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Sammanfattning 

I detta examensarbete görs en uppföljning av ett våtmarksprojekt i Laholms kommun. Syftet 

är att skapa en överblick och inblick i hur projektet ser ut idag och vilka erfarenheter som kan 

föras vidare till framtida projekt.  

 

Våtmarksprojektet ” Renare Laholmsbukt- Samordnad våtmarksinsats för Laholmsbukten” 

utfördes mellan 2000-2007, och resultatet blev 83 objekt i delprojektet ”Våtmarker i 

odlingslandskapet” och 3 objekt i delprojektet ”Ekologik dagvattenhantering”. Dessa 86 

våtmarker har genom en fältstudie inventerats med hjälp av en checklista för ett likvärdigt och 

jämförbart resultat. Checklistan bestod av punkter gällande våtmarkens vegetation, 

användningsområde, skick och vilka tecken på djurliv som man kunde noteras.  

 

För att skapa ett helhetsperspektiv av våtmarksprojektet skickades en enkät ut till de 81 

markägare som idag har en eller flera av dessa våtmarker på sin mark. I enkäten ställdes 

frågor som handla de om vad markägarna anser om projektet idag, skötseln de utför vid 

våtmarken och våtmarkens syfte samt funktion för dem i deras vardag. För ytterligare 

information kontaktades 10 markägare för vidare intervjuer angående deras motiv för att delta 

i projektet och deras eventuella intressen för framtida projekt.  

 

Resultatet i detta examensarbete tyder på att våtmarkerna är i gott skick och sköts enligt avtal. 

Genom sammanställning av resultatet från enkäten och intervjuer visas markägarnas intresse 

och engagemang, då de antyder att våtmarksprojektet var positivt ur deras synvinkel.  

Slutsatsen är att våtmarkens skick kan kopplas samman med olika användningsområden för 

våtmarkerna. Det tyder på att markägare som använder våtmarken eller spenderar mer tid vid 

våtmarken utför mer skötsel vid och i våtmarken.  

 

I framtiden vore det positivt om fler uppföljningar av projektet genomfördes då det kan hjälpa 

att hålla projektet och kontakten med markägarna vid liv. Till exempel visar markägare 

intresse angående resultat på kväve avskiljning och även inventering av djur vilket är bra 

exempel på undersökningar som kan genomföras då markägarnas önskemål uppfylls. Skulle 

dessa undersökningar genomföras känner markägarna sig uppskattade och villiga att fortsätta 

med sin insatts till att hjälpa Laholmsbukten. Det bör även göras uppföljningar gällande 

projektet i sig t.ex. en noggrannare avtalsuppföljning. Därefter bör markägare erbjudas mer 

skötselråd kontinuerligt. Det kan gälla en broschyr eller informationsblad som markägare får i 

brevlådan en gång om året.     

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

The purpose of this bachelor thesis is to give an overview and insight of a wetland project 

carried out in the municipality of Laholm.  

Between the year 2000 and 2007 the municipality of Laholm carried out a wetland project 

called “Renare Laholmsbukt- Samordnad våtmarksinsats för Laholmsbukten” with the 

ambition to reduce the transport of nitrogen from local agriculture to the bay of Laholm and to 

promote biodiversity by creating wetlands.  

The unique structure of this project was that the environmental department in Laholm turned 

to landowners within the municipality to conduct the wetlands; in exchange the administrative 

authority provided design and construction and covered the costs. The landowners signed a 

contract saying that they will be responsible for the management of their wetland during a 

period of 20 years.  

To obtain a holistic perspective of the wetland project a questionnaire was sent out to all 

landowners, a field study which included all of the constructed wetlands was carried out and 

interviews with randomly selected landowners was performed. 

The results of this bachelor thesis show that the wetlands are in a good state and that the 

contracts between the municipality of Laholm and the landowners are up to date could be 

considered fulfilled. 

The landowners’ collective response towards the wetland project was overall positive and 

their commitment to their responsibility could be linked to the recreational value of the 

wetland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Vi har alltid haft ett brinnande intresse för miljön och relaterade frågor hur vi kan skydda och 

bevara dess olika organismer, funktioner och välmående. Under studietiden har flera frågor 

och studier berört vatten och vattenvård vilket väckte ett stort intresse inom det området. På 

uppdrag av Laholms kommun åtog vi deras önskan att en uppföljning av våtmarksprojektet i 

Laholms kommun skulle genomföras, vilket blev grunden för vårt examensarbete. Rapportens 

innehåll och resultat skall därefter redovisas för Kommunstyrelsen och Miljöchefen i Laholms 

kommun. 

  

 

I detta examensarbete fick vi en fantastisk chans att komma nära hur just ett arbete i form av 

myndighetsutövare och större naturvårdsprojekt kan genomföras och hur vi kan hjälpa naturen 

i en yrkesroll efter våra studier.   

 

Vi vill tacka vår handledare Anna Hansson, vår studierektor på Miljö- och 

Hälsoskyddsprogrammet på Högskolan i Halmstad, för ett fantastiskt stöd och hjälp. Det har 

varit en otrolig trygghet att veta att Anna alltid ställer upp och tar sig tid till våra 

frågeställningar och studier. Ett stort tack till Torsten Kindt, miljöchef på Laholms kommun 

miljökontor, för denna möjlighet och för all hjälp och trevligt samarbete.  Vi vill även tacka 

Stefan Weisner för hjälpen vid upplägget inför våtmarksinventeringen då hans kunskaper var 

en stor hjälp och nytta. Även ett stort tack till Judit Sari för all hjälp med våra presentationer 

och stöd under examensarbetet.  

 

Det hade varit omöjligt att genomföra arbetet utan alla tillmötesgående markägare i Laholms 

kommun, ett stort tack till er för att ni svarade på våra frågor och lät oss komma till 

våtmarkerna, tack! 

 

Till slut vill vi tacka alla andra som har hjälpt och stöttas oss under tiden som vi har 

genomfört och arbetat med examensarbetet, ett stort tack till er alla! 
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1. Inledning 

Vatten är essentiellt för livet på jorden, dock har vatten, som mycket annat, påverkats av 

människans samhällsutveckling genom åren och behöver nu vård och återhämtning genom 

flera olika åtgärdsprogram.   

 

I Europas norra delar har cirka 90 % av jordbrukslandskapens öppna vatten, våtmarker som 

förr prydde våra landskap, utsatts för omfattande vattensänkningar för att skapa mer åkermark 

genom att vatten letts bort genom rör nergrävda under marken (Feuerbach & Strand, 2010). 

Den stora förlusten av våtmarker kan historiskt kopplas till åren mellan 1850- 1930 (Lindahl, 

1998), då jordbruken växte för att kunna producera tillräckligt mycket livsmedel för den 

ökade befolkningen. Kombinationen av att våtmarker försvann och odlingen ökade gjorde att 

mer kväve sattes i omlopp och mängden kväve som transporterades till Laholmsbukten ökade. 

I mitten av 1900-talet uppdagades övergödning längsmed Sveriges väst- och östkust och arter 

som t.ex. vadare och groddjur blev allt mer sällsynta. Det dröjde inte länge innan man 

sammankopplade dessa händelser med att våtmarkers frånvaro i inlandet.  

 

I dag uppmuntras det att anlägga våtmarker och deras funktioner kan återskapas, ett arbete 

som blivit mer och mer aktuellt sedan det blev konstaterat att våtmarkerna är oumbärliga som 

naturmiljöer och bidrar till viktiga naturliga processer som t.ex. kväveavskiljare. En våtmark 

erhåller flera olika ekosystemtjänster. Ökad biologisk mångfald, rening av näringsämnen och 

flödesutjämning är bara några få exempel på våtmarkens funktioner som vi människor och 

andra arter kan nyttja (Feuerbach & Strand, 2010).  

 

1.1 Bakgrund 

 

Bakgrunden till detta examensarbete är ett våtmarksprojekt, ” Renare Laholmsbukt- 

Samordnad våtmarkssatsning för Laholmsbukten”, som utfördes i samarbete mellan Laholms 

och Halmstads kommun i samverkan med Hushållningssällskapet i Halland. 

Våtmarksprojektets syfte är att minska kvävetransporten till Laholmsbukten och våtmarkerna 

skall även gynna kustlandskapets biologiska mångfald i södra Halland. Det lokala 

investeringsprogrammet (”LIP”) finansierade våtmarksprojektet till 69 %, vilket har gjort 

våtmarkerna kända vid namnet ”LIP-våtmarker”, övrig finansiering bestod av kommunala 

medel (Österling et al, 2007).  

 

Laholmsbukten utsätts för övergödning när kvävehalterna blir för höga i vattnet. Enligt 

riksdagens sjunde miljökvalitetsmål av de sexton som fastslogs år 1999 och 2005 skall 

övergödning förhindras, då det inte få ske någon negativ påverkan på människors hälsa, 

biologisk mångfald eller mark och vatten användning (Naturvårdsverket 2012). Delvis 

inkluderas även det elfte miljökvalitetsmålet ” Myllrande våtmarker”, som uppger att 

våtmarkernas ekologiska funktion i landskapet skall bibehållas och bevaras till framtiden, där 

delmålet ”Våtmarker i odlingslandskap” eftersträvade att minst 12 000 hektar skulle anläggas 

eller återställas fram till 2010 (Naturvårdsverket, 2011). Mellan år 2000 och 2010 anlades 

eller restaurerades 7654 hektar våtmarker i odlingslandskap som finansierades genom 
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landsbygdsprogrammet (Naturvårdsverket, 2011) och 30 000 ton kväve reduceras varje år i 

sjöar och vattendrag över hela Sverige (Arheimer & Pers, 2007) 

 

1.1.1 En våtmarks egenskaper 

 

En våtmark definieras av Naturvårdsverket som ”mark där vattnet under en stor del av året 

finns nära under, i eller strax över markytan” och en våtmarks vegetation består av mer än 

hälften hydrofila växter (Naturvårdsverket, 2003). 

 

Metoden att använda sig av våtmarker för att rena vatten och binda näringsämnen har på 

senare år blivit allt mer vanligt och ett erkänt tillvägagångssätt (Knight et al. 2000). I 

Nordamerika används mer än 400 anlagda och naturliga våtmarker för att rena kommunalt 

vatten, vattenresurser från jordbruk, industri och flödesutjämning av dagvatten.  

Våtmarker som metod för vattenrening skapar således ett konkurrenskraftigt, energisparande 

alternativ jämfört med annan teknologi på området och är både billig och kräver lite 

underhåll.  

 

1.1.2 Våtmarkernas syfte och funktion som kvävefälla  

 

Våtmarker är naturens egna reningsverk och fungerar som naturliga kvävefällor genom 

kväveretention. Kväveretention sker på flera sätt, till exempel tar vattenväxterna i 

våtmarkerna upp kväve i oorganisk form som näring, vilket binds till växten (Lindkvist, 

1993). Detta sker mest effektivt under vattenväxternas tillväxtperiod. 

 

Organiskt kväve binds även till bottensediment och fördröjer att kväve transporteras vidare i 

vattnet. Den process som är mest effektiv för kväveavskiljning är denitrifikation (Arheimer & 

Pers, 2007), då mikroorganismer, i den syrefattiga bottnen, kan bilda kvävgas som sedan 

försvinner från vattnet, till atmosfären. 

 

För att retentionen skall vara effektiv och våtmarkens funktion skall bestå ska vattnet 

fördröjas i våtmarken (Lindkvist, 1993). För att de olika processerna ska kunna verka bör 

vattnet fördröjas i ca 3-5 dygn och för att vattnet ska kunna uppehållas även under vintertid 

kan stora arealer behövas. 

 

Våtmarker gynnar även den biologiska mångfalden i naturen och jordbrukslandskap (Thiere et 

al, 2009). Det finns idag ca 200 rödlistade arter i Sverige som kan antas gynnas av anläggande 

eller restaurering av våtmarker (Söderman, 2012).  

Vattenlevande eller amfibiska arter gynnas direkt av våtmarker då de utgör ett naturligt 

habitat. Genom att våtmarker har en eutrofieringshämmande effekt kan flera växtarter som är 

känsliga för övergödning gynnas, till exempel olika natearter (Potamogetonaceae 

sp.)(Söderman, 2012). 
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1.1.3 Laholmsbukten  

 

Laholmsbukten sträcker sig längsmed 

kusten i Halland mellan Tylösand i norr ner 

till Hovs hallar i Skåne i söder, en stäcka på 

ungefär 50 kilometer, se figur 1. Bukten är 

en del av havet Kattegatt och är berömd för 

sina vackra stränder (Fors, 2011). 

Medeldjupet är kring 15 meter i 

Laholmsbukten. Strandlinjen går sakta 

nedåt ut mot havet och vid två kilometer är 

det ett djup på 12 meter, därefter ökar det 

till ett djup på 14-18 meter med 21 meter 

som djupast (Laholms kommun, 2011). Två 

stora åar, Nissan och Lagan rinner ut i 

Laholmsbukten, det gör även mindre åar 

som Fylleån, Genevadsån och Stensån, 

vilket innebär att mycket vatten från flera 

tillrinningsområden har Laholmsbukten 

som utloppspunkt.  

 

I Laholmsbukten finns det områden som har dålig syretillförsel. Det skapas ett saltspångskikt, 

haloklin, vid djup kring 15- 18 meter, som har dåligt syreutbyte vilket gör området extra 

känsligt för övergödning. En haloklin, skapas när vatten med högre salthalt hamnar närmst 

botten under vatten med lägre salthalt. De olika salthalterna förhindrar optimal omrörning i 

vattnet, vilket leder till att syret vid botten förbrukas. Detta sker i Laholmsbukten i och med 

att det är två hav som möts i Kattegatt med olika salthalter, Skagerack med oceanvatten på 35 

promille och Östersjön med bräckvatten som har en variation mellan 6- 20 promille från ytan 

till bottnen (Havet.nu, 2012).  

 

På 60- talet började eutrofiering uppmärksammas i Laholmsbukten, då främst fiskare 

påpekade att mängden fisk minskat och mängden alger i fiskenäten ökat, och under 70- talet 

skedde det kraftiga algblomningar (Fors, 2011), kraftiga algblomningar leder till att syret i 

vattnet förbrukades . Trots att det gjorts insatser för att minska kvävetransporten till 

Laholmsbukten har värden sedan mitten av 1970- talet visat att det förekommit år då utsläppet 

av kväve överstigit 5000 ton/år (Österling et al, 2007). Laholmsbukten förklarades därefter 

som ett särskilt föroreningskänsligt område av regeringen år 1986.  Jordbruket och 

skogsbruket är verksamheter som bidrar med kväve och fosforutsläpp till Laholmsbukten. 

Jordbrukslandskapet sträcker sig cirka 10- 15 km inåt landet, därefter tar skog över alltmer 

fram till smålandsgränsen.  

 

 

 

 

 

 

   Figur 1, översikts karta över Laholmsbukten (eniro.se, 2012) 
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1.1.4 LIP- projekt 
 

Lokala investeringsprogram, LIP, är miljöinvesteringar vars syfte är att stödja åtgärder som 

skall öka den ekologiska hållbarheten i samhället (Naturvårdsverket 2011). Riksdagen avsatte 

6, 2 miljarder under åren 1998- 2002 för lokala investeringsprogram, resultatet blev att 211 

investeringsprogram startade och som bidrog till 1835 åtgärder. Det gav 161 kommuner en 

möjlighet att genomföra det lokala åtgärds behov som fanns, även i samarbete med företag 

och andra organisationer som skapade en ökad sysselsättning.  

De sökande kommunerna kunde inrikta sina lokala investeringsprogram på åtgärder som var 

bäst anpassade för deras förutsättningar (Naturvårdsverket 2011). 

  

1.1.4.1 Laholms våtmarksprojekt 

 

Under perioden år 2000 - 2007 genomfördes ett projekt i Laholms kommun, ”Renare 

Laholmsbukt- Samordnad våtmarkssatsning för Laholmsbukten”. Laholms kommun tog 

initiativet i samarbete med Halmstads kommun till projektet i samverkan med 

Hushållningssällskapet i Halland. Projektet fick finansierings stöd genom det lokala 

investeringsprogrammet, LIP, i och med att det skulle öka den ekologiska hållbarheten i 

samhället och gynnade flera nationella miljömål. Syftet med våtmarksprojektet var att minska 

kvävetransporten till Laholmsbukten som led av övergödning, samt att öka den biologiska 

mångfalden genom att återskapa våtmarkens viktiga habitat som våtmarken skapar (Österling 

et al, 2007). 

 

Laholms kommun informerade markägare inom kommunen genom bl.a. media och personliga 

samtal angående våtmarksprojektet och syftet med våtmarkerna. ”En renare Laholmsbukt” är 

titeln på en broschyr som skickades ut under hösten 2000 till alla markägare i Laholms och 

Halmstads kommuner med kort och konkret förklaring om insatsen, och hur markägare kunde 

anmäla sitt intresse (Österling et al, 2007). Kommunen hjälpte till med de olika stegen som 

våtmarksanläggningen skulle innebära, våtmarkens placering, kontakter med myndigheter 

(t.ex. vägverket, kraftbolag m.fl.) och entreprenörer, pappershantering, avtal etc. för att 

underlätta byggnationen av våtmarken för markägarna.  

 

I Laholms kommun var arbetsuppgifterna fördelade mellan, miljökontoret, teknik- och 

servicekontoret, kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret, då 

våtmarksprojektet låg direkt under kommunstyrelsen (Österling et al, 2007). En person 

projektanställdes och arbetade med projektet fram till år 2005. För diskussioner och 

frågeställningar sammanställdes en styrgrupp med representanter från kommunerna, 

hushållningssällskapet och länsstyrelsen i Hallandslän. Kommunen hade ansvaret för det 

större antalet våtmarker och hushållningssällskapet för ett mindre antal samt Smedjeåprojektet 

(se 2.2 Inventering). Under projektet tecknade kommunen ramavtal med fem entreprenörer 

som bl.a. innefattade grävarbetet.  
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Enligt 12 kap, 6§ miljöbalken skedde samråd med länsstyrelsen. Under samrådet framgick att 

varken allmänna eller enskilda intressen får ta skada, då projektet inte skulle framställas som 

en vattenverksamhet (Österling et al, 2007). Det lämnades in 124 tillstånds anmälningar till 

länsstyrelsen, var av 10 fick avslag då främst på grund av att skydda fiskebistånd i vattendrag. 

Det skedde flera besök på plats i samband med samråd. Det var för att ge länsstyrelsen en 

tydlig bild av vad ansökan gällde och besvara frågor angående anläggandet.       

 

Laholms kommuns våtmarksprojekt delades in i två delar, ” Våtmarker i odlingslandskapet” 

och ”Ekologisk dagvattenhantering”. Delen som gäller odlingslandskapet involverar de 

markägare som anmälde sitt intresse till projektet, delen som gäller dagvattenhantering är 

våtmarkerna i Ängstorp och Klarabäck på kommunal mark och Ränneslöv på privat mark.  

Totalt anlades 122,5 hektar våtmarksområden inom odlingslandskapet och 3 hektar inom 

ekologisk dagvattenhantering. 

 

Laholms kommun fick in 296 intresseanmälningar från markägare som ville anlägga 

våtmarker. Av dessa valdes 83 platser ut till delprojektet ”Våtmarker i odlingslandskapet” 

efter bedömningar grundade på vilka lägen som var mest kostnadseffektiva för kväveretention 

(Österling et al, 2007). 

 

Bedömningarna skedde genom fältbesök och höjdkartor för att uppskatta avrinningsområdet 

och beräkningar angående tillkommande kväve utfördes. Därefter sammanfördes den 

planerade våtmarkens storlek och den möjliga kväveretentionen, även den uppskattade 

kostnaden för den planerade våtmarken, vilket utgjorde grunden för urvalen.      

När urvalen var gjorda kontaktades de markägare vars mark urvalen gällde, som därefter 

skrev på ett avtal. Avtalet fastslog att den som tecknande avtalet med Laholms kommun var 

ansvarig att våtmarken skulle finnas kvar och skötas så att våtmarkens syfte och funktions 

bestod under 20 års tid. Det skrevs inte preciserade skötselkrav i avtalet. Det som avtalet 

bestämt tog upp var att det inte får spridas gödselmedel och bekämpningsmedel och att fast 

mark ska behållas permanent bevuxen 

(Österling et al, 2007). Sker ett 

ägarbyte under dessa 20 åren går 

ansvaret över till den nya ägaren. 

Markägaren fick en bestämd summa 

för projektkostnader, det skedde 

ingen utbetalning angående 

markersättning. Utbetalningen skedde 

i förhållande till antalet hektar, 

10 000 kr för det första hektaret 

därefter 5000 kr för de följande 

(Österling et al, 2007). 

 

När våtmarken var klar kan 

markägaren ansöka om ekonomisk 

ersättning för skötsel av våtmarken hos Figur 2, karta över södra Sveriges stödområden 
(jordbruksverket.se 2012) 
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länsstyrelsen, som är ett EU- stöd för att en utförd miljötjänst (Länsstyrelsen, 2012).  Skötsel 

av en våtmark på åkermark ger idag en ersättning på 4000 kr/hektar, markägare kan även få 

extra ersättning om marken har höga värden och befinner sig i stödområde 9 i Skåne, 

Blekinge och Halland, se figur 2. 

Vid en ansökan om ersättning för en våtmark som är placerad på en betesmark eller annan 

form av mark är det 1500 kr/hektar som betalas ut, alla utbetalningar sker en gång om året.    

 

Den sammanlagda summan för våtmarksprojektet blev 21,5 miljoner kronor och finansierades 

till 69 % av det lokala investerings programmet, resterande betaldes av kommunala medel, där 

av namnet LIP- Projekt (Projektkatalog 2007).    

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att ge en överblick och inblick i hur Laholms våtmarksprojekt 

ser ut idag. Det finns flera olika delar att följa upp när det gäller projekt i denna storlek och 

det stora antalet involverade, dock ska huvuddelen av examensarbetet fokusera på 

avtalsuppföljning, vilken skötsel som utförs, användnings områden för våtmarken och 

markägarnas inställning till projektet. 

  

Syftet med en avtalsuppföljning är främst att bekräfta att våtmarkerna finns kvar. Syftet med 

en skötselöversyn är främst att undersöka om någon form av skötsel utförs vid våtmarkerna. 

Samtidigt ska skötseln kopplas till våtmarkernas skick. Det skall även undersökas om det 

finns speciella användningsområden för våtmarken som markägaren kan utnyttja, då även 

syftet med den frågeställningen kan kopplas samman med våtmarkernas skick och 

markägarnas inställning. 

 

Våtmarksprojektet i Laholms kommun avslutades år 2006 och det har därefter inte 

genomförts någon uppföljning av projektet i sin helhet. 

Därför söktes svar på följande frågeställningar: 

 

 Följs avtalen?  

 Består våtmarkernas syfte och funktion som kvävefällor och för våtmarksarter? 

 Har våtmarkerna några speciella användningsområden? 

 Vilken form av skötsel utförs? 

 Utnyttjar markägarna ekonomiskt stöd för skötsel av våtmarkerna? 

 Vad är markägarnas inställning till projektet idag? 

 Vad inom projektet skulle kunnas förbättra enligt markägarna? 

 Vilka erfarenheter kan man ta med sig till framtida projekt?   
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2. Material och metoder 

För att genomföra en bred och övergripande uppföljning av våtmarksprojektet i Laholms 

kommun har flera empiriska studiemetoder använts. En enkät undersökning, en fältstudie i 

form av en inventering av våtmarkerna och intervjuer med utvalda markägare, för att skapa ett 

helhetsintryck över våtmarksprojektets tillstånd idag och markägarnas inställning till 

projektets genomförande och långsiktiga resultat.  

Vid sökning av litteratur användes databaserna Science Direct (constructed+wetland; 

wetland+nitrogen+phosphor; wetland+nitrogen+function) och Web of Science 

(wetlands+benefit; wetland+function; wetland+nitrogen) via Halmstads Högskolas bibliotek. 

Även allmän sökning via Google (våtmark+kvävefälla, anlagda+våtmarker; 

våtmarker+kväveretention) 

 

2.1 Enkäten 

 

Syftet med enkäten var att få information från markägarna som var involverade i 

våtmarksprojektet. Grunden till frågeställningarna i enkäten var bakgrunds information till 

varför projektet genomfördes, hur projektet utfördes och det avtal som markägarna har 

undertecknat. Med hjälp av enkäten kunde även en inblick skapas av vilken skötsel 

markägarna utför idag och vad det betyder i arbetstimmar.  

 

2.1.1 Enkätfrågorna 

 

Enkäten skickades ut till 81 adressater, dessa var markägare, som undertecknat avtal för de 84 

våtmarkerna. Med enkäten bifogades ett följebrev som gav en presentation av enkätens och 

examensarbetets syfte (Bilaga 1). I följebrevet ingick även information angående 

våtmarksinventeringen som skulle utföras under våren 2012 och information om att deras svar 

skulle behandlas anonymt, så att markägarna inte skulle känna sig kontrollerade eller 

utvärderade personligen utan känna att enkäten var deras möjlighet att komma med åsikter 

och kommentarer. Enkäten bestod av 13 frågor, formulerade som flervalsfrågor och 

fritextfrågor (Bilaga 2). 

 

I enkäten skulle bl.a. frågor besvaras gällande markägarnas syfte för att anlägga våtmarken, 

vilken skötsel som de utförde, om de utnyttjade EU- stöd och deras inställning till 

våtmarksprojektet. 

 

Eftersom avtalet gäller i en 20-årsperiod och det förs över till eventuella nya markägare 

ställdes frågan om det är samma markägare idag som när våtmarken anlades och i så fall när 

ägarbytet skedde. Nya markägare kunde inte svara på bakgrundsfrågorna gällande syfte och 

förväntningar, de fick därför gå vidare i enkäten till frågorna som de berördes av.  

För att utvärdera på vilket sätt markägare tar till sig information gällande kommunala projekt, 

ställdes frågan hur de blev informerade om Våtmarksprojektet i Laholms kommun.  

Då markägarna fick göra en egen intresseanmälan till våtmarksprojektet ställdes frågan vilket 

syfte de personligen hade för att anlägga en våtmark. För att ta reda på markägarnas 
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inställningar till projektet ställdes frågan om de hade några förväntningar på projektet och om 

dessa har uppfyllts. De tillfrågades även om eventuella användningsområden för våtmarken. 

För att få en överblick av skötseln som markägarna utför fick de ange hur många timmar per 

år de lägger på våtmarken och vilken skötsel de utför samt var de hade funnit skötselråd, 

vilket kan vara givande att ha kunskap om inför framtida projekt. 

 

Vidare ställdes frågan om markägaren utnyttjar EU-stöd för sin våtmark, eftersom bidragen 

skulle kunna vara en motivering för att anlägga våtmarker. 

 

Avslutningsvis gavs markägaren en möjlighet att skriva ner sina övriga tankar och 

kommentarer kring projektet och den anlagda våtmarken. I slutet av enkäten lämnades en 

förfrågan angående vidare intervju där namn och telefonnummer kunde anges frivilligt.  

 

2.1.2 Analys av enkäten 

 

Svaren på enkäterna som skickats tillbaka via förfrankerade svarsbrev var kvalitativa, 

fritextsvar. Svaren sammanställdes i kategorier efter teman (t.ex. rekreation, kvävefälla, 

biologisk mångfald). För att lättare se samband fick varje kategori ett variabelvärde 

(1,2,3…osv), vilket gav kvantitativ data med siffror som infördes i programmet Excel. Det är 

ett rekommenderat tillvägagångssätt vid hantering av liknade enkäter enligt Ejlertsson (2010). 

Genom att bearbeta data i programmet Excel kunde tabeller och figurer framställas. Detta 

gjorde det möjligt att få en bättre överblick och tolkning av de inkomna svaren.   

 

2.2 Inventering 

 

Enligt avtalet som skrevs under av markägare vid anläggningen skall våtmarken finnas i bruk 

och skötas under en period på 20 år från och med att byggnationen är klar. Markägaren som 

står på avtalet blir ägande, ansvarig, har nyttjanderätt och är skötselansvarig för våtmarken, 

och för att bevara våtmarken i ett skick så att våtmarkens syfte och funktion består. Vid en 

uppföljning av våtmarksprojektet var det angeläget att inventera våtmarkerna, då de enligt 

avtalet skall vara kvar och i ett visst skick då våtmarkens funktion måste bestå. Det anlades 87 

våtmarker under våtmarksprojektet och vi valde att inventera 86 stycken (Bilaga 7). Den som 

uteslöts i inventeringen var ett större våtmarksområde vid Smedjeåns dalgång, som i sig 

benämns Smedjeåprojektet (Laholms kommun, 2012). Smedjeåprojektet är ett stort projekt 

och skulle med fördel studeras separat med en metod anpassad just för det projektet. 

Smedjeåprojektet är inte heller helt genomfört på grund av ett beslut i Miljödomstolen som 

stoppade arbetet, dessa två aspekter gjorde att vi avgränsade oss till de övriga våtmarkerna.  

 

2.2.1 Checklistan 

 

För att göra en likvärdig inventering, och för att få ett jämförbart resultat gällande 

inventeringen av våtmarkerna, skrevs en checklista. Checklistan bestod av kontrollpunkter 

som var relevanta gällande våtmarkens skick, funktion och användningsområden (Bilaga 4).  
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2.2.1.1 Metodbeskrivning 

 

Checklistans kontrollpunkter baseras på studerad litteratur och vad som står i avtalet som 

gäller för markägaren angående skötseln av våtmarken. Sökningen i litteraturen gav 

kunskapen om hur en våtmark skall och kan se ut, skötselråd och alternativa skötselråd dels 

för att vara i gott skick och för att gynna de djur som lever kring och i våtmarken.  

Nedan framställs checklistans frågor och deras relevans till frågeställningarna beskrivs:  

 Inledningsvis är det relevant att våtmarken finns kvar, vilket blev den första punkten på 

checklistan. Gällande uppföljning av avtal skall våtmarken inte fyllas igen, växa igen eller 

byggas över under den 20- årsperiod som avtalet gäller.  

 

 Det behöver inte vara något negativt med förändringar kring våtmarken. Det var intressant att 

veta om det t.ex. hade blivit en förändring från betesmark till åker mark etc. Vissa 

förändringar kräver att man söker tillstånd. Våtmarken skall inte tagit skada av förändringen 

där av var det en punkt på checklistan.  

 

Skall våtmarkens syfte och funktion bestå skall vattnets flöde inte förhindras på grund av att 

rören är blockerade vid våtmarkens in- och utlopp. Det står i avtalet att egna konstruktioner av 

inlopp eller utlopp skall undvikas, samt diken eller extra tillbyggnationer.  

 

Enligt Feuerbach (1998) är det lämpligt att sätta en 

träkrage vid utloppsrör, för att förhindra eller fördröja 

att vattnet fryser till is vid röret och att röret tar skada 

eller går sönder. Det förhindrar även växter och grenar 

att täcka röret under året.  

Enligt Lindkvist (1993) skall vattnet fördröjas i 

våtmarken för att det ska bli så effektiv retention som 

möjligt. In- loppets placering och utformning kan vara 

avgörande för våtmarkens kväverening, då det är 

viktigt att det inkommande vattnet kan fördelas över 

hela våtmarkens yta (Feuerbach, 2004), därför 

antecknades avståndet mellan in- och utlopp. 

 

Vattenväxterna skapar ett samhälle för hundratals djur som vi inte ens kan se med blotta ögat. 

Denitrifikationsbakterier behöver kolhydrater vilket de får av vattenväxterna (Feuerbach, 

2004). Mängden vattenväxter i våtmarken blir då en avgörande faktor för huruvida våtmarken 

fungerar som kvävefälla. Dock kvarstår att våtmarken inte får växa igen. Under inventeringen 

gjordes därför en uppskattning av vegetationen i våtmarkerna. I och med att våtmarkernas 

storlekar och utformningar varierar valde vi att uppskatta ett procent tal i förhållande till 

våtmarkens storlek angående all form av vegetation. 

  

Det kan även hända att våtmarker växer igen, speciellt om det är grundare våtmarker och om 

arter som sprider sig snabbt får övertaget. För fågellivet och andra arter är det en fördel med 

buskar och lägre vegetation för skydd och lä (Feuerbach & Strand, 2010).   

Figur 3, en träkrage.  
(Foto: Isabell Andersson, 2012) 
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Betande djur kan utgöra en mycket bra skötselmetod (Feuerbach & Strand, 2010), och därför 

ingick betande djur som en punkt i checklistan. Det är en stor fördel om stranden till en 

våtmark hålls öppen, eftersom det underlätta för djuren att ta sig upp och ner till vattnet. 

Större djur som nötkreatur och hästar trampar ner växternas rötter som håller växterna tillbaka 

på ett bra sätt, vissa arter gynnas, andra missgynnas.   

 

Det kan finnas omständigheter då det kan vara en fördel med staket kring våtmarken. Under 

vissa perioder kan det vara mycket vatten i våtmarken vilket kan utgöra ett problem för 

betesdjuren (Feuerbach, 2004). En del ägare vill inte att deras djur skall dricka ur våtmarken, 

då det kan förekomma hygienfaror.  

 

Är det en våtmark med långa stränder kan tunga djur i stora flockar skada kanterna och 

trampa ner för mycket. Är det så kan det vara fördelaktigt att avskärma en del av våtmarken 

och förflytta djurens tillgång till våtmarken. 

 

En våtmark och dess övergångszon är positiva för fågellivet, främst änder och vadarfåglar, 

groddjur och andra arter inom växtriket och insekter med behov av en strandzon (Feuerbach 

& Strand, 2010). Finns det möjligheter för djur att gå i och upp ur vattnet, finna föda och lätt 

kunna dricka ur våtmarken gynnar det biologisk mångfald, checklistan har därför en punkt 

som noterar om det finns en övergångszon.  

 

Våtmarken behöver en skyddszon fri från plöjning och användning av konstgödsel eller 

bekämpningsmedel (Feuerbach, 2004). Skyddszonen bör vara minst 6 meter, beräknat från 

den översta strandkanten. Sluttar marken ner mot våtmarken bör skyddszonen vara 10 meter. 

Om skyddszonen är för smal kan översvämningar eller kraftigt regn transporstera stora 

jordpartiklar direkt till våtmarken tillsammans med stora mängder kväve och fosfor.  

Det innebär en fördel att bevara en tät gräsvegetation kring våtmarken och inte plöja nära 

kanterna för att förhindra erosion. Plöjda områden kring våtmarken dokumenteras angående 

avstånd i checklistan. 

   

Öar skyddar häckande fåglar, deras ägg och ungar från rovdjur. Det är en fördel om ön är 

placerad så långt ifrån land som möjligt, eftersom fåglarna avstår från häckningsplatsen om de 

inte känner sig trygga (Feuerbach & Strand, 2010). Det är även viktigt att det finns en 

strandkant på ön så att fåglarna kan ta sig upp och ner i vattnet. I checklistan noteras om det 

finns någon ö, och därefter i vilket antal. 

 

Våtmarken har ett syfte i projektet som kvävefälla, det hindrar dock inte att markägaren kan 

utnyttja våtmarken på olika sätt för att själv få positiva upplevelser av att ha en våtmark på 

sina ägor. En våtmark kan placeras i olika miljöer och i olika förhållanden, vilket ger olika 

anpassningar. Det är intressant att dokumentera vad det kan vara och hur man har löst det. 

Fågelholkar är en av dessa intressanta frågor därför inventerades de i checklistan.  
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2.3 Intervjuer 

 

Intervjuerna var det moment i examensarbetet som skulle ge in inblick i markägarnas 

inställning till upplägget av Laholms våtmarksprojekt (se stycke 1.1.4.1) och hur de 

tillfrågade ställer sig till att genomföra liknande projekt i framtiden.  

 

2.3.1 Metodbeskrivning 

 

I slutet av enkäten fick markägare lämna namn och telefonnummer om de var intresserade av 

att bli kontaktade av oss, se bilaga 2. Vi valde att slumpmässigt välja ut och kontakta 10 

markägare för vidare intervju. Intervjun bestod av 4 frågor, se bilaga 6. 

I våtmarks projektet stod Laholms kommun för de kontakter som krävdes för att anlägga 

våtmarken, (se stycke 1.1.4.1). Arbetssättet var enligt kommunen unikt och därför var det 

intressant att utreda hur markägarna upplevde denna tjänst från Laholms kommun. Det kan 

vara intressant för kommande projekt att ta reda på om tillväga gångsättet vid anläggandet av 

en våtmark är avgörande för markägarens deltagande, därför valde vi att ställa den frågan.   

De som intervjuades fick frågan om de skulle finna det intressant att vara med i fler projekt av 

liknande slag, och om nej vad det berodde på. Frågan ställdes med syfte på att se hur 

projektets upplägg sågs från markägarens sida. Positiva och negativa inställningar kan vara 

viktiga synpunkter att ta med sig, då man eventuellt kan identifierade förbättringsåtgärder 

inför framtida projekt. 

 

Följdfråga till de som intervjuades var ifall de skulle lämnat in en intresseanmälan om 

projektets upplägg var så att det hade krävts mer av markägaren själv. Frågan sammankopplar 

markägarnas inställning till projektets upplägg, dels huruvida man skall ställa sig till det i 

framtida projekt. 

 

Avslutningsvis gavs det en möjlighet för den tillfrågade att lämna fria kommentarer gällande 

våtmarksprojektet. Markägaren skulle få en möjlighet att nämna åsikter som intervjun eller 

enkäten inte hade tagit upp. Det kan vara värdefulla kommentarer för kommande projekt då 

det kan gälla saker som examensarbetet inte har inkluderat. 

    

Svaren gav både kvantitativ och kvalitativ data, då tre frågor var Ja/Nej frågor och en 

följdfråga samt sista frågan gav möjlighet till mer utvecklande svar. Svaren sammanställdes i 

Excel, se bilaga 6.  

 

3. Resultat 

3.1 Enkätresultat  

 

Av de 81 utskickade enkäterna skickades 42 svar tillbaka, 6 stycken enkäter kom tillbaka pga. 

att det inte var rätt adress eller att det har skett någon flytt, anhöriga till 2 adressater 

kontaktade oss och förklarade andra omständigheter.  

Det gav ett svars resultat på 54 % av de utskickade enkäterna.     
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Svaren på enkäten redovisas nedan i den frågeföljd som markägarna svarade i enkäten, för att 

se original enkäten se bilaga 2. Resultatet från sammanställningen av enkät undersökningen, 

se bilaga 3. Flera frågor har fler svar än 42 (antalet som skickade tillbaka svar på enkäten), 

anledningen är att de har gett flera svarsalternativ på ställda frågorna och deras svar har 

kategoriserats i flera teman. Frågorna 3-6 har endast kunnat besvaras av markägare som 

bodde på fastigheten när våtmarken anlades, vilket resulterat i ett blanktal för frågorna 3- 6 i 

resultatet. 

 

3.1.1 Bakgrundsinformation 

 

Det var 35 som svarade att de var samma ägare som när våtmarken anlades, det hade skett 7 

ägarbyten mellan åren 2002-2010.  

 

Flertalet hade fått sin information från Laholms kommun, även Hushållningssällskapet var en 

källa till information då de samverkade i projektet med kommunen. För övrigt kom 

informationen vid överlåtande då markens ärvdes, personligt besök, från grannar och skvaller. 

Kvävefälla var det främsta syftet med våtmarksprojektet, se figur4. Svaren i enkäten har 

indikerat att de vill hjälpa naturen, hjälpa Laholmsbukten och göra en insatts för kommunen.  

Biologisk mångfald blev svaret för många, flera har även angett olika rekreationsändamål, 

som ett positivt inslag i att anlägga en våtmark. Även vattenhantering, markanvändning och 

kräftor nämndes och att obrukbar mark kunnat komma till nytta.      

Figur 4, visar markägarnas svar och hur många de var till antal angående deras syfte att anlägga en våtmark i 
Laholms kommun 
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I enkäten ställdes frågor angående vad markägarna hade för förväntningar på projektet och om 

de har uppfyllts. Kvävefälla, biologisk mångfald och rekreation var huvudförväntningar 

gällande våtmarksprojektet, se figur 5. 

.  

 

För flertalet har deras förväntningar 

uppfyllts, se figur 6.  

I övriga kommentarer påpekar att 

markägarna inte vet om våtmarken fungerar 

som kvävefälla, vilket gör att de inte kan svar 

på om deras förväntningar har uppfyllts.   

Rekreation har bl.a. varit kopplat till 

våtmarkens funktion som skridskobana, 

badplats, samlingsplats och dess visuella 

värde.  

 

I denna fråga har svar gällande fågelliv 

angetts, då bl.a. fågelskådning har varit en 

anledning.      
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Figur 5, visar markägarnas svar och i antal gällande deras förväntningar på våtmarksprojektet i Laholms kommun 

Figur 6, markägarnas svar gällande om deras förväntningar har 
uppfyllts angående våtmarksprojektet i Laholms kommun 
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3.1.2 Användningsområden och skötsel 

 

Frågan angående ifall våtmarken har någon speciell funktion eller användningsområde för 

markägarna idag svarade ett stort antal rekreation, se figur 7. Svar har bl.a. involverat 

grillning och bad, kommentarer som ”vackert att titta på ”och” Folket från hela byn använder 

den”. Det var 4 personer har även angett kräftodling som användningsområde. Ett antal på 13 

personer har svarat att deras våtmark inte har någon speciell funktion, men inte kommenterat 

vidare varför.  Det var 9 personer som ansåg att biologisk mångfald har gynnats och 

kommenterat att de har sett flera arter i våtmarken. Kvävefälla var huvudfunktionen för 

många och svars kommentar, -” Kvävereduktion ”hoppas” jag!” har angetts. Flera våtmarker 

är placerade på betesmark och vid odlingar vilket även resulterat i svaren djurhållning, 

bevattning och bra vid nederbörd. 

Det var tydligt att upp till 20 timmar per år var den vanligaste arbetstiden vid skötsel av 

våtmarken. Ett antal på 6 personer har angett att de inte lägger ner några arbetstimmar alls och 

några enstaka har svarat att de lägger ner betydligt mer.  

 

Markägarna har angett flera olika skötselalternativ (figur 8). Det är 8 personer som har svarat 

att deras betesdjur gör mycket av jobbet. Röjningen av sly och buskar kring våtmarken utför 

26 personer på egen hand. Behovet av att renas in- och utlopp har kommenterats då det 

kommer in mycket sand i några våtmarker. Putsning och rensning av vattenväxter angavs 

också. Skötsel av stängsel kunde gälla att skydda våtmarken från djuren eller skydda djuren 

från våtmarken. Reglering av vattennivån har 7 personer angett. Vid svaret plantering angavs 

det inte vilken sorts plantering det gällde.   
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Figur 7, visar markägarnas svar och i antal angående våtmarkens användningsområden 
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Ett flertal har angett Länsstyrelsen som den 

myndighet där de har funnit skötselråd, därefter 

har 7 personer svarat att de använder sig av sina 

egna kunskaper. Vid anläggningen har 6 

personer fått skötselråd av personer på plats. 

Kommunen, Hushållningssällskapet och 

internet har varit källor för ett antal personer, 

även en tidigare ägare har fört sina kunskaper 

vidare. Det var 30 personer som svarat att de 

utnyttjar EU- stöd för skötsel av våtmarken, se 

figur 9. Ett lågt antal på 2 personer har svarat, 

”delvis” eller ”arealen är för liten så beloppet 

blir under 1000 kr då det inte betalas ut”.  

 

 

Det är 13 personer som har svarat Ja angående om 

de ville ha mer information kring skötsel av 

våtmarken, se figur 10.  

Personerna angav olika sätt som de kunde tänka sig 

få vidare information angående skötsel av 

våtmarken. Förslaget personligt besök angavs av 7 

personer och 4 föreslog en skötselbok eller någon 

form av broschyr med skötselråd. Andra 

kommentarer var ett önskat samarbete med kommunen 

och provtagning på vattnet i våtmarken.    

Figur 8, visar markägarnas svar angående vilken skötsel de använder vid våtmarken 

Figur 9, visar antalet som utnyttjar EU- stöd. 

Figur 10, visar antalet som önskar mer 
information angående skötsel av våtmarken 
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3.1.3 Övriga kommentarer 

 

Det var 15 markägare som hade skrivit kommentarer i slutet av enkäten. Kommentarerna var 

av blandad karaktär.  

En var intresserad av att anlägga fler våtmarker, en planerade att göra om våtmarken till en 

bevattningsdamm. Det var 4 personer som beskrev hur nöjda de var med våtmarkerna. 

Exempel på kommentarer var: ”det är vackert”, ”värdefullt för fastigheten”, ”mycket nöjda” 

och att ”dammarna höjer livskvalitén flera mil”.  

En person påpekade att de har haft problem med att regleringen av vattenhöjden saboterats på 

grund av att våtmarken befinner sig vid en fotbollsplan, att yngre personer eventuellt har gjort 

det. Det är 2 personer som har åsikter angående byggnationen av deras våtmark, att det var 

slarvigt utfört och att dammen borde varit större.  

Det var 3 personer som är intresserade av att få reda på om våtmarkerna fungerar som 

kvävefälla. De skulle vilja att prover togs på vattnet och att de fick information om resultatet. 

En person kunde även tänka sig en insektsinventering, och en annan önskar mer samarbete 

med kommunen.   

 

3.2 Inventeringsresultat 

 

Totalt inventerades 86 objekt. Inventeringen av samtliga våtmarker i projektet gav en insyn i 

våtmarkernas tillstånd idag, 12 år efter projektets början. 

Då en av de 86 inventerade objekten lades igen tre år efter anläggandet blir summan av 

resultatet efter första inventeringspunkten 85 våtmarker och inte 86. 

Samtliga våtmarker fanns kvar undantaget en våtmark cirka 3 km utanför Laholm som lades 

igen 2006 på grund av dålig tillrinning och klagomål från närboenden. Det var även en 

våtmark som var uppdelad i två dammar där den ena dammen låg nästintill torrlagd på grund 

av läckage. 

 

Förändringar som hade skett i och kring våtmarkerna efter det slutgiltiga anläggandet 

noterades för att ge en bild av våtmarkerna idag. 

 

 

I en klar majoritet av de inventerade objekten var in- och utlopp fritt från vegetation, se figur 

11. I vissa fall var vegetationen tillräcklig för att störa vattentransporten in och/eller ut ur 

våtmarken och i 11 % respektive 6 % av fallen var det inte möjligt att urskilja in- och/eller 

utlopp.  
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Figur 11, antal våtmarker med in- respektive utlopp fritt från vegetation 

Endast i ett fall hade markägaren grävt två egna diken, ca 15cm breda, från den närliggande 

åkern till våtmarken. I övriga fall hade inga nya in- eller utlopp skapats utöver de som 

byggdes vid anläggandet. 

I en våtmark fanns en träkrage. 

 

I 72 fall av 85 var avståndet mellan in och utlopp så stort som det möjligt kunde vara. I 5 % 

av de inventerade objekten var positioneringen av in- och utlopp inte optimal för vattnets 

flöde genom våtmarken och i 11 % av fallen kunde det inte avgöras då det saknades uppgifter 

om in- och/eller utloppets position. 

 

Då flera våtmarker var uppdelade på två eller fler dammar visar resultaten från 

uppskattningen av vegetationen fler objekt än inventerade våtmarker.  

 

En uppskattning av våtmarkernas vegetation visade att 81 % av våtmarkerna hade 0-10 % 

vegetation jämfört med 2 % av våtmarkerna där vegetationen låg mellan 91-100 %. 

Vid våtmarkerna hade 94 % av våtmarkerna 0-10 % träd- eller buskvegetation och 2 % hade 

91-100 % träd- eller buskvegetation, se figur 12. 
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I 44 % av fallen betade det djur kring våtmarken och 22 % av de inventerade objekten hade 

staket kring hela eller delar av våtmarken. 

 

I 96 % fall hade våtmarkerna en eller flera delar där det var möjligt för betande djur, viltdjur 

eller fåglar att ta sig ner i eller upp ur våtmarken. 

I 32 % fall låg våtmarkerna 1-15m från plöjd mark. 

 

En eller flera öar, där viltdjur eller fåglar kunde befinna sig, var befintliga i 41 % av de 

inventerade objekten varav majoriteten endast hade en ö i sig, se figur 13a respektive 13b. En 

ö definierades även som större stenar eller stensamlingar samt konstgjorda öar av markägare. 

 

 
Figur 13a (t.v.), Antalet våtmarker med en eller flera öar och Figur 13b (t.h.) antalet öar i dessa våtmarker. 

Vid 5 tillfällen påträffades minst ett rede eller bo, emellertid fanns det möjligheter till reden 

eller bon i flera av våtmarkerna. 

 

I 16 % av fallen fanns det uppsatta fågelholkar i så pass nära anslutning att man kunde se dem 

från våtmarken. 

I de flesta fall fanns endast en fågelholk uppsatt nära våtmarken. 

41% 
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Figur 12, antal våtmarker i förhållande till uppskattad vegetation i och kring våtmarkerna 
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Det var 12 våtmarker som användes i någon form av planerat användningsområde. Det kunde 

bland annat röra sig om dagvattenhantering, dräneringsvattenshantering och bevattning. 

Det var 5 våtmarker som hade anpassats för att uppfylla rekreationssyften eller för att gynna 

djur och fåglar. 

 

3.3 Intervjusammanställning 

 

En av de utvalda hade inte tid att delta i intervjun, vilket gav ett resultat på nio intervjuer som 

genomfördes.  

 

Att Laholms kommun stod för kontakterna med myndigheter, entreprenörer och kostnader 

kopplade till våtmarksanläggningen var avgörande för att 4 av de tillfrågade markägarna 

lämnade in sin intresseanmälan, se bilaga 6. Det var 5 markägare som redan innan LIP- 

projektet hade planer på att anlägga en våtmark, så de menade på att det bara var ett positivt 

inslag. Det var 8 markägare som kunde tänka sig vara med i liknade projekt igen i framtiden 

och 1 menade på att de var för gamla för det.  

 

På frågan om markägarna hade genomfört projektet även om det hade krävts mer av dem, 

t.ex. att de själva kontaktade entreprenörer och myndigheter, svarade 2 att de inte hade gjort 

en intresseanmälan, även här på grund av att de menade på att de var för gamla. Det var 1 

markägare som svarade ”vet ej.” Av de svarande kunde 6 markägare tänka sig att ta på sig 

mer ansvar under anläggningstiden.    

 

På frågan om det fanns något markägarna ville lyfta fram kring projektet svarade 2 markägare 

att det hade varit lite problem vid anläggandet av våtmarken och en av dem menade att det 

möjligtvis hade behövts komma fram vid slutbesiktningen. Exempelvis hade det i ett av fallen 

varit problem med läckage. Båda två avslutade med att problemen var åtgärdade och att de nu 

var nöjda. 

 

Gällande storleken på våtmarken tyckte 2 personer att våtmarken var för liten och även en 

tredje person hade gärna breddat våtmarken ytterligare då vederbörande tyckte att den var för 

smal. 

 

En av dessa menade att den var för liten för att få ut EU-bidrag och en annan hade gärna sett 

att den hade varit större för att våtmarken skulle kunna ta upp mer kväve och för att underlätta 

skötseln. 

 

En av de anlitade entreprenörerna som hade deltagit vid anläggningen fick goda vitsord av en 

markägare som ville lyfta fram att de hade utfört ett jättebra arbete under anläggningen. 

Efterarbetet hade utförts mycket väl och vederbörande var mycket nöjd med detta. Gällande 

anläggandet påpekade en av de intervjuade att hans önskemål och idéer gärna hade kunnat få 

större inflytande på våtmarkens utseende men ville ändå lyfta fram att han är väldigt nöjd och 

njuter av den biologiska mångfalden våtmarken har bidragit till.   
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4. Diskussion  

4.1 Metod 

 

En svarsfrekvens på 52 % i en enkätstudie kan betraktas som ett bra resultat, därför ansågs det 

inte nödvändigt att skicka ut påminnelsebrev till markägarna. Majoriteten av enkätfrågorna 

var formulerade som fritextsvar, detta gjorde det tidvis svårt att tolka och kategorisera svaren. 

En enkät med flervalsfrågor hade gjort det lättare att få ett mer procentuellt och jämförbart 

resultat med hjälp av kvantitativa svar. Trots det märktes en enhetlighet i svaren vilket 

underlättade gällande kategorisering av svaren i enkäten. 

  

Checklistan vid inventeringen var utformad för att skapa en överblick av våtmarkerna som 

inventerades, dock uppstod det frågor under fältstudien som checklistan inte innefattade. 

Detta gällde främst förhållandena i själva våtmarken vilket hade krävt en mer omfattande 

undersökning.  

 

Den var inte utformad för att hantera objekt som var fördelade på mer än en våtmark. Det 

skapade inga problem i själva inventeringen, dock hade bättre förberedelser underlättat 

dokumentationen. För att undvika dessa problem och andra frågeställningar borde därför 

checklistan ha testats vid en våtmark innan inventeringen startade. Upplägget av checklistan 

var gjorde det möjligt att under en kort tidsperiod inventera flera våtmarker. Resultatet kunde 

lätt presenteras kvantitativt vilket underlättade resultatsammanställningen.         

   

4. 2 Enkäten 

 

Enkäten var utformad för att skapa en inblick i hur markägarna ställer sig till projektet idag. 

Det var även det resultatet från enkäten gav svar på. Det var överlag positiv respons, då mer 

än hälften av markägarna som svarade på enkäten hade fått sina förväntningar uppfyllda. De 

som dock tvekade kände att de inte kunde svara på frågan i och med att de inte vet utifall 

våtmarken fungerar som en kvävefälla. Det finns ett intresse angående provtagningar i 

våtmarken, vilket är positivt då de visar att markägarna bryr sig om våtmarkens funktioner 

och att syftet skall bestå. För att hålla markägarnas engagemang vid liv kan det därför vara 

viktigt att ge dem feedback, då de får bekräftat att deras arbete vid våtmarken ger resultat.    

Det främsta syftet för markägarna att delta i projektet var att förbättra vattenkvaliteten i 

Laholmsbukten genom att anlägga en våtmark. Vi anser därför att syftet med 

våtmarksprojektet har uppnåtts. Våtmarkernas möjlighet till rekreation kan också tänkas skapa 

ett större intresse för projekt av detta slag. Markägare såg en möjlighet att kombinera nytta 

med nöje vilket öppnar upp för nya områden att placera våtmarker i. Vid frågan angående om 

markägarna ansåg att deras våtmark har någon speciell funktion idag var rekreation det 

vinnande svaret, bland annat har inventeringen visat att det ligger flera båtar vid våtmarkerna, 

att det står bänkar vid kanten samt bryggor som visar människors aktiviteter. 

 Biologisk mångfald hamnade högt på listan över markägarnas svar gällande deras syfte, 

vilket är intressant. Det tyder på tidigare kunskaper och information gällande våtmarkens 
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viktiga habitat i vårt landskap, vilket idag kan anses som en allmän kännedom och som skapar 

engagemang.  

 

De flesta markägare lägger ner 1-20 timmar per år på sin våtmark, vilket känns rimligt då det 

bör räcka för att våtmarkens syfte och funktion skall bestå. Röjning var den vanligaste utförda 

skötseln, vilket är bra då man hindrar våtmarken från att växa igen. Det kan dock vara bra att 

en viss del vegetation finns vid och i våtmarken för att våtmarken skall ha en fungerande 

kväveretention och gynna biologisk mångfald (se. 1.1.2).  Att markägarna låter sina djur beta 

kring våtmarken är positivt, då de utför bra skötsel kring våtmarken samt avlastar 

markägarens arbete.  

 

Utnyttjandet av EU- stöd var högt i antal, vilket är positivt för det visar på att markägaren kan 

känna att de får något tillbaka för att förvalta våtmarken. Bidrag av detta slag kan vara en 

”morot” gällande markägares intresse för anläggning av våtmark. På det sättet hålls även 

våtmarksprojektet levande i och med att markägaren kontinuerligt påminns om skötsel och sin 

skyldighet att sköta våtmarken. Bidraget visar även vikten av våtmarkernas skick och 

funktion, att det är grundat på att de ska bestå och finnas för kommande generationer. Det är 

viktigt att markägare informeras angående det ekonomiska skötselbidragen och vad de 

innebär, då markägare kan se att investering i en våtmark kan vara lönsam på sikt (Hansson et 

al. 2010).  

 

Det fanns markägare som önskar mer information angående vilken skötsel de ska utföra vid 

och i våtmarken, vilket är positivt för att det visar på ett engagemang och intresse för 

våtmarken. Ett viktigt resultat då det kan uppmuntra markägare och hålla deras intresse vid 

liv. Ett incitament för att i framtiden nå ut med information till markägare i form av böcker, 

broschyrer eller till personligt besök.  

 

Utefter resultatet som enkätundersökningen visar kan vi delge en positiv indikation på att 

avtalet följs då markägarna utför bra skötsel och visar på ett engagemang för projektet. Det är 

positivt att se att Laholms kommun även nått ut med budskapet kring våtmarkernas roll för 

rekreation och att markägarna funnit glädje kopplat till våtmarkerna. Blir våtmarken en 

glädjekälla tror vi att markägaren uppmuntras till att följa avtalet.    

 

4.3 Inventering 

 

Under inventeringen uppdagades markägarnas engagemang och intresse kring våtmarkerna på 

ett mer praktiskt sätt. Det syntes på skötsel, användningsområden och framför allt det rika 

djurlivet, det var en fröjd att få en bild av projektets omfattning och storlek.  

Samtliga våtmarker finns kvar med ett undantag som var känt sen innan, vilket självklart är 

positivt då avtalen samtidigt uppfylls i den bemärkelsen.  

De förändringar som har gjorts har inte haft en negativ påverkan på våtmarkernas funktion 

utan snarare lyft fram den och främjat rekreationssyften. 

In- och utlopp har över lag varit tillfredställande fria från vegetation vilket också stärker 

markägarens uppfyllande av avtalet då flödet av vatten genom våtmarken har varit god. 
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De våtmarker där avståndet mellan inlopp och utlopp har noterats som ”mindre optimalt” 

läggs förtroende till att våtmarken vid anläggandet har byggts efter de bästa geografiska och 

hydrologiska förhållandena. 

 

Uppskattningen av mängden vegetation begränsas till en årstid, våren, då inventeringen 

utfördes. Därför försvåras en total och slutgiltig bedömning av våtmarkernas förmåga till 

kväveretention i förhållande till vegetation (Lindkvist, 1993), då mängden vegetation kan vara 

större under till exempel sensommaren. 

  

Under inventeringen uppkom frågan angående lämplig mängd vegetation i våtmarker då det i 

vissa våtmarker påtagligen saknades vegetation. Därför ställde vi oss frågan om en fin 

våtmark är en effektiv våtmark. Våtmarkerna får inte växa igen, dock måste det finnas en 

balans mellan röjning och behövlig vegetation. Enligt Weisner (2012) uppnås en högre 

kväveretention i en våtmark med hög växtbiomassa. De våtmarker som då har lite eller ingen 

vegetation kan potentiellt mista sin funktion som kvävefälla. 

 

Den kringliggande träd- och buskvegetationen är mer en fråga inriktad på att främja biologisk 

mångfald då den kan skapa ett skydd och habitat för flera arter. Detta är en avvägning som 

markägaren måste göra beroende på våtmarkens användningsområde och placering.  

 

Att ett stort antal våtmarker befinner sig i betesmark är positivt för skötsel och välmående hos 

djuren som befinner sig där (Feuerbach & Strand, 2010). Där kreatur befinner sig kan det 

även finnas staket kring hela eller delar av våtmarken vilket kan skydda både djuren och 

våtmarken.  

 

Det är möjligt att befintliga staket borde markeras på något sätt, genom till exempel snören 

eller liknande, då vilda djur som dras till våtmarken kan trassla in sig eller skada sig då de inte 

ser eller märker av staketet. Under inventeringen såg vi till exempel en sångsvan som flög in i 

ett staket då den skulle landa i våtmarken.  

 

Inventeringen har ett fåtal gånger även visat att restdelar av staket och taggtråd lämnats vid 

våtmarken, vila djur kan skadas och trassla in sig i detta, vilket kan vara förödande för djuren. 

I och med att våtmarken är en central punkt för många vilda djur måste man tänka på att hålla 

området rent från saker som kan skada dem. 

 

Antalet våtmarker där det fanns övergångszon var i stark majoritet vilket är mycket positivt 

för vilda djur och fåglar som vistas kring våtmarken då de mycket lätt kan ta sig upp och ner i 

våtmarken (Feuerbach & Strand, 2010). Detta skapar en trygghet för till exempel fåglar då de 

kan ta sig ner i vattnet när de känner sig hotade. I och med att våtmarker verkligen gynnar 

fågellivet är alla ytterligare fördelar som övergångszon och öar stora hjälpmedel för deras 

överlevnad och uppmuntran till att de ska stanna och återkomma. Det hade därför varit 

positivt att få se fler öar i våtmarkerna, eller att fler markägare vill konstruera konstgjorda öar 

av olika slag. Med tanke på att öarna skall vara fåglars säkra område är det heller inte optimalt 

att det observerats broar som lett till öarna i våtmarkerna under inventeringen. Att rovdjur kan 
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ta sig till öarna gör att fåglarna beger sig till säkrare områden eller till och med förlorar sin 

årskull, men det ska dock understrykas att majoriteten av öarna inte hade broar vilket är 

positivt. Ett enkelt sätt att hjälpa fåglarna är att sätta upp en fågelholk som flera markägare 

hade gjort, dock inte majoriteten. Även det kunde anordnas som ett litet projekt, att markägare 

fick varsin fågelholk till sina våtmarker.   

 

Det förekom plöjning endast vid en liten andel av våtmarkerna och i avtalet som gäller 

bestämmelserna för plöjning följdes, vilket också tyder på markägarnas omtanke mot 

våtmarkerna. Det hade inte skadat att plöja längre ifrån vid någon enstaka våtmark enligt 

bedömning baserat på Feuerbach (2004), men eftersom avtalet säger att den som äger 

våtmarken inte får plöja i våtmarksområdet, vilket inte kan avgöra vad markägaren på marken 

bredvid skall plöja. Avtalet innehåller punkter gällande förbud för spridning av gödsel och 

bekämpningsmedel vid våtmarken, och att marken mellan våtmarken och den plöjda marken 

skall hållas bevuxen då det förhindrar erosion, det sistnämnde kan bekräftas från 

inventeringen. Det är bra att avtalet är tydligt formulerat angående dessa punkter, då avtalet 

för övrigt inte är speciellt detaljerat.  

 

Avtalet skulle kunnat vara mer detaljerat angående den övriga skötsel, men samtidigt väcker 

det frågan om markägare hade avstått att delta i våtmarksprojektet om de blev hårdare bundna 

genom avtal. I våtmarksprojektet i Laholm har markägarna visat ett stort eget engagemang 

och såkallat ”sunt förnuft” vid skötseln som med ett striktare avtal hade kunnat missgynnas. 

Kanske är det då viktigare att markägarnas arbete kontinuerligt uppmuntras och att skötselråd 

och övrig information består under alla år som våtmarken existerar. Vi ser mycket positivt på 

ytligare studier som skulle kunna utreda detta vidare. 

 

4.4 Intervjuer 

 

Det var en mycket positiv respons som markägarna lämnade under intervjuerna. Inställningen 

till projektet och våtmarker överlag var god och de hade ett intresse innan projektet och det 

hade bestått. De som ansåg att de inte vill vara med om liknande projekt igen hänvisade till 

sin höga ålder och att tröttheten började ta över, inte på grund av att de såg negativt på det 

genomföra projektet. Även om det fanns åsikter kring anläggandet av våtmarken hos 

markägare, var de idag nöjda med resultatet eftersom problemen hade uppmärksammats och 

åtgärdats.  

 

De åsikter som fanns angående våtmarkernas utseende har vi svårt att uttala oss om, då 

kunskapen om markförhållandena innan anläggning inte involveras i detta arbete. Däremot är 

det viktigt att ta med sig aspekten gällande att markägare vill höras och få möjlighet till att 

påverka utformningen till kommande projekt.   

 

Projektets utformning och upplägg var för de flesta inte avgörande för om de skulle ha anlagt 

en våtmark eller inte, dock ansågs upplägget som något mycket positivt och som underlättar 

anläggandet. Vi menar därför att det verkligen finns anledning att lyfta fram att samma 

upplägg i liknande projekt i framtiden. Det hade verkligen varit intressant att intervjua alla 
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markägare och inkludera fler frågor, då vi anser att det verkligen finns mycket kunskap i detta 

projekt som borde föras vidare och utvecklas mer.       

 

4.5 Sammanfattning  

 

Enkäten, inventeringen och slutligen intervjuerna har verkligen gett en överblick av 

våtmarksprojektet i Laholms kommun. Examensarbetets olika moment innefattar markägarna, 

våtmarkerna och en liten inblick i framtiden och gav ett tillfredsställande resultat. 

 Anläggningar av våtmarker är viktigt och det är då lika viktigt att de markägare som 

involveras delar den åsikten och visar det med sitt engagemang som de sedan lägger på 

skötseln av våtmarkerna. Svaren i enkäten tyder på att rekreation är en viktig aspekt gällande 

markägarnas intresse, men som vi även har sett är tanken på att hjälpa Laholmsbukten och 

biologisk mångfald också en stark drivkraft. Inventeringen visar att våtmarkerna sköts och 

skapar rekreationsmöjligheter för markägarna. Detta stärker viljan att hålla våtmarken i bra 

skick. Genom egna personliga observationer under inventeringen visas våtmarkernas 

betydelse för biologisk mångfald snabbt och uppmuntrar säkert markägare till skötsel.  

Därför anser vi att det är viktigt att genom provtagning och analys av vattenkvalitet visa 

faktiska resultat på kväveretention så att markägarna får bekräftat att deras arbete ger resultat. 

Som en del i projektet ”Potential hos våtmarker anlagda för fosfor- och kväveretention i 

jordbrukslandskapet: analys och tolkning av mätresultat” av Våtmarkscentrum, Högskolan i 

Halmstad gjordes mätningar på två våtmarker som anlades i Laholm kommuns 

våtmarksprojekt. I dessa våtmarker uppmättes en kväveretention på 1000 kg kväve per hektar 

och år respektive 600 kg kväve per hektar och år. Det är rimligt att uppnå på 1000 kg kväve 

per hektar och år i en våtmark som är utformad för detta syfte (Weisner, 2012).  

 

Initiativ till projekt av denna typ är ett stort positivt steg för att uppnå aktuella miljömål så 

som Myllrande våtmarker och Ingen övergödning. Fortsatta projekt kan gynna denna 

utveckling och kan man uppmuntra markägare genom rekreation finns det möjligheter att en 

dag nå dessa nationella miljökvalitetsmål.    
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5. Slutsats  

Flera slutsatser om studien kan dras i detta examensarbete. 

Den slutsats som gäller ifall avtalen uppfylls är positiv och bekräftas. Våtmarkernas syfte och 

funktion består med hjälp av markägarens engagemang och intresse, dels uppfylls då även 

avtalet mellan markägaren och kommunen.   

 

Markägarna uppger att möjligheten till rekreation är en positiv uppmuntran för att anlägga 

våtmarker och för att upprätthålla skötseln kring våtmarkerna. Det ska dock finnas i åtanke att 

rekreation uppmuntrar till röjning av vegetation för att det ska vara vackert och främja vad 

som anses som bättre badvatten. Det får inte resultera i att för stora mängder vegetation tas 

bort från våtmarken och därmed minska kväveretentionen.  

 

Många markägare efterfrågade mer skötselråd och en uppföljning.  

 

Det är viktigt att bra skötselråd och grundläggande information kontinuerligt förmedlas till 

våtmarksägarna. En broschyr som skickas ut en gång om året med till exempel ny information 

gällande forskning, skötselråd, tips från andra våtmarksägare kunde vara tillräckligt för att 

hålla engagemanget vid liv och att sprida kunskap.  

 

Kort information i en broschyr kan även uppmuntra till att främja djurliv kring våtmarken, så 

som uppförande av fågelholkar och konstgjorda öar. Flera markägare önska också en 

undersökning av vattenkvaliteten och den faktiska kväveretentionen. 

Majoriteten får en ekonomisk ersättning i form av skötselbidrag och denna uppmuntrar till 

skötsel. Vi anser att det är en berättigad ersättning som markägarna uppskattar.  

 

Till framtida våtmarksprojekt föreslår vi att följande aspekter tas i beaktande: 

 

 Anläggning av en våtmark ökar möjligheten till rekreation för markägaren. Om även 

denna aspekt beaktas vid intresseanmälan kan fler markägare motiveras till att anlägga 

en våtmark. 

 Det upplägg och de samarbetsformer som har använts i våtmarksprojektet i Laholms 

kommun, och som avlastade markägarna vid anläggandet av våtmarkerna, är ett 

rekommenderat tillvägagångssätt. 

 I avtalet bör det finnas rekommendationer gällande vilken mängd vegetation det bör 

finnas i våtmarken och om det i dagsläget saknas vetenskapligt underlag för detta 

uppmuntrar vi mer forskning på området. 

 Det är viktigt att underlätta samspelet mellan rekreationssyften och upprätthållande av 

våtmarkens funktion som kvävefälla. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Följebrev till enkäten 

 

Hej! 

Ni har blivit utvald att svara på en enkät angående det våtmarksprojekt som genomfördes 

inom det lokala investeringsprogrammet (LIP) i Laholms kommun med avslut 2006. Inom 

våtmarksprojektet anlade ni eller tidigare ägare en våtmark.  

 

Vi är två studenter som läser Miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Högskolan i Halmstad 

och är i slutet av vår utbildning. Vi skall nu genomföra vårt examensarbete och har valt att 

följa upp våtmarksprojektet i Laholms kommun. Inom projektet anlades 84 våtmarker med 

syfte att minska kvävetransporten till Laholmsbukten samt för att gynna den biologiska 

mångfalden i kustlandskapet. 

 

Genom undersökningen vill vi skapa oss en uppfattning om hur ni som markägare ser på 

projektet idag. Vi är intresserade av vad inom projektet som hittills fungerat bra och vad som 

skulle kunna förbättras. Enkäten ger er en möjlighet att framföra era åsikter och synpunkter 

och vi hoppas att informationen från er kan leda till förbättringar både inom detta projekt och 

framtida.  

 

Era åsikter är värdefulla då ni är den som förvaltar våtmarken idag. Svaren är anonyma och 

kommer användas för att ge en generell bild av er markägares syn på våtmarksprojektet.  

 

Svar önskas senast den 2 Mars.   

 

Som en del av examensarbetet kommer vi även att åka runt och titta på våtmarkerna på plats 

mellan vecka 7 och11. Har ni några frågor får ni gärna höra av er. 

 

Tack på förhand! 

Isabell Andersson Carl Lagerblad 

Tel. …………. Tel. ………… 

E-post:  E-post:  

 

Kontaktperson Högskolan i Halmstad 

Anna Hansson, Handledare av examensarbetet  

Tel. ……….. 

E-post:  
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Bilaga 2. Enkäten 

 

1. Är ni samma markägare idag som när våtmarken anlades? 

□ Ja □ Nej 

 

2. Om nej ovan, när skedde ägarbytet? 

Svar:    

Gå vidare till fråga 7. 

 

3. Om ja, hur blev ni informerade gällande våtmarksprojektet? 

Svar:        

       

       

 

4. Vad var ert syfte med att anlägga en våtmark?  

Svar:        

       

       

 

5. Vad hade ni för förväntningar på våtmarksprojektet? 

Svar:        

       

       

 

6. Har era förväntningar uppfyllts? 

Svar:        
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7. Har våtmarken någon speciell funktion för er idag, har den något speciellt användningsområde? 

Svar:        

       

       

 

8. Uppskattningsvis hur många timmar lägger ni på skötsel av våtmarken per år?  

Svar:    

 

9. Vilken slags skötsel utför ni? 

Svar:        

       

       

 

10. Var har ni funnit skötselråd för våtmarken? 

Svar:        

       

       

 

11. Utnyttjar ni EU- stöd för er våtmark? 

□ Ja □ Nej 

 

12. Önskar ni vidare rådgivning eller information angående skötsel av våtmarken?  

□ Ja □ Nej 

Om nej, fortsätt till fråga 14 

13. Om ja, på vilket sätt vill ni tillhandahålla den informationen? 

Svar:        
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14. Har ni övriga tankar eller kommentarer? 

Svar:        

       

       

 

Tack för er medverkan! 

 

Om vi efter sammanställningen av enkäterna skulle ha fler frågor vore det värdefullt för oss 

att kunna kontakta er för en kompletterande intervju. Om ni skulle ha möjlighet att delta i en 

sådan intervju ber vi er fylla i era kontaktuppgifter nedan.  

Observera att era svar ändå kommer att behandlas som anonyma under hela 

rapporteringsprocessen och att det inte kommer vara möjligt att urskilja enskilda personers 

svar.   

Namn:      

Telefon:    

Mobil:   
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Bilaga 3. Resultat av enkätundersökning. 

 

Fråga1. Det var 35 som svarade att de var samma ägare som under projektet, 7 nya ägare till 

marken där våtmarken anlades. (De som är nya markägare skall gå vidare till fråga 7 i 

enkäten, vilket resulterar i ett blanktal i frågorna 3- 6 i resultatet.) 

 

Fråga 2. Ägarbytena har skett mellan år 2002- 2010.   

 

Fråga3.  

Laholms kommun 15 

Blankt 10 

Media/ Tidningar 9 

Hushållningssällskapet 6 

Övrigt 4 

Egen sökning 1 

 

 

Fråga 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 5.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvävefälla 21 

Biologisk 

mångfald 

14 

Rekreation 8 

Blankt 9 

Markanvändning 5 

Vattenhantering 2 

Kräftor 2 

Kvävefälla 14 

Rekreation 12 

Blankt 12 

Biologisk mångfald 10 

Fågelliv 4 

Markanvändning 3 

Inga 2 

Kräftor 1 

Vattenhantering 1 
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Fråga 6.  

Ja 26 

Blankt 10 

Övriga kommentarer 4 

Nej 1 

 

- Svårt att veta om kvävefällan fungerar. 

- Vet ej! 

- ? 

- Kan jag ej bedöma 

Fråga 7.  

Rekreation 16 

Nej 13 

Biologisk mångfald 9 

Kvävefälla 8 

Kräftodling 4 

Djurhållning 3 

Bra vid nederbörd 2 

Blankt 2 

Bevattning 1 

 

 

Fråga 8.  

0 h 6 

1-20 h 24 

21-40 h 6 

41-60 h 5 

100< h 1 

 

Fråga 9.  

Röjer kring våtmarken 26 

Betesdjur 8 

Rensar in- och utlopp 7 

Putsning 7 

Rensar vattenväxter 6 

Blankt 5 

Stängsel 5 

Reglerar vattennivån 3 

Plantering 1 
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Ja, 30 

Nej, 9 

Annat, 2 

Blankt, 1 

Nej, 28 

Ja, 13 

Fråga 10. 

  

Länsstyrelsen 11 

Egen kunskap 7 

Vid anläggningen 6 

Blankt 6 

Kommunen 4 

Hushållningssällskapet 4 

Annat 3 

Internet 1 

Förra ägaren 1 

Nej 1 

 

 

Fråga 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 13. 

Blankt 29 

Personligt besök 7 

Skötselbok/broschyr 4 

Annat 2 

 

 

Figur 6, visar antalet som utnyttjar EU- stöd. 

Figur 7, visar antalet som önskar mer information angående 
skötsel av våtmarken 
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Fråga 14. 

De femton enkäter som innehöll kommentarer från adressaten redovisas nedanför: 

- Planerar att göra de till en bevattningsdamm. 

- Väldigt nöjd! 

- Blir ett vackert inslag i naturen och en god nytta för djurlivet. 

- Själva dammen borde ha varit större. 

- Inventering av insekter m.m. 

- Värdefull för fastigheten. 

- Varför tas det inte prover? 

- Tycker det är dåligt att man inte får anläggningsbidrag. 

- Mycket nöjd! Dammarna höjer livskvalitén flera mil! 

- Problem som har varit i det här fallet. När det ligger intill en fotbollsplan, 

troligtvis har yngre personer satt igen regleringen av vattenhöjningen vid några 

tillfällen. 

- Önskar besked angående värden. 

- Vill veta om det har gett positiv effekt. 

- Ev. fler dammbyggen! 

- Mer samarbete. 

- Anläggningen var slarvigt utförd. 
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Bilaga 4. Inventeringschecklista 

 

Datum:_________________________________________ 

Namn:__________________________________________  

Nr:_____________________________________________ 

Ojb.nr:____________ 

Foto. Nr: _________     

JA NEJ 

Finns våtmarken kvar?    □ □ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Förändringar? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

In- Utlopp 

In- lopp fritt från vegetation    □ □ 

Ut- lopp fritt från vegetation   □ □ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Finns det övriga utlopp utöver in- och utlopp?  □  □ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Finns trädkrage runt utloppsrör?   □ □ 

Vegetation 

Uppskattat avstånd mellan in och utlopp  

Uppskattad vegetation (%) _________ 
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Uppskattad träd- och buskvegetation (%) _________ 

 

 

 

 

Övrig skötsel    JA NEJ 

Är det betesmark kring våtmarken?   □ □ 

Är det staket kring våtmarken?   □ □ 

Finns övergångszon?    □ □ 

Befintlig plöjning?    □ □ 

Kommentar:       

       

       

 

Biologisk mångfald    JA NEJ 

Finns det en ö i våtmarken?   □ □ 

Antal:________ 

Finns det reden eller bo?    □ □ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

     JA NEJ 

Är det uppsatt fågelholkar i närheten av våtmarken?  □ □ 

Antal:________ 

 

Eventuella bakgrundsfrågor   JA NEJ 

Har våtmarken ett speciellt syfte?   □ □ 

Vad? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Finns en speciell anpassning?   □ □ 

Vad? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Övriga visuella intryck och kommentarer  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Personer på plats 

____________________________________  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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Bilaga 5. Resultat från inventering 

 

Antal inventerade objekt: 86 

 

1. Finns våtmarken kvar: 

Ja: 85 

Nej: 1 

 

2. Förändringar: 

- Kringliggande mark nyligen omgjord 

- Brygga 

- Nybyggda hus intill våtmarken 

 

3. Inlopp fritt från vegetation? 

Ja: 73 

Nej: 3 

Kan ej urskilja: 5 

 

4. Utloppet fritt från vegetation? 

Ja: 75 

Nej: 5 

Kan ej urskilja: 5 

 

Kommentar: Tömningsröret var halvt igentäppt på en våtmark 

 

5. Finns det övriga in- utlopp? 

Ja: 1 

Nej: 84 

Kommentar: En våtmark hade 2 egna grävda diken på 15 cm bredd från åkern 

 

6. Finns trädkrage? 

Ja: 1 

Nej: 84 

 

7. Uppskattat avstånd mellan inlopp och utlopp? 

Optimalt: 72 

Mindre optimalt: 4 

Ej urskilja: 9 

 

Kommentar: summan av ej urskiljbara in- och utlopp i 3 och 4 är inte densamma som 

summan av ej urskiljbara i fråga 7, på grund av svårbedömt inlopp vid tömning 

(Katalognummer 42) 
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8. Uppskattad vegetation? 

0-10 %: 69 

11-20%: 18 

21-30%: 4 

31-40%: 3 

41-50%: 2 

51-60%: 0 

61-70%: 0 

71-80%: 2 

81-90%: 4 

91-100%: 2 

 

Kommentar: Fler värden än inventerade objekt på grund av att några objekt var 

fördelade på fler än en våtmark.  

 

9. Uppskattad träd- och buskvegetation? 

0-10 %: 80 

11-20%: 8 

21-30%: 2 

31-40%: 3 

41-50%: 4 

51-60%: 1 

61-70%: 0 

71-80%: 3 

81-90%: 2 

91-100%: 2 

 

Kommentar: Fler värden än inventerade objekt på grund av att några objekt var 

fördelade på fler än en våtmark.  

 

 

10. Är det betesmark runt våtmarken? 

Ja: 37 

Nej: 48 

 

11. Är det staket runt våtmarken: 

Ja: 19 

Nej: 3 

 

Kommentar: Vissa våtmarker hade staket till viss del kring våtmarken. 

 

12. Finns det övergångszon? 

Ja:82 

Nej: 3 
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13. Befintlig plöjning? 

Ja: 27 

Nej: 58 

 

Kommentar: En handfull våtmarker har befintlig plöjning mellan 1-5 meter från 

objektet. Någon våtmark hade inlopp från plöjd mark. 

 

14. Finns det en ö i våtmarken? 

Ja: 35 

Nej: 50 

 

Antal?  

1: 23 

2: 7 

3: 3 

4: 2 

5: 0 

6: 1 

 

Kommentar: En av öarna var ganska igenväxt jämfört med foto i katalog. Även två 

konstgjorda öar i två våtmarker.   

 

15. Finns det reden eller bo? 

Ja: 5 

Nej: 80 

 

16. Är det uppsatta fågelholkar i närheten av våtmarken? 

Ja: 14 

Nej: 71 

 

Antal? 

1-2: 10 

3-4: 1 

5-6: 3 

17. Har våtmarken något speciellt syfte? 

Ja: 2 

Nej: 73 

 

Vad? 

- Fint inslag i en park 

- Översvämningskontroll av Stensån 

- Kräftor 

- Utbyggnad av två gamla våtmarker 

- Bevattning 



42 
 

- Vattenrening 

- Dagvattenhantering 

-  Hantering av dräneringsvatten 

- Dränering av mark 

 

18. Finns det någon speciell anpassning? 

Ja: 5 

Nej: 80 

Vad? 

- Bro för förbipasserade  

- Övergång för betsdjur 

- Klaffventil för översvämningskontroll 

- Släpper alltid förbi ett minimumflöde för ev. kunna användas för bevattning 

- Dagvatten passerar först en gammal märgelhåla 
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Bilaga 6. Frågor och svar vid intervju 

1. I våtmarksprojektet i Laholm anordnade Kommunen detaljerna kring anläggandet av 

våtmarken, var det avgörande för er intresseanmälan? 

Ja: 4 

Nej: 5 

Inget svar: 1 

 

2. Om ni fick chansen att vara med i ett nytt våtmarksprojekt, skulle ni då gjort en 

intresseanmälan? Om nej, varför! 

Ja: 8 

Nej: 1  

Inget svar: 1 

 

3. Om det krävdes mer av er under projektet, skulle ni då gjort en intresseanmälan? 

Ja: 6 

Nej: 2 

Inget svar: 1 

Vet ej: 1 

 

4. Är det något speciellt i projektet som ni skulle vilja lyfta fram?  

 

- Det var lite problem vid anläggningen, men nu är det fixat! 

- Ville få sin vilja igenom lite mer gällande våtmarkens utseende, men är nöjd 

ändå! 

- Lyft fram problem lite mer vid slutbesiktningen, men har nu löst de själv. 

- Entreprenörerna var jätte duktiga och gjorde verkligen ett jätte bra jobb.  

- Lite lustigt att den gjordes så liten att det inte gick att få EU-bidrag.  

- Vill att Högskolan tar bort sin utrustning vid dammen.  

- Vill ha en lite större dam för bättre kvävereduktion och skötsel. 

- Ingen kommentar. 

- Tycker att dammen är lite för smal, hade velat göra den lite bredare.  

- Inget svar. 
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Bilaga 7. Översiktskarta över de anlagda våtmarkerna 

 

 
 

Anlagda våtmarker i Laholms kommun, 2000-2006, totalt 87 objekt. (Projektkatalog, 2007) 

 

 

 

 


