hade kunde utvärderas. Vi beslutade därför att utföra fältbesök för att komplettera doku-
mentationen och utvärderingsunderlaget i ett större antal våtmarker utifrån de registrerade i steg 1.  

 
 
C. Fältinventering av våtmarker  
 
Detta kapitel beskriver den metodik och tillvägagångssätt som använts för insamling av data i fält från 
ett urval av våtmarker för att kunna besvara frågor enligt uppdragsspecifikationen. Fältmetodiken har 
anpassats för att optimera resultaten utifrån begränsningar i tid och resurser. Målsättningen var att 
nedanstående parametrar skulle kunna undersökas/fastställas/provtas dels genom fältarbete och dels 
genom kontakter med markägare och ansvariga personer på länsstyrelser och kommuner. Sju nyut-
examinerade biologer/miljövetare anställdes under ca 1,5 mån för arbetets praktiska genomförande. 
Tidpunkter för besök har varit 2 gånger under maj/juni, 1 besök under september och ett sista besök 
under november (högflödesperiod). Vid varje besök togs vattenprov för senare analys av totalkväve 
och totalfosfor.  
 

1. Urvalet 
 
Av de totalt 1182 våtmarker som vi hittills registrerat data om har 114 st (ca 10%) valts ut genom ett 
randomiserat urval. Av dessa har 5 våtmarker utgått ur undersökningen av varierande praktiska skäl. 
Enstaka våtmarker har t ex inte kunnat nås för besök pga otillgänglighet eller att markägaren varit 
orolig för störningar och inte tillåtit besökare till objekten. I några fall har våtmarken ersatts med 
annan våtmark inom samma stöd. I tabell 4.1 ses hur de slumputvalda våtmarkerna fördelade sig 
mellan län och stödformer.  
 
Tabell 4.1 Länsfördelning av de109 slumputvalda och noggrannare undersökta våtmarkerna, från 

de totalt 1 182 registrerade, fördelade på de olika anläggnings- och skötselstöden. 

    

Stödform  LIP Projektstöd Miva Lmiva 
 

Län Totalt antal     
Uppsala (C) 2   1 1 
Stockholm (AB) 4  1 3  

Örebro (T) 1   1  
Södermanland (D) 6  1 5  

Halland (N) 12 5 4 3  

Blekinge (K) 3 1  2  
Östergötland (E) 9  4 4 1 

Skåne (M) 39 14 17 7 1 

Kalmar (H) 10 1 1 6 2 

Kronoberg (G) 2   1 1 

V. Götaland (O) 19 8  11  

Gotland (I) 2   2  

Summa 109     
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2. Insamling i fält 
 
Nedanstående lista anger den huvudsakliga målsättningen med fältdatainsamlingen. Vissa faktorer har 
av olika skäl inte tillfredsställande kunnat uppskattas i alla våtmarker och saknas i utvärderingen. 
Detta rör sig generellt endast om enstaka värden med undantag av "jordart" och "rördimensioner, 
lutningar, inloppsnivåer" vilket inte vederhäftigt kunnat bedömas av inventerarna och där följaktligen 
informationen mer eller mindre saknas för samtliga våtmarker. 
 
A. Närsaltsretention 
• Inmarkering på karta av avrinningsområde och vattnets transportväg (till havet/någon av de stora 

sjöarna) efter våtmarken (kulvert, vattendrag, större sjö nedströms, avstånd till havet). 
• Avrinningsområdets storlek (inkl. dräneringar), information från markägare i kombination med 

kartinformation, beroende på storlek och praktiska förutsättningar. 
• Jordarter (information från markägare, ev. jordartskartor vid stora områden). 
• Markanvändning: skog, åker bete, övrigt. Åker delas även upp i spannmål resp. vall Fånggrödor. 

(information från markägare). 
• Våtmarkens yta (GPS-inmätning), max- och medeldjup. 
• Vattenprov och bedömning av  vattenstånd (utfört i maj, juni, september och november 2003). 
• Sidodammar: rördimension + lutning, nivå på inlopp, dimension (bredd x höjd) på huvudfåran.  
• Anläggningskostnader (info. från markägare eller ansvarig person på länsstyrelse/kommun). 
• Aktiv hydraulisk yta eller hydrauliska effektivitet d v s hur stor del av våtmarkens yta som i 

realiteten utnyttjas för näringsrening. Denna yta uppskattades i % av våtmarksytan från främst 
befintligt kartmaterial. För att kalibrera våra uppskattningar, uppdragades åt en hydrologisk 
konsult att kontrollera ett mindre antal (4 LIP-objekt och 3 projektstöd i Skåne och Halland) 
våtmarksobjekten under utvärdering. För ändamålet utvecklades specifika strömningsmodeller för 
de utvalda objektens specifika bottentopografi. Detta uppdrag redovisas i Bilaga 2.  

 
B. Biologisk mångfald 
• Habitatheterogenitet: 
• Våtmarkens omkrets vid maximalt vattenstånd (GPS-inmätning). 
• Flikighet, strandlinjens längd i förhållande till ytan, räknades ut som ett mått på hur en våtmarks 

form skiljer sig från en cirkel. För varje våtmarks uppmätta area beräknades vilken omkrets den 
hade haft om formen hade varit cirkelrund. Den uppmätta omkretsen delades med detta värde. 

• Släntlutningar (strandzonens bredd). 
• Öar, storlek, nivåer, avst. från strand. 
• Morfometri (i fält eller från projekteringshandlingar). 
• Närhet till andra våtmarker/vattendrag/spridningszoner. 
• Hävd, bete/slåtter (markägarinformation). 
• Utkiksplatser för predatorer (förekomst av, avstånd från våtmarken). 
• Omgivning: åker, skyddszon, skog etc. 
• Vegetationsinventering (endast grov kategorisering; utfört under september 2003). 
• Strandvegetation (medelhöjd). 
• Vassvegetation (medelhöjd, % täckning av omkrets, utbredning). 
• Flytbladsvegetation (täckningsgrad). 
• Undervattenvegetation (täckningsgrad). 
• Trådformiga alger (täckningsgrad). 
• Vegetationskomplexitet (se nedan). 
• Närvaro eller frånvaro av fisk och kräftor. 
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• Indikatorarter (trollsländeinventering utfördes under maj/juni 2003). Mer utförligt beskrivs detta i 
Bilaga 4.  

 
C. Databehandling 
• Retentionsberäkningar på kväve och fosfor för de slumpvis utvalda våtmarkerna har utförts genom 

tillämpning av olika modelleringsmetoder. Mer utförligt finns metoderna beskrivna i Bilaga 3  
"Närsaltretention i våtmarker i jordbrukslandskapet" 

• Värden på biologisk mångfald har beräknats genom resultat från indikatorartstudien och  
våtmarkens integrerade vegetationskomplexitet (beräknat utifrån inventerad vegetationsdata). Läs 
vidare nedan och i Bilaga 4.  "Trollsländor som indikatorarter i anlagda våtmarker". 

• Måttet på "vegetationskomplexitet" grundades på vegetationsinventeringarna i de slumputvalda 
våtmarkerna. Vid inventeringen delades vegetationen upp i fyra livsformer enligt ovan. För varje 
livsform gavs ett siffervärde beroende på om den fanns representerad i våtmarken (siffervärde 1) 
eller inte (värde 0). Dessutom noterades i fält om livsformerna representerades av en art (värde 1) 
eller flera arter (värde 2). För varje livsform, utom strandvegetationen, noterades också 
utbredningen med hjälp av olika mått. För vassvegetationen noterades den procentuella täckningen 
av våtmarkens omkrets där <10% täckning gavs siffervärdet 1, 10-50% gavs värde 2 och >50% 
gav värdet 3. Vassvegetationens bredd delades in så att <1m vassbredd gavs värdet 1, 1-5m gavs 
värdet 2 och >5m gavs värdet 3. För flytbladsvegetation gavs <10% täckning av vattenytan värdet 
1, 10-50% gavs värdet 2 och >50% gavs värdet 3. För undervattensvegetation gavs <10% 
täckningsgrad av botten siffervärdet 1, 10-50% gavs värdet 2, och en täckningsgrad på >50% gavs 
värdet 3. Siffervärdena summerades för varje våtmark. 

• Kostnader per kg avskiljd kväve och fosfor beräknas dels utifrån våtmarkernas samlade 
anläggningskostnad, dels utifrån statens kostnader i form av totalt stöd. För kväve anges 
kostnaderna per avskiljd kg N dels för minskad kvävetransport till havet och dels för retention i 
våtmark. För fosfor anges inte kostnaderna. 

 
D. Statistik 
För de statistiska analyserna Pearson korrelation och envägs ANOVA användes programmet Minitab 
ver. 13.31. Generellt används enbart två slags statistiska tester, Pearson korrelation anger om det finns 
ett samband mellan två serier mätvärden. Envägs ANOVA används som variansanalys där mätvärdena 
delas in i klasser (till exempel typ av stöd för anläggning av våtmarkerna eller länstillhörighet) och 
responsvariabeln kan vara i form av klasser eller numerisk. Beräkningar och modelleringar i Bilaga 3 
bygger på regressionsanalyser utförda i SPSS för Windows. 
 

Förbehåll 
 
För att praktiskt kunna genomföra provtagning i drygt 100 våtmarker spridda över hela södra Sverige 
under samma period av året var det nödvändigt att anställa personal för ändamålet. Den personal som 
anställdes var samtliga nyutexaminerade biologer/miljövetare/ekologer (>160 p) med hel eller viss 
inriktning på vattenekologi. De sju inventerarna informerades och utbildades tillsammans under en 
dag på Högskolan i Halmstad av utvärderingsansvariga och tillhandahölls material för uppdragets 
genomförande. Samtliga våtmarker fördelades ut till inventerarna. Av praktiska och ekonomiska skäl 
var det emellertid nödvändigt att fördela våtmarkerna inom ett område till en och samma inventerare 
vilket kan ses som en brist i undersökningen. Detta innebär att varje inventerares individuella 
skicklighet kan ha fått visst genomslag i undersökningen så att undersökningsfaktorer inom vissa 
geografiska områden kan ha över- eller underskattats. I våra bedömningar har vi så långt det varit 
möjligt tagit hänsyn till detta. 
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5. Resultat 
 
I resultatkapitlet nedan redovisas;  
 

A) de sammanställda resultaten från steg 1 av utvärderingen vilket grundar sig på inventering av 
dokument och beslutsunderlag hos kommuner och länsstyrelser. 
 

B) de sammanställda resultaten från steg 2-4 av utvärderingen vilket innebär en redovisning av 
resultaten av de fält-inventeringar, -undersökningar, -mätningar och kompletterande datainsamlingar 
som utförts vid platsbesök i de 109 våtmarker som slumpvis valts ut från A ovan (ca 10% av samtliga 
registrerade objekt i A)  
 
A. Resultat steg 1 

Registrerade våtmarker med stöd av EU (Jordbruksverket)  
 
I registret har dokumenterats information över totalt 908 objekt om totalt 2860 ha våtmarker med 
jordbruksstöd fördelat på 535 våtmarker med Miva, 325 projektstöd (med eller utan Lmiva), 42 Lmiva 
utan projektstöd och 6 Lmiva utan projektstöd som fått LIP-bidrag (tabell 5.1). Sett till antalet ha 
våtmark har 1815,4 ha Miva registrerats motsvarande 99.8% av totalt 1819 ha dokumenterat i 
Jordbruksverkets egna register. Av projektstöd har 920 ha registrerats vilket motsvarar 98% av totalt 
940 ha dokumenterat i jordbruksverkets register av vilket 532 ha var fastställt stöd vid tiden för listans 
tryckning (nov-02). Då det gäller Lmiva utan projektstöd har 125 ha registrerats av vilket 25 ha har 
erhållit LIP-bidrag i någon form. När det gäller Lmiva är det från Jordbruksverkets underlagslistor 
svårt att avgöra totala antalet ha. Vi antar dock med hög sannolikhet att vi registrerat huvuddelen av 
det fastställda Lmiva-materialet fram till november 2002. 
 

Registrerade våtmarker inom lokala investeringsprogram (LIP) 
 
I utvärderingen har inkluderats totalt 110 LIP-projekt där det kunnat identifieras någon form av 
anläggning av våtmark/damm i urban eller agrar miljö. Utöver dessa projekt finns ett stort antal LIP-
projekt vari ingår våtmarks- damm- sjö- och strandängsrestaureringar, meandring av vattendrag eller 
återställning av odlings- och kulturlandskapet samt projekt som syftat till fiskevårdande åtgärder. 
Dessa sistnämnda projekt ingår följaktligen inte i utvärderingen. Av de 110  LIP-projekt vilka bedömts 
inkludera anläggning av våtmarker var 13 st nerlagda och 29 st ännu inte slutförda i november 2002. 
Av de ännu inte färdigställda är ett flertal förlängda. 
 

Totalt har registrerats information om 274 våtmarker med stöd från LIP, omfattande 439 ha av vilka 
37 ha kan hänföras till kategorin dagvattenvåtmarker (jmfr kapitel 6). Enstaka objekt omfattar två eller 
flera sammanhängande våtmarker/dammar. Ett exempel är Kalmar Dämme som omfattar 8-12 mindre 
seriekopplade intilliggande objekt endast åtskilda med enkla vallkonstruktioner. 

 
På grund av de ej färdigställda projekten saknas i registreringen följaktligen ett okänt antal ha 

våtmark. T ex är Laholms och Halmstads LIP-projekt förlängt till år 2005 och i deras beting skall 
ytterligare 200 ha våtmark anläggas utöver de ca 40 ha som registrerats. Förutom Laholm/Halmstad är 
flertalet av de projekt som ej färdigställts i utvärderingen emellertid enstaka mindre dagvattendammar 
i tätortsbebyggelse. Vår bedömning är att utöver de 439 registrerade hektaren våtmark som anlagts 
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inom LIP kommer genom LIP-projektens försorg ytterligare ca 250-300 ha att anläggas i 
jordbrukslandskapet och 5-10 ha i urban miljö (dagvattendammar) under de närmaste året/åren 
(våtmarker anlagda efter november 2002 inkluderat). 
 
Tabell 5.1 Lista över antal registrerade och ersatta ytor våtmarker (objekt) med EU-stöd 

(Jordbruksverket). Observera att kategorin "Lmiva" i tabellen (och i alla andra 
tabeller/figurer där inget annat anges) avser LBU-våtmarker som endast får 
skötselersättning, dvs anläggningen har bekostats med finansiering annan än 
projektstöd eller LIP.  

 
Län Stödform Registrerade 

Objekt 
Ersatt yta 

(ha) Län Stödform Registrerade 
Objekt 

Ersatt yta 
(ha) 

AB Miva 22 44.64 M Miva 77 153.82 

 Lmiva  0 0  Lmiva 14 8.63 

 Projektstöd  3 38.43  Lmiva+LIP 6 25.48 

C Miva 9 48.3  Projektstöd 146 290.96 

 Lmiva 1 5 N Miva 44 86.12 

 Projektstöd 3 16.7  Lmiva 0 0 

D Miva 46 221.19  Projektstöd 45 48.45 

 Lmiva 6 15.14 O Miva 115 521.93 

 Projektstöd 14 37.57  Lmiva 0 0 

E Miva 49 149.96  Projektstöd 33 137.59 

 Lmiva 5 13.77 S Miva 8 69.33 

 Projektstöd 46 206.99  Lmiva 0 0 

F Miva 17 44.48  Projektstöd 0 0 

 Lmiva 1 19.5 T Miva 7 13.31 

 Projektstöd 0 0  Lmiva 0 0 

G Miva 17 34.8  Projektstöd 8 65.35 

 Lmiva 3 1.68 U Miva 8 86.93 

 Projektstöd 2 3.48  Lmiva 0 0 

H Miva 59 149.94  Projektstöd 0 0 

 Lmiva 12 35.95 W Miva 0 0 

 Projektstöd 17 26.66  Lmiva 0 0 

I Miva 50 180.52  Projektstöd 0 0 

 Lmiva 0 0 X Miva 0 0 

 Projektstöd 0 0  Lmiva 0 0 

K Miva 7 10.16  Projektstöd 0 0 

 Lmiva 0 0     

 Projektstöd 8 47.41     

   Totalt antal poster i register 
     Miva 535 1815.4 

     Lmiva 42 99.67 

     Projektstöd 325 919.59 

      Lmiva+LIP 6 25.48 

     Totalt 908 2860 

1 Antal registrerade poster överensstämmer inte helt med antal våtmarker. En post kan i enstaka fall vara mer än en våtmark 
eller vanligare, endast del av våtmark, som följaktligen omfattar mer än en post 
2) I materialet ingår även ett mindre antal våtmarker som inte är besiktigade eller med oklar besiktningsstatus. 
 

Samlad bedömning 
 
En viktigt ansats under steg 1 i utvärderingen var att avgöra i vilken utsträckning och omfattning som 
reella uppföljningar och mätningar utförts i de registrerade våtmarkerna samt i vilken omfattning det 
insamlade datamaterialet kunde utgöra en grund för en mer fördjupad utvärdering om respektive 
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våtmarks samlade miljöeffekter. Dock framgick det att de från länsstyrelserna, m fl instanser, 
insamlade materialet var alltför bristfälligt för att kunna göra en samlad bedömning över våtmarkernas 
reningseffektivitet samt inverkan på biologisk mångfald enligt uppdragsspecifikationen (Dnr SJV 15-
5049/02; NV 235-5913-02). 
 

Kvalitén på det material som insamlats har varit mycket varierande. När det gäller våtmarkerna med 
det tidigare jordbruksstödet (Miva) har generellt endast besiktningsprotokoll samt blockkarta funnits 
som underlag till hur och var våtmarken anlagts och hur de utformats. Viktig information för 
bedömning av t ex näringsämnesavskiljning såsom avrinningsområdets storlek, markanvändning däri, 
avstånd till havet, våtmarkens verkliga yta mm saknas som regel. Ej heller har det varit möjligt att 
utifrån befintliga protokoll tydligt klargöra syftet med våtmarkerna anlagda inom främst Miva. 
Våtmarker med projektstöd, Lmiva utan projektstöd och LIP-bidrag har funnits vara bättre 
dokumenterade, ibland med någon typ av projekteringsunderlag eller enkel planskiss. Påfallande ofta 
är emellertid även inom dessa stöd informationen bristfällig eller saknas. Bäst dokumentation har de 
våtmarker som anlagts med stöd av LIP. Exempelvis anges avrinningsområdets storlek för 74% av de 
registrerade objekten inom LIP. Motsvarande siffra för Miva är 2% och för projektstöden 12%. 

 
Vad gäller de fåtal verkliga mätningar som genomförts i våtmarker med EU-stöd har retention av 

föroreningar endast mätts i en av våtmarkerna, i Kalmar Dämme. Enstaka vattenprov har tagits i 20 
våtmarker (4 projektstöd, 16 Miva) i samband med examensarbeten. Dessutom har 
denitrifikationsmätningar utförts i sediment från några våtmarker i Skåne i samband med ett 
examensarbete. Dessa vattenprov och denitrifikationsmätningar har dock inte kunnat användas för 
retentionsbestämningar. Vattenflöde mäts i 3 våtmarker. Någon typ av undersökningar av biologisk 
mångfald har utförts i totalt 6 våtmarker. 

 
I våtmarker med LIP-finansiering har någon form av provtagning på näringsämnen utförts i 29 

objekt (11%). Dock är dessa av mycket skiftande kvalitet och det var osäkert hur mycket data som 
kunde användas vid en fördjupad utvärdering. Av de 29 objekten har det utförts någon form av 
retentionsberäkning i 20 fall (8%). Biologisk mångfald har undersökts i någon form i 29 objekt (11%) 
och i 4 objekt (14 % av de undersökta objekten) har rödlistade arter påträffats. 
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B. Resultat steg 2-4 

Lokalisering av de slumputvalda våtmarkerna 
 
I tabell 4.1 visas hur de slumputvalda våtmarkerna fördelade sig mellan län och stödformer. Dessa 
våtmarker har närmare undersökts i fält. I figur 5.1 nedan visas också hur de slumputvalda 
våtmarkerna fördelar sig på en sydsvensk karta över nettokväveutlakning. 
 
 

 
 
Figur 5.1 De slumputvalda våtmarkerna ingående i utvärderingen fördelade på en karta över 

nettokväveutlakning i södra Sverige där mörkare färg indikerar högre utlakning (Källa, 
SLU miljödata). Fördelningen på län framgår av tabell 5.1. Projektstödsvåtmarker 
indikeras med gula punkter, Miva med vita, Lmiva utan projektstöd med blå och LIP-
våtmarker med röda punkter. 

 

Syfte 
 
För de slumputvalda våtmarkerna har syftet närmare undersökts. Här visar det sig att våtmarker 
anlagda med LIP eller projektstöd i stor utsträckning har ett uttalat syfte, oftast  näringsrening 
och/eller biologisk mångfald, medan våtmarker anlagda med Miva eller Lmiva utan projektstöd i stor 
utsträckning saknar angivet syfte eller har andra syften (figur 5.2, tabell 5.2).  
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Figur 5.2 Andelen av de slumputvalda våtmarkerna, fördelat på stödform, som har enbart 

näringsrening angivet som syfte, enbart biologisk mångfald, båda syften angivna samt 
annat eller ej angivet syfte. Observera att denna figur skiljer sig från tabell 5.2 genom 
att i tabell 5.2 förekommer dubbelt angivna syften i respektive procentsats. 

 
Syftet för LIP - och projektstödsvåtmarkerna domineras klart av näringsrening (97 respektive 74 

%), men även mångfald anges ofta som syfte (24 respektive 59%) antingen ensamt eller i kombination 
med näringsrening. För Miva- och Lmivavåtmarkerna har det varit svårare att få fram ett uttalat syfte. 
I de fall syftet är uttalat utgörs det till stor del av mångfald. Andra syften som finns uttalade är till 
exempel viltvatten (med eller utan inplantering av änder, fisk eller kräftor), bevattning och utjämning 
av flöden (tabell 5.2).  
 
 
Tabell 5.2 Angivit syfte i % i de slumpvis utvalda och undersökta våtmarkerna med LIP, 

projektstöd, Miva, och Lmiva utan projektstöd. En våtmark har i flera fall dubbelt 
angivna syften. (se även text till figur 5.2). 

 
Stödform LIP       

(n=29) 
Projektstöd 

(n=27) 
Miva  
(n=43) 

Lmiva 
(n=6) 

  Näringsrening 97 74 19 17 

  Biologisk mångfald 24 59 46 50 

  Utjämning  0 11 0 0 

  Viltvatten 0 41 26 17 

  Bevattning 17 18 12 0 

  Ej fastställt  3 8 26 50 

  Övrigt 0 0 7 0 
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Fisk/kräftor  
 
I 11% (ej redovisat i tabell) av de slumputvalda våtmarkerna fanns kräftor inplanterade. Av de 
våtmarker där kräftor inplanterats var 72% anlagda med Mivastöd och 28% anlagda med projektstöd, 
medan inga kräftor har funnits konstaterade i våtmarker anlagda med LIP eller Lmiva.  
 

Fisk fanns konstaterad i 26% av våtmarkerna. I de flesta fall har fiskpopulationerna etablerat sig 
utan mänsklig hjälp, men i vissa våtmarker var fisk inplanterad. I 18% av våtmarkerna har det med 
någorlunda stor säkerhet kunnat antas att de varit tomma på fisk och kräftor. För nästan hälften av 
våtmarkerna (45%) har det inte gått att få fram uppgifter.  

 
Uppgifterna kring fisk- och kräftförekomst måste dock betraktas som relativt osäkra. Uppgifterna 

baserar sig dels på observationer vid något av de 4 inventeringstillfällena vid varje våtmark och dels 
på intervjuer med markägare. Det är rimligt att anta att siffrorna för fisk och kräftor bör ses som ett 
lägsta värde och att framför allt fiskförekomsten rimligtvis är högre än de redovisade värdena. Det 
råder också oklarhet huruvida länsstyrelserna givit tillstånd för inplanering av fisk och kräftor i de 
undersökta våtmarkerna.  

 

Arealer anlagd våtmark (ersatt yta) 
 
Från år 1996 till och med år 2002 har totalt 2860 hektar, fördelade på 908 våtmarker, anlagts med 
Miva, projektstöd eller Lmiva utan projektstöd, enligt inhämtad statistik från Jordbruksverket och 
Länsstyrelserna. Dessa hektar fördelar sig på 1815 hektar med Mivastöd (535 st), 920 hektar med 
projektstöd (325 st) och 125 hektar med Lmiva (48 st). 
 

När det gäller LIP-våtmarker så har 439 hektar, fördelade på 274 våtmarksobjekt, anlagts fram till 
och med år 2002 enligt statistik från Naturvårdsverket och kommunerna (i vissa fall ingår flera 
våtmarker i ett objekt). 

 
Totalt har alltså 3299 hektar anlagts från 1996 till och med november 2002, fördelade på 1184 

våtmarker. 
 
Andelen stora våtmarksanläggningar varierar mellan stödformerna. Bland de 535 

Mivastödsvåtmarkerna och de 325 projektstödsvåtmarkerna var 6,4 respektive 5,5% större än 10 
hektar. Bland de 274 LIP-våtmarkerna var 0,8% större än 10 hektar.  

 

Våtmarkernas verkliga storlek 
 
Data på ersatt yta och uppmätt vattenyta för de slumputvalda våtmarkerna (n=106) uppvisar påfallande 
diskrepanser (tabell 5.3). Den totala ersatta ytan för dessa våtmarker är 394 ha medan den verkliga 
storleken (mätt som vattenyta vid högsta vattennivå) är 237 ha. Det betyder att av den ersatta ytan som 
syns i den officiella statistiken hos Jordbruksverket och Naturvårdsverket så existerar bara ca 60% i 
verkligheten i form av vattenyta. Restrerande yta domineras av terrester vegetation. Förhållandet är 
särskilt betydelsefullt när syftet med våtmarker är näringsrening och då man ska beräkna effekter av 
anlagda våtmarker på näringstransporten till havet. Se vidare under Bilaga 3 hur dessa resultat har 
kompenserats för och påverkat modellberäkningarna avseende kväve- och fosforretention.  
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Vad gäller den biologiska mångfalden är det rimligt att anta att även områden utanför den maximala 
vattenytan är värdefulla och här är det snarare så att ju större yta som tas ur produktion desto bättre för 
mångfalden i odlingslandskapet. Det gäller till exempel skyddszoner, vallkonstruktioner m m som kan 
ha stor betydelse för mångfalden men som inte kan ligga till grund för beräkningar av den totala 
retentionskapaciteten hos de anlagda våtmarkerna. 

 
Tabell 5.3 Sammanställning av registrerade undersökningvariabler avseende placering och 

utformning från de slumpvis utvalda och undersökta våtmarkerna med LIP, Projektstöd, 
Miva, och Lmiva utan Projektstöd. Medel (och medianvärde i förekommande fall) samt 
minsta och högsta värden anges inom respektive stödform. För "Placering mot 
vattendrag" och " Anläggningsteknik som tillämpats" anges procentsats av totalt 
dokumenterade inom respektive stöd.  

 
Stödform LIP       

(n=27-29) 
Projektstöd  

(n=19-27) 
Miva  

(n=25-43) 
Lmiva 
(n=4-6) 

 
medel 

(median) 
min - max 

medel 
(median) 

min - 
max 

medel 
(median) 

min - 
max 

medel 
(median) 

min - 
max 

Avstånd till havet 
(km) 24 (14) 0,1-84 28 (18) 1,5-121 44 (24) 0,1-250 60 (63) 3-112 

Uppströms större sjö 
(%) 28  30  51  50  

Ersatt våtmarksyta 
(ha) 1,8 (0,8) 0,25-15,7 3,1 (1,6) 0,1-21,5 5,8 (1,2) 0,25-150 

1,9  
(1,8) 

0,11-5,0 

Uppmätt våtmarksyta 
(ha) 

0,85  
(0,37) 

0,15-4,5 2,3 (0,8) 0,03-17,5 
3,1 

(1,0) 
0,05-39 

1,6  
(1,5) 

0,19-3,0 

Avrinningsområde 
(ha) 

423 
(140) 

28-2500 110 (52) 8 - 900 164 (30) 0-2700 
158 

(120) 
0-400 

 åker i avr.-omr (%) 64 0-100 69 0 - 100 32,5 0-100 20 0-50 
 bete i avr.-omr (%) 2,5 0-20 2,5 0 - 50 8 0-100 71 40-100 

 skog i avr.-omr (%) 29,5 0-99 24 0 - 100 51 0-100 1 0-5 

 övrig mark i avr.-omr. 
(%) 

4 0-30 4,5 0 - 92 8,5 0-100 8 0-30 

Kvot;  
Uppmätt våtm.yta / 
avr. omr. storl. (%) 

0,51 
(0,25) 

0,024-2,5 3,4 (1,7) 
0,08 - 
18,3 

10 (2,7) 0,02-83 
1,4 

(1,0) 
0,4-3,7 

Medeldjup (m) 1,0 0,4-3,0 1,0 0,2 - 2,0 0,9 0,05-2,3 0,7 0,02-1,3 

Maxdjup (m) 1,7 0,8-4,4 2,2 1,0 - 5,0 2,1 0,3-5 2,0 0,8-3 

Anläggningsår (år) 2001 
1998-
2003 

2002 
2001 - 
2003 

1998 
1996-
2002 

2002 
2001-
2002 

Placering mot 
vattendrag (%)*         

I vattendrag/större dike  43  39  37  25  

Sidodamm, end. 
delflöde  

18  13  15  0  

Dräneringsrörstillfl.  50  52  37  50  

Grundvatten 0  4  22  25  

Anläggn. teknik som 
tillämp. (%)*         

Grävning/schaktn.  63  87  58  80  

Vallning/dämning  44  43  42  40  

Övrigt  0  0  12  0  

Aktiv våtmarksyta 
(%)** 67 10-95 56 5 - 90 62 10-95 71 60-90 

*Kombinationer förekommer. 
** Del av våtmarksytan som utifrån skiss/beskrivning kan anses vara hydrauliskt effektiv. Se Bilaga 2. Se även Bilaga 3 för 
tillämpningen av uppskattad "Aktiv våtmarksyta" 
 

De olika stödformerna skiljer sig åt beträffande hur stora skillnader det är mellan uppmätt vattenyta 
(bedömd från uppskattad maxnivå) och ersatt yta. För LIP- och projektstöds-våtmarkerna så utgör den 
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verkliga våtmarksytan knappt 50% av den ersatta ytan (baserat på medianvärde). För Miva- och 
Lmivavåtmarkerna utan projektstöd är den uppmätta ytan drygt 80% av den ersatta vattenytan. 
 

Andelen stora (>5 ha) uppmätta våtmarker bland de slumputvalda skiljer sig också mellan stöden. 
Av Miva-våtmarkerna var 20% större än 5 hektar (uppmätt vattenyta), av projektstödsvåtmarkerna var 
11% större än 5 hektar. Inga LIP-våtmarker av de slumputvalda var större än 5 hektar. 

 

Avrinningsområdets storlek 
 

Avrinningsområdets storlek (tabell 5.3) som uppskattats i fält, genom kartbearbetning eller 
markägarkontakt, var i genomsnitt 110 ha för våtmarkerna med projektstöd, 164 ha för Miva och 158 
ha för våtmarkerna med Lmiva utan projektstöd. Motsvarande medianvärde var 52, 30 respektive120 
ha. Störst avrinningsområde hade emellertid de våtmarker som anlagts inom LIP där genomsnittet var 
hela 423 ha och medianen 140 ha. Storleken över alla stöden varierade från 0 till 2500 ha. Våtmarker 
med 0 ha avrinningsområde representerar objekt med enbart käll- eller grundvattentillförsel. 
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Figur 5.3. Samband mellan andel åkermark i avrinningsområdet (%) och totalkvävehalt  
(mg/l)i vattnet (4 provtagningstillfällen/våtmark). 
 

Avrinningsområdets markanvändning 
 
Andel åker inom avrinningsområdet skiljer sig mellan stödformerna (tabell 5.3). Andel åker i 
avrinningsområdet för de slumputvalda våtmarkerna var i snitt 51% (n=98). Projektstödsvåtmarkerna 
och LIP-våtmarkerna hade i medeltal 69 respektive 64% åkermark i avrinningsområdet medan 
Mivavåtmarkerna och Lmivavåtmarkerna endast hade 33 respektive 20% åkermark i 
avrinningsområdet. 
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De slumputvalda våtmarkerna uppvisar ett tydligt samband mellan andel åker i avrinningsområdet 

och uppmätt kvävehalt i vattnet (figur 5.3). Det är samtidigt väl känt att en hög belastning är den 
viktigaste faktorn för att en våtmark ska ha en hög avskiljningsförmåga (se kapitel 7 och Bilaga 3).  

 
Datamaterialet för de slumputvalda våtmarkerna uppvisar ett intressant samband där den uppmätta 

kvävehalten i våtmarkerna inte förändras nämnvärt förrän andelen åker i avrinningsområdet överstiger 
70%, då det sker en markant ökning i kvävehalter (figur 5.3). För våtmarker med mindre än 70% 
åkermark i avrinningsområdet noterades en kvävehalt (medel 4 provtagningar) >5 mg/l endast i ca 2 % 
av fallen (n=60 våtmarker). För våtmarker med 70% åkermark eller mer i avrinningsområdet var 
medelkvävehalten >5 mg/l i 27% av fallen (n=41 våtmarker). 

 
Andelen åkermark i avrinningsområdet skiljde sig också mellan länen. Högst andel åkermark i 

avrinningsområdet hade våtmarker anlagda i Skåne och Halland (74 respektive 67%). Lägst andel 
åkermark i avrinningsområdet hade våtmarker anlagda i Stockholm och Västra Götaland (21 
respektive 19; figur 5.4). 
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Figur 5.4 Andelen åkermark i avrinningsområdet för de slumputvalda våtmarkerna i  
relation till län. Medel+standardavikelse redovisas. 

Uppströms större sjö 
 
En relativt stor andel av de slumputvalda våtmarkerna är anlagda uppströms större sjöar (tabell 5.3). 
LIP- och projektstödsvåtmarkerna är placerade uppströms en större sjö i 28% respektive 30% av fallen 
medan siffrorna för Miva och Lmiva är 51% respektive 50%. Även mellan länen skiljde det sig vad 
gäller placeringen av våtmarkerna uppströms större sjöar (figur 5.5). 
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Figur 5.5 Andel av de slumputvalda våtmarkerna som är placerade uppströms en större sjö
 för de olika länen. 
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Figur 5.6 Fördelning över våtmarkernas andel av avrinningsområdet (%). De 8 största 

våtmarkerna i figuren utgör 83, 61, 40, 32, 31, 18, 16, samt 14% av sitt respektive 
avrinningsområde. 
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Kvot våtmarksyta/avrinningsområde 
 
Variationen mellan de slumputvalda våtmarkerna är mycket stor när det gäller våtmarkernas storlek i 
förhållande till avrinningsområdet (figur 5.6). Denna faktor varierar mellan 83% och 0,023% (n=97). 
LIP-våtmarkerna har i genomsnitt den lägsta kvoten, där våtmarken utgör 0.5% av avrinningsområdet. 
Siffrorna för våtmarker anlagda med enbart Lmiva, projektstöd och Miva är 1,4, 3,4 respektive 9,6 
(tabell 5.3). De höga värdena för Miva och i viss mån projektstödsvåtmarker beror framför allt på ett 
mindre antal våtmarker vars yta utgör en mycket stor andel av avrinningsområdet (8 st våtmarker med 
en kvot >10%; figur 5.6, tabell 5.3). 
 

Max- och medeldjup 
 
Det genomsnittliga max- och medeldjupet för våtmarkerna skiljer inte mycket mellan de olika 
stödformerna (tabell 5.3). Projektstödsvåtmarkerna har ett maximalt vattendjup på i genomsnitt 2,2 m 
och även högst medeldjup (1,0 m), medan LIP-våtmarkerna har det lägsta maximala vattendjupet (1,7 
m), och ett medeldjup på 1,0 m. 
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Figur 5.7 Anläggningsteknik i relation till de olika stödformerna. Andelen av de slumputvalda 

våtmarkerna, fördelat på stödform, som har enbart grävning angivet som 
anläggningsteknik, enbart dämning eller båda tekniker angivna samt övrigt. Kategorin 
övrigt innebär oftast upphörande av pumpning vid invallningsföretag. Observera att 
denna figur skiljer sig något från informationen i tabell 5.3 genom att i tabell 5.3 
förekommer dubbelt angivna anläggningsteknik i respektive procentsats för 
stöden.  
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Öar 
 
I genomsnitt har varje våtmark 1,1 öar med en variation mellan 0 och 8 öar/våtmark. Minst antal öar 
per våtmark har LIP-våtmarkerna (0,8) och flest öar per våtmark har våtmarker anlagda med 
projektstöd och Lmiva (1,7 respektive 1,5 öar/våtmark). 
 

Aktiv hydraulisk yta 

 
En viktig faktor för hur effektiv en våtmark är avseende näringsämnesavskiljning är dess hydrauliska 
effektivitet eller aktiva hydrauliska yta d v s hur stor del av våtmarkens yta som i realiteten utnyttjas 
för näringsrening. Detta värde uppskattades utifrån befintligt kartmaterial. Inom ramen för befintlig 
utvärdering uppdragades också åt en hydrologisk konsult att kontrollera ett mindre antal (4 LIP-objekt 
och 3 projektstöd i Skåne och Halland) av de i utvärderingen ingående våtmarksobjekten. För 
ändamålet utvecklades specifika strömningsmodeller för de utvalda objektens specifika 
bottengeometritopografi. Detta uppdrag redovisas Bilaga 2. 
 

Någon tydlig skillnad i utformningens effekt på den aktiva ytan mellan de olika stödformerna 
förelåg inte (tabell 5.3). Generellt låg den uppskattade aktiva ytan på 60-70% vilket får anses vara 
godtagbart, emellertid fanns det också exempel på våtmarker med endast 5-10% aktiv yta. Någon 
större diskreptans mellan de av oss uppskattade värdena utifrån kartmaterial och de av konsulten 
modellerade värdena fanns inte. 

 

Anläggningsteknik 
 
För projektstödvåtmarkerna har  87% av anläggningarna grävts ut medan 5% av Mivavåtmarkerna har 
involverat grävning (tabell 5.3). Ofta är det dock kombinationer av grävning och dämning som 
förekommer (figur 5.8). Mivavåtmarkerna är de enda som anlagts med andra metoder, framför allt har 
våtmarker skapats genom att upphöra med pumpningen i olika invallningsföretag (figur 5.7). 
  

Anläggningstekniken skiljer sig markant åt mellan länen (figur 5.8). Skåne, Blekinge och Halland är 
de enda län där enbart grävning använts för att anlägga våtmarker bland de slumputvalda objekten (84, 
67 respektive 23%). Här framgår det också att förutsättningarna för enbart dämning skiljer sig mellan 
länen så att det i Västra Götaland är den vanligaste anläggningstekniken (80%) medan det i Skåne, 
Blekinge och Halland endast förekommer i 11% av fallen. 
 

Läge mot vattendrag 
 
Våtmarkernas läge mot vattendrag uppvisar inga stora skillnader mellan stöden, bortsett från att 
andelen våtmarker som huvudsakligen är grundvattenförsörjda är betydligt högre för Miva och Lmiva 
utan projektstöd (ca en fjärdedel av våtmarkerna) jämfört med LIP- och projektstödsvåtmarker (0 
respektive 4%; tabell 5.3).  
 

Andelen våtmarker som är placerad direkt i större diken eller vattendrag är 75 – 100% för Västra 
Götaland, Blekinge, Östergötland och Stockholm där få eller inga våtmarker mottar vatten 
huvudsakligen eller enbart från dräneringsrör, medan andelen våtmarker placerade i vattendrag är 0-
25% för övriga län där också en högre andel tar emot vatten från huvudsakligen dräneringsrör (figur 
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5.9). Sidodammar, vilka enbart tar emot delflöde från diken/vattendrag förekommer i mellan 0 och 
18% fördelat över stöden (tabell 5.3). 
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Figur 5.8 Skillnader i anläggningsteknik mellan de olika länen. 
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Figur 5.9 Placeringen av våtmarkerna i relation till vattendrag i de olika länen. 
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Figur 5.10 Fördelning över våtmarkernas placering avseende avstånd till hav.
 (P=projektstöd, M=Miva, L=LIP). 
 

Avstånd till hav 
 
Det genomsnittliga avståndet till havet (figur 5.10) var för de slumputvalda våtmarkerna 36 km 
(n=101). För våtmarker anlagda med syfte näringsrening var avståndet till hav i genomsnitt 32 km 
(n=57). För våtmarker anlagda med syfte biologisk mångfald var avståndet till hav i genomsnitt 42 km 
(n=43). 
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Figur 5.11 Våtmarkernas genomsnittliga avstånd till hav (+ standardavvikelse) för de olika länen. 
 
Det var statistiska skillnader mellan stödformerna med avseende på våtmarkernas avstånd till havet 
(envägs ANOVA, F=3.10, P<0.05). LIP-våtmarkerna var placerade närmast havet (i genomsnitt 24 
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km), och våtmarker anlagda med projektstöd, Miva och Lmiva var placerade 28, 46 respektive 59 km 
från havet (tabell 5.3). 
 

Även mellan länen skiljde sig avståndet till havet markant. Längst från havet låg våtmarkerna i O 
och E-län (65 respektive 67 km), och närmast havet låg våtmarkerna i N och K-län (9 respektive 4 km; 
figur 5.11). 

 

Ålder 
 
De våtmarker i undersökningen som var äldst var de som, ej förvånande, var anlagda med miljöstöd 
(Miva). Dessa var i medeltal anlagda år 1998. Våtmarker anlagda med projektstöden och Lmiva utan 
projektstöd var i medeltal anlagda 2002, medan LIP-våtmarken i snitt var anlagd 2001 (tabell 5.3). 
 

Retention av kväve och fosfor 
 
Observera att värden på retention av kväve och fosfor inte baseras på verkliga mätningar i de enskilda 
våtmarkerna utan har beräknats utifrån modeller som beskrivs i Bilaga 3. För utförligare diskussion 
och resultatredovisning se vidare kapitel 7 samt Bilaga 3. 
 

Våtmarkernas effektivitet vad gäller kväveavskiljning skiljer sig markant åt mellan stöden (tabell 
5.4, figur 5.12). Enligt beräkningarna har LIP-stöden resulterat i en minskad kvävetransport till havet 
som bör ligga någonstans mellan 368 och 515 kg N per ha anlagd våtmarksyta och år. För projektstöd 
ligger minskningen enligt beräkningarna någonstans mellan 37 och 82 kg N per ha våtmarksyta och år. 
Motsvarande minskning för Miva och Lmiva-stöden har beräknats till mellan 8 och 54 kg N per ha 
våtmarksyta och år.  
 

Ovanstående siffror gäller för stöden som helhet per ha anlagd våtmark. Eftersom enskilda stora 
våtmarker har låg retentionseffektivitet (se Bilaga 3) kan även inom projektstöd och Miva&Lmiva 
rymmas en stor andel mindre men yteffektiva våtmarker. Dessutom avser ovanstående siffror minskad 
N-transport till havet.  

 
Om vi ser på den kväveavskiljning som sker i själva våtmarkerna (utan att beakta hur mycket av 

detta kväve som ändå hade avskiljts mellan våtmarken och havet) så uppvisar 88% av LIP-
våtmarkerna en kväveavskiljning som är högre än 200 kg per ha och år, medan 54% av våtmarker 
anlagda med projektstöd når över 200 kg per ha och år. För Miva och Lmiva utan projektstöd är det 23 
respektive 17% av våtmarkerna som når över 200 kg per ha och år. Inom alla stödformer utom Lmiva 
utan projektstöd förekommer våtmarker vilka avskiljer mer än 1000 kg N per ha och år (figur 5.13). 

 
Inom de slumpmässigt utvalda projektstödsvåtmarkerna har tre våtmarker med låg 

reningseffektivitet en betydligt större yta än övriga. Enstaka stora våtmarker kan ha stor betydelse för 
vilken retentionseffekt per ha anlagd våtmark som erhålls för respektive stödform/urvalsgrupp. Detta 
medför att den sammantagna retentionseffekten i kg N per ha anlagd våtmark och år för 
projektstödformen blir påfallande låg (jmfr tabell 5.4) jämfört med framför allt LIP. 

 
De faktorer som påverkar hur hög kväveavskiljning (kg N per ha och år) som erhålls för en enskild 

våtmark i de modellbaserade beräkningar som utförts är 1) flödesvägd kvävekoncentration i 
tillflödande vatten (framräknad uitfrån tillrinningsområdets markanvändning och 
kväveutlakningskoefficienter för olika produktionsområden), 2) hydraulisk belastning (framräknad 
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från tillrinningsområdets storlek och placering), 3) kvävebelastning (produkten av flödesvägd 
kvävekoncentration och hydraulisk belastning). I tabell 5.4 framgår att den årliga kvävebelastningen 
per ha våtmark var betydligt lägre för projektstöd än för LIP och därmed till stor del kan förklara 
skillnaden mellan stödformerna avseende kväveretention per ha våtmark. 

 
Även retentionen av fosfor per våtmarksyta och år skiljer sig tydligt mellan stödformerna och även 

här sammanfaller det med skillnader i belastning (tabell 5.4). Påfallande låg retention av P per 
våtmarksyta för projektstöd och Miva&Lmiva sammanhänger uppenbarligen med mycket låga 
belastningar. 

 
Korrigering för aktiv yta har gjorts vid beräkning av närsaltsretentionen per våtmarksyta för olika 

stödformer/urvalsgrupper. Detta baseras på bedömningar från kartskisser över våtmarker och är 
därmed förknippat med viss osäkerhet. Korrektionsfaktorn kan dock inte ha påverkat 
storleksordningen på retentionen för olika stödformer nämnvärt (se Bilaga 3).  

 
Om retentionen uttrycks per ersatt yta erhålls betydligt lägre värden både för LIP och projektstöd 

(tabell 5.4). LIP-våtmarker minskar kvävetransporten till havet med mellan 172 och 244 kg N per ha 
ersatt yta och år. Motsvarande siffra för projektstöden ligger mellan 23 och 50 kg N per ha ersatt yta 
och år. 

 
Den totala minskning i transport av N till havet som respektive stödform bidragit med kan beräknas 

utifrån redovisade uppgifter på ersatt yta (som anlagts fram till november 2002; tabell 5.1) samt 
retentionsvärdena redovisade i tabell 5.4. 

 
Totalt beräknas våtmarkerna anlagda inom Miva- och Lmiva utan projektstöd minska transporten av 

N till havet någonstans mellan 35-120 ton per år. Projektstöden beräknas minska transporten 
någonstans mellan 31-54 ton per år och LIP-våtmarkerna mellan 75-107 ton per år. 
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Figur 5.12 Ökad kväveretention (minskad transport till havet) som åstadkommits per ha uppmätt 

våtmarksyta genom olika stödformer. Min respektive max anger lägsta respekive högsta 
värde som erhållits med olika modellbaserade beräkningssätt (Bilaga 3). 
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Tabell 5.4 Medel och medianvärden samt minsta och högsta värden för koncentrationer av  

totalkväve och totalfosfor i de slumpvis utvalda våtmarkerna med LIP, projektstöd, 
Miva, och Lmiva utan projektstöd. I kolumnen sammanfattas även resultaten från 
modelleringsberäkningarna för avskiljningen av kväve och fosfor i våtmarkerna samt, 
när det gäller kväve, den effekt som våtmarkerna ger på havet. Värdena, vilka 
beräknats som den totala avskiljningen per ha inom ett och samma stöd, anges för den 
modellering som gett det minsta respektive det högsta värde för respektive stödform. 
För utförlig beskrivning av dessa beräkningarna hänvisas till Bilaga 3. 

 

Stödform 
LIP       

(n=28-29) 
Projektstöd  

(n=25-27) 
Miva  

(n=36-41) 
Lmiva 
(n=6) 

 
medel 

(median) 
min - max 

medel 
(median) 

min - 
max 

medel 
(median) 

min - 
max 

medel 
(median) 

min - 
max 

Total-Kväve konc. 
(mg/l)         

  maj 4,6 (3,0) 0,38-15,6 3,2 (2,1) 1,1-14,6 6,0 (1,8) 0,44-140 1,6 (1,6) 1,1-15 

  juni 3,4 (2,1) 0,45-13,4 3,1 (1,9) 0,9-15,6 4,5 (2,0) 0,52-66 2,2 (2,3) 1,1-3,1 

  sept 2,9 (1,8) 0,48-11,6 2,0 (1,7) 0,7-4,2 2,8 (1,8) 0,7-12,9 3,1 (3,5) 1,7-3,8 

  nov 4,0 (3,3) 0,64-13,3 3,3 (2,3) 1,0-9,2 3,8 (1,8) 0,7-20,8 3,4 (3,1) 1,8-5,4 

Total-Fosfor konc. 
(µg/l)         

  maj 117 (59) 5-783 83 (48) 13-464 310 (51) 5-7792 47 (54) 21-62 

  juni 121 (68) 13-884 158 (66) 14-1213 514 102) 3-14238 84 (82) 22-135 

  sept 100 (40) 8-1070 90 (30) 11-1165 340 (96) 10-5591 172 (206) 44-293 

  nov 62 (23) 9-471 55 (33) 11-255 130 (67) 8-775 141 (133) 59-287 

 
Observera att min - maxvärdena på näringretention i kolumnerna nedan anger det minsta respektive högsta värdet som erhållits för 
respektive stödform med olika beräkningsmetoder.Värdena avser genomsnittlig belastning eller retention per anlagd våtmarksyta eller 
ersatt yta för respektive stödform ( dvs inte genomsnittsnittlig ytspecifik belastning eller retention per våtmark). Miva och Lmiva anges 
här som gemensam kategori. 
Beräknad belastning eller 
näringsretention  
(kg N/ha år el. 
 kg P/ha år) 

 min - max  min - 
max 

 

min - 
max 

 (Miva+ 
Lmiva) 

 

 

Belastning av N per uppmätt 
våtmarksyta 

 
14440-
15466 

 468-1214  390-976  
 

Belastning av P per uppmätt 
våtmarksyta 

 56-184  3-18  3-39  
 

Retention av N i våtmarker per 
uppmätt våtmarksyta  520-541  55-92  65-102  

 

Retention av N i våtmarker per 
ersatt yta 

 246-256  34-57  57-91  
 

Minskad N till havet per 
uppmätt våtmarksyta 

 363-515  37-82  8-54  
 

Minskad N till havet per ersatt 
yta 

 172-244  23-50  7-48  
 

Retention av P i våtmarker per 
uppmätt våtmarksyta 

 3.9-12,1  0,3-1,7  0,2-2,9  
 

Retention av P i våtmarker per 
ersatt yta 

 1,8-5,7  0,2-1,1  0,2-2,6  
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Figur 5.13 Fördelning över beräknad retention per uppmätt våtmarksyta (utifrån en av de använda 

beräkningsmetoderna redovisade i Bilaga 3) för de slumputvalda våtmarkerna i relation 
till stödform. Här redovisade värden avser retention i våtmark (ej minskad transport till 
havet) och korrektion för aktiv yta har ej gjort här. 

Kostnader 
 
I tabell 5.5 har sammanställts de totala kostnader som angivits för de slumputvalda våtmarkerna som 
ingått i undersökningen fördelade per stödform. Kostnaderna har fördelats på total anläggningskostnad 
för alla undersökta våtmarker ingående i respektive stödform, totalt anläggningsstöd och totalt 
skötselstöd. En avskrivningstid på 20 år har använts. I anläggningskostnaden ingår även 
anläggningsstöd från Jordbruksverket eller lokala investeringsprogram. Skötselstöd (Lmiva) för LIP-
våtmarkerna har endast schablonberäknats och förutsätter egentligen att samtliga objekt ansluter till 
Lmiva-stödet.  
 

I tabellen redovisas kostnaderna per kg kväve och per ha ersatt yta fördelat på dels totala 
anläggningskostnaden (inkl. anläggningsstöd), dels totala stödkostnaden (skötselstöd + 
anläggningsstöd). Beräkningar baseras på de minsta och högsta kväveretentionsvärdena redovisade i 
Bilaga 3 (jmfr tabell 5.4). 

 
Beräknat som minskad N-transport till havet kostar LIP-stöden 35-50 kr per kg N i 

anläggningskostnad inklusive anläggningsstöd. Sett till totala stödkostnaden (anläggningsstöd + 
skötselstöd) beräknat som minskad N-transport till havet per ersatt yta är kostnaden 36-51 kr per kg N. 
Motsvarande kostnader för projektstöden är 67-146 respektive 123-267 kr per kg. 
Anläggningskostnaderna för Miva och Lmiva är små men sett till totalt stöd uppgår kostnaderna till 
mellan 65 och 442 kr per kg N beräknat som minskad N-transport till havet. Kostnader för kg avskild 
fosfor i våtmarkerna har inte beräknats. 
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Tabell 5.5 Sammanställning av totalkostnader och stödkostnader för samtliga slumpvis utvalda 
och undersökta våtmarkerna fördelade per stödform samt kostnader uträknade per 
avskiljt kg kväve och per ha ersatt yta. I tabellen har kostnaderna för våtmarker med 
enbart skötselstöd slagits samman till en kategori (Miva och Lmiva utan projektstöd). 
Kostnaderna per kg kväve baseras på de minsta och högsta kväveretentionsvärden 
redovisade i Bilaga 3 vilka också sammanställts i tabell 5.4.  

 
Stödform LIP       

(n=29) 
Projektstöd  

(n=27) 
Miva+Lmiva 

(n=43+6) 

  min - 
max 

 min - 
max 

 min - 
max 

Totalt ersatt yta (ha) 49  99  271  

Total anläggningskostnad (exkl. 
skötselstöd; tkr) 

8541  6610  2977  

Total anläggningskostnad per ha  
(tkr/ha ersatt yta) 

174  67  11  

Total statligt anläggningsstöd (tkr) 4858  4639  0  

Total statligt anläggningstöd per ha  
(tkr/ha ersatt yta) *** 

99  47  0  

Totalt statligt skötselstöd (max under 20 
år)* 

3770  7490  16206  

Totalt statligt skötselstöd per ha  (max 
under 20 år; tkr/ha ersatt yta)* 76  76  60  

Total stödkostnad per ha  
(tkr/ha ersatt yta) *** 175  123  60  

Anläggningskostnad per kg avskiljd 
kväve (kr/kg N) **  
(I våtmark) 

 34-36  58-98  6-10 

Anläggningskostnad per kg avskiljd 
kväve (kr/kg N) ** (Minskning till havet) 

 35-50  67-146  11-78 

Total stödkostn. per kg avskiljd kväve 
(kr/kg N) *, ** och ***  
(I våtmark) 

 34-36  107-180  34-54 

Total stödkostn. per kg avskiljd kväve 
(kr/kg N) *, ** och *** (Minskning till 
havet) 

 36-51  123-267  65-442 

*Beräknat värde. Förutsätter att varje LIP- och projektstödsvåtmark erhåller skötselstöd (Lmiva). 
**Beräknat på 20 års avskrivningstid. 
*** Beräknat utifrån sammanslagning av anläggningsstöd (LIP, projektstöd) och skötselstöd (Miva, Lmiva) 

Skötsel/hävd 
 
Skötseln av våtmarkerna delades in i 4 kategorier; ingen skötsel, bete (ej ner till vattnet), bete ner till 
vattnet samt slåtter. Cirka en tredjedel av våtmarkerna anlagda med projektstöd, Miva samt LIP saknar 
regelbunden skötsel av vegetationen (tabell 5.6).  
 

Strandlutning 
 
En nyligen genomförd undersökning indikerade att en strandlutning på 1:3-1:4 var sämre avseende 
våtmarkens långsiktighet (ökat läckage, minskad skötsel, ökad igenväxning) jämfört med både 
flackare och brantare strandlutningar. Därför har vi delat upp våtmarkernas strandlutning i tre 
kategorier: ≤1:2, 1:3-1:4 och ≥1:5. Projektstödsvåtmarkerna hade högst andel våtmarker med en 
strandlutning mellan 1:3 och 1:4 (28%), medan endast 17% av Miva och Lmivavåtmarkerna utan 
projektstöd hade en strandlutning i detta intervall.  
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Flikighet 
 
Flikighet, strandlinjens längd i förhållande till ytan (och anger potentiell habitatsvariation i 
våtmarken), räknades ut som ett mått på hur en våtmarks form skiljer sig från en cirkel. För varje 
våtmarks uppmätta area beräknades vilken omkrets den hade haft om formen hade varit cirkelrund. 
Den uppmätta omkretsen delades med detta värde vilket gav ett siffervärde för varje våtmark (kvoten 
uppmätt omkrets/cirkelomkrets). Denna kvot kan alltså aldrig bli mindre än 1,0 och ett flikighetsvarde 
på 1,0 betyder att våtmarken är cirkelrund. Inga statistiska skillnader förelåg mellan de olika stöden 
(tabell 5.6). 
 
Tabell 5.6 Sammanställning av registrerade undersökningvariabler vilka kan hänföras till biologisk 

mångfald innefattande växtlighet, trollsländeinventering samt även vissa 
utformningsparametrar, från de slumpvis utvalda och undersökta våtmarkerna med LIP, 
projektstöd, Miva, och Lmiva utan projektstöd. Medelvärde samt minsta och högsta 
värden anges inom respektive stödform. För "Strandlutning", "Skötsel",  "Brukad mark 
<5m från våtmarken", "Skogsmark finns <20m från våtmarken och "Vegetation i 
våtmarken" anges procentsats av totalt dokumenterade inom respektive stöd. 

 
Stödform LIP       

(n=27-29) 
Projektstöd  

(n=19-27) 
Miva  

(n=25-43) 
Lmiva 
(n=4-6) 

 medel min - 
max 

medel 
 

min - 
max 

medel 
 

min - 
max 

medel 
 

min - 
max 

Öar i våtmarken (st) 0,8 0-5 1,7 0-9 1,1 0-8 1,5 0-4 
Strandlutning(%)         

 (< 1:2)  7  0  6  0  

 (1:3 - 1:4)  21  28  17  17  

(>1:5) 72  72  77  83  

Flikighet* 1,6 1,0-2,8 1,67 1,1-4,0 1,5 0,6-3,3 1,35 
1,03-
1,97 

Omkrets (m) 475 
160-
1422 

663 138-2500 746 
95-

3800 
563 

161-
927 

Skötsel (%)**         

   Bete, ner i vattnet  29  18,5  16  17  

   Bete, ej ner i vattn.         14  0  9  17  

   Slåtter  25  52  46  67  

   Ingen  36  29,5  30  0  

Brukad mark < 5 m 
från våtmarken (%) 18  37  23  17  

Skogsmark finns <20m 
från våtmarken (%) 46  30  54  67  

Vegetation i våtmarken 
(%)**         

  Vassvegetation 82  74  93  83  

  Undervattenveg. 68  78  64  67  

  Flytbladsvegetation 75  63  67  50  

  Trådformiga alger 64  52  38  33  

Komplexitetsmått *** 7,4 0-14 7,3 1-13 8,5 1-15 7,5 3-11 

Indikatorarter****         

  Antal arter 2,0 0-6 1,6 0-5 2,6 0-7 3,8 2-5 

  Ettåriga arter 0,7 0-2 0,8 0-2 1,4 0-3 1,5 1-2 

  Tvååriga arter 1,3 0-6 0,8 0-3 1,2 0-5 2,3 0-3 

  Antal fångade ind./h 17 0-97 8,6 0-43 30 0-87 53 9-152 
* Beräkning av flikighet beskrivs under kapitel 4. 
** Kombinationer förekommer. Procentsatsen anger i hur många av de undersökta våtmarkerna som förekomst av t ex vass 
påvisats. 
*** Se kapitel 4, databehandling för hur komplexitetsmåttet beräknats. 
**** Se Bilaga 4. 
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Brukad mark <5 m från våtmarken 
 
Våtmarker anlagda med projektstöd hade i 37% av fallen brukad mark mindre än 5m från vattnet. 
Våtmarker anlagda med Lmiva och LIP hade i betydligt mindre utsträckning brukad mark 5m från 
vattnet (17 respektive 18%). 
 

Inventering av trollsländor  
 
I denna undersökning användes insektgruppen trollsländor som ett relativt mått på den biologiska 
mångfalden. I Bilaga 4 redovisas ingående teorier och bakgrund till denna analys. I denna bilaga 
redovisas också de statistiska underlaget för de samband som presenteras  i resultattexten nedan. 

 
Trollsländor fanns i 72% av de undersökta lokalerna. De artrikaste lokalerna hyste sex arter, 

medelvärdet är 2.25. Våtmarker som anlagts med produktionsstöd var artfattigare än de som anlagts 
med andra stödformer. Våtmarker som anlagts inom Lmiva hyste i genomsnitt flest arter (figur 5.14). 
Totalt påträffades 24 arter i undersökningen. Tre arter, Brachytron pratense, Leucorrhinia pectoralis 
och Pyrrhosoma nymphula är kända indikatorer för hög artmångfald; L. pectoralis är dessutom 
upptagen på EU:s habitatdirektiv. 
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Figur 5.14.  Medelantalet trollsländearter i våtmarkerna relaterat till stödform. Våtmarker anlagda 

inom Lmiva hyser flest arter medan projektstödsvåtmarker har lägst medelantal. 
 

Den biologiska mångfalden visade sig inte vara kopplad till vattnens fosfor- eller kvävehalter och 
inte heller till den hydrauliska belastningen på våtmarkerna, men ett negativt samband fanns mellan 
antalet trollsländearter och den årliga kvävebelastningen i våtmarkerna; dock inte till den årliga 
fosforbelastningen. 

 
Vattenväxtsamhället visade sig inte helt oväntat vara korrelerat till antalet trollsländearter. Såväl 

undervattens-, flytblads- som vassvegetation tycks gynna mångfalden; likväl som vegetationens 
komplexitet (kan översättas med antalet tillgängliga nischer) har en stark positiv koppling till antalet 
trollsländearter. 

 
Däremot visade sig våtmarkens utseende (flikighet, strandlutning, storlek, maximala djup, 

medeldjup respektive antalet öar) med något undantag inte påverka artantalet. Artantalet ökar däremot 
med stigande ålder på våtmarken. Faktorer i våtmarkens omgivning som påverkar artantalet är 
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mängden skog (positiv påverkan), skog i anslutning till vattnet (positiv påverkan) och mängden 
åkermark (negativ påverkan). Avrinningsområdets storlek påverkar artantalet negativt. 

 
Skillnader i artantal finns också mellan de olika län våtmarken ligger i, likaväl som våtmarker 

belägna i olika utlakningsregioner hyser olika artantal. I denna undersökning tycks ökade 
anläggningskostnader ge lägre artantal, medan kostnaden per hektar inte påverkade artantalet i någon 
högre grad. Det fanns inte heller något samband mellan antalet trollsländearter och syftet för 
anläggningen av våtmarken, vare sig detta var näringsretention eller biologisk mångfald. 
Skötselformer - olika hävd - påverkar heller inte artantalet. 
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6. Förväntade effekter av 
dagvattenvåtmarker anlagda inom 
lokala investeringsprogram  
 
 
Förutsättningar 
 
Inom lokala investeringsprogram har anslagits medel för ekologisk dagvattenhantering. Detta innebär 
anläggning av våtmarker/dammar med avsikt att reducera föroreningar i vatten som dräneras från 
hårdgjorda ytor i tätorter och på vägar.  
Inom den befintliga utvärderingen har det emellertid av resursskäl inte varit möjligt att särstudera 
miljöeffekterna av dessa våtmarksobjekt i fält utan istället görs här nedan en litteraturgenomgång 
avseende effekterna på metall- och näringsämnesavskiljningen i våtmarker för ekologisk 
dagvattenhantering generellt. Till skillnad från våtmarkerna i jordbrukslandskapet är behovet av 
uppföljning av dagvattenobjekten mindre angeläget inom denna utvärdering eftersom andelen 
dagvattenobjekt, i antal och hektar, endast utgör en liten del av totalmängden och totalytan anlagda 
våtmarker inom LIP. Inte desto mindre är det av vikt att göra en översiktlig bedömning av 
miljöeffekterna av de dagvattenobjekt som anlagts. 
 
Anlagda dagvattenobjekt inom LIP 
 
Antal beviljade projekt inom lokala investeringsprogram med ekologisk dagvattenhantering som 
huvudsaklig eller som delåtgärd är 31 (1998-2002). Av dessa har 5 projekt lagts ner medan 12 projekt 
ännu inte var färdigställda fram till och med november 2002. Totalt beräknas drygt 19 ha yta anlagts 
fördelat på 42 våtmarker/dammar som huvudsakligen tar emot vatten från hårdgjorda ytor och tätorts- 
och/eller industribebyggelse. Utöver detta finns en stor dagvattenvåtmark på 18 ha våtmarksområde 
(Kalmar Dämme) fördelat på 8 seriekopplade mindre dammar, som mestadels tar emot urea-rikt 
dräneringsvatten från Kalmar flygplats. Medelstorleken för dagvattenobjekten beräknas till 0,7 ha 
Kalmar Dämme medräknat och 0,45 ha ej medräknat.  
 

Den stora andelen objekt som ännu inte är färdigställda är ej förvånande då vissa projekt anslogs 
medel så sent som år 2002. Tidigt anslagna projekt som inte blivit genomförda eller nerlagda förklaras 
ofta av markägarkonflikter om lokaliseringsplatsens nyttjanderätt. Detta har i vissa fall lett till långa 
förhandlingar innan avtal kunnat upprättas eller att projektet tvingats lägga ner. Ett flertal projekt har 
också av denna anledningen tvingats ansöka om förlängning. Den stora mängden ej färdigställda 
objekt medför att totalytan och antalet anlagda våtmarker/dammar inom LIP kommer att öka, grovt 
uppskattat, med 30% jämfört med den siffra som presenterats här, med Kalmar Dämme undantaget. 
 
 
Bakgrund 
 
Dagvatten som orenat når recipienter som sjöar, vattendrag eller hav kan innehålla många lösta och 
partikulärt bundna föroreningar som tungmetaller, oljerester och växtnäringsämnen. En utförlig 
beskrivning av dagvattnets föroreningsinnehåll, sammansättning, effekter och ursprung har tidigare 
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sammanställts av Larm (1994), Vägverket (2001) och  Naturvårdsverket (2002). Dagvattnets innehåll 
av föroreningar varierar mycket beroende på om avrinningsytorna domineras av bostadsområden, 
industrimark eller trafikytor. Oftast är det en kombination av olika markutnyttjanden. Genom 
ekologisk dagvattenhantering eftersträvas (jmfr Svensson m fl 2002) att i öppna damm- eller 
våtmarkssystem;  
• Rena dagvatten från föroreningar genom att öka dess uppehållstid varigenom sedimentation av 

partikulärt material underlättas 
• Skapa rikare närmiljö för boende genom att öka den biologiska mångfalden och närheten till 

vatten och grönområden  
• Reducera investeringskostnader då traditionellt kulverterad avledning är avsevärt dyrare jämfört 

med öppna lösningar 
 

Ekologiska dagvattenhantering har fått ett stort genomslag och ingår idag som en naturlig del och 
målsättning i stadsbyggnadsplaneringen i många kommuner. Prioriteringarna för de olika 
dagvattenobjekten anges i allmänna riktlinjer: 
• Dagvattenutsläpp med hög föroreningsgrad, t ex från industri 
• Känsliga recipienter och kustnära utsläpp 
• Stora koncentrerade utsläpp som kan åtgärdas i en punkt 

 
Vägverket (2001) har i en rapport utarbetat schabloner där föroreningsbidraget från vägar kan 

uppskattas och jämföras med bidraget från andra föroreningskällor inom ett avrinningsområde. I 
exemplet nedan (tabell 6.1) jämförs det relativa föroreningsflödet i ett fiktivt avrinningsområde i 
Södertäljetrakten. Skogen i exemplet utgörs av barrskog medan jordbruksmarken består av gyttjelera 
med en hög organisk halt. Ängsmarken i exemplet är obrukad. Industrin utgör typisk verkstadsindustri 
med tyngdpunkt på fordonsindustri. Bostadsområdet är ett villaområde byggt i början på 70-talet. 
Även luftdeposition ingår i schablonberäkningen (Vägverket 2001). 

 
Den beräknade schablonen för utlakning av kväve från jordbruksmark i tabellen nedan är mycket 

grov och här hänvisas till Naturvårdsverkets (2002) mera detaljerade sammanställning. Kväve och 
fosfor som tillförs jordbruksmark medför att metallutlakningen ökar. Jordart och klimat avgör 
tillsammans med gödslingen omfattningen på kväveutlakningen i skogs- och jordbruksområden. 
Grövre jordart och varmare klimat ger generellt högre kväveutlakning.  
 
Tabell 6.1 Jämförelse i mellan schablonberäknade föroreningsflöden från fiktivt avrinningsområde 

i Södertäljetrakten till sjö, våtmark eller vattendrag i gram/ha år (Vägverket 2001). 
 
 Pb Cd Zn Cu Tot-N Tot-P 
Skog 4 0,6 100 3 2 000 60 
Jordbruk 6 0,4 100 15 20 000 1 000 
Äng 1,5 0,05 15 3 2 000 50 
Sjö 18 0,6 44 20 10 000 800 
Industri 180 2,2 1 050 310 7 200 1 080 
Motorväg 100 2,2 520 170 6 000 720 
Bostäder 20 4 290 80 3 600 720 

 
En bedömning utifrån tabell 6.1 är att våtmarker/dammar som anläggs i staden har ett motiverat 

huvudsyfte att reducera metaller och partikeltransport (som binder mycket metaller). 
Metallflödestransporterna från industri- trafik- och bostadsytor är ofta flera gånger högre jämfört med 
den mängd som transporteras från skogs- och åkermark. Det motsatta råder emellertid för mängden 
kväve som transporteras från jordbruksmark jämfört med från urbana ytor. 
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Föroreningsavskiljning 
 
I tabell 6.2 sammanställs ett antal rapporter från öppna dagvattensystem där avskiljningsdata för 
metaller och näringsämnen publicerats (endast en anläggning av dessa ingår i lokala 
investeringsprogram). Dessa dagvattensystem uppvisar i regel en mycket bra förmåga att reducera 
framför allt metalltransport till nedströms liggande recipient. Inte ovanligt är avskiljningseffekter på 
70 - 80% av vissa metaller. Hög avskiljning noteras (undantaget ett år i Toftanäs) också för totalkväve, 
7 - 33%, och mycket hög avskiljning för fosfor, 20 - 83%. 
 
Tabell 6.2 Rapporterad metall- och näringsämnesavskiljning från dagvattendammar/-våtmarker. 

Avrinningsområde och dammyta anges i hektar. Observera att endast Kalmar Dämme i 
sammanställningen nedan är en våtmark delfinansierad inom lokala 
investeringsprogram.  

 
 Avr.-

omr. 
(ha) 

Damm-
yta 
(ha) 

Susp
mtrl 
(%) 

Pb 
(%) 

Cd 
(%) 

Cu 
(%) 

Zn 
(%) 

TotN 
(%) 

PO4-P 
(%) 

Ref. 

Vallås* 213 3,7 57 86 70 52 56   1 
Vallås våtm** 215 2 -40 26 39 16 39 17 55 1 
Kolar-dammen 1000 1,66  79-83 81-96 60 48-65  69-83*** 2 
           
L Järnbrottet 2,6 0,053  47  18 36  20 3,  

S Järnbrottet 160 0,62 70 48 11 30 30 7 40 3, 4 

Krubban 17 1,18 84 82 50 75 82 33 74 3, 4 

Bäckaslöv 150 1,8   60 26 63  41 3 
           
Toftanäs****        (-9)-29 (-33)-50*** 5 
           
Kalmar Dämme 4800 18      6-36  6 
           
Vallbydammen 4,3 0,06  26  51 84 67 78*** 7 
           
*Beräknat på hela Vallås systemet, dvs en damm och 2 våtmarker i serie. 
**Avskiljning uppmätt endast i de två våtmarkerna efter dammen varav den första av dessa uppvisar 
resuspensionsproblem. 
***Siffran anger total-fosfor. 
****Huvudsakligen dräneringsvatten från åkrar. 
1: Svensson m fl, 2002 
2: Rydberg 2003 
3: Pettersson 1999 
4: German 2003 
5: Pettersson & Svensson 2000 
6: Thorén 2003 (urea-belastad våtmark) 
7: HAD-Gruppen 2001 

 
De studier som utförts av Pettersson (1999) och German (2003) visar att förmågan att reducera 

föroreningar varierar för olika dammar beroende på olika hydrologisk belastning uttryckt i specifik 
dammyta/hårdgjord yta (m2 per ha). I studierna observerades att specifik dammstorlekar över 250 m2 
per ha endast marginellt förbättrar dammens förmåga att reducera föroreningar vilket också indikerade 
den "optimala storleken". Mycket hårt belastade dammar hade klart sämre förmåga att reducera 
suspenderat material och tungmetaller i deras studier (jmfr Bäckaslöv i tabell 6.2). Detta samband 
verkar emellertid inte helt allmängiltigt vid jämförelse med de höga avskiljningarna av metaller och 
fosfor i Kolardammen i Tyresö kommun. Kolardammens fysiska utformning följer inte den 
traditionella dammutformningen utan vattentransporten avbryts av ett översilningsområde varefter 
vatten återsamlas i ytterligare en dammkonstruktion innan vattnet når recipienten.  

I ett samarbete mellan Chalmers Tekniska högskola och DHI, Växjö, studerades och modellerades 
sambandet mellan metall- och näringsavskiljning i dagvattendammar under regnflödesperioder 
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(German 2003). De påverkansfaktorer som studerades närmare var dammarnas geometri, 
föroreningskoncentration, temperatur och volymbelastning. Modellerna som användes (Mike 21, DHI 
Växjö) kalibrerades med rådata från Bäckaslöv dagvattendamm i Växjö (se medelvärden i tabell 6.2) 
med en yta på 1,8 ha och ett hårdgjort avrinningsområde på 160 ha. Den faktor som visades vara mest 
viktig för avskiljningseffektiviteten (%) var den hydrauliska belastningen mätt som ytbelastning. I 
figur 6.1 visas effekterna på avskiljningen av metaller och näringsämnen vid olika nivåer av 
föroreningskoncentration. Till exempel visas i figuren att relativa avskiljningseffektiviteten i % för 
totalkväve minskar med högre belastning medan effektiviteten för metallavskiljning ökar med ökad 
belastning. Detta bör inte förväxlas med "absolut avskiljning" där som i många andra fall 
avskiljningen i kg N ökar med ökad N-belastning. De olika nivåer på medelkoncentrationer som 
använts för avgränsning av kategorierna visas i tabell 6.3. Basflödeskoncentrationer anger 
bakgrundshalter under icke-regnperioder. Dessa koncentrationer varierar beroende på markanvändning 
i avrinningsområdet. Kalibrering av modellen har visat på goda resultat och det har också varit möjligt 
att utifrån modellen med viss noggrannhet beräkna avskiljningen av föroreningar (framför allt metaller 
och suspenderat material) på andra objekt utöver den damm som varit föremål för kalibreringen. 

 
 

Förväntade effekter av dagvattenobjekt anlagda inom LIP 
 

Inom ramen för denna utvärdering har det med insamlat och registrerat material varit svårt att 
uppskatta avskiljningen för varje enskilt objekt i de dagvattenobjekt som anlagts inom lokala 
investeringsprogram. Detta beror framför allt på att avrinningsområdets markanvändning inte har varit 
möjligt att utreda vilket gör det mycket svårt att uppskatta föroreningsbelastningen vid tillflödet. Som 
visas i tabell 6.1 varierar dessa halter högst betänkligt beroende av om det t ex är bostadsområden eller 
industrimark som dräneras till våtmarken. Visst inslag av jordbruksmark förekommer också inom 
några dagvattenobjekts avrinningsområden.Många av projekten redovisar emellertid resultat i kg 
avskiljd förorening. Dessa siffror bygger sannolikt på schablonberäkningar och inte på reella 
mätvärden med vissa undantag (jmfr Kalmar Dämme). Det är mycket svårt att göra en bedömning om 
noggrannheten i dessa, som det ser ut, grova uppskattningar. 

 
Här gör vi i utvärderingen en egen grov uppskattning av hur mycket metaller och växtnäring som 

har avskiljts i de objekt som sammantaget anlagts inom LIP (19 ha) exklusive Kalmar Dämme. 
Beräkningarna bygger på uppskattningar vad avser avrinningsområdets storlek, 
föroreningskoncentrationer samt på de resultat på avskiljningseffektivitet som redovisats av German 
(2003). Dessa simuleringar har utförts på Bäckaslövsdammen i Växjö, vilken täcker en yta på 1,8 ha 
och som har ett avrinningsområde på 160 ha hårdgjord yta.  

 
För beräkningarna gör vi ett antal, som vi bedömer det, rimliga antaganden. I det material som 

insamlats inom utvärderingen är det endast för ett 10-tal dagvattenobjekt det finns uppgifter på 
avrinningsområdets storlek. Den genomsnittliga kvoten mellan våtmarkernas yta och 
avrinningsområde är för dessa objekt 0.01, d v s de totalt 19 ha våtmarkerna som anlagt för 
dagvattenrening kan då uppskattas till att ha ett totalt avrinningsområde på 1900 ha. Denna kvot 
överensstämmer väl med kvoten för ytan på Bäckaslövsdammen och dess avrinningsområde. 

 
Generellt för objekten finns inte avrinningsområdets markanvändning angiven i detalj förutom 

uppfattningen att majoriteten tycks vara anlagda i bostadsområden med visst inslag av industri. En 
grov bedömning är att 70% av avrinningsområdena upptas av bostäder, 10% av trafikytor och 
resterande 20% av industrimark. Kalmar Dämme undantas från beräkningarna. 
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Tabell 6.3 Kategoriseringsunderlag för indelning i olika nivåer av föroreningshalter i inflödande 
vatten efter regnflödesperioder vilka använts i simuleringsmodellerna för 
Bäckaslövsdammen, Växjö. (German 2003). 
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Figur 6.1 Avskiljningseffektiviteten på metaller och näringsämnen vid olika nivåer av 

föroreningshalter i inflödande vatten efter regnflödesperioder. Koncentrationsnivåerna 
(l, n, h)  visas i tabell 6.3. Beräkningarna bygger på mätningar och modellsimuleringar i 
Bäckaslövsdammen, Växjö, som är 1,8 ha stor med ett urbant avrinningsområde på 160 
ha (German 2003).  

 
Från Vägverket (2001) erhölls schablonhalter för metaller och näringsämnen i dagvatten för urban 

markanvändning, samt avrinningsfaktorer för villabebyggelse, trafik och industri. 
Utifrån en medelårsnederbörd i Sverige på 745 mm per år (Bydén et al. 2003) beräknades 

respektive föroreningsflöde till en damm med motsvarande kvot mellan yta och avrinningsområde som 
i German (2003) enligt anvisningar i Vägverket (2001). Beräkningarna resulterar i dels ett beräknat 
föroreningsflöde till våtmarken samt även en medelhalt av respektive förorening i inflödet. Denna 
medelhalt jämfördes därefter med kategorierna i tabell 6.3 där inflödeskoncentrationen klassas som 
låg, normal eller hög. Utefter klassningen antas i figur 6.1 en konservativ men "rimlig" 
avskiljningseffekt vilken multipliceras med respektive beräknat föroreningsflöde.  
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Under förutsättning att dammarna är ungefär 1% av den hårdgjorda ytan samt att storleken håller sig 
kring 0,5-2 ha visar beräkningarna och de därpå följande bedömningarna att avskiljningen är: 

 
Tot-N: 18%,  
Tot-P: 45% (här antas att avskiljningen är likställd den för PO4-P) 
Zn: 35% 
Cu: 46% 
Cd: 60% 
Pb: 60% (antaget samma som för Cd med bakgrund av resultat redovisade i figur 6.1) 
TSS= Susp. mtrl: 70% (antaget samma som för BOD i figur 6.1) 
 

Procentsatserna överensstämmer tämligen väl till effekter på föroreningsavskiljning som uppnåtts i 
andra studier (tabell 6.2). 

 
De schabloniserade avskiljningseffekterna resulterar i en teoretisk avskiljning av föroreningar enligt 

tabell 6.4 nedan i de 19 ha våtmarker/dammar som anlagts inom lokala investeringsprogram fram till 
november 2002. 
 
Tabell 6.4 Beräknad total avskiljning av föroreningar i 19 ha anlagda dagvattendammar/våtmarker 

inom lokala investeringsprogram fram till november 2002 uttryckt i kg/år. 
 

TotN 
(kg/år) 

TotP 
(kg/år) 

Pb 
(kg/år) 

Zn 
(kg/år) 

Cu 
(kg/år) 

Cd 
(kg/år) 

TSS 
(Ton/år) 

2100 900 100 500 200 1.6 600 

 
Kalmar Dämme har inte inkluderats i beräkningarna då dess avrinningsområde inte överensstämmer 

med övriga eller den "generella" lokaliseringen för en traditionell dagvattendamm i 
bostadsbebyggelse. Avrinningen till Kalmar Dämme sker i viss mån från trafikytor men 
huvudsakligen från Kalmar flygplats (och en del jordbruksmark) där urea används för avisning under 
vinterperioder vilket leder till hög avrinning av främst kväve.  

 
Tidsproportionella mätningar på kvävereduktion har utförts i detta system (jmfr tabell 6.3) mellan 

åren 1998 - 2002. Under denna period som recipientkontrollen varit aktiv har den genomsnittliga 
reduktionen beräknats till i medeltal per och år vilket motsvarar 244 kg N per ha och år (Thorén 2003). 
Denna siffra (4 400 kg N) bör alltså läggas till mängden avskild total-kväve i tabell 6.4 ovan. 
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7. Kommenterer och slutsatser  
 
Retention av närsalter 
 
Våtmarker anlagda inom lokala investeringsprogram (LIP) har markant högre kväveretention jämfört 
med våtmarker anlagda med LBU-stöd. Räknat totalt per stödform avskiljs mindre än 100 kg N per ha 
våtmark och år inom projektstöden och Miva/Lmiva utan projektstöd medan kväveretentionen i LIP-
våtmarkerna var ca 500 kg N per ha och år. Våtmarker anlagda med projektstöd skiljer sig inte 
nämnvärt från våtmarker med Miva eller enbart Lmiva avseende retention i våtmark. Däremot är 
projektstödsvåtmarker effektivare än Lmiva/Miva-våtmarker vad gäller att minska kvävetransporten 
till havet (se tabell 3 i Bilaga 3). Detta beror på våtmarkernas läge i förhållande till havet där 
projektstödsvåtmarkerna generellt ligger närmare havet än Lmiva- och Mivavåtmarkerna. 
Beräkningarna bygger på den sammanlagda kväveretentionen (kg N per år) för de slumpvis utvalda 
våtmarkerna inom ett och samma stöd dividerat med våtmarkernas totala sammanslagna yta (jmfr 
Bilaga 3). Detta ger absoluta siffror avseende hur hög retentionseffekt som uppmätts per ha våtmark 
för respektive stödform. Enligt modellberäkningarna ligger minskningen av kvävetransporten till havet 
som åstadkommits med LIP-stöd någonstans mellan 363 och 515 kg N per ha och år medan den för 
projektstöd ligger någonstans mellan 37 och 82 kg N per kg N per ha anlagd våtmark och år beroende 
på beräkningssätt. För skötselstöden Miva och Lmiva ligger denna minskning mellan 8 och 54 kg N 
per ha beroende på beräkningssätt. Dock får enstaka mycket stora våtmarker med mycket låg retention 
stort genomslag vid en sådan jämförelse. Sådana våtmarker förekommer inte i LIP-materialet men väl 
i våtmarkerna med LBU-stöd. Det storleksurval av våtmarker som beräkningarna gjorts på speglar 
emellertid mycket väl storleksfördelningen i det huvudregister varifrån våtmarkerna slumpats ut. Både 
inom LIP och inom LBU förekommer dock enstaka våtmarker vilka avskiljer mer än 1 000 kg N per 
ha och år. Frekvensfördelningen i figur 5.13 visar att 88% av de anlagda våtmarkerna med LIP-stöd 
har en kväveretention över 200 kg N per ha och år. Motsvarande siffra är 54% för projektstöden och 
23% respektive 17% för Miva och Lmiva. Vad gäller fosfor var retentionen generellt låg på grund av 
låg belastning. 
 

Regionalt utmärker sig de våtmarker som anlagts i Skåne län som "bättre" kväveavskiljare. Detta 
gäller både för våtmarker anlagda med LIP och med projektstöd. LIP-stöden i Skåne resulterade i en 
avskiljning i våtmark på ca 650 kg N per ha våtmark och år, medan projektstöden i Skåne län 
resulterade i en avskiljning på ca 160 kg N per ha våtmark och år. För projektstödsvåtmarker där 
näringsretention angivits som huvudsyfte var retentionen endast något högre jämfört med de 
våtmarker där detta syfte inte angivits.  

 
Varför är kväveretentionen i våtmarker anlagda med LIP-stöd i den grad högre jämfört med 

våtmarkerna med projektstöd? En förklaring skulle kunna vara att flertalet LIP-projekt oftast initierats 
med ett tydligt syfte och övergripande målsättning, nämligen näringsrening. Båda stöden skall 
emellertid vara prioritetsstyrda mot ffa näringsämnesretention. Resultaten visar att i hela 97% av de 
undersökta våtmarkerna med LIP-stöd anges att näringsretention är det huvudsakliga syftet medan 
motsvarande siffra för projektstöden är 74%. Dock anges för projektstöden även "biologisk mångfald" 
som huvudsyfte i 59% av dessa våtmarker medan motsvarande siffra för LIP-våtmarkerna endast är 
24%. I större utsträckning för projektstöden än för LIP anges följaktligen ett dubbelt syfte med 
våtmarken. Av ovanstående kan det inte uteslutas att biologisk mångfald varit det huvudsakliga syftet 
med de undersökta projektstödsvåtmarkerna i ungefär hälften av fallen medan motsvarande för LIP-
våtmarkerna är färre än en fjärdedel. Dessa skillnader i syften mellan olika våtmarker inom respektive 
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stödform är viktigt att ha klart för sig vid utvärdering av stöden. För icke-prioritetsstyrda våtmarker 
anlagda genom Miva och Lmiva var näringsrening betydligt mindre uttalat som syfte medan mångfald 
fanns som syfte i ca hälften av fallen liksom för projektstöden. Det kan därför synas anmärkningsvärt 
att skillnader i näringsretention per våtmarksyta som åstadkommits med projektstöd respektive 
Miva/Lmiva är så pass ringa. 

 
Ett problem vid utvärderingen är att det verkar finnas en tendens till att ha ett relativt väl 

genomtänkt huvudsyfte, åtminstone för LIP- och projektstödsvåtmarker, medan det är svårt att bedöma 
om övriga syften är slentrianmässigt uttalade. Till exempel var 10% av de våtmarker där både 
näringsrening och mångfald uppgivit som syfte, placerade i avrinningsområden med endast 0-20% 
åkermark. Detta indikerar att näringsrening i dessa fall hängts på som ett bisyfte trots att man inte 
borde förvänta sig någon större effekt av våtmarken. Trots dessa ibland oklara eller slentrianmässigt 
angivna syften per våtmark så visar våra resultat att syftet till stor del styr utformning och placering. 
Andelen åkermark i avrinningsområdet är till exempel betydligt högre i genomsnitt för våtmarker vars 
enda syfte är näringsrening jämfört med våtmarker vars enda syfte är biologisk mångfald.  

 
Om syftet är minskad näringstransport till havet bör våtmarken placeras nära havet för att göra 

störst nytta och de bör inte heller ligga uppströms en större sjö. LIP och projektstödsvåtmarkerna är i 
genomsnitt placerade närmare havet jämfört med Miva och Lmiva vilket ligger i linje med 
skillnaderna i syfte mellan stöden. Det noterades också av Jordbruksverket (2002) att de våtmarker 
som anlagts 1996 till 1999 och anslagits Miva-stöd i större utsträckning har hamnat utanför 
slättbygderna än de som dittills beslutats inom projektstöden. Även när det gäller andelen våtmarker 
placerade uppströms sjöar skiljer sig stöden åt så att hälften av våtmarkerna anlagda med Miva och 
Lmiva ligger uppströms en större sjö medan ca en tredjedel av våtmarkerna anlagda med LIP och 
projektstöd ligger uppströms en större sjö. Även om projektstöden och LIP i större utsträckning verkar 
ha lett till att våtmarkerna placeras bättre i landskapet är det ändå en stor andel som ligger uppströms 
större sjöar och som därmed har mindre betydelse för transporten av näringsämnen till havet. Det bör 
dock noteras att syftet ibland kan vara att avlasta en sjö från näringsämnen. 

 
När det gäller andelen åkermark i avrinningsområdet är tendensen den samma. Våtmarker anlagda 

med projektstöd och LIP har tydligt större andel åkermark i avrinningsområdet jämfört med Miva och 
Lmiva, men siffrorna är trots allt relativt låga. Sambandet mellan andelen åkermark i 
avrinningsområdet och näringshalten i vattnet indikerar att det krävs över 70 % åker i 
avrinningsområdet för att kvävekoncentrationen ska kunna hamna över 4-5 mg/l.  

 
En fortsatt jämförelse visar på ett flertal intressanta skillnader mellan de faktorer som sannolikt 

resulterat i att kväveretentionen i LIP-våtmarkerna varit ca 5 gånger högre jämfört med retentionen i 
de anlagda våtmarkerna med projektstöd. Andelen åker i avrinningsområdena för våtmarkerna inom 
respektive stödform är visserligen likartad men själva avrinningsområdets storlek skiljer sig markant. 
Sett till medianvärden, är detta område ca 3 gånger större för LIP-våtmarkerna jämfört 
projektstödsvåtmarkerna (140 respektive 52 ha). Detta sammantaget med att den uppmätta 
våtmarksytan för LIP-våtmarkerna endast är knappt hälften av motsvarande yta för 
projektstödsvåtmarken (0,37 respektive 0,8 ha) medför att genomsnittlig belastning blir ca 8 gånger 
högre per ytenhet på LIP-våtmarken jämfört med på projektstödsvåtmarken. Eftersom belastningen till 
stor del avgör retentionseffekten för varje enskild våtmark är detta naturligtvis av stor betydelse för 
utfallet i de redovisade resultaten och skillnaderna i dessa. 

 
Det bör noteras att de modellberäkningar som utförts i retentionsberäkningarna inte tar hänsyn till 

våtmarkernas eventuella skillnader i utformning (utöver yta och andel aktiv yta) och 
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vegetationssammansättning vilket skulle kunna ha betydande inverkan på retentionseffektiviteten 
(detta diskuteras närmare i Bilaga 3). Några retentionsmodeller som tar hänsyn till 
vegetationssammansättningen och dess dynamik i våtmarken finns inte enkelt att tillgå utan kräver 
direkta mätningar i varje enskilt objekt. I det befintliga materialet finns ett stort antal relativt 
nyanlagda våtmarker, i vilka vegetationen alltså inte hunnit utvecklas, vilket gör det lämpligare att 
jämföra stöden utan hänsyn tagen till skillnader i nuvarande vegetation.  

Kostnaderna 
 
Den högre retentionen i LIP-våtmarkerna resulterar i att anläggningskostnaderna (inklusive 
anläggningsstöd men exklusive eventuellt skötselstöd) beräknade som kr per minskad kg N till havet 
är jämförelsevis mycket lägre (35-50 kr per kg) jämfört med kostnaderna för motsvarande mängd 
kväve (81-176 kr per kg) som projektstöden minskar kvävetransporten till havet med. Denna skillnad 
framkommer trots att anläggningskostnaden för projektstödsvåtmarkerna per ha ersatt yta är knappt 
hälften av motsvarande kostnad för LIP-våtmarkerna. Ekologgruppen (2002) anger 
anläggningskostnader inom Kävlingeåprojektet i Skåne (delfinansierat av LIP) till 24 kr per kg 
avskiljd N, en siffra som stämmer väl överens med våra resultat om man tar hänsyn till att 
Ekologgruppens schablonmässigt räknar med en avskiljning på 1000 kg N per ha och år i själva 
våtmarken. Utöver anläggningsstödet tillkommer kostnader för skötselstöd (Lmiva) som både LIP- 
och projektstödsvåtmarker kan antas erhålla utöver anläggningskostnader. Den totala stödkostnaden 
blir liksom för anläggningskostnaden högre för LIP-våtmarkerna jämfört med projektstödsvåtmarker 
(176 respektive 133 tkr per ha ersatt yta). För projektstöden är detta mer än dubbelt så hög kostnad per 
ha ersatt yta jämfört med totala stödkostnaden för Miva+Lmiva (62 tkr per ha ersatt yta) som dessutom 
har låga anläggningskostnader jämfört med LIP och projektstöd. Anläggningskostnaderna för Miva 
och Lmiva är följaktligen små men sett till totalt stödbelopp uppgår kostnaderna till mellan 65 och 442 
kr per kg minskad N i transport till havet. Om stödkostnaderna istället beräknas på hur mycket som 
avskiljs i själva våtmarkerna blir kostnaderna endast 34-54 kr per kg N för dessa våtmarker. Detta 
beror på det generellt stora avståndet Lmiva- och Miva-våtmarkerna har anlagts från havet. 
 

Orsaken till skillnaderna i anläggningskostnader mellan stöden beror sannolikt till stor del på 
skillnader i anläggningsteknik i kombination med regionala skillnader i topografi, samt även till viss 
del skillnader i syften. Dämning av befintliga vattendrag (öppna diken eller mindre bäckar) är generellt 
betydligt kostnadseffektivare rent anläggningsmässigt (kr per ha) än att gräva sig ner till vattnet. 
Sådana lägen är oftast tillgängliga i mellanbygder eller skogsbygder relativt långt från havet där 
topografin medger dämning. Dessa områden har oftast en lägre andel åkermark där läckaget också är 
lägre vilket gör att belastningen på våtmarken blir lägre. Det verkar som om projektstöden i större 
utsträckning har lett till placering av våtmarker i dessa områden. Detta styrks också av att en stor andel 
av våtmarkerna ha anlagts med biologisk mångfald som syfte. Förutom en lägre belastning leder också 
det större avståndet till havet att effekten av våtmarken på havet blir lägre eftersom retentionen 
nedströms våtmarken får större betydelse. 

 
Den starka prioriteringen mot näringsrening i LIP-projekten har resulterat i en satsning på placering 

nära havet i flacka jordbrukslandskap, för att maximera kväveretentionen. Då blir anläggnings-
kostnaderna högre eftersom dämningsmöjligheterna ofta är närmast obefintliga. Å andra sidan blir 
dessa våtmarker kostnadseffektivare avseende kr per kg kväve till havet, på grund av sin placering 
nära havet i kombination med en högre belastning. En placering nära havet leder alltså oftast till högre 
belastning (intensiv jordbruksbygd) och större effekt av våtmarken på havet (lägre nedströms 
retention) men också ofta till högre anläggningskostnader.  
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Prioritering 
 
En viktig generell skillnad mellan LIP-stödformen och projektstödformen är att LIP-projekten med 
inriktning mot anläggning av våtmarker i jordbrukslandskapet har anslagits till "förprioriterade" 
områden eller specifika avrinningsområden med höga belastningar, t ex Laholmsbukten och 
Kävlingeån. Denna förprioritering gör att även ett "dåligt läge" inom området trots allt medför en viss 
minimiretention eftersom det generella belastningen är hög inom just detta lokala område. Detta är inte 
fallet inom LBU-stöden där förprioriteringsområdena generellt omfattar hela län, d v s större mera 
heltäckande områden med lokala variationer där belastningen kan vara generellt hög men där vissa 
områden också är mindre belastade, t o m lågbelastade. Därmed kan det sägas att LIP-våtmarkerna har 
bättre grundförutsättning för en högre retention. Chansen att en projektstödsvåtmark hamnar "fel" är 
större jämfört med en LIP-våtmark. Det är också möjligt att prioriteringen på länsstyrelserna varit 
fokuserad på våtmarkslägen vilka haft en hög andel jordbruksmark inom avrinningsområdet i större 
utsträckning än att prioritera stora avrinningsområden. Andelen jordbruksmark inom 
avrinningsområdet var emellertid likartad oavsett om våtmarken var anlagd med projektstöd eller LIP-
stöd. Eftersom belastningen skiljer sig till den grad på våtmarkerna inom dessa olika stödformer (ca 15 
000 kg N per ha och år för LIP-våtmarkerna jämfört med ca 1 000 kg N per ha och år för 
projektstödsvåtmarkerna; jmfr tabell 5.4) tyder detta på att jordbruksmarken i avrinningsområden för 
projektstödsvåtmarker som regel ha lägre läckagebenägenhet.  
 

Även om det finns generella riktlinjer förmedlade från Jordbruksverket för hur prioriteringen av ett 
våtmarksläge framför ett annat våtmarksläge bör gå till (jmfr Bilaga 5) tillämpas dessa något olika på 
olika länsstyrelser på de objekt som anmäls av lantbrukare och privata markägare. De huvudsakliga 
prioriteringarna av länsstyrelserna avseende våtmarkernas förmåga att reducera t ex  kväve görs 
emellertid likartat där "hög andel åkermark" och "hög belastning" anges som de huvudsakliga 
faktorerna som ger hög prioritet. I t ex Halland tas också viss hänsyn till flödeshydrauliken i den 
potentiella våtmarken. Dock ställer vi oss tveksamma till hur ofta "hög belastning" har utgjort en 
avgörande prioriteringsgrund då avrinningsområdets storlek generellt är mycket dåligt dokumenterat i 
protokoll och handlingar för projektstöden. För endast drygt 30% av samtliga registrerade projektstöd 
var avrinningsområdets storlek dokumenterad i någon form och då oftast endast på mycket ungefärlig 
basis, vissa län undantagna. Ett förundersökningsprotokoll liknande det som utförs på länsstyrelsen i 
Skåne medför att tredje person kan utföra en bedömning av våtmarkens för- och nackdelar. Vidare 
skulle det därigenom bli möjligt att använd ett enkelt prioriteringsverktyg (jmfr LIP Laholms 
kommun) som t.ex. beskriver sambandet mellan årlig kvävebelastning i kg N per ha och år i 
våtmarken och avskiljning (minskad transport till havet) i kg N per ha och år. Det blir också möjligt att 
schablonberäkna kostnaderna per kg avskilt kväve. 

 
De slutsatser som kan dras beträffande näringretention i våtmarker anlagda inom de olika 

stödformerna är: 
 
• Våtmarker hittills anlagda inom LIP har enligt modellberäkningar en markant högre 

kväveretention än de våtmarker som anlagts med LBU-stöd. 
 
• Våtmarker anlagda med projektstöd skiljer sig inte nämnvärt från våtmarker med Miva eller enbart 

Lmiva avseende retention i våtmark.  
 
• Projektstödsvåtmarker beräknas vara effektivare än Miva/Lmiva-våtmarker vad gäller att minska 

kvävetransporten till havet. 
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• Regionalt utmärker sig de våtmarker som anlagts i Skåne län som "bättre" kväveavskiljare. 
 
• Trenderna för fosforavskiljning i de anlagda våtmarkerna för respektive stödform är densamma 

som för kväveavskiljning. 
 
• LIP- och projektstödsvåtmarkerna har större andel åker i avrinningsområdet jämfört med 

våtmarker inom Miva och enbart Lmivastöd. 
 
• LIP-våtmarkerna, är mindre, har större avrinningsområde med högre kväveläckage och därmed 

generellt högre näringsbelastning jämfört med våtmarker inom övriga stödformer. 
 
• Våtmarker anlagda inom LIP har i större utsträckning ett uttalat syfte. 
 
• LIP- och projektstödsvåtmarkerna är placerade närmare havet och i mindre utsträckning 

uppströms en större sjö jämfört med våtmarker med Miva och enbart Lmivastöd. 
 
 
Biologisk mångfald i anlagda våtmarker 
 
Begreppet biologisk mångfald är komplicerat och mångfacetterat vilket ofta leder till problem med hur 
man ser på olika organismgruppers habitatskrav, olika skalor samt definitioner. En ofta använd 
definition av biologisk mångfald är mångfaldskonventionens: “variansrikedomen bland levande 
organismer av alla ursprung ... och de ekologiska komplex i vilka de ingår; detta innefattar mångfald 
inom arter, mellan arter och av ekosystem” (Bernes 1994). Problemen uppstår när biologisk mångfald 
ska mätas och utvärderas, då olika geografiska skalor (nationella, regionala, lokala och enskilda 
objekt) kan ge olika resultat, och där det ofta är praktiskt omöjligt att mäta den totala biologiska 
mångfalden ens för ett enda objekt, än mindre om flera objekt ska utvärderas. En våtmark som anläggs 
på åkermark kommer naturligtvis nästan undantagslöst att höja den biologiska mångfalden i området 
eftersom det moderna åkerlandskapet är mycket utarmat. En anlagd våtmark i jordbrukslandskapet 
utökar antalet habitat i området oberoende av utformning. Givetvis är det önskvärt att också utforma 
våtmarkerna på ett sätt som optimerar mångfalden i det aktuella området. 
 

Denna utvärdering utgår från antagandet att artantalet trollsländor i de anlagda våtmarkerna som 
undersökts ger ett mått på våtmarkernas generella artrikedom. Samtidigt används de påträffade 
arternas indikatorpotential (jfmr Sahlén & Ekestubbe 2001; se även Bilaga 4) för att undersöka i 
vilken utsträckning ”kräsna” arter koloniserar nyanlagda våtmarker. Anledningen till att denna metod 
valts är, utöver de svårigheter som nämnts inledningsvis, den tidsram utvärderingen genomförts inom. 
Det finns dock kända nackdelar med att använda indikatorarter som extrapoleras till allmän biologisk 
mångfald. Trollsländor representerar dock en funktionell grupp som står högt upp i näringsvävarna 
och närvaron av många arter (och många individer) är därmed beroende av ett artrikt (och/eller 
individrikt) samhälle även på lägre trofinivåer. Som exempel på nackdelar med att använda endast en 
taxonomisk grupp i en undersökning som denna kan nämnas att artantalet trollsländor sannolikt inte är 
någon säker indikation på diversitet av våtmarksknutna fåglar. I en skånsk våtmark med hög 
häckningsfrekvens av fågel observerades inga trollsländor (T. Davidsson pers. medd.). Dock 
observerade Nolbrant (2003) i en nyligen utförd studie i anlagda våtmarker flest våtmarksfåglar där 
det också fångades flest evertebrater. Trollsländor har dock valts för att jämföra den biologiska 
mångfalden mellan de anlagda våtmarkerna inom de olika stödformerna p g a att denna metod varit 
realistisk att utnyttja för att praktiskt och väderoberoende kunna provta drygt 100 våtmarker över hela 
Sydsverige under samma tidsperiod (slutet av maj-juni) 2003.  
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Om man bortser från att alla arter inte separerats till artnivå hittades totalt 24 trollsländearter i 

undersökningen. Detta ska jämföras med att 22 respektive 23 arter hittades i olika skogsområden i 
Svealand av Sahlén & Ekestubbe (2001). Man skulle kunna invända att skogarnas fauna skiljer sig 
från slättbygdens fauna, men detta är inte fallet i någon stor utsträckning. Den gemensamma artpoolen 
(exklusive tillfälliga gäster) i hela södra och mellersta Sverige är omkring 40 arter. Av dessa är ca 8 i 
huvudsak knutna till rinnande vatten. Kvar blir drygt 30-talet arter som kan förekomma i många olika 
miljöer. Överlappningen mellan faunorna i jordbrukslandskapet och skogslandskapet är således hela 
75-80%. Därför kan det anses rimligt att jämföra sjöar i ett mosaiklandskap av skog och jordbruk med 
våtmarker i ett mer öppet, ensartat jordbrukslandskap. Om man betraktar den stora andelen 
generalister i Bilaga 4 (tabell 1; 42%) i anlagda våtmarker kan man anta att andelen specialistarter är 
lägre i nyanlagda våtmarker än i äldre vattensystem. Sannolikt är det så att våtmarkerna måste uppnå 
en högre ålder för att specialister ska kunna etablera sig i någon högre utsträckning.  

 
Det påträffades flera intressanta trollsländearter i undersökningen (indikatorarter för mångfald, 

fridlysta etc). Förekomst av dessa arter i de nyanlagda våtmarkerna visar att anläggning av våtmarker 
kan öka mångfalden i jordbrukslandskapet också avseende mer kräsna arter. Detta understryks 
ytterligare av att rödlistade arter hittas frekvent i våtmarker i jordbrukslandskapet anlagda inom de i 
denna undersökning utvärderade stödformerna. Sådana rödlistade arter innefattar fiskar, fåglar, 
groddjur, kärlväxter och bottenfaunaarter (bl a Brandt 2002, Ingvarsson 2002, Ekologgruppen 2003, 
Johansson 2003, Nolbrant 2003).  

 
Artrikedomen av trollsländor i de undersökta våtmarkerna var inte särskilt hög (medel 2,25 arter per 

våtmark, max 6). Jämfört med äldre vatten (sjöar) framstår det maximala artantalet 6 som mycket lågt 
då de artrikaste sjöarna hyser upp till 14 olika arter (Sahlén 1999). Däremot är samtliga undersökta 
våtmarker mycket unga och det finns få undersökningar gjorda som studerat artdiversitet i sådana 
vatten. En långtidsstudie av Moore (1991) i England vittnar om att de första fem arterna trollsländor 
kan etableras redan första året, men att ett verkligt högt artantal inte uppnås förrän efter kanske tio år. 
Den positiva korrelationen mellan våtmarkens ålder och antalet arter var därför väntad och tyder på att 
kolonisationen av en ny våtmarksfauna och -flora fortgår under en lång tidsperiod. I denna 
undersökning hittades inga samband som styrker att artsammansättningen nått fram till någon slags 
klimaxstadium ens i de äldsta våtmarkerna. Detta stöds av andra undersökningar, bl a Johansson 
(2003) som fann att artantalet i anlagda våtmarker i Hallands jordbrukslandskap (mätt som artantal av 
makroevertebrater och som Shannons diversitetsindex) var väldigt variabelt i våtmarker yngre än 14 
månader men att det sedan stadigt höjdes upp till 40 månaders ålder, som var den äldsta våtmarken i 
studien. 

 
Att våtmarkernas ålder har betydelse för den biologiska mångfalden understryks av att de olika 

utvärderade stödformerna genererade olika mångfald. Miva och Lmiva utan projektstöd hade i 
allmänhet högre artrikedom än våtmarker inom LIP och med projektstöd. Förklaringarna kan 
naturligtvis vara flera, men det troligaste är att Miva-våtmarkerna dels är generellt äldre, och dels att 
både Miva och Lmiva utan projektstöd är mer ospecifika stödformer som medger anläggning av 
våtmarker på ett ”friare” sätt, dvs i mer variabla miljöer vilket kan generera fler arter.  

 
Resultaten indikerar att närheten till skog kan vara av stor betydelse för artsammansättningen i 

våtmarker. Skog i närområdet och i avrinningsområdet tycks höja artantalet signifikant. Det är rimligt 
att anta att den artpool som finns i ett sydsvenskt skogsområde skiljer sig från den artpool som finns i 
ett jordbruksområde (jmfr Sahlén 1999). Typiska ”skogsarter” kommer att påträffas i våtmarker som 
ligger i anslutning till skog men saknas i våtmarker belägna helt i ett jordbrukslandskap. 
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Gränsområden (övergången skog - jordbruksmark) är artrikare än de enskilda ekosystemtyperna 
(enligt klassisk ekologisk teori), vilket också visats i många studier (t ex Sahlén 1999 och referenser 
däri). Ett enkelt sätt att få högre artantal i anlagda våtmarker skulle vara att placera dem i områden där 
det också finns några partier skog kvar eller i bryt/kantzoner mellan olika landskapstyper, men detta 
kanske förfelar syftet eftersom det är jordbrukslandskapet som förlorat en stor del av sina våtmarker 
och tillhörande fauna. Detta är också ett exempel på de olika motsatsförhållanden som kan finnas 
mellan olika organismgrupper där närhet till skog står i konflikt med de krav som exempelvis vissa 
fåglar (vadare) har. Studier har visat att 40-60% av de flesta vadarearters bo plundras om utkiksplatser 
(träd, ledningar, byggnader) finns nära våtmarken, och förhöjd predation noterades då utkiksplatserna 
befann sig ända upp till 200 m från häckningsområdena (Berg m fl 2002). Det är här viktigt att påpeka 
att närvaron av skog eller buskar vid en våtmark (kan utgöra endast en liten del av stranden) i 
trollsländesammanhang genererar fler arter, inte för att ”skogsarter” plötsligt skulle flytta in, utan på 
grund av de vuxna exemplarens ekologi. Skogen kommer att erbjuda föda (i form av insekter knutna 
till träden; i sig en högre biologisk mångfald), övernattningsplatser och utsiktsplatser för de vuxna 
djuren, strukturer som saknas helt vid en våtmark utan träd. 

 
Eftersom mångfaldsbegreppet omfattar alla organismgrupper som ofta har motstående habitatskrav 

kan man inte enkelt ta fram kriterier för en optimal ”mångfaldsvåtmark”. Däremot kan man, 
åtminstone till viss del, skapa habitat som man med nuvarande kunskapsläge vet gynnar olika 
organismgrupper eller, i särskilda fall, enskilda arter. Olika våtmarker med olika utformning och 
vattenregim inom ett område är förmodligen det effektivaste sättet att höja den biologiska mångfalden 
i området. För att få hög biologisk mångfald i ett område bör man alltså sträva efter att ha hög 
mångfald avseende våtmarkers utformning (Ekologgruppen 2003). Dammar och våtmarker i 
odlingslandskapet har visats vara av större betydelse för den akvatiska mångfalden i ett område 
jämfört med åar, bäckar och diken (Williams m fl 2004). I utvärderingen har det emellertid inte varit 
möjligt att bedöma de olika stödformerna utifrån ett sådant perspektiv även om man skulle kunna 
spekulera i att LIP-våtmarkerna som anlagts på ett mera lokalt område skulle ha större potential till att 
öka den biologiska mångfalden inom just detta område jämfört med om våtmarkerna sprids ut över ett 
större område. Men med hänsyn till den ringa åldern på samtliga våtmarker i utvärderingen kan inte 
detta verifieras förrän om kanske 5-10 år. 

  
Möjligen kan det förmodas att projekt riktade mot näringsämnesavskiljning inom lokala områden 

(motsvarande LIP-projekten) skulle ha en begränsad effekt på hög biologisk mångfald om de höga 
näringshalterna leder till syrefria förhållanden, tillväxt av trådformiga alger mm (jmfr Tonderski m fl 
2002). Trådalger kan t ex effektivt utarma kärlväxtfloran i våtmarker (Thiebaut & Müller 1998) och 
tycks även påverka evertebratfaunan negativt (Nolbrant 2003). Utifrån mätningar i tre skånska 
dammar menade Ekologgruppen (2003) att mycket högt näringsbelastade dammar kan ha en lika hög 
artrikedom av växter och djur som traktens naturliga vattenmiljöer (det har också utförts studier som 
indikerar att en hög biologisk mångfald t o m gynnar näringsavskiljning; Engelhardt och Ritchie 
2001). Inte heller i denna utvärdering syns några entydiga motsatsförhållanden till att en hög biologisk 
mångfald skulle motverkas av höga näringshalter i våtmarken. Vi fann inga samband mellan vare sig 
totalkväve- eller totalfosforhalter och antalet trollsländearter. Ett negativt samband mellan antalet 
trollsländearter och näringsämnesbelastningen observerades dock men eftersom belastningen är 
korrelerad till andelen åkermark kan detta tänkas bero på mindre andel skog i avrinningsområdet. 

 
En viktig faktor som påverkar våtmarkens åldrande är våtmarkens skötsel. Avsaknad av skötsel 

leder till igenväxning av klonbildande växter som vass och rörflen. Nolbrant (2003) noterade att i 3 av 
6 undersökta anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet (1995-1997) är igenväxning ett faktiskt eller 
kommande problem. I utvärderingen observerades att omkring en tredjedel av samtliga drygt 100 
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undersökta våtmarker saknade skötsel (ingen skillnad mellan stödformerna). Detta medför naturligtvis 
att risken är hög för igenväxning. I en nyligen genomförd studie visades att våtmarker med en 
släntlutning på mellan 1:3 och 1:4 löpte större risk att växa igen jämfört med våtmarker med antingen 
flackare eller brantare stränder (Feuerbach 2003). Orsaken uppges vara att dessa strandzoner blir svåra 
att sköta maskinellt, samtidigt som de ger tillräckligt långgrunda partier för beståndsbildande 
klonväxter att etablera och sprida sig i våtmarken. En brantare strand minskar strandzonens bredd och 
därmed övervattensväxternas etablerings- och spridningsmöjligheter, medan en flackare strandzon gör 
det möjligt med effektiv skötsel. Av de slumputvalda våtmarkerna var mellan 17 och 28%, beroende 
på stödform, utformade med en släntlutning inom detta intermediära intervall (1:3-1:4), vilket 
indikerar risk för igenväxning och därmed en försämrad biologisk mångfald på längre sikt. 
Projektstödsvåtmarkerna hade störst andel med intermediär strandlutning (28%) och därmed är drygt 
var fjärde projektstödvåtmark högriskobjekt vad gäller igenväxning. Det är också anmärkningsvärt att 
37% av projektstödsvåtmarkerna har brukad mark mindre än 5m från vattnet. Frånvaro av skyddszoner 
runt våtmarkerna anses vara negativt både för retention (ökad erosion, ytavrinning) och för den 
biologiska mångfalden i området. Brukningsfria zoner, som hävdas med slåtter eller bete, är viktiga 
inte bara för den akvatiska mångfalden utan har också stor betydelse för den terrestra floran och 
faunan. Skapandet av sådana miljöer bör ses som en integrerad del av våtmarksanläggandet. 
Anläggning av våtmarker inom LIP verkar i större utsträckning ha lett till att skyddszoner skapats, 
vilket också indikeras av att det för LIP-våtmarkerna finns en större skillnad mellan ersatt yta och 
uppmätt maximal vattenyta, jämfört med projektstödsvåtmarkerna. 

 
En annan faktor som kan ha stark negativ påverkan på den biologiska mångfalden i våtmarker är 

förekomst av fisk och kräftor. Flera studier har visat effekten av kräftor på framför allt vegetationen (t 
ex Nyström och Strand 1996). Fisk påverkar framför allt evertebrater genom direkt predation 
(Nolbrant 2003) och även fågelpopulationen indirekt via födokonkurrens (Wagner och Hansson 1998). 
Dessutom kan fisk även effektivt reducera vegetation i anlagda våtmarker framför allt gäller detta 
inplanterad gräskarp. Det är mycket svårt att utan elfiske med säkerhet fastställa om en våtmark saknar 
fisk, och uppgifterna om fisk (och kräftor) från de slumputvalda våtmarkerna får anses som osäkra, 
och är troligtvis underskattningar. I minst 11% av de slumputvalda våtmarkerna fanns kräftor 
inplanterade, medan fisk fanns konstaterad i minst 26% av våtmarkerna.  

 
Våtmarksundersökningarna visade att artantalet trollsländor ökade med ökad 

vegetationskomplexitet. Resultatet av komplex vegetation blir en tredimensionell struktur i våtmarken 
som möjliggör fler arters existens genom att den rymmer fler nischer. Sambandet mellan kärlväxter 
och trollsländor är känt sedan tidigare (Buchwald 1992, 1994, Buchwald & Schmidt 1990, House 
1991, Sahlén & Ekestubbe 2001), men gäller också andra evertebratgrupper (Brose 2003). 

 
Den enskilt viktigaste utformningsfaktorn som av många forskare anses avgöra den biologiska 

mångfalden i en våtmark är storleken (jmfr Tonderski m fl 2003). Flera studier har indikerat detta, 
framför allt när det gäller fågel (Berg m fl 2002). Stora våtmarker har möjlighet att rymma flera 
sinsemellan mycket olika habitat, som inte kan uppträda samtidigt i en mindre våtmark. Av de 
slumputvalda våtmarkerna är 20 respektive 10 % av Miva- och projektstödsvåtmarkerna större än 5 ha 
medan inga LIP-våtmarker är större än 5 ha. Detta indikerar att framför allt Miva men även 
projektstödet har goda förutsättningar att gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet 
åtminstone avseende fågel. Storlek på våtmarken påverkade i denna undersökning inte mångfalden 
trollsländor och storlekens oberoende har också visats för dykarskalbaggar (Lundkvist 2003a, b). Dock 
fann Lundkvist att permanenta våtmarker hyser fler arter än temporära och det är rimligt att anta att 
detta gäller även för trollsländor då endast få arter är kända att kunna överleva torrperioder (Johansson 
& Nilsson 1991, Corbet 1999).  
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De slutsatser som kan göras i utvärderingen beträffande biologisk mångfald är: 
 
• Det fanns inget samband mellan antalet trollsländearter och syftet för våtmarken. Våtmarker med 

biologisk mångfald som uttalat syfte hade alltså inte högre artantal av trollsländor. 
 
• De enskilda våtmarkerna är generellt artfattiga avseende trollsländor med ett maximalt artantal på 

6 arter i en enskild våtmark. Den låga artrikedomen beror förmodligen på de utvärderade 
våtmarkernas genomgående låga ålder. 

 
• Den gemensamma artpoolen avseende trollsländer i de undersökta våtmarkerna är relativt sett hög 

och jämförbar med undersökningar av äldre vatten i skogslandskap vilket indikerar att 
våtmarkerna har potential att utveckla en hög biologisk mångfald. Detta styrks också av att flera 
indikatorarter för biologisk mångfald påträffades i inventeringen av trollsländor, varav en art 
dessutom är uppsatt på EUs habitatdirektiv (påvisar skyddsvärd lokal). 

 
• Våtmarker anlagda inom Miva och Lmiva kan bedömas ha större potential för en hög biologisk 

mångfald jämfört med våtmarker anlagda inom LIP- och projektstöd. Orsaken är att Miva-
våtmarkerna generellt är betydligt större, samt att både Miva och Lmiva är mer ospecifika 
stödformer jämfört med LIP- och projektstödsvåtmarkerna som i högre utsträckning är inriktade 
mot en effektiv näringsavskiljning. Dessutom var artantalet av trollsländor högre i Miva- och 
Lmivavåtmarkerna vilket emellertid kan bero på att dessa våtmarker är äldre. Skillnaden i artantal 
mellan stödformerna återspeglar därför inte med säkerhet bestående skillnader. 

 
• En rik vegetationsstruktur (hög komplexitet) i våtmarken genererar hög biologisk mångfald 

avseende trollsländor. 
 
• Våtmarker i övergångszoner mellan olika landskapstyper (t ex skog- och jordbruksmark) tycks 

vara artrikare än våtmarker i de enskilda landskapstyperna avseende trollsländor. 
 
• Det kunde inte påvisas att en hög näringshalt i en våtmark missgynnade en hög biologisk 

mångfald i samma våtmark avseende trollsländor. 
 
• En tredjedel av våtmarkerna anlagda inom LIP, projektstöd och Miva riskerar att växa igen på 

grund av avsaknad av skötsel samt olämplig kantlutning. 
 
• Projektstödsvåtmarker har i hög utsträckning brukad mark mindre än 5 m från vattnet, vilket 

missgynnar mångfalden i området. 
 
 

Nationella miljömål 
 
De nationella miljömål som kan kopplas till denna utvärdering är ”Ingen övergödning” och 
”Myllrande våtmarker”. Av de nationella delmålen identifieras ”Minskade utsläpp av 
fosforföreningar” och ”Minskade utsläpp av kväveföreningar till havet” som direkt kopplade till 
undersökningen. 
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Vår uppfattning, med stöd av resultaten i denna utvärdering, är att anlagda våtmarker i 
jordbrukslandskapet både har en hög potential att reducera näringsämnen (främst kväve) till nedströms 
recipienter och en hög potential att skapa miljöer med hög biodiversitet i ett våtmarksfattigt landskap.  

 
När det gäller potential att avskilja kväve visar utvärderingen att rätt placerade våtmarker i 

landskapet kan reducera kvävetransporten till havet med över 500 kg per ha och år (beräknat på 
uppmätt våtmarksyta). Detta är 2,5 gånger högre än den av Jordbruksverket angivna målsättningen på 
200 kg N per ha och år. De våtmarker som anlagt mellan 1996 och 2002 inom de olika utvärderade 
stödformerna uppvisar emellertid en genomsnittligt mycket begränsad avskiljningskapacitet av kväve 
till havet på mindre än 100 kg per ha och år motsvarande endast lite drygt 300 ton N på 3 300 ha ersatt 
våtmarksyta. Det finns därför anledning till att se över de prioriteringsgrunder/riktlinjer som idag 
tillämpas för främst våtmarker som anläggs med LBU-stöd (sådana riktlinjer håller på att tas fram av 
Jordbruksverket). De 6 000 ha våtmarker som avses återskapas eller restaureras inom Miljö- och 
Landsbygdsprogrammet fram till 2006 förväntas enligt Jordbruksverkets schabloner minska 
kväveläckaget med ca 1200 ton per år. Med nuvarande riktlinjer, utifrån resultaten i utvärderingen, 
effekten kanske endast skulle vara knappt 600 ton. Utvärdering tyder emellertid på att potentialen för 
anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet med förbättrade riktlinjer och anläggningsprinciper, skulle 
kunna vara hela 3 000 ton kväve per år för de 6 000 ha våtmarkerna under förutsättning att dessa ha 
motsvarar våt yta motsvarande uppmätt våtmarksyta i denna studie. Detta torde vara ett signifikant 
bidrag till de 20 000 ton N årligen som skall minskas belastningen (30%) på havet med avsikt att nå en 
målnivå på 47 000 ton år 2010. De 12 000 ha våtmarker som planeras att anläggas i 
jordbrukslandskapet för att tillgodose miljömålet ”Myllrande våtmarker” fram till 2010 kan också 
förväntas bidra till en reducerad kvävetransport till havet i storleksordningen 50 – 100 kg N per ha och 
år, motsvarande 600 till 1 200 ton. 

De undersökta våtmarkerna reducerade även fosfor men i relativt begränsad omfattning, 0,2 – 12 kg 
fosfor per ha våtmarksyta. Detta beror på att generellt sett är det diffusa läckaget av fosfor från 
jordbruksmark lågt i jämförelse med hur mycket kväve som läcker. Våtmarker har i andra 
sammanhang visat sig ha mycket god förmåga att reducera fosfor men främst då våtmarken är 
punktkällsbelastad eller mottar vatten med hög andel partikulärt bunden fosfor.  

 
Miljömålet myllrande våtmarker innebär att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 

funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Enligt riksdagen 
innebär detta bl. a. att det i framtiden ska finnas våtmarker med bevarad biologisk mångfald samt att 
hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så att 
långsiktigt livskraftiga populationer säkras. Att det i framtiden ska finnas våtmarker med bevarad 
biologisk mångfald innebär således att det idag finns våtmarker som hyser denna mångfald. Detta är 
sällan fallet vid nyanläggning av våtmarker, då man från början inte har någon mångfald alls (eller 
terrester mångfald). Nyskapandet av våtmarker höjer därmed mångfalden i jordbrukslandskapet 
oavsett hur många eller hur få arter som koloniserar dem. Däremot kan man utifrån denna 
undersökning inte dra slutsatsen att anläggning av nya våtmarker skulle öka mångfalden i ett 
varierande landskap som också hyser naturliga våtmarker, sjöar och vattendrag. Artantalet organismer 
i nyanlagda våtmarker är generellt sätt lågt (medelantalet trollsländearter var till exempel mellan 1,6 
och 3,8 arter per våtmark beroende på stödform; i samtliga tidigare undersökta sjöar var medelantalet 
6,5 eller högre) och man kan idag inte säga när eller om anlagda våtmarker någonsin erhåller artantal 
lika höga som naturliga miljöer. Däremot visar undersökningen tydligt att åtminstone vissa hotade 
arter verkligen kan dra nytta av de nya vattnen och därmed öka sina populationer till storlek och antal. 
Detta är kanske det mest positiva vad gäller våtmarkernas roll för den biologiska mångfalden. När 
samtliga våtmarker som enligt planerna ska anläggas står färdiga och är koloniserade av olika 
organismer kommer de otvivelaktigt att öka spridnings- och överlevnadsmöjligheten för en stor del av 



Utvärdering av anlagda våtmarker 
__________________________________________________________________________________________ 

 61

artpoolen i landskapet. Man bör i dagsläget dock inte dra några alltför säkra slutsatser då de flesta 
organismers spridningsförmåga och habitatspreferenser inte är kända. Vad man dock kan säga är 
följande: Olika organismgrupper kräver oftast helt olika faktorer för sin överlevnad och att därmed 
anlägga samtliga våtmarker efter ett enda koncept är inte rätt väg att gå. En tidig planering av vilka 
organismgrupper eller arter man vill gynna i en specifik blivande våtmark bör få styra utformningen av 
densamma. 

 
Mycket arbete återstår för att till fullo förstå våtmarkens roll som verktyg i miljöarbetet. Det kan 

konstateras att utvärderings- och uppföljningsarbetet inom samtliga stödformer (med enstaka undantag 
för vissa LIP-projekt), varit grovt lågprioriterat och underfinansierat och att fortsättningsvis till sådant 
arbete styra resurser och medel för att vi i framtiden ska kunna utnyttja våtmarkens fulla potential både 
avseende näringsämnesavskiljning och biologisk mångfald och därigenom nå upp till de högt ställda 
miljömålen. 
 
 
Referenser 
 
 
Berg, Å., Gustafsson, T., Cronert, H. och Nilsson, D. 2002. Skötsel av strandängar och andra våta 

fodermarker – kunskaper och problem. Konferenssammanfattning HagmarksMistra, Uppsala, 5 
mars 2002. 

Bernes, C. (red.) 1994. Biologisk mångfald i Sverige. En landstudie. Naturvårdsverket monitor 14. 
Brandt, R. 2002. Dammar Hörbyån 1999 - 2001 - Slutredovisning av delprojekt "vattenvårdande 

åtgärder för Hörbyån" inom det lokala investeringsprogrammet för Hörby 1999-2001. Hörby 
kommun Rapport 2002-6. 

Brose, U. 2003. Bottom-up control of carabid beetle communities in early successional wetlands: 
mediated by vegetation structure or plant diversity? Oecologia 135: 407-413. 

Buchwald, R. 1992. Vegetation and dragonfly fauna - characteristics and exampels of biocenological 
field studies. Vegetatio 101: 99-107. 

Buchwald, R. 1994. Experimental studies of habitat selection and biotope preference in Ceriagrion 
tenellum De Villers, 1789 (Coenagrionidae, Odonata). Zoologische Jahrbücher Abteilung für 
Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere 121: 71-98. 

Buchwald, R. and Schmidt B (1990) Der Kleine Blaupfeil (Orthetrum coerulescens, Odonata) in 
Südbaden: Spezielle Untersuchungen zu ökologischen Ansprüchen, Populationsdynamik und 
Gefährdung. Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz E. V. 
Freiburg im Breisgau 15: 109-144. 

Corbet, P. S. 1999. Dragonflies – Behaviour and Ecology of Odonata. Harley Books, Colchester. 
Duelli, P. och Obrist, M.K. 2003 Regional biodiversity in an agricultural landscape: the contribution 

of seminatural habitat islands. Basic and Applied Ecology 4 (2): 129-138 2003. 
Ekologgruppen 2002. Presentation av Kävlinge-Å-projektet. Hemsida 

http://www.ekologgruppen.com/KAVLINGE/default.htm 
Ekologgruppen 2003. Biologi och vattenkemi i nya dammar; undersökningar 2000-2002 slutrapport. 

www.ekologgruppen.com/htmlife/rapporter.htm  
Engelhardt, K. A. M. och Ritchie, M. E. 2001 Effects of macrophyte richness on wetland ecosystem 

functioning and services. Nature 411: 687-689. 
Feuerbach, P. 2003. Dolumentation av våtmarkers åldrings – och mognadsförlopp. Rapport 

Jordbruksverket, november 2003. 
House, N. L. 1991. Oviposition Preferences of Dragonflies and their Influence on Larval Distribution. 

M. Sc. thesis, Acadia University, Wolfville. 
Ingvarsson, P. 2002.  Biologisk mångfald och kvävereduktion i Laholms kommun. Examensprojekt, 

Inst. Teknik, Högskolan i Kristianstad. 
Johansson, M. 2003. Biodiversity among macroinvertebrates in newly constructed wetlands. Exam 

project in Biology. Halmstad University. 



Utvärdering av anlagda våtmarker 
__________________________________________________________________________________________ 

 62

Jordbruksverket, 2002. Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik Jordbruksverket Rapport 2002:2 
Moore, N. W. 1991. The development of dragonfly communities and the consequences of territorial 

behaviour: A 27 year study on small ponds at Woodwalton Fen, Cambridgeshire (England), 
UK. Odonatologica 20: 203-232. 

Nolbrant. P. 2003. Naturvärden i några småvatten i södra Halland - Uppföljning efter 
biotopförbättrande åtgärder på Lilla Böslid. Hushållningssällskapet Halland/Länsstyrelsen Halland. 

Nyström, P. och Strand, J. A. 1996. Crayfish grazing on aquatic macrophytes, and the importance of 
macrophyte life stage, temperature and crayfish species. Freshwater Biology, 36: 673-682. 

Sahlén, G. & Ekestubbe, K. 2001. Identification of dragonflies (Odonata) as indicators of general 
species richness in boreal forest lakes. Biodiversity and Conservation 10: 673-690. 

Sahlén, G. 1996. Sveriges trollsländor. Fältbiologernas förlag, Sollentuna. 
Sahlén, G. 1999. The impact of forestry on dragonfly diversity in Central Sweden. The international 

journal of Odonatology 2: 177-186. 
Thiebaut, G & Müller S 1998. The impact of eutrophication on aquatic macrophyte diversity in 

weakly mineralized streams in the Northern Vosges mountains (NE France). Biodiversity and 
Conservation 7: 1051-1068. 

Tonderski, K., Weisner, S. E. B., Landin, J., Oscarsson, H. 2002. Våtmarksboken. VASTRA Rapport 
3, Vattenstrategiska forskningsprogrammet, Göteborgs Universitet. Bokakademien AB, 
Linköping. 2002. 

Wagner, B. M. A. och Hansson, L-A. 1998. Food competition and niche separation between fish and 
Red-necked grebe (Podiceps grisegena). Hydrobiologia 368:75-81. 

Williams, P., Whitfield, M., Biggs, J., Bray, S., Fox, G., Nicolet, P. and Sear, D. 2004. Comparative 
biodiversity of rivers, streams, ditches and ponds in an agricultural landscape in Southern 
England. Biological Conservation 115 (2): 329-341. 

 
 
 
 
 



Utvärdering av anlagda våtmarker 
__________________________________________________________________________________________ 

 63

8. Utredningar och uppföljningar 
vilka omfattar våtmarker som ingår i 
utvärderingen 
 
Utvärderingar och undersökningar 
 
Backlund, K., Johansson, L. & Svensson, J-E. 2001. Invertebrates in constructed ponds in the 
Gullmarn catchment. Poster visad på dammkonferens i Lund 2001 och på Oikosmöte i Göteborg 2002. 
 
Dahlberg, J. 2001. Betydelsen av dammålder och undervattenvegetation för denitrifikation i anlagda 
våtmarker/dammar i Skåne. Examensarbete i Biologi. Lunds universitet.  
 
Davidsson, T., Wedding, B. och Holmström, K. 2003. Segeå-projektet - Uppföljning av 50 dammar. 
Ekologgruppen Landskrona på uppdrag av  Segeåns Vattendragsförbund. 
 
Eriksson, P. 2001. Våtmarker i odlingslandskapet. Kävlingeåprojektet. Utvärdering av Etapp I och II. 
Lunds kommun. 
 
Feuerbach, P. 2003. Dokumentation av våtmarkers åldrings- och mognadsförlopp. 
Hushållningssällskapet Halland. 
 
Hagström, J. 2000. Sker det någon retention av närsalter i tre av de nyanlagda våtmarkerna inom 
Örekilsälvens avrinningsområde ? Examensarbete, Avd. för miljövet. programutbildning, Göteborgs 
Universitet 
 
Herrmann, J. och Thorén, A.-K. 2003. Biologisk mångfald i Kalmar Dämme 1997/98 - kolonisation av 
växter, bottenfauna, fiskar och fåglar. Rapport 2003:11, Inst. Biologi och Miljövet., Högskolan i 
Kalmar. 
 
Herrmann, J., Petersson, J. och Lindberg, G. 2002. Handledning för uppföljning av våtmarker/dammar 
i projekt "Framtid Gamlebyviken". Meddelande nr 2002-14, Inst. Biologi och Miljövet., Högskolan i 
Kalmar 
 
Ingvarsson, P. 2002.  Biologisk mångfald och kvävereduktion i Laholms kommun. Examensprojekt, 
Inst. Teknik, Högskolan i Kristianstad. 
 
Jensen, K. & Hammarström, P. 2004. Svedala kommun – Uppföljning Damm C och A. Slutrapport 
provtagning. Lund 2004-03-01. SWECO VIAK AB. 
 
Johansson, M. 2003. Biodiversity among macroinvertebrates in newly constructed wetlands. Exam-
project in Biology. School of business and engineering, Halmstad University 
 
Kivisrand, H. 2003. Syre- och fosforhalter i dammar inom Örekilsälvens avrinningsområde. 
Examensarbete 20p, Miljövetarprogrammet, Göteborgs universitet. 43 s. 
 



Utvärdering av anlagda våtmarker 
__________________________________________________________________________________________ 

 64

Nolbrant, P. 1998. Fauna och flora i några nyanlagda småvatten i Kalmar och Skåne län 1998. 
Jordbruksverket/Hushållningssällskapet Halland. 
 
Nolbrant. P. 2002. Källstorps våtmark - en inventering av amfibier och vattenlavande evertebrater 
2001. Rapport 2002:1 MHK, Falkenbergs kommun 
 
Nolbrant. P. 2003. Naturvärden i några småvatten i södra Halland - Uppföljning efter 
biotopförbättrande åtgärder på Lilla Böslid. Hushållningssällskapet Halland/Länsstyrelsen Halland. 
 
Petersson, J. 2000. Framtid Gamlebyviken - Utvärdering av vattenprovtagning 1999. Miljö- och 
byggnadskontoret, Västerviks kommun. 
 
Svenland, C., Hagström, J., Tonderski, K. 2001. Reduktion av närsalter och partiklar. Projektets 
utvärderings- och mätprogram. Projekt våtmarker och skyddszoner inom Gullmarns 
avrinningsområde. I "Dokumentation från våtmarkskonferens". Hensbacka Herrgård 15 - 16 okt. 2001. 
 
Thorén, A.-K. 2003. Ureaomvandling och dess betydelse för kvävereduktionen i en våtmark: fallet 
Kalmar Dämme. Rapport 2003:10, Inst. Biologi och Miljövet., Högskolan i Kalmar. 
 
Tonderski. K. och Lindström. G. (under bearbetning) Anlagda våtmarker i Gullmarns avrinningsområde - 
vattenkemisk utvärdering 2000-2001. VASTRA Working paper., Linköpings universitet/SMHI. 
  
 

Allmänna projektredovisningar (ej utvärderingar) 
 
Brandt, R. 2002. Dammar Hörbyån 1999 - 2001 - Slutredovisning av delprojekt "vattenvårdande 
åtgärder för Hörbyån" inom det lokala investeringsprogrammet för Hörby 1999-2001. Hörby kommun 
Rapport 2002-6. 
 
Holmström, K.  och Davidsson, T. 2003. Segeå-projektet - Etapp 1 - Slutrapport. Ekologgruppen 
Landskrona på uppdrag av  Segeåns Vattendragsförbund. 
 
Lindberg, G. 2001. Utvecklingsprojekt "Framtid Gamlebyviken". Slutrapport 1998-2000, Västerviks 
kommun. 
 
Svenland, C. 2002. Projekt Våtmarker och skyddszoner. Projektredovisning. Dals-Eds Munkedala och 
Färgelanda kommuner. 
 
 
Andra intressanta våtmarksrapporter över våtmarker ej 
ingående i utvärderingen 
 
Davidsson, T., Hammar, J., Holmström, C., Reuterskiöld, D. och Wedding, B. 2003. Biologi och 
vattenkemi i nya dammar - Uundersökningar 2000-2002. Slutrapport. Ekologgruppen Landskrona på 
uppdrag av  Höjeåprojektet och Kävlingåprojektet, Region Skåne och WWF.  
 
Fleischer, S., Paludan, C., Alexeyev, F., Drews, H., Fuglsang, A., Khaliouk, N., Kindt, T., Kowalski, 
P., Moos, M., Radlowski, A., Strömfors, G., Westberg, V. & Wolter, K. 2000. Bernet Theme Report: 
Wetland Management. - Baltic Eutrophication Regional Network. 45 p. ISBN 87-7343-429-9. 



Utvärdering av anlagda våtmarker 
__________________________________________________________________________________________ 

 65

 
Wedding, B. 2003. Dammar som reningsverk - Den spännande fortsättningen. Mätningar av 
näringsämnesreduktion i nyanlagda dammar 1993-2002. Ekologgruppen Landskrona. 
 
(med förbehåll för att vissa rapporter kan ha missats i sammanställningen ovan) 
 

 



Bilaga 1 
__________________________________________________________________________________________ 

 1

Bilaga 1. Registrering av datamaterialet 
 
Våtmarksutvärderingen har resulterat i 2 st dataregister, ett för våtmarker med EU-stöd och ett för 
våtmarker med LIP. Registren har tillhandahållits Naturvårdsverket och Jordbruksverket i samband 
med rapportering 2003-03-03. 
 

De parametrar som dokumenterades i registret beträffande våtmarkernas läge, utseende, kostnader, 
mätningar mm listas nedan med förklaring i förekommande fall. Det skall tilläggas att för majoriteten 
av våtmarkerna saknas den mesta informationen då denna helt enkelt inte funnits vara dokumenterad. 
För de de drygt 100 våtmarkerna som slumputvalt och mera utförligts dokumenterats i utvärderingen 
finns ett separat register. 

 
Signatur (Uppdragstagarens egen diarieföring och numrering) 
Våtmarkens namn  
Län (Länsbokstav) 
Kommun 
Koordinater (våtmarkens läge i geografin) 

Koordinatsystem (Block, Rikets nät, Lokalt) 
Stödform (Miva. Projektstöd, LIP) 

Lmiva (ja/nej) 
Kontaktperson (uppgiftslämnaren) 
 Kontakttelefon (uppgiftslämnaren) 
Finns karta (ja, om finns) 
Fastighetsbeteckning 
Kostnader för anläggning i kr (inkluderat alla kostnader för våtmarken inkl stöd) 
Markersättning kr (om sådant utgått) 
Stöd i kr eller procent (ek. belopp för vilket våtm. anslagits bidrag från EU resp. LIP) 
 
Anläggningsår 
Anläggningsmånad 
Slutbesiktigad (ja, om uppgift att våtmarken officiellt har slutbesiktigats) 
Antal våtmarker ingående i stöd (Antal registrerade poster överensstämmer inte helt med 

antal våtmarker även om detta varit vår strävan). En post kan i enstaka fall vara mer än 
en våtmark eller vanligare, endast del av våtmark, som följaktligen omfattar mer än en 
post. 

 
Avrinningsområdets storlek (ha) 
Ersatt yta (ha; den yta för vilket stöd utgått) 
Våtmark (ha; Våtm. egentliga yta till skillnad från Ersatt yta) 
Uppskattad medelvattenvolym (m3) 
Avstånd till havet (km) 
Uppströms större sjö (ja, om anges i underlag) 
Andel jordbruksmark i avrinningsområdet (%) 
Tidigare markanvändning (Åker, Bete, Skog, Övrig) 
Maxdjup (m) 
Medeldjup (m) 
Våtmarkstyp (Permanent, Ej permanent, Intermediär) 
Läge mot vattendrag (I vattendrag, Vid Sidan, dvs delflöde, Dräneringsrör) 
Konstruktion (Vallning, Dämning utan vallning, Grävning, Övrig) 
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Skötsel av våtm. eller dess omgivning enligt beslut (Bete, Slåtter, Vattenreglering, nej om 
anges att skötsel ej ingår) 

Syfte med våtm. (Näringsreduktion, Utjämning, Biol. Mångf., Bevattn., Viltvatten) 
 
Mätning i våtmarken av 
Retention (ja, om mätningar finns för en eller flera substanser) 
Metaller (ja, om vattenprov avseende detta tagits, kan vara ett enstaka prov) 
Kväve (ja, om vattenprov avseende detta tagits, kan vara ett enstaka prov) 
Fosfor (ja, om vattenprov avseende detta tagits, kan vara ett enstaka prov) 
Suspenderat material (ja, om vattenprov avseende detta tagits, ev. enstaka prov) 
Flöde (ja, om någon form av mätningar gjorts) 
 
Undersökning av biologisk mångfald (ja, om någon form av undersökning gjorts) 
Växter (KvaLitativt/KvaNtitativt) 
Bottenfauna (Bottenhugg, Aktiv fauna, Håvning, KvaLitativt) 
Fisk (Elfiske, Nät, KvaLitativt) 
Amfibier (KvaLitativt/KvaNtitativt) 
Fågel (KvaLitativt/KvaNtitativt) 
Rödlistade arter funna? (ja, om finns rapporterad) 
Diversitetsindex (ja/nej, finns det statistiskt bearbetbart material) 
 
Övrigt 
 
Registren med våtmarksdata finns tillgängliga på Våtmarkscentrum, Högskolan i Halmstad, för den 
som ytterligare önskar fördjupa sig i det omfattande materialet. 
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Bilaga 2.  Bedömning av den aktiva 
våtmarksytan (hydraulisk effektivitet) i några 
utvalda våtmarker 

 
Hydraulisk effektivitet 
 
En viktig faktor för hur effektiv en våtmark är avseende näringsämnesavskiljning är dess hydrauliska 
effektivitet (Persson 1999). Med detta menas hur stor del av våtmarkens yta som i realiteten utnyttjas 
för näringsrening. Detta styrs till stor del av hur våtmarken är utformad, in- och utloppens läge samt 
hur vegetationen påverkar strömningsförhållandena i våtmarken genom t ex kanalisering av växter. Ett 
hög grad av kanalisering medför att våtmarkens yta utnyttjas dåligt och vattnet strömmar endast över 
en begränsad yta. Samma effekt blir det av att inflöde och utflöde ligger i nära anslutning till varandra 
och "kortsluter" vattenflödet. Resultatet blir en dålig hydraulisk effektivitet. 

 
Inom ramen för befintlig utvärdering uppdragades åt DHI, Växjö, att kontrollera ett mindre antal (4 

LIP-objekt och 3 projektstöd i Skåne och Halland) av de i utvärderingen ingående våtmarksobjekten. 
DHI utvecklade för detta ändamål specifika strömningsmodeller för de utvalda objektens specifika 
topografi. Detta uppdrag redovisas i denna bilaga. 

 
Med erhållen topografisk beskrivning av våtmarkerna byggdes lättåskådliga strömningsmodeller 

upp med hjälp av MIKE21-systemet. Detta innebär, enkelt uttryckt, att våtmarkernas bottennivåer 
beskrevs med horisontella rutnät, s k grid-indelning. När geometrierna byggts upp utfördes 
hydrauliska simuleringar och därefter studerades flödesmönstren i våtmarkerna. Vegetationens 
påverkan på strömningsmönstret beaktades i modellerna genom ansatt bottenråhet (stor råhet där 
växter förekommer). 

 
För att kontrollera och kvantifiera den hydrauliska effektiviteten i våtmarkerna utfördes 

simuleringar med advektion/dispersions-modulen (som beskriver spridning av lösta konservativa 
ämnen), vilket kan jämföras med fältmässiga spårämnesförsök. Resultaten av dessa beräkningar låg till 
grund för beräkning av nyckeltalet hydraulisk effektivitet, λ (Persson, 1999) där ett högt λ-värde anger 
en hög hydraulisk effektivitet och därmed en hög potential för näringsavskiljning. 

 
Det var inte praktiskt möjligt att genomföra strömningsmodellering för alla slumpvis valda 

objekt då modelleringen kräver en viss topografisk kvalitet på kartmaterialet över 
våtmarkernas utformning (i.e. avvägningskarta). Dessa förutsättningar fanns endast för vissa 
objekt.  

 
Avsikten var att för ett antal olikformade objekt ingående i utvärderingen generellt beskriva 

och åskådliggöra betydelsen av en vettig utformning för att på bästa sätt utnyttja våtmarkens 
hela yta att verka som "näringsrenare". Simuleringarna för de 7 våtmarkerna (se vidare i 
texten) illustrerar mycket tydligt utformningens betydelse för vattenströmningen i de olika 
objekten. 

 
Med bas av det erhållna resultaten från DHI gjordes utifrån befintligt kartmaterial (ibland 

bristfälligt) över de övriga drygt hundra slumputvalda våtmarksobjekten en schablonmässig 
bedömning av den hydrauliska effektiviteten. Denna bedömning har sedan använts som 



Bilaga 2 
__________________________________________________________________________________________ 

 2

justeringsfaktor vid beräkning av kväve- och fosforavskiljning i varje undersökt våtmark (se kapitel 
Näringsämnesretention). λ-värdet anges vanligen mellan 0 och 1, där 1 anger en 100%-ig hydraulisk 
effektivitet och uttrycks ofta i aktiv yta. Mycket sällan går det att få en hydraulisk effektivitet som 
överstiger ca 80%.  

 
Någon tydlig skillnad i utformningens effekt på den aktiva ytan mellan de olika stödformerna 

förelåg inte (tabell 5.3). Generellt låg den uppskattade aktiva ytan på 60-70% vilket får anses vara 
godtagbart, emellertid fanns det också exempel på våtmarker med endast 5-10% aktiv yta. Ett sådant 
exempel är Jsv 237, figur 10, där inflöde och utflöde ligger mittemot varandra i den smalaste delen av 
våtmarken. 

 
Vindens effekt för den hydrauliska effektiviteten har studerats på en projektstödsvåtmark, JSV266. 

Våtmarken har belastades med vind med två olika hastigheter, 20 m/s och 5 m/s, och två olika 
riktningar, ostlig och nordlig. 

 
För denna våtmark beräknades den hydrauliska effektiviteten till, 60% utan vind, 15% med nordlig 

vind, 20 m/s, 32% med nordlig vind, 5 m/s, 32% med ostlig vid, 20 m/s, 54% med ostlig vind, 5 m/s. 
Oberoende av vindens riktning så skapades strömningar som påskyndade transporten av spårämnet. 
Vid låga flöden är vindens drivande kraft betydande i våtmarker exponerade för vind. 

 
Referens 
 
Persson, J. 1999. Hydraulic efficiency in pond design. Ph. D. thesis, Dept of Hydraulics, Chalmers 

University of Technology, Göteborg. ISBN 91-7197-804-6. 
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Förutsättningar 
 
Bakgrund och syfte 
 
I föreliggande bilaga studeras olika våtmarker med syfte att kontrollera den hydrauliska effektiviteten. 
Vindens påverkan på den hydrauliska effektiviteten kontrolleras också. Beräkningarna kräver en 2-
dimensionell studie, vilket genomförts med modellverktyget MIKE21, utvecklat av DHI. 
 
Beräkningsmetodik 
 
Med erhållen topografisk beskrivning av våtmarkerna byggdes strömningsmodeller upp med hjälp av 
MIKE21-systemet. Detta innebär, enkelt uttryckt, att våtmarkernas bottennivåer beskrevs med 
horisontella rutnät, s k grid-indelning. När geometrierna byggts upp utfördes hydrauliska 
simuleringar och därefter studerades flödesmönstren i våtmarkerna. Vegetationens påverkan på 
strömningsmönstret beaktades i modellerna genom ansatt bottenråhet (stor råhet där växter 
förekommer). 

 
För att kontrollera och kvantifiera den hydrauliska effektiviteten i våtmarkerna utfördes 

simuleringar med advektion/dispersions-modulen (som beskriver spridning av lösta konservativa 
ämnen), vilket kan jämföras med fältmässiga spårämnesförsök. Resultaten av dessa beräkningar låg till 
grund för beräkning av nyckeltalet hydraulisk effektivitet, λ. 
 
 
Utvärderingsmetodik 
 
Resultaten av simuleringarna utvärderades dels genom att studera hydrauliken och 
avskiljningen med MIKE21 och dels genom att beräkna nyckeltal utifrån de teoretiska 
spårämnesförsöken. 
 
I MIKE21 studerades våtmarkernas hydraulik i form av vektorer och/eller färgpaletter som 
beskriver bl a vattenhastighet, flöde och vattendjup. 
 
Vid inloppen till våtmarkerna tillfördes en spårämnespuls, se figur 1. Spårämnespulsens 
transport genom våtmarkerna studerades och beräknad koncentrationen vid utloppet låg till 
grund för beräkningen av nyckeltal, se nedan.  
 

 
 

Figur 1 Föroreningspuls som tillfördes vid inloppet (2 timmars varaktighet med max 100 g/l av 
spårämnet). 
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För att jämföra olika dammutformningars effektivitet har nyckeltalet hydraulisk effektivitet hämtat ur 
avhandlingen ”Hydraulic Efficiency in Pond Design”, Persson J. CTH, Göteborg, 1999, använts. 
 
Nyckeltalet beräknas enligt: 
 
Hydraulisk effektivitet, λ=Tpeak/Tnominell där Tpeak är tiden det tar innan föroreningens 
maxkoncentration når utloppet och Tnominell=Volym/Flöde. 
 
 
Beräkningsresultat 
 
Nedan redovisas resultaten uppdelade enligt: 
• beräknad hydraulisk analys (sju våtmarker) 
• vindens effekt (en våtmark) 
 
 
Beräknad hydraulisk effektivitet 
 
1. JST141 (LIP Halmstad kommun): 
Dammyta: ca 3200 m2 
Medeldjup: ca 0,5 m 
 
Våtmarken är belastad med flödet 20 l/s.  
 
Beräknad hydraulisk effektivitet: ca 55% 
 
Kommentarer: Våtmarken uppvisar en medelgod/dålig hydraulisk effektivitet. Anledningen till att den 
inte blir bättre grundar sig främst på att inloppet är placerat mitt i våtmarken och utloppet i södra delen 
vilket därmed ger effekten att den norra delen av dammen utnyttjas dåligt, se figur 2.2 och 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Våtmarkens bottenutformning 
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Figur 3 Beräknat strömningsmönster. 
 
 

 
 
Figur 4 Spårämnets koncentration vid tiden 3 h, 6 h och 9 h. 
 

 
 
Figur 5 Spårämnets koncentration vid utloppet. (Spårämnet tillsatt 1997-06-05 20:00 till 22:00, 

se figur 1) 



Bilaga 2 
__________________________________________________________________________________________ 

 6

 
2. JSV263 (Projektstöd Skåne län): 
Dammyta: ca 20000 m2 
Medeldjup: ca 1,5 till 2 m 
 
Våtmarken är belastad med flödet 60 l/s fördelat på två inlopp med 45 l/s från huvudinloppet från 
bäcken och 15 l/s från ett mindre dräneringsrör.  
 
Beräknad hydraulisk effektivitet är ca 72%. 
 
Kommentarer: Våtmarken uppvisar en god hydraulisk effektivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 Våtmarkens bottenutformning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 Beräknat strömningsmönster. 
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Figur 8 Spårämnets koncentration vid tiden 12 h, 24 h och 48 h. 
 
 

 
 
Figur 9 Spårämnets koncentration vid utloppet. (Spårämnet tillsatt 1997-06-05 20:00 till 22:00, 

se figur 1). 
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3. JSV237 (Projektstöd Skåne län): 
Dammyta: ca 5300 m2 
Medeldjup: ca 1 m 
 
Våtmarken är belastad med flödet 20 l/s.  
 
Beräknad hydraulisk effektivitet är ca 5%. 
 
Kommentarer: Våtmarken uppvisar en mycket dålig hydraulisk effektivitet. Detta beror på att inloppet 
och utloppet är placerat mycket nära varandra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10 Våtmarkens bottenutformning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11 Beräknat strömningsmönster. 
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Figur 12 Spårämnets koncentration vid tiden 2 h, 4 h och 6 h. 
 
 

 
 
Figur 13 Spårämnets koncentration vid utloppet. (Spårämnet tillsatt 1997-06-05 20:00 till 22:00, 

se figur 1). 
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4. JST157 (LIP Laholms kommun): 
Dammyta: ca 2800 m2 
Medeldjup: ca 0,7 till 0,8 m 
 
Våtmarken är belastad med flödet 20 l/s.  
 
Beräknad hydraulisk effektivitet är ca 78%. 
 
Kommentarer: Våtmarken uppvisar en god hydraulisk effektivitet. En viss kanalströmning råder, pga 
vegetation, i första halvan av våtmarken, se figur 2.14. (Våtmarken har egentligen två utlopp men då 
det pågår en mätkampanj, där bl a flödet mäts, har det ena utloppet pluggats.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14 Våtmarkens bottenutformning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15 Beräknat strömningsmönster. 
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Figur 16 Spårämnets koncentration vid tiden 3 h, 6 h och 12 h. 
 
 

 
 
Figur 17 Spårämnets koncentration vid utloppet. (Spårämnet tillsatt 1997-06-05 20:00 till 22:00, 

se figur 1). 
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5. Möllesjön LIP Skåne Län (ej ingående i utvärderingen): 
Dammyta: ca 20000 m2 
Medeldjup: ca 0,8 m 
 
Våtmarken är belastad med flödet 60 l/s. Vattnet avbördas genom två utlopp. Det västra utloppet är 
huvudutloppet som antagits avbörda ca 45 l/s medan det norra antagits avbörda 15 l/s. 
 
Beräknad hydraulisk effektivitet är ca 31%. 
 
Kommentarer: Våtmarken uppvisar en relativt dålig hydraulisk effektivitet. Detta kan främst tillskrivas 
det relativt korta avståndet mellan inloppet och huvudutloppet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18 Våtmarkens bottenutformning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19 Beräknat strömningsmönster. 
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Figur 20 Spårämnets koncentration vid tiden 6 h, 12 h och 24 h. 
 
 

 
 
Figur 21 Spårämnets koncentration vid utloppet. (Spårämnet tillsatt 1997-06-05 20:00 till 22:00, 

se figur 1). 
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6. JST132 (LIP, Halmstads kommun): 
Dammyta: ca 4500 m2 
Medeldjup: ca 0,8 m 
 
Våtmarken är belastad med flödet 60 l/s. 
 
Beräknad hydraulisk effektivitet är ca 87%. 
 
Kommentarer: Våtmarken uppvisar en mycket god hydraulisk effektivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22 Våtmarkens bottenutformning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23 Beräknat strömningsmönster 
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Figur 24 Spårämnets koncentration vid tiden 3 h, 6 h och 24 h. 
 
 

 
 

Figur 25 Spårämnets koncentration vid utloppet. (Spårämnet tillsatt 1997-06-05 20:00 till 22:00, 
se figur 1). 
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7. JSV266 (Projektstöd, Skåne län): 
Dammyta: ca 12000 m2 
Medeldjup: ca 1,3 till 1,5 m 
 
Våtmarken är belastad med flödet 60 l/s fördelat på två inlopp. 45 l/s har antagits belasta 
huvudinloppet i sydöstra delen av våtmarken medan resterande 15 l/s belastar inloppet i sydvästra 
delen av våtmarken. 
 
Beräknad hydraulisk effektivitet är ca 60%. 
 
Kommentarer: Våtmarken uppvisar en medelgod hydraulisk effektivitet. Anledningen till att 
effektiviteten inte blir bättre kan till stor del tillskrivas ”bukterna” i västra delen av våtmarken, där 
vattenvolymerna inte bidrar till ett gynnsamt homogent strömningsmönster. 
 

 
 
 
Figur 26 Våtmarkens bottenutformning. 
 

 
 
Figur 27 Beräknat strömningsmönster. 
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Figur 28 Spårämnets koncentration vid tiden 6 h, 12 h och 24 h. 
 
 

 
 
 
Figur 29 Spårämnets koncentration vid utloppet. (Spårämnet tillsatt 1997-06-05 20:00 till 22:00, 

se figur 1). 
 
 



Bilaga 2 
__________________________________________________________________________________________ 

 18

 

Vindens effekt 
 
Vindens effekt för den hydrauliska effektiviteten har studerats på våtmarken JSV266. Våtmarken har 
belastats med vind med två olika hastigheter, 20 m/s och 5 m/s, och två olika riktningar, ostlig och 
nordlig. 
 
Beräknad hydraulisk effektivitet är ca, 
60% utan ingen vind 
15% med nordlig vind, 20 m/s 
32% med nordlig vind, 5 m/s 
32% med ostlig vid, 20 m/s 
54% med ostlig vind, 5 m/s 
 
Kommentarer: Oberoende av vindens riktning så skapas strömningar som påskyndar transporten av 
spårämnet. Vid låga flöden är vindens drivande kraft betydande. 
 
 

 
 
Figur 30 Spårämnets koncentration vid utloppet. (Spårämnet tillsatt 1997-06-05 20:00 till 22:00, 

se figur 1). 
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Figur 31 Beräknat strömningsmönster. 
 

20 m/s 5 m/s 

20 m/s 5 m/s 
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Figur 32 Spårämnets koncentration vid tiden 3h, 6 h och 9 h. Uppifrån: nordlig vind 20 m/s; 

nordlig 5 m/s; ostlig 20 m/s; ostlig 5 m/s 

20 m/s 

5 m/s 

20 m/s 
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Bilaga 3. Närsaltsretention i våtmarker i 
jordbrukslandskapet 
 
Av Stefan Weisner 
 
 

Bakgrund 
 
Effektiviserad markanvändning har lett till en drastisk minskning av arealen våtmarker i 
jordbrukslandskapet. Våtmarkernas stora betydelse för biodiversitet och växtnäringsretention 
(avskiljning av växtnäringsämnen ur genomflödande vatten) har emellertid uppmärksammats och 
våtmarker återskapas numera i landskapet. Idag konstrueras våtmarker för att behandla föroreningar 
från punktkällor och från diffust läckage i vilka inkluderas avloppsvatten, spillvatten från lantbruk och 
industri, dagvatten, landskapsavrinning, gruvvatten, läckage från deponier, och förorenade vattendrag 
och grundvatten (Kadlec & Knight 1996). Föroreningar som avskiljs i våtmarker inkluderar 
näringsämnen, syreförbrukande substanser, partikulärt material, patogener, tungmetaller och organiska 
föroreningar (Vymazal et al.1998). Avskiljningsmekanismer är huvudsakligen sedimentation, 
adsorption, växtupptag, biologisk nedbrytning, nitrifikation och denitrifikation (Kadlec & Knight 
1996; Braskerud 2001; 2002). 
 

Ett allvarligt bekymmer i Sverige har varit och är de höga transporterna av kväve från land till 
kustnära hav och Östersjön, vilket där orsakar eutrofieringsproblem. Våtmarker har föreslagits som en 
av få realistiska och kostnadseffektiva metoder för att begränsa denna transport (Fleischer et al. 1994). 
Våtmarker i jordbrukslandskapet har en stor potential att fungera som enkla, men effektiva och 
hållbara, kvävefällor vilka minskar kväveavrinningen från jordbrukslandskapet likväl som från 
skogsmark uppströms i avrinningsområdet. Den huvudsakliga anledningen till detta är att kväve i 
jordbrukslandskapets vatten till stor del förekommer i form av nitrat som, under anaeroba förhållanden 
och med god tillgång på organiskt material producerat av växter i våtmarker, kan denitrifieras till 
atmosfärisk kvävgas (Weisner et al. 1994, Eriksson & Weisner 1997).  Även ammoniumkväve kan, 
om förutsättningar för kopplad nitrifikation - denitrifikation finns i våtmarker, omvandlas till kvävgas 
(Eriksson & Weisner 1999). Våtmarkers potential att permanent avskilja fosfor är mera oklar, då 
fosfor framför allt avskiljs genom sedimentation och därigenom stannar kvar i systemet (Braskerud 
2001). 

 
 

Problembeskrivning 
 
Om en väsentligt minskad transport av näringsämnen från jordbrukslandskapet ska uppnås genom 
våtmarksanläggning måste våra "nya" våtmarker uppvisa en hög retentionseffektivitet, dvs en hög 
retention av växtnäring per våtmarksyta. Dessvärre avslöjas det, vid en närmare granskning av 
rapporterade retentionsdata, att vi inte vet hur effektiva våtmarkerna i jordbrukslandskapet är. 
Variationen i retention mellan våtmarker är mycket stor, liksom mellanårsvariationen i retention för 
samma våtmark. Detta exemplifieras av de jordbruksvåtmarker i södra Sverige där monitoring 
genomförts (figur 1). Retentionen ökar generellt med ökad belastning (Fleischer et al. 1994), men 
detta förklarar endast delvis den mycket stora variationen. 
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Figur 1  Samband mellan kvävebelastning och retention i svenska våtmarker i 

jordbrukslandskapet. Data från 5 olika jordbruksvåtmarker i Halland: Lilla Böslid lbl, 
Möllegård mö, Stjärnarp st, Tjärby 1 tj1, och  Tjärby  tj2 (Fleischer et al. 1994). L. 
Böslid lb2 baseras på data från år 2000 (Länsstyrelsen Halland). Slogstorp 1997-98 sl1, 
Slogstorp 1999-2000 sl2, Råbytorp 1997-98 rå1, och Råbytorp 1999-2000 rå2 
representerar olika år för två våtmarker i Skåne (data från Ekologgruppen). 

 
Även en internationell litteraturöversikt visar att kunskapen om våtmarker som växtnäringsfällor i 

jordbrukslandskapet är otillräcklig speciellt avseende den stora variationen mellan våtmarker i 
retentionseffektivitet (tabell 1). 
 
Tabell 1  Näringsämnesretention (kg per ha och år) i våtmarker i tempererat klimat vilka mottager 

dräneringsvatten från jordbruket. 
 

Location NO3-N TN TP Method Sampling Yrs Size 
(ha) Reference 

 
30-380 

 
31-155 

 
5-30 

 
WM 

Ev. 4 
hours-
Weekly (S) 

 
3 

 
1,9-3,4 

Phipps & Crumpton 
1994 
Mitsch et al. 1995 

 
620-660 

  
67-75 

 
FC 

 
Weekly (S) 

 
2 

 
1 

Spieles & Mitsch 2000 
Nairn & Mitsch 2000 

250-280  28-35 FC Weekly (S) 2 1 Mitsch et al. 1999 
274-683 241-

780 
 FC 23 sam. (S) 1 0,6-0,78 Larson et al. 2000 

 
US Midwest 

 350  WM  3 0,3-0,8 Kovacic et al. 2000 
US 
Northeast 

  10-25 FC Storms 
(SC) 

2 0,61 Higgins et al. 1993 

 
Norway 

 
0-1.179 

500-
2.850 

260-
710 

 
FC 

Every 9-12 
days (F) 

 
3-7 

0,035-
0,09 

 
Braskerud 2001, 2002 

 200-
920 

 M    Jorgensen 1994 Denmark 

743 107  M Winter (S) 0,5-1 0,47 Dørge 1994 
Italy  468  WM Monthly  1 0,32 Borin et al. 2001 
 
Australia 

  
222 

 
28 

 
FC 

Storms and 
monthly (F) 

 
2 

 
0,045 

 
Raisin et al. 1997 

Noter: WM = vattenbudget + massbalans, FC = flödesvolym + koncentrationer, M = modellerat, (S) Stickprov, (C) ospecificerad 
sammelprovtagning, (F) flödesproportionell sammelprovtagning. 

 
Braskerud (2001) intensivundersökte våtmarker i jordbrukslandskapet, men dessa våtmarker var 

extremt små och högt belastade med partikulärt material vilket markant skiljer sig från de svenska 
jordbruksvåtmarkerna. Pålitliga data finns för våtmarker som efterbehandlar avloppsvatten, men dessa 
data kan inte appliceras på våtmarker i jordbrukslandskapet på grund av skillnader i vattenkvalitet och 
flödesmönster (Braskerud 2001, Baker 1993). 
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Det går med nuvarande kunskapsläge inte att urskilja hur mycket av ovanstående variation som är 

"riktig variation", orsakat av t.ex. skillnader i klimat, våtmarkers utformning eller vegetationstäckning. 
Detta beror på underliggande svårigheter med att få fram pålitliga retentionsdata. Retention i 
jordbruksvåtmarker i Sverige har uppmätts och beräknats med en av två följande metoder (Fleischer et 
al. 1994, Ekologgruppen 2003): 
 
1) "Interpoleringsmetoden". Kontinuerligt uppmätt vattenflöde, och minskningen i koncentration 

mellan inflöde och utflöde baserat på interpolerade koncentrationsvärden mellan de faktiska 
provtagningstillfällen (stickprov för inflöde respektive utflöde), multipliceras för att erhålla 
retentionen. Vanligen beräknas dagliga retentionsvärden baserat på vattenflödet för respektive 
dygn. Dessa summeras sedan över t.ex. ett år. 

 
2) "Tidsproportionell vattenprovtagning". Totala vattenflödet under en provtagningsperiod, och 

minskningen i koncentration mellan inflöde och utflöde i sammelprov för samma period (erhållet 
genom att vatten pumpas med konstant flöde till behållare vid inflöde respektive utflöde som töms 
för analys vid provtagningsperiodens slut), multipliceras för att erhålla ett retentionsvärde för den 
aktuella perioden. Ett antal perioder kan sedan summeras för att ge ett värde på retentionen för en 
längre tidsperiod, t.ex. ett år. 

 
Minskningen i koncentration mellan våtmarkers inflöde och utflöde tenderar att öka vid låga 

vattenflöden på grund av längre omsättningstid i våtmarken. I jordbruksvåtmarker varierar vattenflödet 
ofta betydligt under perioderna mellan provtagningarna / inhämtningen av sammelprov. Detta innebär 
att båda metoderna systematiskt överskattar föroreningsavskiljningen. Koncentrationsvärden från 
enstaka stickprovtagningar tagna vid högt vattenflöde kan också drastiskt påverka 
retentionsberäkningar med interpoleringsmetoden vilket exemplifieras i Box 1. 
 

En tredje metod, kontinuerlig flödesproportionell provtagning, överbryggar dessa effekter men har 
endast använts i ett fåtal våtmarker i jordbrukslandskapet i andra länder (tabell 1). Den metoden är inte 
realistisk att använda inom vetenskapliga studier då många våtmarker skall inkluderas, eller som 
standardmetod för att utvärdera våtmarker, på grund av höga investeringskostnader. Det krävs även 
täta besök till våtmarken för att samla in prov som inte får stå för länge i behållare då risk för kemisk 
och biologisk omvandling föreligger. Oavsett metod tillkommer att olika tekniska problem ofta 
uppkommer som kan påverka flödesmätningar och vattenprovtagning. 

 
Att modellera effekter av en satsning på anläggning av våtmarker i jordbrukslandskapet riskerar 

därför, för närvarande, delvis att baseras på osäkra data. Dessa brister kan påverka utfallet av 
kostnadseffektivitetsberäkningar för åtgärder som vidtas mot eutrofiering. Sådana jämförelser har 
publicerats och använts av forskare och rådgivare, och inte förvånande, med mycket olika slutsatser 
(jmfr Arheimer et al. 2001, Byström et al. 2000, Doering et al. 1999). Även för att kunna anlägga 
effektivare våtmarker i framtiden behöver vi kunna utvärdera hur olika våtmarker (med olika 
utformning eller t ex vegetationssammansättning) fungerar ur närsaltsretentionssynvinkel. Följaktligen 
är det av största vikt att vi får fram bättre data avseende avskiljning av näringsämnen i 
jordbruksvåtmarker. 
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Box 1. I våtmarken vid Lilla Böslid (Halland), beräknades daglig retention enligt metod 1 ovan
(interpoleringsmetoden), och ett årligt retentionsvärde erhölls genom att addera alla dagliga värden under
den senaste undersökningsperioden (2000-01-18  till 2001-01-31), dividera denna summa med antal
dagar och sedan multiplicera med 365 (se vattenflöde och koncentrationer  nedan). Vattenprov togs två
gånger per månad, med undantag i april 2000 då prov togs båda den 12 och 13 april. Om man inkluderar
båda dessa dagar (vid interpolering av kvävekoncentrationerna mellan provtagningsdagarna) erhålls en
beräknad retention på 2 984 kg N per ha och år (värdet som redovisas i Figur 1). Om vi emellertid antar
att provtagning har utförts på endast en av dessa dagar i april, kan vi illustrera hur känslig denna
stickprovsmetod är, speciellt vid höga vattenflöden. Om vattenprov hade tagits antingen den 12 eller
den 13 april hade den årliga retentionen beräknats till 1 181 eller 3 466 kg N per ha och år.
(Data tillhandahållna av länsstyrelsen i Hallands län)
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Retentionsberäkningar i utvalda våtmarker 
 
Eftersom syftet varit att få fram retentionsvärden för ett stort antal våtmarker i jordbrukslandskapet för 
vilka mätningar av retention ej genomförts måste vi i föreliggande utvärdering förlita oss på modeller 
avseende närsaltsretention och hur denna beror av vissa avgörande parametrar. Vi har därmed även 
varit beroende av tillgängliga data avseende samband mellan närsaltsretention, närsaltsbelastning och 
hydraulisk belastning i jordbruksvåtmarker. Vi har utgått från två olika metoder för att genom 
modeller få fram närsaltsretentionen i de i denna utvärdering slumpvis utvalda våtmarkerna. Den ena 
baseras på data från en studie (Arheimer & Wittgren 2002) där våtmarkers effekt på kvävetransport till 
havet erhållits genom hydrologisk modellering. Den andra metoden baseras på det generella positiva 
sambandet mellan belastning och retention av närsalter i ytvatten (Fleischer & Stibe 1991, Fleischer et 
al. 1994). De båda tillvägagångssätten redovisas här under respektive rubrik. I båda fallen handlar det 
om att beräkna den närsaltsretention som vi kan förvänta i respektive våtmark utifrån dess utformning 
och placering i landskapet. Huruvida denna retention uppnås, och under hur lång tid, är sannolikt 
beroende av bl a vegetationssammansättning och skötsel. Det kan betonas att föreliggande beräkningar 
avser våtmarker belägna i jordbrukslandskapet. Alltså inkluderar framräknade retentionsvärden för 
våtmarker anlagda med LIP-stöd inte dagvattenvåtmarker. 
 
Minskad kvävetransport till havet baserat på hydrologisk modellering 
Vi har här utgått från den minskning av kvävetransport till havet (retentionseffekt till havet) som 
erhållits för 40 potentiella halländska våtmarker enligt modellberäkningar baserade på omfattande 
hydrologisk modellering samt mätresultat från 8 skånska och halländska våtmarker (Arheimer & 
Wittgren 2002). Vi har tagit fram en enkel regressionsmodell baserad på koncentration i tillrinnande 
vatten och hydraulisk belastning som kan beskriva huvuddelen av variationen i 
kväveretentionseffekten som erhölls enligt den omfattande hydrologiska modelleringen för de 40 
potentiella våtmarkerna. Regressionsmodellen kan skrivas: 
 
R = 30,654 + 40,752*C - 2,835/H    
 
där       R = retentionseffekt i kg N / ha våtmark och år 

C = koncentration av total-N (mg/l) i tillrinnande vatten. Flödesvägt medelvärde erhålls som 
årlig kvävebelastning / årlig hydraulisk belastning 
H = hydraulisk belastning (m/dygn) 

 
Determinationskoefficienten (r2) för denna regressionsmodell är 0,947 vilket innebär att 95% av 

variationen i retentionseffekt (R) som Arheimer & Wittgren (2002) erhöll mellan de 40 olika 
potentiella våtmarkerna kan förklaras av den betydligt enklare regressionsmodellen. Fördelen med 
denna enkla regressionsmodell är att vi relativt lätt kan erhålla värden för de ingående variablerna för 
olika våtmarker. En nackdel är att den ursprungliga modellen baseras på hydrologiska och 
meteorologiska förhållanden i endast ett avrinningsområde (Genevadsån) i Halland, varför en viss 
avvikelse bör föreligga i andra avrinningsområden. Den minskning av kvävetransporten till havet som 
åstadkoms genom anläggning av en våtmark är inte enbart beroende av kväveretentionen i våtmarken 
utan även av hur mycket av det kväve som avskiljs i våtmarken som ändå skulle ha avskiljts genom 
retention i avrinningsområdet på vägen mot havet nedströms våtmarken. Genevadsåns 
avrinningsområde saknar i stort sett sjöar varför den genomsnittliga retentionen i avrinningsområdet är 
låg (ca 20%; Arheimer & Wittgren 2002). Den hydrologiska modellering som utförts av Arheimer & 
Wittgren (2002) tar hänsyn till denna retention. Kväveretention i sjöar i ett avrinningsområde kan dock 
avsevärt minska effekten på kvävetransporten till havet av våtmarker som anläggs uppströms dessa 
sjöar. Genomsnittlig kväveretention i sjöar ligger ofta kring 30% enligt publicerade retentionsdata för 
sjöar (Jensen et al. 1990, Ahlgren et al. 1994). Vi har därför kompletterat ovanstående 
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regressionsmodell med en uppskattad ytterligare retention nedströms våtmarken på 30% vid förekomst 
av sjöar nedströms våtmarken. Detta innebär t.ex. att om R = 1000 kg N per ha våtmark och år 
erhållits enligt regressionsmodellen ovan så kommer retentionseffekten på havet av våtmarken 
slutligen att bli 700 kg N / ha våtmark och år om det finns en sjö nedströms våtmarken. 

 
Vid låg belastning på våtmarken (< 250 kg N per ha våtmark och år) ger regressionsmodellen ovan 

mycket osäkra (ofta negativa) värden på retentionen. Därför har vid så låga belastningar istället 
använts det generella förhållande (LR = -0,46 + 0,88LB) som erhålls mellan log kvävebelastning och 
log kväveretention för ytvatten vid låga belastningar (Fleischer & Stibe 1991), där LB  = log 
belastning (g N / m2 och dygn) och LR = log retention (g N per m2 och dygn). För att erhålla 
kväveminskning till havet minskades den härigenom erhållna retentionen med 20% (motsvarande 
genomsnittlig retention i Genevadsåns avrinningsområde enligt ovan) samt, då våtmarken låg 
uppströms en sjö, med ytterligare 30%. 

 
Procentuell fördelning av olika markanvändning i våtmarkernas tillrinningsområden utgör grunden 

för beräkningen av kvävebelastningen på de i utvärderingen ingående våtmarkerna. Vi har alltså inte 
använt de koncentrationsvärden som erhölls vid de fyra vattenprovtagningarna under år 2003. Detta 
motiveras av att kvävekoncentrationer generellt är högre vid högre vattenflöden och att vattenprov för 
höga flöden till stor del saknas i dessa provtagningar. Vi har använt en uppdelning på skog, betesmark, 
vall, åker exklusive vall, samt övrig mark. Kväveutlakningskoefficienter för vall och åker exklusive 
vall erhölls för olika produktionsområden från Johnsson & Mårtensson (2002). För betesmark 
användes samma koefficient som för vall och för skog och övrig mark används ett schablonvärde på 1 
eller 5 kg N per ha och år. Koefficienterna för skog/övrig mark och betesmark är schablonmässiga, 
men tester med andra värden visar att de slutliga resultaten inte påverkas drastiskt. C (enligt ovan) 
erhölls för de utvalda våtmarkerna genom att årlig genomsnittlig kväveutlakning för 
tillrinningsområdet (framräknad utifrån utlakningskoefficienterna och fördelning av markanvändning 
inom tillrinningsområdet) dividerades med årlig avrinning (för respektive produktionsområde). 
Hydraulisk belastning beräknades som årlig avrinning * tillrinningsområdets yta / våtmarkens yta. Den 
genomsnittliga hydrauliska belastningen maximerades till 0,5m per dygn i modellen vilket motsvarar 
en genomsnittlig teoretisk omsättningstid på 2 dygn vid 1 meters medeldjup i våtmarken. Detta 
innebär att en högre hydraulisk belastning inte tilläts resultera i en högre beräknad retentionseffekt 
vilket förefaller rimligt eftersom det är osäkert hur kväveretentionen i våtmarker med högre hydraulisk 
belastning fungerar. Dessutom kan sidodammar som är belägna utmed åar med stora 
avrinningsområden erhålla extremt stora avrinningsområden i förhållande till våtmarkernas yta. Den 
hydrauliska belastningen kan inte beräknas för dessa sidodammar (som ju bara erhåller ett delflöde) 
och även här är en maximal hydraulisk belastning på 0,5 m per dygn en rimlig approximation. 

 
Retentionseffekten som beräknades enligt ovan korrigerades därefter under antagande att endast en 

del av våtmarksytan var aktiv i respektive våtmark. Andelen aktiv yta i respektive våtmark bedömdes, 
då sådana erhållits (totalt 75 våtmarker), utifrån kartskisser över våtmarkerna. Utifrån bedömning av 
hydraulisk effektivitet i särskilt utvalda våtmarker (DHI Water and Environment AB, se kapitel 8 samt 
bilaga 1) är det rimligt att räkna med en effektiv yta på 80% för våtmarker som är väl utformade med 
avseende på hydraulisk effektivitet. Korrigering för andel aktiv yta baseras på att de våtmarker som 
utgör grund för modellvärdena förmodas vara väl utformade med avseende på hydraulisk effektivitet 
och alltså ha en effektiv yta på 80%. Har vi t.ex. bedömt att en våtmark har 60% aktiv yta 
multipliceras därför uppmätt våtmarksyta med 60/80, dvs 0,75, för att erhålla aktiv yta. Denna yta 
ligger sedan till grund för beräkning av retention med regressionsmodellen för att erhålla retention per 
våtmarksyta fast med korrektion för aktiv yta. Vår bedömning av andel aktiv yta jämfördes för utvalda 
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våtmarker med den hydrauliska effektivitet som framtagits för dessa genom modellering (DHI Water 
and Environment AB, se Bilaga 2) och uppvisade en godtagbar överensstämmelse. 

 
Dessutom gäller att den verkliga våtmarksytan inte är det samma som ersatt yta. Vi har därför även 

beräknat retention per ersatt yta. 
 
Närsaltsretention beräknad utifrån relation med belastning 
Vi har här utgått det generella positiva samband som finns mellan belastning och retention av närsalter 
i ytvatten (Fleischer & Stibe 1991, Fleischer et al. 1994). Denna relation har beskrivits som LR = -0,46 
+ 0,88LB, där LB  = log belastning (g N per m2 och dygn) och LR = log retention (g N per m2 och 
dygn) (Fleischer & Stibe 1991). Det visar sig dock när denna appliceras på våtmarker att den endast 
kan användas vid låga belastningar. Vid högre belastningar erhålls snabbt orealistiska 
retentionsvärden. Vi har därför utnyttjat tillgängliga data för svenska och norska våtmarker för att få 
fram en relation som gäller vid högre belastningar. 
 

Retentionsdata kan dock som nämnts ovan vara behäftade med stora felkällor. Vi har som grund för 
urvalet av retentionsdata därför genomfört simuleringar av hur de olika provtagnings- och 
beräkningsmetoder som ligger till grund för tillgängliga data kan påverka erhållna retentionsvärden. 
Vid simulering av reaktormodellering utifrån stickprov under en tvåmånaders-period då "verklig" 
retention var känd (utifrån dagliga analyser) i en våtmark vid Lilla Böslid, Halland, erhöll vi generellt 
en underskattning av retentionen med ca 10%. Som nämnts ovan bör tidsproportionell provtagning 
generellt däremot ge en överskattning av retentionen. Vi har även simulerat detta och den generella 
överskattningen av retentionen förefaller vara måttlig och också ligga runt ca 10%, om sammelprov tas 
ut två ggr per vecka som Ekologgruppen gjort i skånska våtmarker (Ekologgruppen 2003). Denna 
storlek på överskattning med tidsproportionell provtagning liksom storleken på underskattningen med 
reaktormodellering understöds även av data som redovisas i en statistisk jämförelse av 
beräkningsmetoder för retention i våtmarker (Gustafsson 2002). 

 
Dessa felkällor bedömdes som godtagbara i förhållande till övriga felkällor. Vi har därför använt de 

kväveretentionsdata som rapporteras för enskilda våtmarker utifrån reaktormodellering med 
"individuell kalibrering" i Arheimer & Wittgren (2002). Vi har genom reaktormodellering (fullständigt 
omblandad satsreaktor med areaberoende kväveavskiljning) med individuell kalibrering och 
temperaturberoende reaktionshastighetskoefficient (sensu Arheimer & Wittgren 2002) tagit fram 
kväveretentionen för år 2000 för våtmarken vid Lilla Böslid (baserat på samma data som i Box 1). 
Dessutom har vi utnyttjat de data som finns tillgängliga för olika år för tre våtmarker i Skåne baserat 
på tidsproportionell provtagning (Ekologgruppen 2003) samt data från flödesproportionell provtagning 
i tre våtmarker i Norge (Braskerud 2002). Den erhållna relationen visas i figur 2. Punkter markerade 
som X betraktades som "outliers" och är ej medtagna i regressionsmodellen. Av dessa var fyra 
våtmarker där retentionen modellerats med reaktormodell (Arheimer & Wittgren 2002), en punkt 
representerar ett extremår för en våtmark i Skåne och en punkt representerar en våtmark i Norge. 
Anledning till avvikelser kan vara att beräkningar baseras på bristfälliga data. T.ex. har 
tidsproportionell provtagning ersatts med stickprov vid tekniska problem (Ekologgruppen 2003) och 
som nämnts ovan (Box 1) kan stickprov ge mycket stora effekter på beräknad retention. Vi kan dock 
inte utesluta att dessa våtmarker verkligen uppvisade dessa extrema variationer. 
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Figur 2  Relation mellan belastning och retention av kväve i skandinaviska våtmarker med hög 
kvävebelastning. Se text för ytterligare förklaringar. 

 
Således erhölls relationen LR = 0,712 + 0,519LB, där LB  = log belastning (kg N per ha och år) och 

LR = log retention (kg N per ha och år). Denna relation har använts för att beräkna kväveretention i de 
slumpvis utvalda våtmarkerna ingående i utvärderingen utifrån kvävebelastning som beräknats från 
kväveutlakningskoefficienter på liknande sätt som beskrivits ovan för "Minskad kvävetransport till 
havet baserat på hydrologisk modellering". Vid mycket låg belastning på våtmarken (< 100 kg N per 
ha våtmark och år) ger denna regressionsmodell för höga värden på retentionen. Därför har vid så låga 
belastningar istället använts det generella förhållandet (LR = -0,46 + 0,88LB) (Fleischer & Stibe 
1991), där LB  = log belastning (g N per m2 och dygn) och LR = log retention (g N per m2 och dygn). 

 
Även här har hydraulisk belastning maximerats till 0,5 m/dygn och korrigering gjorts för aktiv yta. 

Den här framräknade retentionen avser dock retention i våtmarker, inte effekten på havet. För kväve är 
det av värde att även med denna metod erhålla ett mått på hur stor retentionseffekten blir i form av 
minskad transport av kväve till havet. Detta erhölls genom att ett intervall (min - max) inom vilket 
"down-stream retention" (nedströms retention) bör ligga erhölls för varje våtmark utifrån våtmarkens 
inplacering i den karta för "down-stream retention" som redovisas i Arheimer & Brandt (1998). Denna 
procentuella nedströms retention drogs från det framtagna värdet för kväveretention i respektive 
våtmark. Även retentionen av fosfor i våtmarkerna beräknades utifrån relationen mellan belastning och 
retention i skandinaviska våtmarker. Fosforretentionen i våtmarken vid Lilla Böslid  beräknades 
utifrån data för år 2000 med reaktormodellering med "individuell kalibrering" (sensu Arheimer & 
Wittgren 2002), dock med temperaturoberoende reaktionshastighetskoefficient för fosfor. 
Tillsammans med data som finns tillgängliga för olika år för tre våtmarker i Skåne baserat på 
tidsproportionell provtagning (Ekologgruppen 2003), samt data från flödesproportionell provtagning i 
tre våtmarker i Norge (Braskerud 2002b) utgjorde detta underlag för den relation mellan belastning 
och retention som togs fram (figur 3). 
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Figur 3  Relation mellan belastning och retention av fosfor i skandinaviska våtmarker.  

Se text för ytterligare förklaringar. 
 

Således erhölls, då regressionslinjen tvingades genom origo, helt enkelt en fosforretention som 
generellt är 11,07% av belastningen. Som synes är variationen kring regressionslinjen hög. Denna 
relation har använts för att beräkna fosforretention i de slumpvis utvalda våtmarkerna ingående i 
utvärderingen utifrån fosforbelastning som beräknats från hydraulisk belastning och lägsta respektive 
högsta koncentration av Tot-P som erhölls i de fyra vattenprover som tagits i våtmarkerna. 
Användning av dessa koncentrationer motiveras av att P-koncentrationer generellt ej samvarierar på 
samma sätt som N-koncentrationer med vattenflödet. Även här har hydraulisk belastning maximerats 
till 0,5 m per dygn och korrigering gjorts för aktiv yta. Den framräknade fosforretentionen avser 
retention i våtmarker, inte effekten på havet. 
 
 
Retention per anlagd/ersatt yta för olika stödformer och 
urvalsgrupper 
 
Den stora variationen mellan våtmarker i retentionseffekt per våtmarksyta och det faktum att 
retentionseffekten per våtmarksyta samvarierar med våtmarkens yta (vilket exemplifieras för några av 
beräkningssätten i figurerna 4-7) innebär att ett medelvärde för de utvalda våtmarkerna inte ger en 
rättvisande bild av vilken retention som totalt erhålls per anlagd yta våtmarker för respektive stödform, 
region, etc. Genom att istället beräkna genomsnittlig retention per ha våtmark som sammanlagda 
retentionen (kg N eller P per år) för utvalda våtmarker inom respektive stödform/urvalsgrupp 
dividerad med dessa våtmarkers totala yta erhålls ett rättvisande värde. I tabell 2 visas retention i 
våtmarker (framtaget enligt olika metoder som redovisats ovan) per ha våtmarksyta enligt detta 
beräkningssätt uppdelat på olika stödformer och undergrupper. I tabell 3 redovisas på samma vis 
kväveretentionseffekten i form av minskad kvävetransport till havet. Val av indelning i undergrupper 
har styrts av att antalet våtmarker inom en undergrupp inte tillåtits bli mindre än 10. För varje 
urvalsgrupp (stödform / region) har korrektionsfaktorer för inverkan av aktiv yta för respektive 
beräkningsmetod beräknats. Dessutom har en korrektionsfaktor för ersatt yta beräknats för varje 
urvalsgrupp. Beräkning av korrektionsfaktorer har baserats på de våtmarker inom respektive 
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urvalsgrupp för vilka uppgifter avseende både aktiv yta och ersatt yta fanns (totalt 73 våtmarker). 
Därefter har retentionsvärdena för respektive urvalsgrupp och beräkningsmetod (framräknade utan 
korrigering för aktiv yta) korrigerats för inverkan av aktiv yta i våtmarkerna. Givetvis blir 
korrektionen för aktiv yta som görs på detta vis förknippad med viss osäkerhet. Korrektionsfaktorn för 
aktiv yta varierade dock endast mellan 0,83 och 0,94 beroende av urvalsgrupp och metod för 
retentionsberäkning. Detta innebär att skillnader i korrektionsfaktor inte kan ha påverkat skillnader i 
retention mellan stödformer nämnvärt. Eftersom korrektionsfaktorn alltid ligger ganska nära 1 (dvs 
aktiv yta har bedömts utgöra en relativt stor del av våtmarksytan) så kan man även utesluta att denna 
korrektion skulle kunna orsaka en kraftig undervärdering av retentionen för någon 
urvalsgrupp/stödform. Slutligen har även retentionen per ersatt yta beräknats med hjälp av 
korrektionsfaktorn för ersatt yta för varje urvalsgrupp. I tabellerna 4 och 5 redovisas retentionsvärden 
beräknat per ersatt yta istället för våtmarksyta. 
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Figur 4  Kväveretention i utvalda våtmarker baserat på en kväveutlakning för skog och övrig 

mark på 1 kg N per ha år och regressionsmodell mellan log belastning och log 
retention. Värdena avser retentionen i själva våtmarkerna (ej minskad transport till 
havet) och korrigering för aktiv yta har ej gjorts här. 

 



Bilaga 3 
__________________________________________________________________________________________ 

 11

Retention - Våtmarksyta

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

0,01 0,1 1 10 100 1000

Verklig våtmarksyta ha

R
et

en
tio

n 
kg

 P
 /h

a 
vå

tm
ar

ks
yt

a 
oc

h 
år

 
 
Figur 5  Fosforretention i utvalda våtmarker baserat på medelkoncentration i vattenprover tagna 

under 2003 och regressionsmodell mellan belastning och retention. Värdena avser 
retentionen i själva våtmarkerna (ej minskad transport till havet) och korrigering för 
aktiv yta har ej gjorts här. 
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Figur 6  Minskning av kvävetransport till havet som åstadkoms genom utvalda våtmarker 

baserat på en kväveutlakning för skog och övrig mark på 5 kg N per ha år och 
regressionsmodell som bygger på data som erhållits vid hydrologisk modellering 
(Arheimer & Wittgren 2002) samt med korrigering för sjöar belägna nedströms 
våtmarkerna. Korrigering för aktiv yta i våtmarkerna har ej gjorts här. 
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Figur 7  Minskning av kvävetransport till havet som åstadkoms genom utvalda våtmarker 

baserat på en kväveutlakning för skog och övrig mark på 5 kg N per ha år och 
regressionsmodell mellan log belastning och log retention samt med korrigering för 
maximal "nedströms retention" enligt karta i Arheimer & Brandt (1998). Korrigering 
för aktiv yta i våtmarkerna har ej gjorts här. 

 
Tabell 2  Närsaltsretention i våtmarker beräknades som beskrivits ovan för kväve dels med en 

kväveutlakning för skog och övrig mark på 5 kg N per  ha år dels med en kväveutlak-
ning för skog och övrig mark på 1 kg N per ha år. I båda fallen har retentionen 
beräknats utifrån regressionsmodellen mellan log belastning och log retention. Dessa 
både metoder kallas för L5 respektive L1. Fosforretentionen har beräknats utifrån 
belastning som baseras på lägsta respektive högsta värdet från de vattenprover 
(vanligen 4) som tagits i de slumpvis utvalda våtmarkerna under 2003. Dessa 
retentionsvärden kallas P1 respektive P2. Korrigering för aktiv yta har gjorts genom att 
en genomsnittlig kvot mellan retention med korrigering för aktiv yta och utan korrigering 
för aktiv yta erhållits för våtmarker inom respektive stödform/urvalsgrupp. Den vänstra 
kolumnen anger stödform/urvalsgrupp. Genomsnittlig retention per ha våtmark inom 
respektive stödform/urvalsgrupp har beräknats som sammanlagda kväveretentionen 
(kg N per år) för utvalda våtmarker inom respektive stödform/urvalsgrupp dividerad med 
dessa våtmarkers total yta. Proj närsalt = närsaltsretention har angivits som ett av ett 
eller flera syften. Lmiva = LBU-våtmarker som endast får skötselersättning. 
 

Retention av N respektive P i våtmark (kg/ha våtmark och år)   
N  P  

Metod: L5 L1 P1 P2 
Totalt (samtliga utvalda våtmarker) 129 129 0,5 3,4 
LIP (våtmarker inom LIP-program) 541 520 3,9 12,1 

LIP Skåne 648 640 4,4 12,7 
Proj (våtmarker med LBU-projektstöd) 92 55 0,3 1,7 

Proj Skåne 162 160 0,4 1,4 
Proj närsalt (närsaltsretention ett syfte) 109 62 0,2 1,7 

Miva&Lmiva 102 65 0,2 2,9 
Miva&Lmiva KMN-län 192 150 1,0 7,6 

Miva&Lmiva övriga län 101 65 0,2 2,8 
Med korrektion för aktiv yta     
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Tabell 3  Minskning av kvävetransport till havet per ha våtmark enligt modeller/metoder som bes-

krivits ovan. "AW" anger att minskad kvävetransport till havet beräknats baserat på data 
från hydrologisk modellering (Arheimer & Wittgren 2002). "L" anger att retentionen be-
räknats utifrån regressionsmodellen mellan log belastning och log retention. "5" respek-
tive "1" anger att vi räknat med en kväveutlakning för skog och övrig mark på 5 eller 1 
kg N per ha år. "+" respektive "-" anger att vi har räknat med minsta respektive maximal 
"down-stream retention" enligt karta i Arheimer & Brandt (1998) (en låg "down-stream 
retention" medför att våtmarkens effekt i form av minskad kvävetransport till havet blir 
högre). Korrigering för aktiv yta har gjorts som i tabell 2 Stödformer/urvalsgrupper som i 
tabell 2. 

 
Minskning N-transport till havet (kg N/ha våtmark och år)   

Metod: AW5 AW1 L5+ L5- L1+ L1- 
Totalt 80 63 75 52 73 51 

LIP 368 363 515 457 498 443 
LIP Skåne 461 459 626 565 619 559 

Proj 82 81 76 62 45 37 
Proj Skåne 153 150 135 112 134 111 
Proj Näring 93 94 85 69 53 38 

Miva&Lmiva 54 30 35 14 22 8 
M&Lm KMN 125 120 182 163 142 127 

M&Lm övr 54 28 31 9 19 6 
Med korrektion för aktiv yta     

 
Tabell 4  Närsaltsretention i anlagda våtmarker som i tabell 2 fast per ersatt yta istället för per 

våtmarksyta. 
 

Retention av N respektive P i våtmark (kg/ha ersatt yta och år) 
N  P  

Metod: L5 L1 P1 P2 
Totalt 89 89 0,3 2,4 

LIP 256 246 1,8 5,7 
LIP Skåne 322 317 2,2 6,3 

Proj 57 34 0,2 1,1 
Proj Skåne 85 84 0,2 0,7 
Proj Näring 71 40 0,2 1,1 

Miva&Lmiva 91 57 0,2 2,6 
M&Lm KMN 161 125 0,8 6,3 

M&Lm övr 91 58 0,2 2,5 
Med korrektion för aktiv yta    

 
Tabell 5  Minskning av kvävetransport till havet som åstadkommits genom anlagda våtmarker 

som i tabell 3 fast per ersatt yta istället för per våtmarksyta. 
 

Minskning N-transport till havet (kg N/ha ersatt yta och år)   
Metod: AW5 AW1 L5+ L5- L1+ L1- 
Totalt 56 43 52 36 51 35 

LIP 174 172 244 216 235 210 
LIP Skåne 229 228 310 280 307 277 

Proj 50 50 47 38 28 23 
Proj Skåne 80 78 70 58 70 58 
Proj Näring 61 61 55 45 34 25 

Miva&Lmiva 48 27 31 12 19 7 
M&Lm KMN 105 100 152 136 119 107 
M&Lm övr 49 26 28 8 17 5 

Med korrektion för aktiv yta      
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 Således erhålls, enligt här använda beräkningsmetoder, generellt en kväveretention på drygt 100 kg N 
per år och ha anlagd våtmark (tabell 2). Kväveretentionen per ha våtmark anlagd med projektstöd eller 
inom Miva&Lmiva tycks däremot inte nå upp till 100 kg per år. För projektstöd i Skåne och 
Miva&Lmiva i KMN-län erhölls något högre kväveretention per anlagd våtmarksyta. 
Kväveretentionen per anlagd våtmarksyta var emellertid markant högre för LIP-programen, 500 -600 
kg N per år och ha anlagd våtmark. Det är viktigt att betona att variationen är mycket stor mellan 
enskilda våtmarker (figur 4) vilket visar  att det finns goda möjligheter att anlägga våtmarker med hög 
kväveavskiljning. Fosforretentionen som erhålls per anlagd våtmarksyta förefaller generellt vara 
mycket låg (tabell 2). LIP-program och Miva&Lmiva i KMN-län uppvisar en högre, men fortfarande 
låg fosforretention per anlagd våtmarksyta (upp mot 10 kg P per år och ha anlagd våtmark). Enstaka 
våtmarker (figur 5) kan dock uppvisa en betydligt högre fosforretention. 
 

Minskningen i kvävetransport till havet som åstadkommits per ha anlagd våtmark skiljer sig också 
betydligt mellan olika stödformer (tabell 3). LIP-våtmarker i Skåne minskar den årliga 
kvävetransporten till havet med omkring 500 kg N per ha anlagd våtmark vilket är omkring 5 gånger 
så mycket som projektstödsvåtmarker som anlagts med närsaltsretention som ett syfte. Lägst 
retentionseffekt i form av minskad kvävetransport till havet uppvisar Miva&Lmiva-våtmarker utanför 
KMN-län. Beroende av beräkningsmetod erhålls en retentionseffekt till havet på mellan 6 och 54 kg N 
per ha anlagd våtmark för denna urvalsgrupp. De olika beräkningsmetoder som använts för minskning 
i kvävetransport till havet baseras på olika antaganden avseende kväveutlakning i våtmarkernas 
tillrinningsområden liksom avseende retention nedströms våtmarkerna. Därför kan den spännvidd som 
erhållits mellan de olika beräkningsmetoderna (tabell 2 - 3) ses som ett intervall inom vilket vi kan 
anse att retentionseffekten bör ligga för respektive stödform/urvalsgrupp. Således bör minskningen i 
kvävetransport till havet som åstadkommits med t.ex. LIP-stöd ligga någonstans mellan 363 och 515 
kg N per ha anlagd våtmark och år (tabell 3). För projektstöd tycks den ligga någonstans mellan 37 
och 82 kg N per ha anlagd våtmark och år, samt för Miva&Lmiva mellan 8 och 54 kg N per ha och år 
(tabell 3). Figur 8 visar hur mycket de enskilda projektstödsvåtmarker som slumpvis utvalts för att 
utgöra grund för föreliggande retentionsberäkningar minskar kvävetransporten till havet enligt den 
beräkningsmodell (AW5) som gav högst retentionseffekt för projektstödsvåtmarker. Som framgår av 
figuren har tre våtmarker med låg reningseffektivitet en betydligt större yta än övriga. Om dessa tre 
våtmarker ej tas med i beräkningarna erhålls en retentionseffekt i form av minskad kvävetransport till 
havet för projektstöd på mellan 77 och 182 kg N per ha anlagd våtmark och år beroende av 
beräkningsmetod. Det måste därför betonas att enstaka stora våtmarker (>10 ha, jmfr fig. 4 - 8) kan ha 
stor betydelse för vilken retentionseffekt per ha anlagd våtmark som erhålls för respektive 
stödform/urvalsgrupp. Den påfallande låga retentionen i själva våtmarkerna som erhölls för 
projektstöd per anlagd våtmarksyta (tabell 2) visar, eftersom den modellberäknade retentionen i detta 
fall helt baseras på förhållandet till kvävebelastningen, att den låga effekten på minskad 
kvävetransport till havet främst sammanhänger med låg ytspecifik kvävebelastning. Figur 8 visar att 
detta gäller speciellt stora våtmarker med projektstöd vilket alltså resulterar i en låg kväveavskiljning 
per anlagd ha våtmark för denna stödform. 

 
Om retentionen uttrycks per ersatt yta erhålls betydligt lägre värden både för LIP och projektstöd 

(tabell 4 - 5). LIP-våtmarker minskar således kvävetransporten till havet med mellan 172 och 244 kg 
N per ha ersatt yta och år. Projektstöden har resulterat i en minskning av kvävetransporten till havet 
motsvarande mellan 23 och 50 kg N per ha ersatt yta och år. 
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Figur 6.8  Minskning av kvävetransport till havet som åstadkoms genom våtmarker anlagda med 
projektstöd baserat på en kväveutlakning för skog och övrig mark på 5 kg N per ha år 
och regressionsmodell som bygger på data som erhållits vid hydrologisk modellering 
(Arheimer & Wittgren 2002) samt med korrigering för sjöar belägna nedströms 
våtmarkerna. Korrigering för aktiv yta i våtmarkerna har ej gjorts här. 

 
 
Variation i retentionseffektivitet mellan våtmarker 
 
Den stora spännvidden mellan olika våtmarker i retentionseffektivitet (retentionseffekt per 
våtmarksyta) som erhållits med ovanstående modellbaserade beräkningar (figur 4 - 7) visar att 
betydligt högre närsaltsretention skulle kunna erhållas om lokalisering och dimensionering av 
våtmarkerna konsekvent skedde på ett sätt som var mera inriktat på detta. De grundläggande 
modellerna för ovanstående retentionsberäkningar tar dessutom inte hänsyn till hur skillnader i 
utformning (utöver yta och andel aktiv yta) eller vegetationssammansättning mellan enskilda 
våtmarker påverkar deras funktion som närsaltsfälla. Därmed kan vi förmoda att den verkliga 
spännvidden i retentionseffektivitet mellan olika våtmarker är ännu större än vad som här framgår, 
vilket ju även empiriska data (t ex figur 2 och 3) tyder på. Den framtida retentionseffektiviteten hos 
våtmarkerna lär därmed även vara beroende av skötseln av våtmarkerna. Experimentella studier i 
våtmarker som erhåller nitratrikt jordbruksvatten visar att rätt vegetationssammansättning kan bidra 
till en betydligt högre kväveretention än de genomsnittsvärden som här erhållits (Bachand & Horne 
2000a). En denitrifikation motsvarande 10 000 kg N per ha våtmark och år erhölls i 
experimentvåtmarker i Kalifornien (Bachand & Horne 2000b). Vid tillsats av organisk material har 
ännu högre retention erhållits (motsvarande 13 400 kg N per ha våtmark och år; Burgoon 2001). Dessa 
extremvärden lär inte gå att uppnå i svenska jordbruksvåtmarker men visar på den potential som finns 
avseende närsaltsretention i våtmarker. För att utnyttja så stor del som möjligt av denna potential krävs 
emellertid mera kunskap om hur de mekanismer som reglerar närsaltsretentionen i anlagda våtmarker 
kan styras på ett kostnadseffektivt sätt för att gynna närsaltsretentionen. Detta inkluderar lokalisering, 
dimensionering, utformning och skötsel av våtmarkerna. 
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Slutsatserna är att:  
 
1. modellberäkningarna visar att det finns potential för hög kväveavskiljning i rätt placerade 

våtmarker (ca 1000 kg per ha våtmarksyta och år), 
2. med rätt utformning kan retentionseffektiviteten troligen höjas ytterligare, 
3. de olika stödformerna/urvalsgrupperna uppvisar markanta skillnader avseende retentioneffekt per 

anlagd våtmarksyta/ersatt yta, 
4. vi kan och måste lokalisera, dimensionera och utforma våtmarkerna bättre för att uppnå 

eftersträvade miljömål,  
5. för att kunna genomföra detta på ett tillfredställande sätt krävs ytterligare kunskap om hur 

utformning och vegetationssammansättning påverkar våtmarkers funktion som närsaltsfälla, 
6. för att kunna erhålla denna kunskap krävs att metodik för att till rimlig kostnad kunna genomföra 

tillförlitliga retentionsmätningar i ett större antal våtmarker utvecklas. 
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Bilaga 4. Trollsländor som indikatorarter i 
anlagda våtmarker 
 
Av Göran Sahlén 
 
Inledning 
 
Idag söker man efter rödlistade arter vid nästan alla slags naturvårdsinventeringar, oftast för att erhålla 
någon form av ”värde” på det område man undersöker. Ju fler rödlistade arter man finner, ju högre 
naturvärde. Med denna logik glömmer man bort att en lokal med få rödlistade arter likväl kan hysa en 
mycket artrik fauna och flora. Vad gäller nyanlagda våtmarker finns också aspekten att många av 
dessa lokaler är artfattiga helt enkelt för att de inte hunnit koloniseras fullt ut ännu. Om ca 6% av alla 
60 000 (uppskattad siffra) arter i Sverige kan antas vara rödlistade, hur stor chans finns det då att man 
påträffar en sådan i en lokal där det kanske bara finns ett tiotal arter totalt? Eftersom rödlistade arter är 
rödlistade just eftersom de är sällsynta, och kanske mer kräsna i fråga om vilka lokaler de koloniserar, 
bör sökandet efter rödlistade arter i nyanlagda våtmarker sällan resultera i några fynd. I denna 
utvärdering användes därför en annan metod för att få ett mått på våtmarkernas generella artrikedom. 
 

Gärdenfors (2000) påpekade att man fortfarande har mycket dålig kunskap om hotsituationen för en 
stor del av de sötvattenlevande arterna i Sverige. Denna generella kunskapsbrist innebär i 
förlängningen ett hot mot den biologiska mångfalden i våtmarker (Gärdenfors, 2000). Man känner inte 
till om organismerna finns, och saknar dem inte heller när de är borta. I våtmarker i Skåne har man t 
ex visat att kärlväxter minskat kraftigt under perioden 1938-1996-talet (Tyler & Olsson 1997). Det är 
rimligt att anta att motsvarande minskning skett bland våtmarkernas djur. Ett av målen för anläggandet 
av ett stort antal våtmarker i jordbrukslandskapet är just att bevara eller öka den biologiska 
mångfalden i området. Har man då lyckats med detta? 

 
Biologisk mångfald innebär enligt mångfaldskonventionen “variansrikedomen bland levande 

organismer av alla ursprung ... och de ekologiska komplex i vilka de ingår; detta innefattar mångfald 
inom arter, mellan arter och av ekosystem” (Bernes 1994). Palmer (1995) påtalade att den viktigaste 
delen i begreppet biodiversitet är artantalet i ett område. Problemet med att ”räkna arter” ligger i att 
det oftast är omöjligt att finna samtliga arter inom ett område, hur litet eller stort det än må vara. 
Forskningen har under 1990-talet visat att man ofta kan fokusera på en särskild organismgrupp (target 
taxa; termen definierad av Kremen, 1994) för att erhålla ett indirekt mått på områdets artrikedom. 
Grundtanken är att man mäter artrikedomen inom en organismgrupp och extrapolerar resultatet till att 
gälla hela miljön (exempel: många fågelarter = många kärlväxtarter och många insektsarter), eller 
uttryckt på ett annat sätt: Artrikedomen bland en grupp target taxa indikerar generell artrikedom eller 
påverkansgrad (om man så vill “hälsa”) i miljön (Noss 1990, Brown 1991, McGeogh 1998). Många 
organismgrupper har visat sig fungera utmärkt som target taxa, till exempel kärlväxter (Lapin & 
Barnes 1995), och många olika grupper leddjur (t ex spindlar, Brown 1991, Zulka m fl 1997) och 
kanske framför allt trollsländor (Rith-Najarian 1988, Sahlén 1999, Sahlén & Ekestubbe 2001, 
Clausnitzer 2003, Dijkstra & Lempert 2003).  

 
Då det i ett flertal artiklar påvisats att många target taxa inte speglar någon annan artrikedom än 

inom den egna gruppen (exempel: många kärlväxter indikerar bara att det finns många kärlväxter; 
Faith & Walker 1996, Lawton m fl 1998) är det viktigt att välja en indikatorgrupp som verkligen kan 
användas generellt. Trollsländor har visat sig fungera som en sådan för åtminstone kärlväxter 
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(Buchwald 1992, 1994, Buchwald & Schmidt 1990, House 1991, Sahlén & Ekestubbe 2001). 
Eftersom trollsländor är rovdjur och befinner sig i toppen av näringskedjorna i våtmarker (särskilt i 
fiskfria vatten) kommer ett stort antal trollsländearter att indikera ett välmående ekosystem också på 
lägre trofiska nivåer (Watson, Arlington & Conrick 1982; Samways, 1993; Stewart & Samways, 
1993). Vidare är trollsländor allmänt förekommande i alla slags sötvattensmiljöer (Curtis m fl 1998, 
Corbet 1999, Suhling m fl. 2003). Ekologin hos gruppen och de flesta arter i Europa är väl känd 
(Corbet 1999) och gruppen reagerar på miljöförändringar genom att snabbt kolonisera eller dö ut 
(Schmidt 1985); även om förändringarna kan vara smygande och fortgå under minst tio år efter 
påverkan av miljön (Sahlén 1999). Arterna är dessutom färggranna, intresseväckande och lättstuderade 
och kan därför fungera som flagships för naturvård i våtmarker (Moore 1984). Trollsländor kan 
sålunda fungera som target taxa vid studier av mångfald i våtmarker; en artrikedom bland 
trollsländorna bör spegla en hög generell artrikedom. Denna undersökning utgår från dessa premisser 
och använder artantalet bland trollsländor som ett mått på våtmarkernas generella artrikedom och 
använder deras indikatorpotential (jfr. Sahlén & Ekestubbe 2001) för att undersöka i vilken 
utsträckning ”kräsna” arter koloniserar nyanlagda våtmarker. 

 
Trollsländor (Odonata) förekommer med 60 arter i landet, av vilka ett tjugotal får räknas som 

tillfälliga gäster eller begränsade till små utbredningsområden. Övriga arter är allmänt spridda och 
finns i ett stort antal miljöer. I trollsländor inbegrips egentliga trollsländor, jungfru- samt flicksländor. 
Arternas reproduktion är alltid bunden till vatten, men dessa vatten kan vara allt från temporära pölar, 
stora sjösystem, bäckar och myrmarker till floder och grävda dammar. (Corbet 1999, Sahlén 1996, m 
fl). Trollsländornas livscykel innefattar ägg, ca 8-12 larvstadier och det vuxna djuret. Både larver och 
vuxna är rovdjur, men ej speciellt knutna till någon särskild kategori bytesdjur (Corbet 1962, 1999, 
Sahlén 1996). De flesta trollsländor har i södra och mellersta Sverige en livscykel som varar i ett till 
två år; de mindre arterna är generellt snabbare i sin utveckling än de större. Samtliga svenska arter kan 
lätt artbestämmas med någon av de många bestämningsböcker som finns på marknaden (t ex Sandhall 
2000, Sahlén 1996, Norling & Sahlén 1997). Alla svenska arter utom sju kan dessutom artbestämmas 
som larver med t ex Heidemann & Seidenbusch (1993), Sahlén (1996) och Norling och Sahlén (1997). 
 
 
Material och Metoder  
 
Trollsländor 
 
Under maj-juni håvades en timma längs stranden och ca 1 meter ut i vattnet i varje slumputvald 
våtmark eller tills ca 100 individer infångats. Vid håvningen användes en standard, kommersiell 
vattenhåv av ”studenttyp”, dvs håven har en diameter av ca 20 cm och maskstorleken är 1.5-2 mm. 
Om stranden var heterogen med avseende på växtlighet eller motsvarande håvades i alla olika typer av 
vegetation. Detta insamlingssätt ger en mycket god bild av förekommande arter i våtmarken (Sahlén 
1999). De insamlade larverna konserverades i 80% alkohol för senare artbestämning. Vid 
bestämningen användes Norling & Sahlén (1997). Med några få undantag kan samtliga arter 
identifieras. Arterna Coenagrion puella och C. pulchellum kan inte med säkerhet separeras och 
behandlas därför som en art i undersökningen. De är vad man brukar kalla för ”systerarter” och har 
likartad ekologi (Sahlén 1996, Nielsen 2000). Också små larver av släktet Sympetrum går ej att 
artbestämma och därför betraktas samtliga exemplar (även större larver) av detta släkte som en och 
samma art. Samtliga arter inom detta släkte har ett likartat levnadssätt (Corbet 1999, Sahlén 1996, 
Nielsen 2000). 
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Arterna delades in i ettåriga respektive fleråriga. Ettåriga arter har i tidigare undersökningar visat 
sig vara mer opportunistiska och mindre selektiva vid val av livsmiljö kontra fleråriga arter (Sahlén 
1999). Med biologisk mångfald menas här med andra ord antal arter trollsländor (antal ettåriga arter 
respektive antal fleråriga arter). 
 
 
Näringsämnen och belastning 
 
För såväl kväve som fosfor har det högsta mätvärdet under året respektive medianvärdet använts vid 
de statistiska beräkningarna. Det högsta värdet kan sägas representera en hög halt för våtmarken och 
det är rimligt att detta kan påverka artsammansättningen. Medianvärdet har räknats ut som 
medelvärdet mellan de två provtagningar vilkas värden ej var det högsta respektive lägsta av de fyra 
(fyra prov togs under året). Detta kan ses som en normalhalt för våtmarken, d v s den näringshalt som 
är förhärskande under en stor del av säsongen. Ett grundantagande är att våtmarkernas mångfald bör 
vara anpassad till detta. Artantal har också relaterats till näringsbelastning och hydraulisk belastning. 
Dessa har erhållits utifrån respektive våtmarks avrinningsområde (jmfr kapitel 6). 
 
 
Växtlighet 
 
Växtligheten undersöktes med avseende på livsformer under september 2003. Förekomsten av alger 
(trådformiga grönalger) uppmättes, liksom strandvegetation, undervattensvegetation (t. ex. 
Myriophyllum m fl arter), flytbladsvegetation samt vassvegetation (inklusive Carex och Scirpus mm.). 
För alla fyra växtformerna användes fyra klasser efter förekomst/täckningsgrad (observerad från 
stranden): 0 = växtformen saknas; 1 = <10%; 2 = 10-50%; 3 > 50%. Dessutom beräknades ett mått på 
vegetationskomplexiteten som beskrivits i kapitel 4. 
 
 
Våtmarkens utseende och ålder 
 
Här testades biologisk mångfald mot flikighet, strandlutning, storlek, maxdjup, medeldjup samt antal 
öar. Målsättningen var att undersöka samtliga parametrar som lätt kan kontrolleras vid anläggning av 
nya våtmarker. Åldersparametern undersöktes i form av antal säsonger sedan färdigställandet. Detta 
kan betyda att vissa våtmarker inte varit vattenfyllda förrän under säsong 2, men detta har inte kunnat 
kontrolleras för alla undersökta våtmarker. 
 
 
Våtmarkens läge och omgivning 
 
Intressant här är andelen skog och åker i våtmarkens omgivning. Bland trollsländorna finns det arter 
anpassade till skogsmiljöer respektive jordbruksmark. Detta bör i så fall avspegla sig i 
artsammansättningen/artrikedomen i respektive miljö. Vidare undersöktes våtmarkernas omedelbara 
närområde (om åkermark finns närmare än 5 meter från vattnet respektive om skog finns mindre än 20 
meter från vattnet). Kan artrikedomen vara beroende av till exempel en mindre skogsdunge i 
anslutning till en våtmark i ett annars öppet jordbrukslandskap? Vidare undersöktes om avstånd till 
havet, avrinningsområdets storlek, våtmarkens procentuella andel av avrinningsområdet, om den finns 
uppströms en större sjö (vilket är av betydelse för näringsretentionen) respektive länstillhörighet samt 
vilken utlakningsregion den tillhör (enligt Johnsson & Mårtensson 2002) har betydelse för 
artrikedomen. 
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Anläggningskostnader och stödform 
 
De fyra stödformerna LIP, projektstöd, Miva och Lmiva utan projektstöd behandlades som separata 
kategorier i undersökningen för att utröna om det fanns skillnad mellan stödformerna avseende vilken 
mångfald som erhållits. Även de angivna anläggningskostnaderna undersöktes mot biologisk 
mångfald.  
 
 
Syfte  
 
I de fall syfte finns angivet i ansökningshandlingarna till våtmarkerna har detta noterats. Syftet är 
oftast näringsretention eller biologisk mångfald, men kan vara annat eller en kombination av dessa två. 
En del våtmarker har anlagts utan angivet syfte. Värt att notera är att i de fall termen ”biologisk 
mångfald” angivits som syfte har sällan eller aldrig något specifikt mål angivits. Det framgår därmed 
generellt inte vilken slags mångfald som avses i ansökningarna. Frågeställningen är här mycket enkel: 
Finns högre biologisk mångfald i de våtmarker som anlagts för att främja den biologiska mångfalden?  
 
 
Skötsel 
 
Här undersöktes hur mångfalden påverkas av på vilket sätt våtmarken hävdas varje år. Skötselformer 
är bete eller slåtter. 
 
 
Statistik 
 
För samtliga statistiska analyser användes programmet Minitab ver. 13.31 (Minitab 2000). Generellt 
används enbart två slags statistiska tester, Pearson korrelation och envägs ANOVA. Pearson 
korrelation anger om det finns ett linjärt samband mellan två serier mätvärden. Sambanden kan bli 
positiva eller negativa beroende på linjernas lutning. Envägs ANOVA är den enklaste formen av 
variansanalys där mätvärdena delas in i klasser (till exempel typ av stöd för anläggning av 
våtmarkerna eller länstillhörighet) och responsvariabeln kan vara i form av klasser eller numerisk. Ett 
exempel är artantal som responsvariabel. Att i detta skede, med mycket data och lite tid, har strategin 
medvetet varit att använda enkla analyser. 
 
 

Resultat 
 
Allmänt 
 
Minst en trollsländeart påträffades i 72% av de undersökta lokalerna. De artrikaste lokalerna hyste sex 
arter vardera (fem lokaler). Medelvärdet är 2.25 arter trollsländor i dessa anlagda våtmarker. Totalt 
påträffades 24 arter (om Coenagrion puella och C. pulchellum räknas som en art samt de fem arterna i 
släktet Sympetrum också räknas som en art; tabell 7.1). Av de anträffade arterna kan nio betraktas som 
generalister; arter som kan anträffas i vilken typ av vatten som helst. Två arter kräver öppen miljö 
(ofta stora vattenytor), fyra arter kräver närhet till skogsmark och en art är en tidig kolonisatör som 
hittas i nyanlagda vatten och stannar kvar högst några få år i rad. Övriga arter kan betraktas som 
känsliga och selektiva för vattenkvalitet (tabell 1). Tre arter, Brachytron pratense, Leucorrhinia 
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pectoralis och Pyrrhosoma nymphula är kända mångfaldsindikatorer. Leucorrhinia pectoralis är 
dessutom en skyddad art som finns upptagen på EU:s habitatdirektiv. I övrigt hittades också den för 
Östersjöländerna endemiska arten Aeshna osiliensis i två våtmarker. 
 
 
Näringsämnen och belastning 
 
Det fanns inget samband mellan antalet arter trollsländor och vare sig fosfor- eller kvävehalter. Det 
fanns heller inget samband mellan artantalet och den hydrauliska belastningen på våtmarkerna. 
Däremot finns det en negativ korrelation mellan antalet arter och den årliga kvävebelastningen i 
våtmarkerna (p = 0,019); ännu starkare samband om endast ettåriga arter räknas in (p = 0,001). 
Däremot fanns inga samband mellan antalet arter och P-halt eller total P-belastning. 
 
Tabell 1 Trollsländearter i de undersökta våtmarkerna ordnade efter frekvens (Nr = antal 

våtmarker de påträffats i vid inventeringen). Förkortningar i ekologikolumnen: G = 

generalistart; Ö = kräver öppen miljö; S = endast i skogsmark; V = vattenkvaliteten 

viktig; K = tidig kolonisatör. Indikator: arten har tidigare används som 

mångfaldsindikator (se Sahlén & Ekestubbe 2001). H = Upptagen på EU:s 

habitatdirektiv; fridlyst i Sverige. 

 
Art svenskt namn Nr Ekol Indikator 
Lestes sponsa Allmän smaragdflickslända 61 G  
Sympetrum spp. Ängstrollsländor 43 G  
Enallagma cyathigerum Sjöflickslända 31 Ö  
Ischnura elegans Allmän kustflickslända 21 G  
Coenagrion hastulatum T-tecknad flickslända 15 S  
Aeshna cyanea Blågrön mosaikslända 14 G  
Coenagrion puella/pulchellum Ljus/Mörk U-flickslända 13 Ö  
Libellula quadrimaculata Fyrfläckad trollslända 10 G  
Aeshna grandis Brun mosaikslända 6 G  
Leucorrhinia rubicunda Nordisk kärrtrollslända 6 S  
Lestes dryas Kraftig smaragdflickslända 4 G  
Pyrrhosoma nymphula Röd flickslända 3 V Ja 
Aeshna juncea Starrmosaikslända 3 G  
Libellula depressa Bred trollslända 3 K  
Aeshna osiliensis Vassmosaikslända 2 V  
Cordulua aenea Guldtrollslända 2 V  
Orthetrum cancellatum Stor sjötrollslända 2 V  
Leucorrhinia pectoralis Citronfläckad kärrtrollslända 2 V Ja - H 
Calopteryx virgo Blå jungfruslända 1 V  
Erythromma najas Rödögonflickslända 1 V  
Brachytron pratense Tidig mosaikslända 1 V Ja 
Aeshna mixta Höstmosaikslända 1 G  
Somatochlora metallica Metalltrollslända 1 V  
Leucorrhinia dubia Myrtrollslända 1 S  

 
Växtlighet 
 
Ju mer undervattensvegetation som finns desto högre artantal (ANOVA; F=0,83; P=0,043). Detta 
samband gäller dock inte ettåriga arter men är mer uttalat om endast fleråriga arter räknas (p=0,008). 
Ett liknande samband finns också mellan antal arter och förekomsten av flytbladsvegetation (ANOVA; 
F=4,38; P=0,006). Dock verkar här artantalet bli lägre igen i den högsta klassen; vid riktigt täta mattor 
av flytblad. Även mängden vass tycks gynna mångfalden: Det finns fler arter trollsländor vid stor 
täckning av bladvass i våtmarken (ANOVA; F=4,01; P=0,010). 



Bilaga 4 
__________________________________________________________________________________________ 

 6

 
Vegetationens komplexitet reglerar också artmångfalden. Antalet trollsländearter är starkt positivt 

korrelerade med vegetationens komplexitet ej inberäknat alger (p<0,001); något svagare positiv 
korrelation om algerna räknas in (p=0,001). 

 
 

Våtmarkens utseende och ålder 
 
Det fanns inga samband mellan våtmarkens flikighet, strandlutning eller storlek och antalet 
trollsländearter. Det fanns inga samband mellan antalet arter och våtmarkens maximala djup, 
medeldjup eller antalet öar i våtmarken. Ett enda undantag hittades: Det förekommer färre ettåriga 
arter i djupa våtmarker (Pearson korrelation; p=0,049). 
 

Det fanns en stark positiv korrelation mellan våtmarkens ålder och antalet trollsländearter 
(p=0,005). Korrelationen är ännu starkare för ettåriga arter (p<0,001) men saknas för fleråriga arter. 

 
 

Våtmarkens läge och omgivning 
 
Det finns en stark positiv korrelation mellan antal trollsländearter och mängden skog i våtmarkens 
omgivning (p=0,003); sambandet starkare för ettåriga arter (p=0,001) och svagare för fleråriga arter 
(p=0,041). Härav följer att det också finns en stark negativ korrelation mellan antalet trollsländearter 
och mängden åkermark i våtmarkens omgivning (p<0.001). Om man tittar på ettåriga och fleråriga 
arter är korrelationerna starkare än för motsvarande grupper vad gäller skog (p<0,001 för ettåriga; 
p=0,006 för fleråriga). Vid analys av våtmarkernas närområden (om åkermark fanns närmare än 5 
meter från vattnet respektive om skog fanns mindre än 20 meter från vattnet) visade det sig däremot att 
åker nära våtmarken inte påverkade artantalet (ANOVA, ej signifikant) medan närheten till skog 
påverkade det (ANOVA; F=5,75; p=0,018).  
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Figur 1  Medelantalet arter (+1 standardavvikelse) och det län våtmarken ligger i. n=antalet 

våtmarker som undersökts i de olika länen. I=Gotland, O=Västra Götaland, T=Örebro, 
G=Kronoberg, C=Uppsala, H=Kalmar, N=Halland, E=Östergötland, K=Blekinge, 
M=Skåne, D=Södermanland, AB=Stockholm. 
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Det fanns ingen korrelation mellan våtmarkens avstånd till havet och antalet trollsländearter 

respektive antalet fleråriga arter. Dock fanns en positiv korrelation mellan antalet ettåriga arter och 
avståndet till havet (p=0,023). Det fanns heller inget samband mellan antalet trollsländearter och om 
våtmarken låg uppströms en större sjö eller ej. Det fanns en stark negativ korrelation mellan 
avrinningsområdets storlek och antalet arter (p=0,014); ännu starkare för ettåriga arter (p=0,007). 
Däremot saknades korrelation mellan fleråriga arter och avrinningsområdets storlek. Våtmarkens 
procentuella andel av avrinningsområdet är ej korrelerad med artantalet. 

 
Artantalet är också beroende av vilket län våtmarken ligger i. Skillnader mellan länen finns här för 

fleråriga (ANOVA; F=4,01; p<0,001), ettåriga (ANOVA; F=2,36; p<0,013) samt för totalt artantal 
(ANOVA; F=4,32; p<0,001; figur 1). Beroende på i vilken utlakningsregion våtmarken ligger skiljer 
sig också det totala artantalet i våtmarkerna (ANOVA; F=4.10; p<0,001). Flest arter finns i region 3, 
5b, 9 och 11 (figur 2). 
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Figur 2  Medalantal arter  (+ 1 standardavvikelse) mot utlakningsregioner (efter Johnsson & 

Mårtensson 2002) i Sverige. Flest arter hittas i region 11, 9, 3 och 5b. n=antal 
våtmarker som undersökts i respektive region. 11=Västsvenska dalsjöområdet, 
9=Västsvenska dalbygden, 3=Öland och Gotland, 5b=Norra vänerslätten, 5a=Södra 
Vänerslätten, 10=Södra Bergslagen, 8=Östsvenska dalbygden, 7a=Västra Sydsvenska 
höglandet, 1b=Hallands slättbygd, 7b=Östra Sydsvenska höglandet, 2a=Sydsvenska 
mellanbygden (Skåne), 2b=Sydsvenska mellanbygden (Blekinge och Kalmar), 
6=Mälar-och Hjämarbygden, 1a=Skånes slättbygd, 4=Östgötaslätten. 

 
Anläggningskostnader och stödform 
 
Det finns en negativ korrelation mellan total kostnad och antal arter (p=0,009), ett samband som är 
ännu starkare för ettåriga arter (p=0,001) men som saknas för fleråriga arter. Däremot saknades 
samband mellan antal arter och kostnaden per hektar utom för ettåriga arter där det finns en stark 
negativ korrelation (p=0,002). Detta innebär alltså att ju lägre kostnad (per hektar eller per våtmark) 
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desto fler arter - åtminstone ettåriga - har etablerat sig. Olika stödformer ger olika mångfald av 
trollsländor. Vi fann ett tydligt samband mellan stödform och antal arter (p=0,022); ett samband som 
var ännu starkare för ettåriga arter (p=0,001) men ej signifikant för fleråriga arter. Stödformerna Miva 
och Lmiva genererar högre artrikedom än LIP och projektstöd. 
 
Syfte och upplevelse 
 
Det fanns inget samband mellan antalet trollsländearter och syftet för våtmarken, vare sig detta var 
näringsretention eller biologisk mångfald.  
 
 
Skötsel 
 
Det fanns inget statistiskt samband mellan antal arter och hävd, men om man enbart betraktar de 
fleråriga arterna finns en trend som tyder på att det finns fler arter när det förekommer bete runt 
våtmarken men inte ända ned till vattnet, än i de övriga skötselkategorierna (ANOVA; F=2,68; 
P=0,051). 
 
 
Diskussion 
 
Skillnader mellan ettåriga och fleråriga arter 
 
Sambanden var starkare för ettåriga arter (med några undantag) än för fleråriga arter jämfört 
med alla arter tillsammans. Anledningen till att dela upp arterna i ettåriga och fleråriga är att 
det i tidigare undersökningar (t ex Sahlén 1999) visats att fleråriga arter är mer kräsna i valet 
av livsmiljö än de ettåriga vilka till största delen består av generalistarter. I denna 
undersökning verkar således tvärt om de ettåriga vara de som bäst svarar mot de olika 
parametrar som undersökts. Det finns en trolig förklaring till detta: Denna undersökning rör så 
unga miljöer att de ettåriga generalisterna är den största artgruppen närvarande. Fleråriga 
specialister (även om några av de fleråriga också är generalister; se nedan) är ovanliga. 
Kanske blir förhållandena annorlunda i äldre våtmarker. I vilket fall som helst verkar ettåriga 
arter väl kunna beskriva unga våtmarkers status, och att då ej räkna in dem skulle vara fel väg 
att gå. I diskussionen nedan används sålunda begreppet ”trollsländor” för samtliga arter, 
ettåriga såväl som fleråriga. Undantag från detta kommenteras särskilt. 
 
Allmänt om förekommande arter och artrikedomen 
Artrikedomen i de undersökta våtmarkerna var inte särskilt hög. Jämfört med äldre vatten 
(sjöar) i Mellansverige framstår det maximala artantalet 6 som mycket lågt då de artrikaste 
sjöarna hyser upp till 14 olika arter (Sahlén 1999). Däremot är samtliga undersökta våtmarker 
mycket unga och det finns få undersökningar gjorda angående artdiversitet i sådana vatten. En 
långtidsstudie av Moore (1991) i England vittnar om att de första fem arterna trollsländor kan 
etableras redan första året, men att ett verkligt högt artantal inte uppnås förrän efter kanske tio 
år. Rimligt är att de arter som först etablerar sig i en ny våtmark är generalistarter; 
specialisterna följer efter senare i de våtmarker som kan erbjuda rätt slags nischer. Den 
artsammansättning som påträffades i de undersökta våtmarkerna är dock långt ifrån en 
samling generalistarter utan går väl att jämföra med de skogsmiljöer som tidigare undersökts 
(Sahlén 1999, Sahlén & Ekestubbe 2001). 
 
Om man bortser från att alla arter inte separerats till artnivå hittades 24 arter i 
undersökningen. Detta ska jämföras med att 22 respektive 23 arter hittades i olika 
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skogsområden i Mellansverige av Sahlén & Ekestubbe (2001). Sålunda har områden kring 
nyanlagda våtmarker en lika stor artpool som områden med sjöar. Skillnaden i artantal per 
våtmark (max 6 arter kontra max 14 arter för sjöar; jmfr Sahlén 1999) måste således förklaras 
av artsammansättningen. I tidigare arbeten har arternas ekologi inte undersökts i detalj, men 
om man betraktar den stora andelen generalister (inräknat den tidiga kolonisatören) i tabell 1 
(42%) i anlagda våtmarker kan man anta att andelen specialistarter är lägre här än i äldre 
vattensystem. Kanske är det så att våtmarkerna måste uppnå en högre ålder för att specialister 
ska kunna etablera sig i någon högre utsträckning? Detta än nu bara spekulationer, men det 
öppnar för intressant forskning. Hänger närvaron av specialiserade arter samman med 
våtmarkens ålder och i vilken utsträckning inverkar andra parametrar som växtlighet, 
vattenkvalitet och form? Innebär den låga andelen specialister i våtmarkerna att deras 
mångfald ännu inte är ”mogen” nog att mätas? Frågorna är många. 
 
Dock påträffades flera intressanta arter i undersökningen: Arterna Brachytron pratense, 
Leucorrhinia pectoralis samt Pyrrhosoma nymphula är alla indikatorarter för mångfald 
(Sahlén & Ekestubbe 2001). Dock fungerar inte en direkt mätning av ”hög” mångfald om inte 
flera sådana indikatorarter påträffas i samma våtmark. I detta fall hittades de en och en och 
därför kan man inte säga att våtmarkerna med just dessa arter i skulle vara speciellt artrika 
(och eftersom det maximala artantalet i en våtmark i denna undersökning är sex och inte 14 
stämmer det resonemanget). Däremot visar dessa arters förekomst att även mer kräsna arter 
kan etablera sig i nyanlagda våtmarker varför anläggningen av våtmarker som sådan verkligen 
höjer mångfalden i jordbrukslandskapet.  
 
Om arterna kan man säga följande: Arten Pyrrhosoma nymphula kräver rent och giftfritt 
vatten för sin förekomst eftersom den egentligen förekommer i rinnande vatten-miljöer 
(Nielsen 1998, Sahlén & Ekestubbe 2001).  
 
Den andra indikatorarten, Brachytron pratense, förekommer endast i rena men näringsrika 
vatten (Nielsen 1998). Då arten är mer allmän i söder än i norr (Sahlén 1996) fungerar den 
måhända bättre som indikator i mellersta Sverige än i de södra landskapen.  
 
Den tredje indikatorarten, Leucorrhinia pectoralis, är det intressantaste fyndet i 
undersökningen. Arten är upptagen på EUs Habitatdirektiv, annex II, och samtliga fynd skall 
rapporteras till Artdatabanken. Samtliga populationer av arten är skyddsvärda. Därför är det 
mycket intressant att en sällsynt habitatdirektivart etablerar sig i en anlagd våtmark. Detta 
visar att anlagda våtmarker de facto kan ha betydelse för att öka den biologiska mångfalden i 
landskapet, men med tanke på den stora andelen lokaler utan specialistarter är det långt ifrån 
alltid dessa våtmarker har någon sådan betydelse.  
 
En annan intressant art som hittades var den för Östersjöområdet endemiska Aeshna 
osiliensis. Arten hittades i två våtmarker och är känd för att välja vassrika fågelsjöar modell -
Tåkern eller Hornborgasjön när den påträffas i inlandsmiljöer. Eftersom arten just nu 
utvärderas om den ska finnas på den europeiska rödlistan för hotade trollsländearter (Sahlén 
m fl under tryckning) är det intressant att den tycks kunna kolonisera även nyanlagda 
våtmarker. Arten har tidigare observerats kring äldre grävda dammar i Uppsalatrakten (Sahlén 
opubl). En del av denna ovanliga arts ekologi tycks därmed vara att kolonisera dammar i 
jordbruksmark. 
 
Resultaten kommenteras ytterligare i kapitel 7. 
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Bilaga 5. Beskrivning av några kommuners och 
länsstyrelsens arbete med våtmarker som anläggs 
inom lokala investeringsprogram och genom LBU-
stöden 
 
Nedan beskrivning avser att i korthet ge en överblick över hur några kommuner arbetar med planering, 
projektering, tillståndsärende samt genomförandet vid anläggning av våtmarker. Det generella 
ansvaret för genomförandet inom LIP ligger på respektive kommuns ansvar. Kommunerna har i 
varierande utsträckning beviljats täckning för sina LIP-projekt, generellt mellan 30 - 70% av totala 
projektkostnaden. Då kommunerna själva ansvarar för genomförandet varierar handläggningen mellan 
olika kommuner beroende på syfte och målsättning. Våtmarksprojekt med syfte att restaurera sjöar 
eller befintliga våtmarker innefattas inte i föreliggande utvärdering. 
 

Nedan text avser även att åskådliggöra hur Länsstyrelsen i Halland handlägger/har handlagt de olika 
stödformerna Miva, Projektstöd och Lmiva som avlöst varandra mellan åren 1996 till 2002. I vissa fall 
görs utvikningar och kopplingar till andra länsstyrelser då uppenbara skillnader i hantering föreligger. 
Framför allt avses att belysa hantering av våtmarker som anlagts med "projektstöd" då detta stöd i sin 
utformning och hantering närmast kan jämföras med kommunernas hantering av våtmarker inom 
"lokala investeringsprogram". 

 
Kommentarer och reflektioner över skillnader/likheter i prioritering vad gäller de olika sätten som 

kommuner och länsstyrelser hanterar stöden ges i kapitel 7. 
 
 
LIP-Projektet "Renare Laholmsbukt" 
 
Laholm och Halmstad kommuner beviljades år 2000 bidrag från Regeringen till projektet "Renare 
Laholmsbukt - strategiska våtmarker i Laholm och Halmstad kommuner". Projektet finansieras till 
70% av medel inom lokala investeringsprogram medan resterande kostnader bekostas av respektive 
kommun. 
 
”Det huvudsakliga syftet i projektet är att genom anläggande av våtmarker i 
jordbrukslandskapet förbättra vattensituationen i Laholmsbukten genom att reducera kväve 
ur det tillrinnande vattnet. Avsikten är också att genom våtmarksanläggningarna öka den 
biologiska mångfalden i södra Halland”. 
 

I Laholms och Halmstads kommuner planeras 126 respektive 105 ha våtmarker att anläggas på 
åkermark och 3 respektive 6 ha anläggs för ekologiska dagvattenhantering. Totalt 240 ha. Den totala 
budgeten omfattar 42,6 miljoner kr varav 38,9 miljoner utgör bidrag. 

 
Målsättningen med projektet är att transporten av kväve till Laholmsbukten skall minskas med 300 

Ton årligen genom byggandet av 240 ha våtmarker. Detta motsvarar ca 10 % av den årliga transporten 
för området. Kalkylen anger att 1250 kg kväve skall reduceras per ha anlagd våtmark.  
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Arbetsgång 
 
Anläggningen av våtmarker och dammar inom projektet bygger helt på frivillighet. Allmän 
information om projektet, dess förutsättningar, syfte och målsättningar har delgivits potentiellt 
intresserade markägare genom direktutskick men markägare har också kunnat nåtts av information via 
media. Respektive kommun har på detta sätt erbjudit markägare: 
• Hjälp med att hitta lämplig plats för våtmarken på sina ägor 
• Utformning och projektering i samråd med markägaren 
• Byggupphandling och entreprenad 
• Ersättning för markupplåtelsen upp till 50 000 kr per ha 
 

Kommunen söker erforderliga tillstånd och ansvarar för hela entreprenaden medan ägandet, 
ansvaret och nyttjanderätten ligger kvar hos markägaren. För varje färdigställt objekt ansöks om 
skötselstöd enligt Lmiva hos länsstyrelsen. Ett 20-årigt avtal sluts om skötseln av området. 

 
Intresserade markägare ombeds enligt informationen höra av sig till antingen ansvariga på 

kommunerna direkt eller till Hushållningssällskapet i Halland som underkonsulterats som ansvariga 
för projektering och entreprenad av flertalet våtmarkslägen framför allt på åkermark. 

 
 

 
 
Figur 1 Handläggningsschema vid Laholms kommun vid hantering av intresseanmälningar från 

markägare som vill ha en våtmark anlagd med stöd inom lokala investeringsprogram 
(från Lukas Österling, Laholms kommun). 

 
Efter att en markägare anmält intresse för att anlägga en våtmark på sina ägor görs ett första besök 

(rådgivning) av kommunens eller Hushållningssällskapets personal för att närmare undersöka lägets 
lämplighet. Behandlingen av den potentiella våtmarken i Laholms kommun följer en bestämd 
arbetsordning som visas i figur 1. Till samrådet krävs att läget har förprojekterats. 

Utbetalning

Slutbesiktning
Inmätning

Entreprenad

Kontrakt

Projektering

Avvägning

Kontakt med övriga berörda,
Grannar, Vägverket, Sydkraft, SHK, etc.

Samråd

Prioriterad ja nej

Första besök

Intresse-anmälan
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Prioritering 
 
Enligt arbetsordningen görs en prioritering av läget i relation till andra möjliga objekt som anmälts till 
kommunerna. Det av markägaren föreslagna läget undersöks avseende: 
• Avrinningsområde 
• Markanvändning 
• Bedömd kvävetransport per år 
• Våtmarksyta 
• Beräknad kväverening 
• Anläggningskostnader 
• Kostnad per kilo kväve 
 

Prioriteringens huvudsyfte är att urskilja de lägen där en anlagd våtmark avlägsnar så mycket kväve 
som möjligt till så låg totalkostnad för anläggningen som möjligt, dvs kostnaden per kilo reducerad 
kväve skall vara så låg som möjligt.  

 
Som prioriteringsverktyg använder sig Laholms kommun av en enkel modell som beskriver 

sambandet mellan årlig kvävebelastning i kg N per ha och år i våtmarken och avskiljning i kg N per ha 
och år. Kvävetransporten till varje enskilt objekt schablonberäknas utifrån avrinningsområdets storlek, 
markanvändning och jordarter i avrinningsområdet. Laholms och Halmstad kommuner skiljer sig 
härvidlag åt. Halmstad kommun använder sig inte av något konkret prioriteringsverktyg utöver att en 
erfarenhetsmässig bedömning görs över lägets avrinningsområde och markanvändning där en högre 
andel åker ges högre prioritet.  

 
Inom Laholms kommun har inom projektet 260 markägare hittills anmält intresse och i Halmstads 

kommun 150 st. Färre våtmarker har emellertid anlagts än planerats både i Laholms och Halmstads 
kommuner. Orsakerna till detta har varit flera: 
• Förberedelsetiden har varit längre än planerat 
• Samråden med Länsstyrelsen för varje enskilt objekt har dragit ut på tiden 
• Höga nederbördsmängder har sammanfallit med lämpliga grävperioder 

 
Projekttiden har av ovanstående anledningar förlängts till och med år 2004. Hittills i Laholm har 

inom projektet 60 objekt påbörjats omfattande ca 90 ha våtmarksområde. Intresseanmälningarna från 
markägare fortsätter att strömma in. 
 
 
LIP (delfinansiering) Kävlinge-å-projektet (Ekologgruppen, 
Landskrona) 
 
Nedan beskrivning är direkt hämtad från Ekologgruppens hemsida som beskriver Kävlingeå-projektet 
vilket syftar till att, i olika etapper, anlägga 300 ha våtmarker och 210 ha skyddszoner i Kävlingeåns 
avrinningsområden för att bromsa näringstransporten till Lommabukten och havet samt öka den 
biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet (http://www.ekologgruppen.com-
/KAVLINGE/htm/start.htm).  
 

Texten beskriver det arbetssätt som Ekologgruppen använder vid anläggning av dammar, 
våtmarker, och i tillämpliga delar på skyddszoner.Under den andra etappen har åtgärder i Lunds, 
Eslövs, Höörs, Hörbys och Kävlinge kommun delfinansierats med statliga LIP-medel. Vidare har fr o 
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m 2002 även finansiering erhållits genom de nya EU-miljöstöden, projektstöd för anläggning av 
småvatten och våtmarker respektive skötselstödet för småvatten och våtmarker 
 

"Information till markägare. Information om projektet sprids till markägare (och arrendatorer). 
Projektet har hittills arbetat med: informationsbroschyrer till markägare, information genom 
möten (via LRF, dikningsföretag och andra föreningar), information genom press, radio och TV, 
aktivt kontakttagande genom brev eller telefonsamtal med markägare som har mark som är 
intressant för damm/skyddszonsanläggning.  
Mottagande av intresseanmälningar. Markägare och arrendatorer, som fått information om 
projektet och som via telefon eller skriftligen anmäler sitt intresse för att deltaga i projektet, 
registreras och ges en preliminär prioriteringsklassning. Klassningen görs med utgångspunkt från 
den information som framkommer vid anmälan samt studier av kartor och annat 
underlagsmaterial.  
Åtgärdsplanering, val av projekt. Inkomna anmälningar gås igenom. Behov och lämplighet för 
dammlokalisering bedöms bl a utifrån tillrinningsområdets storlek, markanvändningen i 
tillrinningsområdet och relationen till eventuellt andra aktuella projekt i området.  
Fältbesök. Markägare med högt prioriterade lägen för damm- eller skyddszonsanläggning besöks. 
Vid dammprojekt görs en preliminär bedömning av den tekniska möjligheten att anlägga en damm 
(omfattning på schaktmassor, deras placering m m). Vid fältbesöken bedöms även 
naturvårdsförhållanden. Dessutom informeras markägaren om hur projektet kommer att gå 
vidare.  
Projektering, avvägning. Områden aktuella för dammar avvägs och i de flesta fall genomförs en 
provgrävning. Diverse bakgrundsmaterial tas fram, t ex uppgifter från eventuellt dikningsföretag. 
Projekteringen omfattar utformning, volymberäkning, placering av schaktmassor mm samt 
utformning av diverse tillhörande konstruktioner såsom brunnar, dämmen mm. Projekteringen 
resulterar bl a i ritningar över dammar med tillhörande konstruktioner.  
Samrådsansökan. Ett preliminärt förslag för anläggning av damm skickas på samråd till 
länsstyrelsen och markägare.  
Förhandsförbindelse. Markägaren skriver på en förhandsförbindelse att han/hon är villig att 
avsätta mark och deltaga i projektet. Överenskommelse om markersättningens storlek (se vidare 
nedan) träffas.  
Upphandling av entreprenör. Anbudsunderlag enligt Mark AMA utarbetas och skickas ut till 
entreprenörer för räkning. En anbudsförrättning och upphandling av anläggningsarbetet sker.  
Anläggningsarbetet påbörjas då samrådsbeslut erhållits från länsstyrelsen. Anläggningsarbetet 
utförs av entreprenören i nära samråd med konsulten.  
Besiktning och uppmätning av dammen med omkringliggande område genomförs efter det att 
entreprenören slutfört sitt arbete.  
Kontraktsskrivning, markersättning. Kontraktskrivning mellan kommun och markägare. Avtalen 
gäller normalt i 30 år för dammar och våtmarker samt i 10 år för skyddszoner. Utbetalning av 
markersättning (se vidare nedan) görs till markägaren.  
Vegetationsetablering (ev sådd och plantering) görs oftast av markägaren. Fröer och 
plantmaterial tillhandahålles av projektet.  
Eventuella efterarbeten. Efterarbeten kan bli nödvändigt vid vissa av projekten. Dessa kan dels 
omfatta arbeten som ingått i entreprenadupphandlingen ( t ex brunnar, dämmen, mm) men som 
behöver justeras för att fungera tillfredsställande. Arbetet utförs och bekostas av entreprenören, 
förutsatt att det sker inom garantitiden för arbetet (två år). Det kan även innefatta arbeten som 
varit svåra att förutsäga när entreprenaden handlades upp. Detta gäller t ex reparation av 
täckdikningssystem som varken markägaren eller beställaren känt till eller skador som uppkommit 
p g a svårförutsägbara jordarts- eller grundvattenförhållanden. Dessa arbeten bekostas av 
projektet.  
Underhåll av anlagda dammar och våtmarker kan bli nödvändigt i ett längre tidsperspektiv. Detta 
arbete kan te x omfatta rensning av in- och utloppsrör och delar av dammarnas bottnar. Arbetet 
kan även innefatta reparation av vissa konstruktioner såsom dämmen och brunnar. Det åvilar i 
dag respektive kommun att ansvara för detta arbete, eftersom dessa moment kan komma att ligga 
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efter projekttidens slut. Enligt skrivna avtal svarar markägaren (och beträffande skyddszoner även 
arrendatorn) för dammarnas och skyddszonernas skötsel i övrigt." 

 
 

Handläggning av våtmarker som anläggs med LBU-stöd  
 
Som tidigare nämnts omfattar Miljö- och landsbygdsprogrammet  (LBU-programmet 2000-2006) 
ekonomiskt stöd till lantbruket som ska bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 
utveckling på den svenska landsbygden. Programmet grundar sig på två EU-förordningar och är ett led 
i Agenda 2000 och reformen av EU:s jordbrukspolitik.  

 
Från år 2001 finns två stöd för våtmarker och småvatten: Dessa är 1) Projektstöd för 

anläggning av våtmarker och småvatten och 2) stöd för skötsel av våtmarker och småvatten 
(Lmiva).Syftet med projektstöden är att "våtmarker och småvatten anläggs för att minska 
växtnäringsläckaget från jordbruksmark samt för att gynna den biologiska mångfalden inom 
jordbruket". 

 
Ett tidigare icke-prioriteringsstyrt skötselstöd (Miva), (1996 - 2000) syftade till att 

"stimulera till ökningen av arealen våtmarker och småvatten i jordbrukslandskapet dels för 
att skydda och underlätta för våtmarksberoende arter samt för att våtmarkerna hade en 
kvävereducerande effekt". Miva ersattes senare av Lmiva. 

 
De olika stödens syften, förutsättningar och omfattning framgår av kapitel 2.  
 
Arbetsgång och Prioritering 
 
Information om de olika EU-stöden för våtmarker och småvatten som har varit/är möjliga för 
lantbrukare att söka har av länsstyrelserna delgivits markägare genom informationsträffar med 
lantbrukare, specifika kurser om våtmarker, skriftlig information eller genom telefonrådgivning. 
Markägare har helt på frivillig basis hos Länsstyrelsen (och med deras hjälp) kunnat söka miljöstöd 
och projektstöd för våtmarker. 
 
Det tidigare miljöstödet för våtmarker och småvatten (Miva) var att beteckna som ett icke-prioriterat 
skötselstöd som visserligen hade ett uttalat syfte att öka arealen våtmarker och småvatten på 
jordbruksmark för att: dels minska kvävebelastningen, dels att gynna den biologiska mångfalden. 
Länsstyrelsernas hantering av markägarnas ansökningar har emellertid generellt inte varit ämne för 
någon prioritering avseende bra läge för endera syftet utan stöd har beviljats under förutsättning att de 
formella kraven för stödet varit uppfyllda och att läget för våtmarken varit lämpligt och godkänt enligt 
naturvårdslagarna. Miva ersattes senare, ffa på grund av låg måluppfyllelse, med en annan form av 
skötselstöd för våtmarker och småvatten, Lmiva, samt med det sk "projektstödet" där ersättning också 
utbetalas för anläggningen av våtmarken (se kapitel 2, bakgrund). Länsstyrelsernas handläggning med 
projektstödet beskrivs i detalj nedan. Skillnaden mellan skötselstöden Miva och Lmiva är främst att 
det i det nya stödet inte behöver vara markägaren som står som formell sökande samt att lantbrukaren 
tillåts använda våtmarken för produktion, dvs för bete eller bevattning (ej fisk- eller kräftodling). 
Vattenytan är ersättningsberättigande både i Miva och Lmiva. Skillnaden är att i Lmiva ges 
tilläggsersättning (800 kr/ha) för slåtter/bete för hela våtmarksarealen även om bara vissa delar kan 
skötas. För Miva ges tilläggsersättning (1000 kr/ha) endast för de delar som slås. 

Lantbrukare som beviljats projektstöd går, mer eller mindre automatiskt, in i ett skötselåtagande av 
våtmarksområdet enligt Lmiva. Lmiva kan dock sökas för våtmarker som finansierats med andra 
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medel än LBU-stöd under förutsättning att de är anlagda år 2000 eller senare. Länsstyrelsernas 
hantering av Lmiva skiljer sig dock inte från Miva avseende prioritering. 

 
När det gäller projektstöden görs vid intresseanmälan från lantbrukare en första prioritering av det 

av anmälaren aviserade läget för den potentiella våtmarken. Länsstyrelsen är därvidlag också skyldiga 
att genom ett platsbesöket göra en preliminär prioritering enligt 3 kap 1-2 §§ SJVSF 2000:151. Enligt 
samma förordning skall generellt kust- och slättområdena prioriteras då behovet här är störst både ur 
kväveläckage- och biologisk mångfald synpunkt. 

 
Olika länsstyrelser hanterar det första besöket vid den potentiella våtmarken på något olika sätt även 

om de prioriteringar som görs följer samma mönster. Från Jordbruksverket har distribuerats 
rekommenderade riktlinjer för hur handläggningen av en intresseanmälan skall utföras (figur 2). Om vi 
i mycket grova drag jämför Skåne och Halland görs i fält en första preliminär bedömning av läget och 
intresseanmälaren ges därefter ett underhandsbesked om förutsättningarna att få en eventuell ansökan 
beviljad. Markägaren har rätt till kostnadsfri rådgivning som utförs av antingen länsstyrelserna själva 
eller anlitad våtmarkskonsult. Är läget lämpligt för att reducera växtnäringsläckage bedöms bl a 
förutsättningarna att våtmarken skall få en kontinuerligt hög belastning (samt kostnadseffektivitet men 
som kan bedömas först efter projektering). Är läget lämpligt för biologisk mångfald bedöms främst 
den potentiella våtmarkens djupförhållanden, hävd samt storlek. Ett läge i Skåne som givits positivt 
underhandsbesked rekommenderas därefter att gå vidare till projektering som om inte kostnaderna blir 
för omfattande kommer att ligga som underlag för det samråd som söks i nästa steg på länsstyrelsens 
miljöenhet. Ett flertal av punkterna (D, E, F, G, K, L, M, N, R, S ) i handläggningsschema i figur 2 tas 
upp och behandlas i det s k samrådet på länsstyrelsernas miljöenhet.  I Skåne upprättas och arkiveras 
även ett "förundersökningsprotokoll" vilket utöver fastighetsuppgifter, ev konflikter med 
naturvårdsintressen grovt dokumenterar bl a uppgifter om nuvarande markanvändning, 
avrinningsområdets storlek och typ av mark, vattentillförsel, djup, skötsel och syfte. Först efter att 
klartecken om bifall medgivits vid samrådsförfarandet inges från intresseanmälaren till länsstyrelsen 
en formell ansökan om projektstöd.  

 
I Halland inlämnas projektansökan och samrådsansökan vanligtvis samtidigt. Föreligger det 

osäkerhet att samrådet skall godkännas avvaktas projektansökningen till samrådsutslaget är klart. I 
Halland upprättas inget motsvarande förundersökningsprotokoll men primärt prioriteras en högre 
andel åkermark i avrinningsområdet, stora våtmarker (som anses vara bättre) samt närheten till havet. 
Våtmarkslägen lämpliga för biologisk mångfald i Halland prioriteras med hänseende till storlek, 
möjligheten att tömma våtmarken och skötsel. Innan stödutbetalningar görs skall den anlagda 
våtmarken slutbesiktigas. 
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HANDLÄGGNINGSSCHEMA FÖR PROJEKTSTÖD FÖR 
ANLÄGGNING AV VÅTMARKER OCH SMÅVATTEN
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Figur 2 Rekommenderat handläggningsschema för hantering av "projektstöd". Punkterna D, E, 

F, G, K, L, M, N, R, S i schemat behandlas i "samrådet" med länsstyrelsernas 
miljöenhet. Några villkorade beslut om stöd enligt Q och S i schemat görs emellertid 
inte av länsstyrelsen utan att samrådet är klart.  
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Figur 2 Forts. Rekommenderat handläggningsschema för hantering av "projektstöd"..... 
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Rikare mångfald och mindre kväve. Denna studie utvärderar och jämför hur 
våtmarksanläggningar inom olika stödformer har bidragit till minskad 
övergödning och ökad biologisk mångfald. 

Satsningen på anlagda våtmarker har direkt beröring med de 
nationella miljökvalitetsmålen ”ingen övergödning” och ”myllrande 
våtmarker” och bidrar till att uppnå de nationella delmålen 
”minskade utsläpp av kväveföroreningar till havet samt minskade 
fosforföroreningar”.  

Resultaten från utvärderingen visar bland annat att anlagda 
våtmarker i jordbrukslandskapet har en hög potential att både reducera 
näringsämnen (främst kväve) och att skapa miljöer med hög biologisk 
mångfald i ett våtmarksfattigt landskap.   

Studien är framtagen av Våtmarkscentrum vid högskolan 
i Halmstad på uppdrag av Naturvårdsverket och Jordbruksverket. 

Rikare mångfald och mindre kväve Utvärdering av våtmarker skapade med stöd av lokala investeringsprogram och landsbygdsutvecklingsstöd    R
apport nr 5

3
6

2


