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Vad är våtmark? 
Våtmark är mark där vatten under en 
stor del av året, finns nära markytan 
samt vattenområden med vegetation.  
Bottnar i sjöar, hav och vattendrag som 
tillfälligt torrläggs räknas också som 
våtmark.  
Även småvatten, 
översvämningsområden, sjöar och 
vattendrag kan i vissa fall räknas med, 
om de är viktiga för att omgivand 
våtmarker ska fungera.  
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Olämpan med våtmark - Behov av åkermark 

1800-talet fram till 1960 ökade jordbruksarealen i Sverige från 1,5 till 3,8 miljoner 
hektar (Håkansson, 1995) genom att  

•   600 000 ha mossar och kärr odlades upp 

•   30 000 avvattningsföretag genomfördes 

•   444 invallningsföretag byggdes 

•   2 500 sjöar sänktes eller torrlades 

•   1 000 000 km diken och rörledningar grävdes ned 

•   1 200 000 hektar täckdikades 
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Möjligheterna till höjning av skogsproduktionen i Sverige genom dikesrensning, dikning och 
gödsling av torvmarker  
Björn Hånell, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU 

Olämpan med våtmark- 1,5 miljoner ha har dikats i skogsbruket 

https://pub.epsilon.slu.se/14098/7/fahlvik_n_etal_170907.pdf
https://pub.epsilon.slu.se/14098/7/fahlvik_n_etal_170907.pdf
https://pub.epsilon.slu.se/14098/7/fahlvik_n_etal_170907.pdf
https://pub.epsilon.slu.se/14098/7/fahlvik_n_etal_170907.pdf
https://pub.epsilon.slu.se/14098/7/fahlvik_n_etal_170907.pdf
https://pub.epsilon.slu.se/14098/7/fahlvik_n_etal_170907.pdf


Olämpan med våtmark –infrastruktur, tätort, deponi 
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” Hälsovårdsnämnden finner det 
angeläget att omtalade vattensjuka och 
osunda träskmarker snarast saneras” 



Nyttan med våtmark –rekreation,  hållbar livsmedelsproduktion 
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Miljökloka människor i hållbara samhällen 
 



Nyttan av våtmark -Livsmiljö  

Stork, rödspov, kärrnycklar, dammfladdermus, 
milimetermossa, dvärgflickslända, grönfläckig 
padda, kärrmånspindel.……. 

 

I jordbrukslandskapet är det rikkärr och andra 
hävdade våtmarker som har drabbats hårdast 
och i skogslandskapet är det sumpskog, kärr och 
källor.  
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Livskraftig natur i skog och mark 



Nyttan av våtmark - Vattenrening  

Minskar näringsbelastningen 
och minskar gifter som når sjöar 
och hav 

Kväve – blir kvävgas 

Fosfor – sedimenterar 

Gifter – Sedimenterar , bryts ner 
eller omvandlas (komplicerat 
t.ex. kvicksilver) 
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Livfulla vatten från källa till hav 

Tex: Greppa näringen  eller  
http://vatmarksguiden.se/ 
har mer information angående våtmarkers 
funktion för att rena vatten från främst 
näring och partiklar 

http://vatmarksguiden.se/
http://vatmarksguiden.se/


Nyttan av våtmark - Flödesreglering  

Fördröjer vattnet 

Minskar risken för översvämning (långt ner i 
avrinningsområden) 

Ökar grundvattenbildning 

Minskar risken vid torka 
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Ren luft och begränsad klimatpåverkan 



Nyttan av våtmark - Kollagring 

 

Torv är växtdelar som inte bryts ner på grund av 
syrebrist= lagrat kol 

 

Dikning-> Syre -> Nedbrytning 

 Utdikade torvmarker står för ca 1/5 av 
Sveriges totala koldioxidutsläpp! 
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Ren luft och begränsad klimatpåverkan 
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Tid för våtmark 
• Enormt åtgärdsbehov över hela landet (störst i 

slättlandskapen) 

• Möjlighet för föreningen att spela en viktig roll 
(på egen hand och tillsammans med andra) 

• Möjlighet för lokalt engagemang 

• Utrymme för mycket små  mycket stor projekt 
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• Extra ”projektbidrag” för våtmarker 

• Testamenterade till föreningen  

• Ca 7 M kr att fördelat över 6 år 

 

• Stora möjligheter till statliga bidrag genom 
LONA, LOVA eller landsbygdsprogrammet 
(krav för stora projekt) 

• Söks av föreningens kretsar och 
länsförbund  -  andra kan vara 
projektägare! 

Tid för våtmark - finansiering 



Kriterier 
 Syfte -bevara och iordningsställa våtmarker 

• Kunskapsuppbyggnad, inklusive ta fram 
planer och program 

• Restaurering och återskapande 

• Förvaltning och skötsel 

• Information och folkbildning 
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Var är vi nu? 
• Informationsspridning 

• Mobilisering 

• Fem projektet 2018 

• Nästa ansökan preliminärt 1 april 2019 

• www.naturskyddsforeningen.se/vatmarker 
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Viva vatten- Detta kan du göra för ett friskare vatten   

https://www.naturskyddsforeningen.se/vatmarker


Eftermiddagspasset 
• Blöt ner mer! Verkstad om vad kretsar 

kan göra – på egen hand och 
tillsammans med andra 

• Exempel på olika slags våtmarksprojekt 
som planeras eller har genomförts 

• Mer om finansiering 

• Många pluggar små Miniworkshop 
Planera våtmarksprojekt  
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Exempel 
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Plugga diket! 

Kostnadseffektivt 

Enkelt 

Räcker ofta med 
markägarens tillstånd 

 

Många pluggar små! 

Binder COtvå 

https://www.wwf.se/source.php/1408813/Dikesproppning.pdf 



Exempel 
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• Kvismaren 

• Stort projekt – 
lång tid 

• Ihärdig 
kommunekolog 

• Fågelfokus 

 



Exempel 
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• Snäckstavik- Botkyrka 

• Översvämningsvåtmark 

• Sportfiskarna och 
kommunen 

• Gäddfabrik - gynnar 
gädda, fågel och 
vattenrening 

 

 



Exempel 
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• Grodkollen 

• Småvatten i Stockholms 
stad 

• Herpetologerna och 
kommunen 

 

 



Exempel 

• Lilla Attsjön 

• 5 markägare 

• Kaffe och bullar 

• Professionell 
projektledare 

• 50 ha återskapad 
sjö/våtmark 
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Foto: Per-Erik Larsson/Bildpix  



Exempel 
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Plugga diket! 

Kostnadseffektivt 

Enkelt 

Räcker ofta med 
markägarens tillstånd 

 

Många pluggar små! 

Binder COtvå 

https://www.wwf.se/source.php/1408813/Dikesproppning.pdf 



Exempel 

• Ringarna på vattnet 

Daga/Gnesta Naturskyddsförening 

Adam Adobati 

 

• Upptäck våtmarken i Norrbottens län 

Urpo Taskinen  
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• Extra ”projektbidrag” för våtmarker 

• Testamenterade till föreningen  

• Ca 7 M kr att fördelat över 6 år 

 

• Stora möjligheter till statliga bidrag genom 
LONA, LOVA eller landsbygdsprogrammet 
(krav för stora projekt) 

• Söks av föreningens kretsar och 
länsförbund  -  andra kan vara 
projektägare! 

Tid för våtmark - finansiering 
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• LOVA Havs- och Vattenmyndigheten, söks 
via Länsstyrelsen  

• LONA Naturvårdsverket, söks via 
Länsstyrelsen 

• Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket 

• NOKÅS, Skogens miljövärden, 
Skogsstyrelsen 

Tid för våtmark - finansiering 


