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Sammanfattning
För att minska näringsläckaget från jordbruksmark via vattendrag till havet ges i Sverige
bidrag till privata markägare genom olika åtgärdsprogram. Målet har varit att erhålla 12 000
hektar anlagda våtmarker 2010. Målet kommer dock inte att uppnås. Ett av skälen kan vara att
markägarna har andra motiv än ekonomiska när de väljer att anlägga, eller avstå från att
anlägga, en våtmark. För att öka förståelsen för markägares syn på miljö, markanvändning
och vattenförvaltning och att identifiera motiv för att anlägga våtmarker genomfördes en
kvalitativ studie i södra Halland. Femton markägare intervjuades och deras svar analyserades
i enlighet med metoden Grundad teori. Viktigast för markägarna var Att förvalta sin mark på
bästa sätt vilket innebar att mark som var odlingsbar i första hand skulle användas för det
ändamålet. Lågproduktiv mark kunde komma ifråga för våtmarksanläggande, men det var inte
självklart. Att ta sitt miljöansvar innebar främst att följa regelverket, men kunde också
omfatta frivilliga åtgärder för miljön. Det var dock nödvändigt Att främja företagets ekonomi.
Markägarna hade goda Kunskaper och insikter om jordbrukets miljöbelastning, men efterlyste
Stöd och bekräftelse. Att vara missgynnad av regelverket som ansågs gynna större jordbruk
och jordbruk i andra länder var allmänt.
Utifrån resultatet har följande rekommendationer utformats inför det fortsatta arbetet med att
anlägga våtmarker på privat mark:
•
•
•
•

•

•

Fokusera på markägarens nytta av våtmarken. Klargör konkreta användningsområden
som gynnar företaget.
Informera om vad de ekonomiska bidragen innebär och speciellt då de långsiktiga
skötselbidragen. Visa hur en investering i en våtmark är lönsam på sikt.
Informera om hur en våtmarksanläggning fungerar tekniskt och om de risker som
finns. Det är bättre att ge riktig information än att låta ryktena beskriva nackdelarna.
Tona ner argumentet att markägarna bör anlägga våtmarker för att jordbruket belastar
miljön. För istället fram miljönyttan, främst den lokala, som något positivt som gynnar
framtida generationer.
Utforma program för återkoppling till markägaren i form av redovisningar av hur
våtmarken berikar miljön, t.ex. hur mycket näring den omhändertar eller hur den
biologiska mångfalden främjas.
Undvik nya benämningar på våtmarker, även om syftet med det ekonomiska stödet
ändras. Det skapar en osäkerhet.
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Summary
Subsidies with the aim to decrease nutrient leakage from farmland to inland waters and the
sea are in Sweden available for private land owners as part of federal or European action
plans. The national Swedish objective has been to increase the area of created wetlands to
12 000 hectares by 2010. This will however not be fulfilled. One reason could be that
landowners have other motives than economic when they chose between constructing, or not
constructing, a wetland. A study in the south of the Swedish county Halland was carried out
in order to increase the understanding of landowners view on environmental issues, use of
land and water management, and to identify their motives for constructing or not constructing
wetlands. Fifteen land owners were interviewed and their answers analysed with a Grounded
theory approach. Most important for the landowners were To manage the farmland in the best
possible way, meaning that land suitable for food production should primarily be used for that
purpose. Land with low productivity could be taken under consideration as a possible place
for a created wetland. However, several factors influenced if action would be taken. The
Personal environmental responsibility meant primarily to follow regulations, but could also
include voluntary measures. It was however necessary To further the economy of the business.
The landowners had good Knowledge and understanding of adverse environmental effects
caused by agricultural activities, but inquired for more Support and acknowledgement. To be
unfairly treated was a shared feeling, expressed as larger farms and agriculture in other
countries being favoured by rules and regulations.
The following recommendations for the continuing work with increasing the area of created
wetlands on private land were formulated from the results of the study:
•
•

•
•

•

•

Focus on the benefits of a wetland for the landowner. Specify the range of applications
that are beneficial for the business.
Make clear how the subsidies are intended and especially the possibility for long-term
maintenance grants. Demonstrate how an investment in a wetland could be profitable
on a longer term.
Explain the function of a wetland, but also possible risks. It is better to expose pros
and cons than to leave it to rumours.
Supress the argument that farmers should construct wetlands as a compensation of
adverse effects due to agricultural activities. Emphasise instead benefices for the
environment, mainly locally, and for future generations.
Establish programs for feedback to the landowners reporting how their wetland
enriches the environment, for example the nutrient retention or the increase of species
richness.
Avoid new words for wetlands, even if the objective of the subsidies changes; it leads
to an uncertainty.
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Introduktion
För att minska näringsläckaget från jordbruksmark till vattendrag, sjöar och hav uppmuntras
markägare i Sverige, genom ekonomiska bidrag, att anlägga våtmarker. För att öka förståelsen
för varför markägare väljer att anlägga en våtmark, eller inte, utfördes en studie av
Våtmarkscentrum på Högskolan i Halmstad med fokus på markägarens syn på miljö och
markanvändning. Studien gjordes inom Interreg IVB projektet Aquarius som har partners från
Danmark, Norge, Holland, Tyskland, Skottland och Sverige. Aquarius har som övergripande
syfte att skapa och utveckla hållbara samarbetsformer mellan markägare och samhället inom
mark- och vattenvård samt att finna verktyg för dessa. Slogan för projektet är ”Markägare
som vattenförvaltare i ett förändrat klimat”.
I Sverige har Aquarius Smedjeån i Laholms kommun som pilotområde. Smedjeån har ett
avrinningsområde på 277 kvadratkilometer. Av denna areal är 43 % jordbruksmark och lika
stor andel skogsmark. Inom avrinningsområdet finns drygt 300 jordbruk med en
genomsnittlig jordbruksareal på 30 hektar. Smedjeån är ett biflöde till södra Sveriges längsta
å, Lagan, som rinner vidare ut i Laholmsbukten.
Smedjeåns avrinningsområde valdes som pilotområde eftersom det utpekats inom
miljömålsarbetet med ”levande sjöar och vattendrag” som nationellt särskilt värdefullt både
för naturvård och för fiske. Smedjeåns avrinningsområde utgör det enda reproduktionsområdet av betydelse för vild lax och havsöring i Lagansystemet. Smedjeåns
avrinningsområde är i övrigt typiskt för ett avrinningsområde i södra Sverige. Smedjeån har
grävts ut och rätats under de senaste 100 åren och vattenintressenter runt Smedjeån, liksom
runt många andra åar, måste hantera problem med torka, översvämningar och näringsläckage.
Studien som presenteras här är ett av flera projekt som har utförts inom pilotområdet.
Förhoppningen är att resultatet av studien ska kunna användas som underlag vid utformningen
av information och stöd till potentiella våtmarksanläggare i Sverige, men att det också ska
komma till nytta i arbetet med anläggandet av våtmarker i andra delar av Europa.
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Bakgrund
Våtmarker är ett sätt att dämpa de negativa effekterna av växtnäringsläckage genom att
minska mängden kväve och fosfor som via vattendragen når havet (Jordbruksdepartementet,
2010). Riksdagen har därför satt upp som mål att öka antalet anlagda eller återställda
våtmarker med 12000 hektar fram till i år (2010), men detta mål kommer troligen inte kunna
uppnås förrän 2015.
Enligt jordbruksverkets definition är en våtmark ett vegetationstäckt område där vattenytan är
nära under, i nivå med eller nära över markytan och där vattennivån får variera med de
naturliga säsongsvariationerna. Placeringen och utformningen av våtmarkerna har betydelse
för hur väl de fungerar och hur kostnadseffektiva de är. Våtmarker fungerar bäst placerade
strax innan anslutande vattendrag och där de får ett stort tillflöde av växtnäringsämnen från
jordbruksmark som kan tas upp av våtmarken. Det är viktigt att befintliga våtmarker sköts på
rätt sätt för att de ska fortsätta att fungera optimalt (Våtmarkscentrum, 2008). Att anlägga
våtmarker ses ofta också som ett sätt att bevara eller öka den biologiska mångfalden.
För att uppmuntra till våtmarksanläggning på privat mark har det funnits flera stödformer.
Mellan 2001-2006 fanns Miljö- och landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU) som var ett
stöd inriktat på miljöskydd och bevarande av den biologiska mångfalden bland annat genom
anläggning av våtmarker och småvatten. Inom LBU fanns två stöd för våtmarker och
småvatten. Dessa var (1) projektstöd för anläggning av våtmarker och småvatten samt (2) stöd
för skötsel av våtmarker och småvatten, kallat Lmiva.
Syftet med projektstöden var att "våtmarker och småvatten anläggs för att minska
växtnäringsläckaget från jordbruksmark samt för att gynna den biologiska mångfalden inom
jordbruket". Stödet, som delfinansierade anläggning av våtmarker och småvatten och var
prioriteringsstyrt av länsstyrelsen, gavs till anläggningar som var angelägna för miljön med 90
% av anläggningskostnaden (max 200 000 kr per ha) bland annat i jordbrukslandskapet i
Halland och Skåne. Vanligen var projektstöd kombinerade så att markägaren fick både
anläggningsstöd och skötselstöd.
Syftet med skötselstödet (Lmiva) var 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 var prioriteringsstyrt, krävdes att
våtmarken eller småvattnet anlagts år 2000 eller senare. Skötselstödet utgick med 3000 kr per
år och kan ges i 20 år. En tilläggsersättning om 800 kr per hektar har årligen kunnat sökas för
avslagning av växtlighet och för bete.
En viktig stödform för anläggning av våtmarker har också varit att svenska kommuner från
1997 kunnat ansöka om bidrag till lokala investeringsprogram (LIP) hos Miljödepartementet.
De sista LIP-programmen avslutades under 2008. Projekten har varit samfinansierade och
respektive kommun har delat på kostnaderna med staten. Anläggning av våtmarker har varit
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en vanlig åtgärd i kommunernas LIP-ansökningar och har i viss utsträckning kombinerats med
LBU-stöd (Våtmarkscentrum 2008).
Från 2007 och fram till 2013 kan bidrag sökas inom Landsbygdsprogrammet (LBP). Inom
LBP kan ersättning ges för upp till 100 % av kostnaderna, takbeloppet är 200 000 kronor per
hektar, för anläggning eller restaurering av våtmarker. Ersättning ges även för skötsel av
dessa. Syftet med ersättningarna är att ytterligare öka arealen våtmarker i odlingslandskapet
och att förbättra funktionen i de våtmarker som redan finns. För fosfordammar, som är
våtmarker speciellt utformade för att minska fosforläckage, kan ersättning fås upptill 300 000
kronor per hektar, dock max 90 % av kostnaderna. För skötsel av våtmarker kan ersättningen
på åkermark uppgå till 5000 kronor per hektar inom stödområde 9 (slättbygden i Halland).
Ovanpå denna ersättning kan gårdsstöd och stöd för betesmarker/slåtterängar också sökas för
den del av våtmarken som inte är täckt av vatten (Bjuringer, 2010). Det går också att söka
bidrag inom LBP för att anlägga våtmarker med huvudsakligt syfte att gynna biologisk
mångfald.
Bidragen har stimulerat anläggandet av våtmarker så att det tillkommit 7322 hektar
restaurerade eller anlagda våtmarker i Sverige sedan år 2000, men målet 12 000 hektar är,
som tidigare nämnts, långt ifrån uppnått. Orsakerna till att den förväntade utbyggnadstakten
varit lägre än förväntat är oklara, men flera insatser görs nu för att öka takten. En grupp som
pekas ut av Naturvårdsverket som viktig i det fortsatta arbetet är markägarna
(Naturvårdsverkets Miljömålsportal, 2010). Villkoren för att få ersättning för våtmarker blir
bättre från 2010 och det finns t.ex. också möjlighet att finansiera tillståndsansökningar. Det är
dock inte självklart att ökade ekonomiska bidrag leder till att fler privata markägare väljer att
ställa om sin mark till våtmark. Ska de ökade satsningarna lyckas behövs mer kunskap om de
motiv markägarna har för att välja antingen att anlägga en våtmark eller att, trots möjligheter
att få bidrag, avstå.
Att som markägare anlägga en våtmark kan förstås i ett vidare perspektiv. Inom Aquarius ses
markägaren som vattenförvaltare och en frågeställning har varit hur markägare kan
uppmuntras till och intressera sig för miljö och vattenkvalitet inom ett avrinningsområde.
Målet är att sprida kunskap och stimulera markägarna till att vilja agera som vattenförvaltare
och ge möjligheter till miljöförbättringar. Vattenförvaltning inkluderar i det här
sammanhanget många och varierande aspekter (figur 1), varav de ekonomiska bara är en.
Markägares motiv för sitt agerande liksom miljöfaktorer andra än vattenkvalitet kan också
förutsägas ha betydelse, också i det konkreta arbetet med att få markägare att anlägga
våtmarker.
Den studie som presenteras här hade därför som syfte:
•
•
•

Att öka förståelsen för markägarens syn på miljö, markanvändning och
vattenförvaltning.
Att identifiera markägares motiv för att anlägga våtmarker på privat mark.
Att ge rekommendationer som kan bidra till ett ökat anläggande av våtmarker.
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Markägarnas motiv

Myndighetens
perspektiv
Ekonomiska
aspekter

Biologisk mångfald

Vattenkvalitet

Markägare som
vattenförvaltare i ett
förändrat klimat

Kommunikation
och information

Torka

Översvämningar

Figur 1. Beskrivning av Aquarius studieområden. Studien som beskrivs i den här rapporten
fokuserar på vad markägare har för motiv till vattenförvaltning med fokus på
våtmarksanläggning.
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Metod
Studien utfördes med en Grundad teori (Grounded theory) ansats (Hartman, 2001). Metoden
är lämplig när nya perspektiv och aspekter inom ett forskningsområde ska tas fram. Metoden
används inte för att verifiera eller falsifiera hypoteser, utan för att ta fram nya teorier eller
modeller. Tidigare kunskaper och förståelse i ämnet sätts åt sidan och istället formuleras ny
kunskap allteftersom det insamlade datamaterialet analyseras. Resultatet tas fram och
valideras i en process där den framväxande modellen testas i datamaterialet, för att sedan
modifieras och testas igen. I den här studien pågick insamlandet av data genom intervjuer
parallellt med analysarbetet tills modellen var mättad, dvs inga nya aspekter som ändrade
modellen kom fram, i enlighet med metoden.
Markägare med minst 5 hektar jordbruksmark i Smedjeåns avrinningsområde valdes ut för
studien. Information om markägarnas adresser, telefonnummer och markareal införskaffades
från Statistiska Centralbyrån. Utvalda markägare blev först informerade om studien genom ett
brev där kortfattad information om syftet med studien angavs. Markägarna blev sedan
uppringda och tillfrågade om de ville delta i studien. De markägare som var positiva fick
själva välja plats för intervjun och lämplig tid bokades. Intervjuerna utfördes antingen i
markägarnas hem eller på Högskolan i Halmstad och var mellan 30 minuter och två timmar
långa. De markägare som deltog kommer i fortsättningen benämnas som informanter.
Totalt tillfrågades 37 markägare för att erhålla 15 informanter. Samtliga informanter drev
jordbruk eller bodde på gårdar som funnits i deras familjer minst en generation bakåt i tiden.
Sysselsättningen bland informanterna var skiftande (tabell 1). Bland informanterna fanns de
som drev jordbruk på heltid eller deltid. Det fanns de som tidigare drivit jordbruk på heltid,
men som nu arbetade borta eller var pensionärer. Det fanns också markägare som hade
jordbruket som fritidssysselsättning eller som arrenderade ut sin mark. En informant bedrev
en trädgårdshandel. På de aktiva jordbruken bedrevs växtodling, växtodling kombinerat med
djurhållning och vall, samt grönsaksodling. Sex av informanterna hade en eller flera anlagda
våtmarker på sina marker, tre av informanterna hade biodamm, som har liknande funktion
som en våtmark men är avsedd för att rena avloppsvatten.
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Tabell 1. Informanterna, n = 15.
Sysselsättning
Jordbruk – heltid
Jordbruk – deltid
Jordbruk – fritidssysselsättning
Annat arbete – jordbruk på heltid tidigare
Pensionär – jordbruk på heltid tidigare
Annan sysselsättning – marken utarrenderad
Trädgårdshandlare

3
2
2
2
4
1
1

Markareal
> 50 hektar
< 50 hektar

5
10

Anlagda våtmarker
Ja
Nej
Biodamm

6
6
3

Intervjuerna utfördes med ett öppet synsätt och med frågor som inbjöd till egna tolkningar och
fritt berättande. Inledningsvis fick informanten svara på frågan om denne känner ett ansvar för
miljön. Inledningsfrågan var utformad så att informanten själv fick tolka innebörden och på så
sätt styra över vilka sorts miljöfrågor som diskuterades. Intervjuaren ställde följdfrågor för
förtydligande och för att få uppfattning om informantens åsikter och känslor. Samtalet flöt
fritt men intervjuaren såg till att följande ämnen togs upp; hur informanten upplevde att
påverkas och påverka miljön, våtmarkers funktioner för lantbruket och som miljöåtgärd samt
tankar om framtiden och det förändrade klimatet. Det öppna synsättet bibehölls under
samtliga intervjuer, men frågorna anpassades för de teorier som börjat bildas under tidigare
intervjuer. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades (skrevs ned ordagrant) i
efterhand av intervjuaren.
De transkriberade intervjuerna analyserades kontinuerligt under studiens gång. Efter varje
intervju kodades texten, dvs bärande begrepp och utsagor identifierades. Kodningen utfördes
av intervjuaren och en ytterligare forskare var för sig. Intervjuaren hade en helhetsbild över
markägaren och dennes svar, medan den andra forskaren inte hade medverkat under några
intervjuer. Kodningen jämfördes och kodernas betydelse diskuterades. Efter sju intervjuer
framträdde en första modell med kategorier utefter de koder som uppkommit. Kategorierna
testades sedan genom att ytterligare fem intervjuer utfördes. Kategorierna fördjupades och
modifierades tills dess att kategorierna kunde anses täcka innehållet i intervjumaterialet och
mättnad nåddes. För att verifiera den framtagna modellen utfördes ytterligare tre intervjuer.
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Resultat
Att förvalta sin mark på bästa sätt var det viktigaste för informanterna. Om jorden är lämplig
ska den i första hand användas till livsmedelsproduktion som är den största nyttan som
marken kan ha. Bidragsgivande verksamhet, våtmark, fånggrödor eller skyddszoner, får ske
på mark som inte är lämplig för odling. Att ta sitt miljöansvar anser informanterna att de gör
genom att följa de regler som finns; reglerna är hårda och innebär omfattande miljöåtgärder.
Att följa reglerna kompletteras också med ett frivilligt miljöansvar som kan innebära att göra
val som minskar miljöbelastningen, ofta med hänvisning till kommande generationer. Det är
lättare att ta miljöansvar i närområdet även om det globala ansvaret också är viktigt. Det råder
en stor osäkerhet angående framtidens miljöhot, det lättaste är att välja att inte tro på dem
även om vissa tecken tyder på att förändringar sker. I dagsläget upplever inte informanterna
att förändringarna är tillräckligt stora för att de ska oroa sig och frågan om
klimatförändringarna känns för omfattande för att de som enskilda individer ska kunna göra
något. Att främja företagets ekonomi var nödvändigt och styr mycket av verksamheten.
Förändringar för miljöns skull måste ske på ett sådant sätt att ekonomin inte missgynnas.
Positivt är att fördelar för miljön också ofta innebär ekonomiska fördelar då det ofta handlar
om resursbesparande. Kunskapen och insikten om jordbrukets miljöpåverkan var god.
Kunskap jämställdes ofta med erfarenhet, tidigare erfarenheter påverkade därför beslut
rörande miljöåtgärder. Att få stöd och bekräftelse i form av ekonomiska bidrag var viktigt,
likaså i form av återkoppling. Möjligheten att få stöd påverkade hur verksamheten styrdes och
vilka miljöåtgärder som informanten ansåg kunde vara aktuella. Att vara missgynnad och på
ett orättvist sätt få skulden för övergödningen var något som informanterna upplevde genom
att de kände sig hårdare kontrollerade än andra till övergödningen bidragande verksamheter.
Oavsett markareal så identifierade sig samtliga informanter som små jordbruk. Informanterna
upplevde att stora och små jordbruk påverkar miljön på olika sätt, de små påverkar miljön
mindre och värnar mer om jordbruket, de stora har blivit industrier. Det finns även
konkurrenssvårigheter mellan Sverige och andra länder. I Sverige är reglerna hårdare vilket
gör produktionen dyrare, vilket gör att konkurrensen om priset inte sker på lika villkor.
Sex kategorier identifierades således. De presenteras mer ingående nedan. För att belysa
resultaten presenteras också citat från informanterna som är representativa för datamaterialet.
Att förvalta sin mark (huvudkategori)
Det viktigaste för informanterna var att förvalta sin mark på bästa sätt, därför valdes denna
kategori till huvudkategori. Informanterna ansåg att livsmedelsproduktion är den största
nyttan som marken kan utgöra. I och med det ska marken behållas till odling i första hand.
Har man bra mark vill man inte fördärva den. Har man sämre mark, då går det bra, då
kan man gräva. (I 1)
Vi kan nog inte hålla på och leka med våtmarker. […] Alla vill ha mat och då är det inte
rätt att lägga mark under vatten. (I 2)
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Jag tycker inte att jag har någon lämplig plats. Jag har bara åkermark och inget
tillräckligt stort ställe att anlägga den. […] Men hade jag haft ett gynnsamt läge ut med
ett vattendrag där det kanske alltid är lite vått ändå hade det ju gått. (I 14)
Mark som inte är produktiv eller som ger små skördar kan användas till andra ekonomiskt
lönande verksamheter. En typ av sådana verksamheter är de som är bidragsgivande, t.ex.
odling av fånggrödor, bevarande av skyddszoner eller anläggande av våtmarker. Torka och
översvämningar av odlingsmarken anses inte i sig vara tillräckligt starka skäl för att omvandla
odlingsmark till våtmarker, som då skulle kunna fungera som bevattningsdammar eller buffra
för översvämningar. Våtmarker anlagda med bidrag kan i vissa fall vara intressanta som
bevattningsdammar, men inte på odlingsbar mark och bara om bevattningsrestriktioner brukar
råda under bevattningssäsongen.
Det är ju bevattningsförbud ofta när man behöver vattna och då hade man kunnat
utnyttja kvävefällorna. (I 5)
En våtmark kan bidra till att öka trivseln. Ett exempel är att våtmarker lockar till sig fåglar,
vilket flera informanter nämnde som intressant, men även här gäller att odlingsmark ska
användas till livsmedelsproduktion i första hand.
Jag hade gärna haft en damm för mitt eget intresse, haft lite fisk och ankor i. Då hade
jag kunnat fiska och jaga lite, det hade jag tyckt var kul. Så hade jag haft ett bra ställe
hade jag varit intresserad. (I 14)
Informanter som hade anlagt våtmarker uppgav att främsta motivet var att våtmarkerna skulle
fungera som kvävefällor. Erfarenheten av våtmarkerna var i huvudsak positiv.
Att ta sitt miljöansvar
Eftersom jorden bara är till låns kände informanterna ett ansvar för miljön.
Att ta sitt miljöansvar innebar i första hand att följa de regler som finns. Informanterna ansåg
att reglerna är utformade på ett sådant sätt att miljöansvaret automatiskt uppfylls när reglerna
följs.
Det räcker att följa reglerna så har man gjort jättemycket, det är stenhårt kontrollerat
allting. (I 1)
I andra hand kommer det frivilliga miljöansvaret som utförs på olika sätt. Ett frivilligt
miljöansvar kan vara att tänka på kommande generationer, men det kan också vara konkreta
handlingar inom jordbruksverksamheten för att gynna miljön.
Marken är bara till låns och kommande, nästa generation, ska ha en frisk och användbar
mark den också. (I 5)
Vi lånar ju bara marken under vår korta livstid, marken ska ju finnas kvar och det är
oerhört viktigt att man gör det bästa utav det. (I 3)
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Vi markkarterar hur mycket näringsämnen det finns i jorden, det gör vi med jämna
mellanrum, senast i höstas. […] Kan man undvika att gödsla för mycket och det är ju en
ren kostnads sak också. (I 7)
Att ta sitt miljöansvar innebar både att ansvara för närområdet och globalt. Det är lättast att ta
sitt ansvar i närområdet, det är det som är lättast att påverka. Det som ligger längre ifrån den
egna verksamheten, eller i andra länder, är svårare att påverka. Det känns heller inte lika
meningsfullt att ta ett globalt miljöansvar då det krävs att alla länder samarbetar, vilket vissa
informanter upplevde att länderna inte gör.
Det är väl så att i närområdet märker man att man kan påverka och göra något direkt.
[…] Det är det som man har nära som man känner mest för. (I 3)
Det globala tycker jag, för det är ju inte bara mig jag ska tänka på, det är ju alla. Men
jag gör inget direkt mot det, det är inte så lätt att påverka. (I 4)
Det som man kan påverka mest är ju ofta det som är nära, lokalt. Men sen är det ju även
klimatet i världen. [… ] Det känner man ju själv som enskild person, att man varken gör
från eller till i det stora hela. (I 5)
Det är ju det som är nära vi kan påverka. Det som är längre bort kan man ju som enskild
inte göra så mycket åt. (I 11)
Det råder en stor osäkerhet angående framtidens olika miljöhot. Klimatförändringarna verkar
inte så allvarliga som det sägs och även om det sker globalt sett så har inget förändrats i
närområdet. Vissa extremväder kan uppfattas men samtidigt har dessa förekommit alltid.
Människan påverkar troligtvis miljön och klimatet men det finns även naturliga svängningar.
Att välja att inte tro på klimatförändringarna är ett bra sätt att slippa utföra några speciella
åtgärder. Klimatförändringar som innebär mer regn eller mer torka är en för omfattande fråga
för att varje enskild individ ska kunna göra något.
Det har ju varit fram och tillbaks det här om man tittar tillbaks jättelångt tillbaks i tiden
så har det ju varit varmare och kallare och så. Så jag är inte säker på att jag tar de här
hoten på allvar. (I 7)
Det här har nog gått lite för snabbt nu för att påstå att det är en naturlig svängning av
klimatet, fast jag tror nog det ändå. Det är ju ett lätt sätt att försvara sig med, att tro att
det är på det viset. […] Det är ju vädret som styr och det är för komplicerat för oss
vanliga dödliga att förstå, när inte ens de som forskar på det kan vara överens behöver
inte vi, gemene man och kvinna oroa oss än. (I 6)
De säger att det ska bli mer extremväder, men om det blir det, det vet jag inte, men vi
har faktiskt haft extremväder förr med. […] Så extrema år har vi haft förr, men det
kommer kanske oftare nu, jag vet inte. (I 8)
Det känns inte som om det är något jag kan göra något åt och oroar mig inte därför.
(I 10)
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Att främja företagets ekonomi
Miljöfördelar och ekonomiska fördelar hänger ihop. Att vara aktsam om miljön ger i många
fall en bättre ekonomi. Att inte köpa in och använda diesel eller gödningsmedel mer än vad
som behövs gynnar både ekonomin och miljön. Alla måste följa de restriktioner och regler
som finns. Vissa vill ligga steget före och frivilligt investera i miljömässigt bra och
ekonomiska åtgärder eftersom det anses positivt och ger en känsla av att ligga i framkant, att
vara medveten och förberedd, samtidigt som ekonomin gynnas. De små jordbruken har idag
svårt att uppnå lönsamhet och trenden går mot större jordbruk. Att göra förändringar för
miljöns skull måste ske på ett sådant sätt att ekonomin inte missgynnas.
Jag känner miljöansvar, men samtidigt känner jag att jag har ett större ansvar för min
egen överlevnad och ekonomi. Men man gör ju ingenting som man vet förstör. (I 14)
Våtmarksanläggning kan vara intressant om det ger mer pengar än det gör idag, men det är
viktigare att bli duktigare på andra delar av jordbruksproduktionen så som gödselspridning
och besprutning. Kan detta minskas utan att skördarna påverkas är det mer värdefullt eftersom
det är bra för miljön samtidigt som det ger en ekonomisk fördel. Då behövs det inte anläggas
så mycket fler våtmarker; våtmarker är dyrt och resultatet är oklart.
Jag tror kanske att det är bättre att bli duktigare på annat. […] Det tror jag är smartare,
mycket smartare, för våtmarker kostar miljoner och miljarder. […] Våtmarker är lite så
halvt, man vet inte riktigt om det är bra eller om det gör nytta. (I 1)
Jag har nog ändå aldrig riktigt fattat om det kan ge det tillbaka till naturen som man
säger för de kostnader som det blir av det, för det är inga små projekt. (I 6)
Ekonomiska styrmedel i form av höjda priser på gödningsmedel och diesel kan gynna miljön,
men höjda priser anses inte positivt. Om priserna höjs måste det finnas någon form av
ekonomisk kompensation för den miljövinst som görs i och med den lägre användningen.
Att det var så dyrt gjorde att man tänkte mer på att man måste vara extra sparsam. […]
Då minskade man givarna, man la inte ut lika mycket. Och det var nog bra för miljön
med. […] Men man vill ju inte ha höjda priser ju. (I 1)
Bevattningsrestriktioner styr på ett sådant sätt att om det ofta råder restriktioner under
bevattningssäsongen ökar intresset för att hitta alternativa bevattningsmöjligheter, t.ex. i form
av en våtmark.
Att främja företagets ekonomi innebär inte bara att få bidrag för kostnaderna för att anlägga
och sköta en våtmark, utan också att våtmarken bör generera en inkomst på samma sätt som
andra aktiviteter inom företaget.
Det är ju återigen det här med pengarna. Vad skulle jag som markägare tjäna på det?
Om jag skulle anlägga en våtmark skulle det vara ett halvt eller ett hektar mindre för
mig att arrendera ut. Och det är ju ingen som betalar mig för att jag anlägger en
våtmark, alltså jag får ju ingen intäkt, jag får kanske 100 % av investeringen och
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skötselkostnader, men den kommer bara ligga där våtmarken och så får jag pengar för
att klippa gräset, men det är ju ingenting jag tjänar extra på. Jag tjänar ju mer på att
arrendera ut marken. Det är ju i så fall om man hittar ett ställe någonstans som inte går
att odla, ett surhål eller betesmark. Fast återigen, vad skulle jag tjäna på det? Jag får hela
investeringen men jag vinner inget på det. Jo visst, jag vinner ju miljön då. Men det är
ju ingenting som jag känner så starkt för, jag menar betesmark är ju vackert det också.
(I 15)
Att ha kunskap och insikt
Informanterna hade stor kunskap om jordbrukets miljöpåverkan och ville gärna diskutera
miljöåtgärders fördelar och nackdelar. Kunskap likställdes ofta med erfarenhet.
Detta är inget som jag kan, det är bara som jag läst om. (I 2)
Personliga erfarenheter styrde delvis åsikterna om miljöarbetet och avgjorde också
inställningen till miljö- och vattenförvaltning som att anlägga våtmarker. Intresset för
våtmarker var något mindre bland de informanter som inte var så väl insatta i våtmarkers
olika funktioner, t.ex. att våtmarkerna som komplement till näringsretention också kan
användas som bevattningsdammar. Det samma gällde de informanter som haft egna
erfarenheter av eller fått höra av andra att det varit problem med anlagda våtmarker, t.ex. att
de sinat och att fördämningarna brustit.
Flera av dem har brustit och då har allt runnit ut i ån igen och då är det ju ingen mening.
Om de inte fungerar är det ju ingen nytta med dem. […] Jag tror folk har blivit mer
försiktiga. […] Det är många som inte fungerat och det har man sett och blivit mer
försiktig. (I 10)
Det har fungerat bra de första åren men så började vattnet sina och nu fungerar det inte
som det ska. Jag har pratat med länsstyrelsen om att leda in lite vatten från Smedjeån
som komplement och fördjupa och förlänga dammen och använda den som bevattning
och sen resten av året fungerar den som en kvävefälla. (I 3)
Att det finns bidrag för våtmarksanläggning och stöd för skötsel var känt bland de flesta
informanter. Vem som kan söka bidragen, vad bidragen går till och hur ansökan om bidrag
går till var inte lika klart.
Det växer jättemycket i mina dammar och det kostar för mig att hålla efter det. Så där
borde vara något som täcker det. (I 12)
Informanternas syn på vad en våtmark egentligen är och har för funktion varierade.
Begreppen våtmark, kvävefälla, biodamm och bevattningsdamm användes ibland som
beskrivning på olika sorters anläggningar, och ibland synonymt.
Jag har en stor våtmark. […] Nu håller vi på att undersöka och göra en
bevattningsdamm av den. (I 3)
Jag anlade våtmarken som kvävefälla. (I 4)
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Men där är det ju bevattningsförbud ofta när man behöver vattna och då hade man
kunnat utnyttja kvävefällorna. (I 5)
Ingen våtmark, men vi har en biodamm. (I 8)
Att få stöd och bekräftelse
Att få stöd i sitt arbete är viktigt ansåg informanter. Ekonomiska stöd i form av bidrag är
viktiga och påverkar också hur verksamheten styrs. När informanterna väljer vilka
verksamheter de ska inrikta sig på, är möjligheten att få bidrag en faktor som vägs in.
Samtliga informanter som hade våtmarker hade anlagt dem med hjälp av bidrag. Bidragen kan
också göra skötseln av våtmarker mer positiv och omfattande. Skötseln tar tid och måste
utföras regelbundet och då ses även en symbolisk summa som uppmuntrande. En informant
visste inte att det går att söka skötselbidrag för redan befintliga våtmarker. Informanten skötte
ändå sina våtmarker, men kände att det tog mycket tid som inte kompenserades.
Skötselbidrag hade varit bra, det växer jättemycket i mina dammar och det kostar för
mig att hålla efter det. […] Även om det är en tusenlapp så täcker det lite och det känns
som om man får lite stöd till att sköta våtmarken. (I 12)
Det är inte enbart ekonomiskt stöd som är av betydelse. Att få hjälp med rådgivning och
bekräftelse på miljönyttor som utförs är också viktigt. Den miljörådgivning som erbjuds är bra
men det gäller att själv vara den som ser till att få den hjälp och rådgivning som behövs.
Det vill till att man själv är intresserad, men då kommer de och gör grejer, jättebra
grejer, gratis. Men lantbrukaren måste själv vara på hugget och intresserad, det är ingen
som kommer och söker upp en. (I 1)
Bekräftelse på att en anlagd våtmark fungerar bra ger en positiv bild av våtmarken. Den som
får bidrag för en våtmark får hjälp vid inventering och anläggning, men sedan lämnas
våtmarken över i anläggarens händer. Utan uppföljning och bekräftelse uppstår en känsla av
att vara utlämnad. Att få veta hur mycket näring en våtmark tar hand om och att våtmarken
fungerar bra ger en stolthet. Då blir den mer än en vacker plats där fåglar samlas och får ett
större syfte. Återkopplingen blir också en bekräftelse för informanterna att de har gjort en god
insats för miljön.
De var här en hel dag och hade en båt och tog en massa prover, så fick jag en rapport
sen. […] Det var intressant att de hade valt ut denna att kolla på. (I 4)
Det ser ju vackert ut i alla fall. Men annars vet jag inte, det är aldrig någon som varit där
och tagit några prover vad jag vet. […] Det är lite synd, jag hade gärna vetat om den
varit till någon nytta. (I 9)
Kommunen gick in och anlade den, sedan lämnade de över den till mig och sen har jag
inte hört någonting om det. (I 12)
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Att vara missgynnad
Informanterna upplevde att jordbruket ofta får skulden för övergödningen. De menade att
jordbruket är hårt kontrollerat, i jämförelse med skogsbruket som inte utsätts för samma krav.
De nämner också trädgårdsskötsel och sjöfart som bidragande orsaker till övergödning; bidrag
som inte får samma uppmärksamhet som jordbrukets. I rättvisans namn borde alla regleras
lika hårt.
Men sen kan jag ju för min del tycka att lantbruket har förstoringsglas på sig just när det
gäller det här med utsläppen, och sen kan fritidsbåtarna släppa ut sina toaletter direkt i
havet. (I 7)
Jag vet inte hur stor del lantbruket egentligen påverkar det som rinner ut. […] Ur
skogen är det stor urlakning också. […] Så skogsbruket står nog för en hel del här, så
lantbruket står inte för hela delen, men det förknippas tyvärr med lantbruken till stor
del.
(I 12)
Tittar man på husägarna så är dem de största bovarna, vi lantbrukare har alla regler vi
följer men det gör inte husägarna. (I 10)
Det här med kväveläckaget i havet tror jag mer beror på utdränering av mossa och sånt i
skogen. […] Jag tror nog att skogsbruket har skadat havet mer än jordbruket. (I 11)
Det är en skillnad på små och stora jordbruk enligt informanterna. Alla informanter
identifierade sig som små oavsett markareal. De stora jordbruken har många ekonomiska
fördelar. Flera faktorer gör de stora jordbruken mer miljöbelastande. Å andra sidan kan också
storjordbruk ge vissa miljöfördelar. De små jordbruken värnar om djuren och kör lätta
maskiner som inte orsakar markpackning i lika stor skala som de stora. De stora jordbruken
kör färre gånger över sina marker då de har effektivare maskiner, men de bedriver sina
jordbruk som industrier och har stora åkerarealer utspridda på stora områden vilket gör att de
har långa transporter på väg som orsakar mycket utsläpp. De stora jordbruken har också
konkurrensfördelar i jämförelse med de små, de får mer bidrag och ekonomiskt stöd. De kan
få rabatter vid både inköp och försäljning då de kan handla med stora partier. Det ekonomiska
systemet är uppbyggt för att gynna de stora jordbruken.
De har väldigt stora och effektiva maskiner idag och det är väl på både gott och ont,
men de kör ju faktiskt väldigt lite också med dessa, de är väldigt effektiva de maskiner
de har. Men visst, det fodrar ju några enorma traktorer och hästkrafter och diesel går
där. (I 8)

Det är ju ett fel i systemet med prissättningen, dels får de mängdrabatter på inköpta
varor, det gör rätt så mycket. Sen om de kan leverera en hel bil mjölk eller en hel bil
med svin så får de också rabatt. Och eftersom de är stora kan de förhandla lite också.
[…] Systemet är ju uppbyggt på att gynna de stora tyvärr. Det har blivit en
lantbruksindustri. (I 12)
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Det går lite mot högintensivt jordbruk vilket jag tycker är en liten nackdel för naturen
och miljön. Det är ju mycket transporter för stora jordbruk. (I 5)
Det har ju ändrats i och med de stora maskinerna. De kör med en stor harv nu och sen
kommer en såmaskin som gör alltihopa. Sen är det färdigt. Förr gjorde man alla steg var
för sig, jag räknade ut att jag körde över en åker sju gånger innan sådden var klar och
det var ju inte bättre. (I 11)
Informanterna upplevde heller inte att det är konkurrens på lika villkor mellan Sverige och
andra länder. I Sverige är reglerna hårdare och reglerna i Sverige tas tidigare än i andra länder
vilket påverkar jordbruket i Sverige och ofta gör produktionen dyrare. Reglerna i Sverige kan
ofta handla om olika besprutningsmedel som förbjuds långt innan de förbjuds i andra länder.
Att reglerna implementeras först senare i andra länder gör att det blir svårt att konkurrera om
priset med importerade varor. Importen av varor som egentligen skulle kunna produceras i
Sverige skadar det svenska jordbruket, eftersom den allmänna attityden är att allting ska vara
så billigt som möjligt. Att Sverige ligger före med nya lagar och regler beror på att Sverige
alltid ska vara bäst, alltid ligga i framkant. Tanken är god, men det gynnar inte Sverige
ekonomiskt.
Jag är mer rädd för att alla de hårda reglerna som finns för bönderna kommer ta kål på
oss långt innan klimatförändringarna gör det. Vi är inte samspelta mellan länderna, vi
har jättehårda regler i Sverige, men vad hjälper det när ingen annan har det, då blir det
ju ingen sammanlagd effekt. (I 2)
Det som är tillåtet i Tyskland är inte tillåtet i Sverige till exempel. […] Svensken som
odlar får ju då en helt annan kostnad för det eftersom han inte kan spruta väck vissa
ogräs och då blir det man odlar väldigt missgynnat. […] Det blir ju förbjudet i de andra
länderna i Europa också men det är alltid en fördröjning på det där. Så de lever ju gott
på det, åtminstone ett tag. (I 6)
Ett land som Sverige som ligger före, det är ju bra att vi är före, men det hjälper ju inte
särskilt mycket om inte USA och Kina och de andra stora länderna hänger på. (I 5)
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Diskussion
Markägarens beslut om hur marken ska användas sker i huvudsak genom rationella
överväganden där ansvaret för att driva sitt företag med god ekonomi, i viss mån med så låg
miljöbelastning som möjligt, är primärt. Det finns dock en bakomliggande värdering som
innebär att jorden i första hand ska användas för odling, och mer tillspetsat till odling av
livsmedel. Att få sin utkomst från jorden är att stolt förvalta ett arv, eller ett lån, och att
genom sitt arbete bidra med det mest basala för människan, mat. En sådan grundläggande
värdering påverkas troligen endast till liten del av samhällets försök att styra över till annan
verksamhet än livsmedelproduktion. Om marken ger god skörd kommer odling vara det
primära valet (figur 2). Endast om marken bedöms som lågproduktiv, eller på annat sätt
problematisk, övervägs alternativa användningsområden.

Figur 2. Konceptuell bild av markägarens motiv för att anlägga en våtmark.
När en alternativ förvaltning av marken är aktuell är de företagsmässiga aspekterna
väsentliga. Förvaltningen ska ge pengar in i företaget. När det gäller våtmarker innebär det i
dagsläget att i första hand att få betalt med allmänna medel för det arbete som läggs ned vid
anläggandet och senare för skötsel av våtmarken. För att göra en riktig bedömning behöver
markägaren vara insatt i de möjligheter till ekonomiskt stöd som finns. Även om
stödformerna är kända generellt är det väsentligt att markägarna är informerade om alla delar.
Att anlägga en våtmark innebär att binda användningen av marken på lång sikt eftersom det
dels är dyrt att återgå till odling, dels oklart om det går att få tillstånd till att lägga igen en
anlagd våtmark. Andra åtgärder för minskat näringsläckage från jordbruksmarken så som
skyddszoner och fångstgrödor kan därför vara attraktivare, eftersom de ger större ekonomisk
flexibilitet. De framtida ekonomiska konsekvenserna för markägare som väljer att anlägga en
våtmark måste därför vara tydliga.
Förutom bidrag så kan våtmarker ge ekonomi till företaget om de ökar produktionen eller
minskar utgifterna. Här råder en osäkerhet kring vilken nytta de kan göra, t.ex. när det gäller
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att fungera som vattenmagasin som kan användas för bevattning. De aktiva jordbruken har
redan löst sådana grundläggande problem som att garantera tillgång till vatten och behöver få
beskrivet andra sätt som våtmarken kan komma företaget till nytta för att det ska vägas in i
beslutet om hur marken ska förvaltas.
Personliga motiv bidrar också till ett positiv beslut om att anlägga en våtmark. Ett genuint
intresse för natur och miljö är incitament för att skapa en miljö som drar till sig fåglar och
andra djur, och därmed öka möjligheten för dagliga naturupplevelser. Att dessutom bidra till
att minska näringsläckaget till havet och bevara eller öka den biologiska mångfalden ger en
tillfredsställelse. Kopplingen till globala miljöproblem eller till framtida effekter av
klimatförändringar är mer diffus.
Andras och egna erfarenheter av arbetet med våtmarker är en del av kunskapsbasen. Rykten
om tekniska problem och höga kostnader minskar intresset. Det finns också en skepsis inför
hur mycket kväve och fosfor anlagda våtmarker verkligen reducerar. En årlig utvärdering av
näringsretentionen med återkoppling till de markägare som anlagt våtmarker och eventuellt
också till intressegrupper skulle kunna bidra positivt till kunskapsbasen. Att benämna
våtmarkerna olika, såsom kvävefälla och biodamm, skapar också en osäkerhet, och ökar
klyftan mellan de som är insatta och de som är mindre informerade.
Även om övervägandena av hur marken ska förvaltas i huvudsak är rationella så kan
känslomässiga erfarenheter ha betydelse. Att jordbruket gång på gång utpekats som miljöbov,
i kombination med ekonomiska svårigheter för små och medelstora jordbruk, skapar en känsla
av att vara missgynnad och ett motstånd mot att alltid vara den part som ska bära kostnaderna,
och utföra arbetet, för att sanera miljön. Den här känslan av att vara förfördelad kan vara ett
hinder för ett positivt samarbete mellan myndighet och verksamhetsutövare, men är sannolikt
möjlig att påverka.
Studien utfördes inom ett geografiskt begränsat område, men vi anser att resultatet,
åtminstone delvis, är generaliserbart. Genom att använda en systematisk kvalitativ metod, där
data först insamlades genom att markägarna fritt delgav sina tankar och sedan analyserades
utan förutfattade meningar, identifierades kategorier av betydelse för markägarens motiv.
Markägarna valdes utifrån storleken på deras mark för att säkerställa att både stora och små
arealer fanns representerade. Informanterna varierade också med avseende på om de anlagt
våtmark och vilken verksamhet de bedrev på marken idag. Trots den heterogena
sammansättningen av informanter var resultatet såsom det framkom i analyserna av data
tydligt och sex kategorier, varav en huvudkategori, av betydelse för markägarnas val kunde
identifieras och valideras i data.
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Slutsatser
För att till slut nå Riksdagens mål om 12000 hektar anlagda eller restaurerade våtmarker i
Sverige är det viktigt att ta hänsyn till och förstå markägarnas motiv i det fortsatta
implementeringsarbetet. Utifrån studiens resultat bör man vid en fortsatt kampanj för
anläggande av våtmarker på privatägd mark beakta nedanstående.
•
•
•
•

•

•

Fokusera på markägarens nytta av våtmarken. Klargör konkreta användningsområden
som gynnar företaget.
Informera om vad de ekonomiska bidragen innebär och speciellt då de långsiktiga
skötselbidragen. Visa hur en investering i en våtmark är lönsam på sikt.
Informera om hur en våtmarksanläggning fungerar tekniskt och om de risker som
finns. Det är bättre att ge riktig information än att låta ryktena beskriva nackdelarna.
Tona ner argumentet att markägarna bör anlägga våtmarker för att jordbruket belastar
miljön. För istället fram miljönyttan, främst den lokala, som något positivt som gynnar
framtida generationer.
Utforma program för återkoppling till markägaren i form av redovisningar av hur
våtmarken berikar miljön, t.ex. hur mycket näring den omhändertar eller hur den
biologiska mångfalden främjas.
Undvik nya benämningar på våtmarker, även om syftet med det ekonomiska stödet
ändras. Det skapar en osäkerhet.
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