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Förord
Förändringarna i vår värld sker i allt snabbare takt. Hur blir förändringarna framöver?
Och vad är de stora utmaningarna för mänskligheten som väntar? För det mesta kan vi
inte förutspå framtiden, men en sak är säker: Vatten kommer alltid att vara viktigt.
Redan i dag är det vattenbrist på många håll. Allvarliga och omfattande globala problem
med vattnet kan bli ett av planetens allra största problem någonsin. Då skulle mänskligheten ha misslyckats totalt. När vi människor diskuterar vatten tänker vi främst på vad
som berör oss själva, t ex översvämningar, katastrofer eller brist på dricks- och bevattningsvatten. Men alla andra arter inom växt- och djurriket är också beroende av vattnet
och dess kretslopp. Vattnets betydelse kan överhuvudtaget inte överskattas. Det ÄR det
viktigaste.
Många av oss gör så gott vi kan. I engagemangets iver är det dock lätt hänt att vi tappar
bort oss i detaljerna och glömmer att rikta blicken mot det större perspektivet. Kanske en
del av det vi idag kallar för ”föroreningar” i framtiden kan anses vara viktiga resurser, som
vi ännu inte lärt oss att utnyttja på ett bra sätt? Vem trodde t ex att gamla soptippar skulle
öppnas igen för utvinning av bland annat metaller, det som en gång har varit värdelöst
och snarare ett problem än en resurs?
Kanske bygger vi nu dyra reningsanläggningar för samma sorts vatten som generationen
efter oss istället lärt sig att utnyttja för produktiv biologisk produktion av ﬁsk eller växter?
Andra frågetecken ﬁnns kring skyddet av olika vattenmiljöer. Vad kostar skyddet och hur
mycket är det värt när de kanske ligger så långt ifrån varandra att arterna inte kan sprida
sig mellan dessa?
Frågeställningarna är mycket komplexa och idealet ofta ouppnåeligt. Till de redan komplexa sambanden ska läggas eventuella eﬀekter av klimatförändringar, som kan förändra
vattensituationen på många håll. Här drar olika intressen åt skilda håll.
Vi kan dock alltid enas kring att vi i vårt miljöarbete eftersträvar att vattnet förorenas så
lite som möjligt och att hela landskap ska kunna fungera för livskraftiga populationer av
djur och växter.
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1. Vattnet är det viktigaste
Vatten i vår tekniska värld, uttryckt som en kemisk förening, består av två atomer väte och
en atom syre, diväteoxid. Det är verkligen själva deﬁnitionen på ett livsnödvändigt ämne
– nödvändigt för allt liv. Utöver sin roll som livsmedel används det i så gott som alla sammanhang, t ex som lösningsmedel i nästan all industriell produktion. Vatten är idag i stor
utsträckning en förbrukningskemikalie. Det är också ett transportmedel för människor
och varor, men även för rest- och giftprodukter. Denna krassa tekniska verklighet står i
stark kontrast till vattnets plats i världens religioner och mytologier, där det omtalas med
respekt och vördnad och alltid omnämns som en del av livet på vår planet.
Men vattnet kan fascinera också den moderna människan. Vattnet ﬁnns i tre former, som
is, ﬂytande och som ånga, och de olika formerna är delar i ett ständigt kretslopp med
avdunstning, nederbörd och avrinning. I ett större perspektiv är det jordens avstånd till
solen som, genom att råka vara precis lagom, gör det möjligt för planeten Jorden att vara
en vattenvärld. Jämförelser med våra grannplaneter visar vilken ”tur” vi har haft, astronomiskt sett. Mars, som ligger längre från solen, har förlorat nästan allt sitt vatten till rymden, och det vatten som ﬁnns kvar där är permanent bundet i frusen form vid polerna.
Vår systerplanet Venus har en del atmosfärisk vattenånga men det är alltför varmt för att
hysa vatten i ﬂytande form. Här på jorden kan dock vattnet ﬁnnas i alla tre former, och
det anses mycket sannolikt att vi har detta faktum att tacka för att liv över huvud taget
uppstod på jorden. Hur livet uppstod för knappt fyra miljarder år sedan ﬁnns det ﬂera
förklaringsmodeller till, men alla utgår från att det skedde i vatten.
Även människans civilisation har utvecklats i nära samklang med vatten. Alla de tidigaste
civilisationerna utvecklades i landskap och regioner som var starkt präglade av vatten. Vår
civilisations vagga sägs härstamma från tvåﬂodslandet, Mesopotamien, i ett område som
starkt dominerades av ﬂoderna Eufrat och Tigris. Den gynnsamma vattensituationen i
denna ”den bördiga halvmånen” var en viktig orsak till utvecklingen av vår civilisation.
Vatten är människans viktigaste livsmedel och kan inte ersättas med något annat. Vi
säger gärna så. Men människan är bara en av många hundratusen unika arter på jorden.
Vattenberoendet gäller för alla arter. Allt liv på jorden är beroende av vatten. Men när
vattenproblem diskuteras, har andra organismer än människan oftast bara en svag röst på
jorden.
Trots stora omfördelningar och utjämning av vattnet i atmosfären ﬁnns stora områden på
jorden, som ur människans perspektiv är för blöta eller för torra. Människan har därför
alltid försökt påverka sin situation genom torrläggning av land, omledning av ﬂöden och
bevattning av odlade grödor.
Tyvärr har ingenjörskonsten ofta åsamkat stor skada på många naturmiljöer och förstört
naturliga processer. I norra Europas jordbrukslandskap har t ex upp till 90 % av vattnet
som fanns öppet, eller nära markytan, förlagts till att snabbt ledas bort i hundratusentals
km av underjordiska rör.
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*HRJUD¿RFKNOLPDWL(XURSD
Europa har ett ganska utjämnat och, globalt sett, ett relativt gynnsamt klimat. De regionala skillnaderna som ändå ﬁnns innebär t ex torrare områden i södra och sydöstra delen
och blötare områden i norra och nordvästra delen. Vattenförsörjningen till hushållen är i
regel tryggad och nästan alltid av mycket hög kvalitet. Brist på vatten kan däremot uppstå
i anslutning till odlingar som på sommaren behöver bevattnas. Restriktionerna för uttag
ur vattendrag och från grundvattenreservoarer blir också allt mer omfattande i takt med
att naturens egna behov uppmärksammas och allt ﬂer arter skyddas, som exempelvis olika
fåglar, groddjur och ﬁskar.
Det är intressant att konstatera att bevattningsbehov och biotopskydd kan vara lika viktiga och kontroversiella i torra sydspanska odlingsområden, som i det kallare och mycket
våtare Sydsverige, som har ett stort nederbördsöverskott. Ofta kan det ﬁnnas mycket
vatten, men vid fel tidpunkt, nämligen på vintern när behovet är som lägst. Det är här
våtmarker och dammar samt översvämningsmarker har en viktig roll, då de kan hjälpa till
att jämna ut ﬂöden, lagra vatten för senare behov och samtidigt fungera som värdefulla
miljöer för många arter.
Trots att Europa är vår minsta världsdel ﬁnns det ﬂera olika och ganska tydligt åtskilda
geograﬁska och klimatologiska regioner. Topograﬁskt uppvisar Europa stor variation.
Kustlinjen är mycket lång i förhållande till ytan och det ﬁnns ﬂera stora öar och halvöar.
I väst ligger de Brittiska öarna och i norr ﬁnns den stora halvön Skandinavien, som skiljs
från det huvudsakliga europeiska landområdet av Östersjön. I Medelhavet ﬁnns de något
mindre halvöarna Iberiska halvön, Italien och Balkanhalvön.
Södra och centrala Europa är bergigt. Norr om de höga bergskedjorna Alperna, Pyrenéerna och Karpaterna, återﬁnns stora vidsträckta slätter, som sträcker sig långt åt öster
hela vägen till Europas östliga gräns, Uralbergen. Även i mindre skala är de topograﬁska
variationerna stora och de ﬂesta regioner har omväxlande bergiga delar och stora slättområden.
Europa brukar delas in i 7-8 huvudavrinningsområden, där de stora ﬂoderna alltid har
varit viktiga transportleder. Längst är Volga följt av Donau, Ural, Dnepr och Rhen, som
samtliga är längre än 2000 km. Europas kanal- och ﬂodsystem knyter samman Nordsjön
i nordväst med Svarta havet i öster och Medelhavet i söder.
Europas klimat varierar också mycket och har tre huvudsakliga klimatzoner; ett arktiskt
klimat norr om polcirkeln vid 66,5:e breddgraden, ett tempererat klimat mellan polcirkeln och 40:e breddgraden, samt ett subtropiskt klimat söder därom. (ﬁgur 1)
Det tempererade klimatet som dominerar i Europa deﬁnieras av att ha fyra årstider samt
att dygnsmedeltemperaturen i den kallaste månaden är under 6° C och den varmaste
månaden är över 10° C.
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Ett annat sätt att beskriva klimatet är indelningen i kustklimat och inlandsklimat. Kustklimat (även kallat maritimt) kännetecknas av att ha jämnare temperaturer över året beroende på havens utjämnande eﬀekt. Där är också luftfuktigheten större, somrarna är svalare och vintrarna mildare. Nederbörden är riklig och faller oftast i form av regn, tämligen
jämt fördelad över året. Inlandsklimat kännetecknas däremot av varma somrar och kalla
vintrar samt större temperaturskillnader mellan natt och dag. Här förekommer årligen ett
snötäcke och nederbörden är generellt mindre än vid områden med kustklimat.
Klimatzonerna arktiskt – tempererat – subtropiskt har ju en nord-sydlig gradient, medan
kustklimat- inlandsklimat har en väst- östlig gradient. Ju längre österut i Europa, desto
tydligare inlandsklimat. Dessutom tillkommer i Europa det karakteristiska medelhavsklimatet, med torra varma somrar och milda, nederbördsrika och omväxlande vintrar.
Europas olika klimatzoner (ﬁgur 1) påverkar i hög grad förekomsten och fördelningen
av vattnet i landskapet. Det ﬁnns således mycket stora skillnader som återspeglas i både
problem och möjligheter som naturen ger olika organismer och oss människor.

ARKTISKT

TEMPERERAT

SUBTROPISKT

Figur 1. Klimatindelning i Europa: Arktiskt (lila) i norr, kustklimat (blått) i väster och
inlandsklimat (grönt) i öster samt Medelhavsklimat i söder (orange).
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9DWWHQELRWRSHUKLVWRULNRFKHJHQVNDSHU
De senaste 200 åren har vi som bor i nederbördsrika Norden med stora ansträngningar
torrlagt odlingsbar mark. Detta till gagn för en rationell jordbruksproduktion och för att
säkra matförsörjningen. Även vägar och bosättningar är kantade av omfattande markvattensänkningar. Tyvärr har därigenom mycket stora arealer av fuktbiotoper förstörts. I och
med detta har många landskap även förlorat naturens inneboende förmåga till renande
funktioner och många arter har berövats sina hem i rask takt. Ibland hör man kommentarer i stil med att ”om de bara vetat vad vi vet nu hade de inte dikat ut våra landskap”.
Då glömmer man dock en viktig faktor, nämligen att det var svält på många håll i Sverige
och Europa p g a brist på jordbruksmark för matproduktion. Det var under denna period som stora andelar av Europas befolkning emigrerade till Amerika. Även om vi idag
kan se att åtgärderna haft negativa eﬀekter på miljö och natur, fanns det nog inte många
alternativ på 1800-talet. Men idag har vi möjligheter att delvis återskapa vatten- och fuktbiotoper i dessa dränerade områden.
I södra Sveriges jordbruksområden har ca tre fjärdedelar av allt ytvatten försvunnit de senaste 200 åren, vilket är fullt jämförbart med andra stora naturkatastrofer, som t ex torrläggningen av den en gång så stora Aralsjön i Asien.

Figur 2. Kävlingeåns avrinningsområde i Skåne med mynningen till havet. De ljusblå
ytorna visar öppet vatten i landskapet 1820, och de mörkblå ytorna situationen 1959. Efter
utdikning och sjösänkning under drygt 100 år fanns endast 12 % av landskapets ursprungliga vatten kvar (ändrat, efter P. Wolf, 1956. ”Utdikad civilisation”).
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Det är svårt att deﬁniera vad en våtmark egentligen är, om deﬁnitionen ska täcka alla syften. Våtmarker är ”kanthabitat” som kan betraktas som övergångszoner mellan land och
vatten. Eftersom land- och vattenhabitat kan mötas och övergå i varandra på en mängd
olika sätt, både i tiden och i rummet, är det mycket svårt att konstruera en deﬁnition
som är heltäckande och samtidigt hanterbar. Det som vi med ett samlingsnamn kallar för
våtmarker, kan delas in i olika typer beroende på ekologi eller ekosystemfunktioner.

%O|WDWRUYELOGDQGHPDUNHU±P\UNlUURFKPRVVH

Marker som är blöta hela eller nästan hela året ﬁnns utmed stränder till vattendrag och
sjöar eller som olika typer av myrar (kärr, mosse eller blandmyr). Avsaknaden av längre
upptorkningsperioder gör att det på t ex sjöstranden kan utvecklas permanenta täta bestånd av högvuxna vattenväxter som kaveldun eller vass. Norra Europas myrområden
kunde uppstå, då nedbrytningen av växter i blöta, syrefattiga och kalla miljöer är mindre
än den årliga tillväxten. Myrar delas in i kärr, mosse eller blandmyr. I kärr rinner det till
näringsrikt vatten från omkringliggande mark, vilket ger en rikare ﬂora, medan det i mossar endast är näringsfattigt regnvatten som får dem att växa i höjdled, och här är också ﬂoran fattigare. Vissa typer av kärr är mycket artrika, till exempel extremrikkärr, som oftast
återﬁnns på kalkrika områden och där olika arter av orkidéer är karakteristiska. Mossarna
är i allmänhet artfattiga och domineras ofta av vitmossor. Blandmyrar är biotoper där det
omväxlande är kärr och mosse inom samma område med diﬀusa gränser däremellan.
Myr i norra Sverige.
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I norra Europas odlingslandskap har många blöta marker torrlagts när man exploaterat myrområden för torvtäkt eller vunnit ny jordbruksmark genom sänkningar av sjöar.
En del av dessa tidigare blöta marker kan återställas genom att sjö- och grundvattennivåer åter höjs. Ofta ﬁnns dock ingen realistisk väg tillbaka till originalskicket, eftersom
markerna efter torrläggningen ofta blivit ekonomiskt intressanta för produktionsskog,
jordbruk eller bebyggelse. Trots alla hinder ﬁnns det ibland ändå förutsättningar för att
restaurera delar av forna myrbiotoper. Man kan åter leda vatten in i de berörda områdena,
samtidigt som man, för att skydda angränsande marker, behåller de yttre avvattningsdikena intakta.
Gräsänder.

)XNWLJDPDUNHURFK|YHUVYlPQLQJVPDUNHU

Utmärkande för fuktiga marker är att de ofta kan bära en mycket hög biologisk produktion av skog eller gräs. Historiskt sett har de används huvudsakligen som produktiva
ängs- och betesmarker. En stor del av norra Europas marker bestod förr av fuktiga marker
beroende på att nederbörden här, sett över ett helår, är mycket större än avdunstningen.
I ett landskap med naturlig hydrologi är vattnet nära markytan, ﬂodplanen är breda och
ﬂoderna svämmar årligen över sina breddar. På så sätt skapas stora temporära våtmarksområden på de gräsbevuxna låglandsområdena invid vattendragen.
Översvämningsmarker är en numera mycket sällsynt biotop i Europa. Invallning och
fördjupning av vattendrag har eﬀektivt ändrat de hydrologiska förutsättningarna i hela
landskap. Förr utnyttjade många arter de regelbundna översvämningarna. På våren anlände stora mängder fåglar som kunde ﬁnna mat och fylla på energireserverna för långväga
ﬂyttningar. Andra grupper som amﬁbier och ﬁskar hade då möjlighet att sprida sig till och
från områden som inte kunde nås resten av året.
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Dessutom kunde en hel del djur hinna reproducera sig i de kvardröjande vattensamlingarna, som långsamt torkade ut i låglänta partier längs ﬂoderna. Några vattendrag förde
med sig näringsrika sediment som efter översvämningen blev kvar på omgivande stränder
vilket skapade extra frodiga terrasser. För ökad biologisk mångfald samt för att jämna ut
plötsliga stora ﬂöden vore det önskvärt att på ett kontrollerat sätt åter öka översvämningarna på utvalda platser.
Men för våra samhällen idag är översvämningarna mestadels ett gissel; till skada både för
jordbruksmarker och för bosättningar. De kan även leda till massförökning av stickmygga
eller sprida vattenburna sjukdomar, som kan drabba både människor och djur. Dessutom
gör dagens moderna jordbruk med odlad mark ända intill vattendraget, att översvämningar leder till kraftig erosion av matjord som sköljs ut. Denna erosion är dålig både för
jordbruket som förlorar bra matjord och för vattnet som blir grumligt och övergött.
När stora översvämningar drabbar låglänta områden beror det ofta på en för snabb avrinning från uppströms belägna marker. I Nordeuropa är det utdikningar och avverkning av
skogsområden som ökar på avrinningshastigheten för större vattendrag. En ökad frekvens
av översvämningar kan också bero på snabb avrinning från hårdgjorda ytor som vägar,
asfalterade urbana miljöer och från byggnader och tak. På många ställen i norra Europa
är det alltså så att man trängt in vattnet i djupare eller invallade fåror för att torrlägga
omkringliggande marker främst i låglänta områden.

Översvämningsmark i östra Polen.
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Därefter har följt utdikning av höglänta områden, t ex skogar. Samtidigt har stora ytor
väg- och bostadsområden tillkommit och ökat på ﬂödeshastigheten ytterligare. Det är
huvudförklaringen till extrema översvämningar och katastrofer, när allt vatten skall passera samtidigt genom de uträtade och kanaliserade låglänta ﬂodplanen, där bebyggelse
och åkermark nu ﬁnns alldeles intill vattendragen. Frekvensen av stora översvämningar
kan minskas genom utjämningsmagasin i anslutning till bostadsområden samt genom
minskad skogsdikning och anpassad reglering av sjöar.

Tofsvipa.

gYHUVLOQLQJVPDUNHU

I Nordeuropas gamla jordbrukslandskap kunde vattendrag som ibland steg över sina
bräddar, och som var belägna högre än odlingsmarkerna, användas till att skapa bättre
höskörd. Genom intrikata sluss- och kanalsystem leddes vattnet till ängar och mader. I
Skåne förekom ängavattning och i Norrland var det brukligt att vattendränka slåttermyrar och starrängar. Markerna stod blöta till fram på försommaren och hade ofta en rik
ﬂora och fauna.
Många idag sällsynta fuktälskande fåglar kunde dra nytta av dessa marker. Exempel är
dubbelbeckasin, brushane, sydlig kärrsnäppa, rödspov och stork. Att återskapa översilningsmarker innebär oftast stora komplicerade projekt som kräver speciell skötsel och
underhåll. Ekonomiskt är de idag helt ointressanta. Det ﬁnns dock några få restaurerade
översilningsprojekt, som drivs av natur- och kulturvårdsskäl.
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gSSQDGLNHQRFKPLQGUHYDWWHQGUDJ

När vattnet koncentreras i landskapet och börjar rinna i en fåra skapas nya annorlunda
naturvärden med många olika miljöer för växter och djur. Vattendrag fungerar för många
arter även som transportled mellan dammar och sjöar. Vattendragen och deras växtkorridorer är mycket viktiga förbindelselänkar i ett allt mer fragmenterat jordbrukslandskap.
Andra landskapselement som tyvärr också minskar är traktorvägar, stenmurar och häckridåer. Dessa historiska inslag från tidigare decenniers åkerbruk är viktiga för landlevande
djur, men tas ofta bort för att erhålla så stora odlingsfält som möjligt.
Det räcker med några buskar och mindre träd för att göra vattendragen intressanta även
för däggdjur och fåglar. En liten insats kan ge stor eﬀekt, särskilt om den genomförs på
många platser. Ett öppet dike eller en liten bäck kan ha ytterligare miljövärden: Näringsrikt vatten kan renas helt naturligt när växtupptag av närsalter och denitriﬁkation kan
verka längs en längre sträcka, vilket bidrar till att minska övergödningen av sjöar och hav.
Tyvärr har stora naturvärden gått förlorade när mindre vattendrag och öppna diken har
förlagts till att rinna i underjordiska rör. Där olika vattenmiljöer ännu ﬁnns kvar bjuder
landskapet på rika, omväxlande och värdefulla ekosystem.
Det man en gång, ibland med hjälp av statsstöd, har rätat ut och fördjupat ligger normalt
kvar som det är inom överskådlig framtid. Men på en del platser i Danmark, Tyskland,
Holland, England och Sverige har man, åter med hjälp av statliga medel, startat grävprojekt för att ge några vattendrag tillbaka en naturlig slingrande väg.

9nWPDUNHUVPnYDWWHQJUXQGDVM|DURFKGDPPDU

När grunt vatten mer eller mindre permanent täcker en markyta utvecklas vegetationen
så att vattenväxter alltmer tar överhanden. På sikt är det naturliga förloppet igenväxning
och torvbildning och en myr bildas. Jämfört med översvämnings- och översilningsområden är i denna typ av grunda våtmarker vattnet närvarande under längre perioder. Även
om vattenväxter kan etableras, skiljer sig dessa våtmarker från kärr och mossar genom att
torvbildningen ännu är obetydlig.
Grunda vatten hör till de mest produktiva och värdefulla habitat vi kan hitta. De fungerar som näringsfällor, när inkommande nitratkväve genom bakteriernas denitriﬁkation
omvandlas till ofarligt luftkväve, eller när fosfor kan sedimentera och ﬁxeras på dammbottnen. Grunda vatten blir varma tidigt på året. Här produceras mat för många insekter,
groddjur, ﬁsk eller vattenfåglar. Grunda dammars stränder kan variera mycket i sin form,
vilket skapar ytterligare förutsättningar för stor biologisk mångfald.
Precis som många av de rinnande vattendragen, har även Nordeuropas grunda sjöar och
våtmarker utsatts för omfattande vattensänkningar med syfte att skapa mer och bättre
åkermark. En del våtmarker och sjöar har faktiskt helt tagits bort och ﬁnns idag bara att
beskåda på gamla kartor och bilder.
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Förr har ett nätverk av vattenbiotoper varit grunden för spridningen av många organismer, som har hela eller delar av sin livscykel knutna till vattnet. När det som idag har
blivit stora avstånd mellan lämpliga biotoper för t ex amﬁbier, har det i stället bildats
”ekologiska öar”. Organismer som lever i isolerade biotoper är känsliga för yttre störningar som t ex naturligt förkommande sjukdomar. Det stora avståndet gör att platserna inte
kan återkoloniseras eller att isolationen leder till genetisk utarmning. Arter kan därför
försvinna från vissa platser eller, på sikt, från hela regioner.
Våtmarkers inneboende egenskaper gör att vi kan erhålla ﬂera olika ekosystemfunktioner.
Rening av näringsämnen och biologisk mångfald har nämnts, men även ﬂödesutjämning
för att minska översvämningar, vattenmagasinering för bevattning samt produktion av
biomassa är direkta ”nyttigheter” vi kan få från våtmarker. Exempel på produkter från
våtmarker är: ris, salt, ﬁsk, kräftor eller grön biomassa för energiframställning.
Om man istället ser på en våtmarks funktion ur ”naturens synvinkel”, fyller den helt olika
funktioner för olika arter och skiftar dessutom under året.

Vattenpilört.
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Av de djur som nyttjar våtmarken är fåglar är den grupp som vi har störst kunskap om.
De är ett bra exempel på vilka funktioner en biotops mångfald kan ha.

Hem. Fåglarna använder våtmarken för att häcka i. Några arter är stannfåglar och kan
vistas i öppna vatten hela året, som till exempel gräsand och sothöna. Dessa båda arter är
vanliga häckfåglar i hela Europa. De ﬂesta av Nordeuropas våtmarksarter är dock ﬂyttfåglar som lämnar häcklokalerna på hösten och återkommer på våren. En del är tropikﬂyttare och övervintrar framför allt i Afrika som till exempel årta, skedand, gulärla och brun
kärrhök. Andra nöjer sig med att övervintra i västra eller södra Europa som till exempel
grågås, skärﬂäcka och rödbena.
De våtmarksfåglar, som häckar i centrala eller södra delarna av Europa, övervintrar också
oftast längre söderut. Vissa änder och vadarfåglar, storkar, skedstork, styltlöpare och hägrar är exempel på sådana arter som övervintrar i våtmarker runt Medelhavet.
Sovrum. En del arter använder den relativa säkerhet som öppet vatten utgör för att sova.
Gäss och änder som betar på strandängar eller intilliggande gräsmark på dagarna sover
ofta ute på öppet vatten, på öar eller i skydd av vegetationen. Även under ﬂyttperioden
är en säker sovplats viktig. Svalor, sädesärlor och starar använder ofta vassbälten eller videbuskage som sovplats.
Rastplats. Av alla de fåglar som besöker en enskild våtmark är sannolikt de ﬂesta endast
på genomresa och drar vidare till andra våtmarker. Därför ser vi oftast ﬂest individer och
arter av fåglar i en våtmark under vår och höst. Under våren kan man dag för dag se fågelfaunans förändring i en våtmark när nya arter och individer anländer söderifrån, medan
andra ger sig iväg vidare norrut till häckningslokalerna.
Under hösten kan många fåglar, framför allt gäss, änder och svanar rasta även längre perioder i en enskild våtmark och till och med övervintra om vintern är mild. När vädret
försämras och vattnet fryser till, ﬂyttar de till isfria områden längs Nordsjökusten. Rastplatser måste ﬁnnas längs ﬂyttvägarna, och därför är det viktigt med ett internationellt
perspektiv när det gäller skydd av våtmarker.
Omklädningsrum. Det mest gemensamma för alla fåglar är att de har fjädrar. Fjädrar slits och måste därför regelbundet bytas ut mot nya. Detta fjäderbyte kallas ruggning. Ruggning ger dessutom fåglarna möjligheter att bära olika fjäderdräkter under året,
t ex andhanarnas pråliga häckningsdräkt. Nackdelen med ruggning är att den tar tid och
förbrukar energi, vilket minskar fågelns fettreserver. Dessutom blir ofta ﬂygförmågan försämrad och många vattenfåglar tappar helt ﬂygförmågan under ruggningsperioden. Svanar och gäss tappar ﬂygförmågan 3-4 veckor på sommaren/hösten. Under tiden fungerar
våtmarken som födoplats och skydd mot rovdjur.
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Vinterviste. Vid milda vintrar kan många arter av gäss och änder stanna i våtmarken hela
året. Då kan fågeltätheten vara mycket hög med hundratals övervintrande individer per
hektar vattenyta. Å andra sidan kan isläggning göra att fågeltätheten ibland är som lägst
under vintern. I södra Skandinavien är det ofta öppet vatten vid in- och utlopp. Här samlas ofta gräsänder och sothöns, samt kanske en häger som står och letar efter ﬁsk i någon
isfri del. Skäggmes och sävsparv övervintrar ibland i vassarna i våtmarker runt Nordsjön
och södra Östersjön.
Skaﬀeri. Flera fågelarter utnyttjar den rika tillgången på mat i ett våtmarksområde
medan de häckar på andra ställen. Svalor och tornseglare fångar fjädermyggor och andra
småkryp i luften som kläcks i miljontals i våtmarken. Invid våtmarker trivs vattensorken
och i de något torrare omgivningarna ﬁnns ofta gott om åkersork. Detta gillar tornfalken
som är specialiserad på att fånga gnagare. Några fågelarter, t ex pilgrimsfalk, kråka och
trut, tar främst småfåglar, fågelungar och ägg. Mask är en annan populär födokälla i de
fuktiga omgivningarna, som utnyttjas av t ex ormvråk, mås och trut. Lärkfalken tar gärna
stora insekter som trollsländor i ﬂykten. Även de fåglar som häckar och rastar i våtmarken
utnyttjar de rika födoresurserna i och runt vattnet.
Våtmarker fyller alltså en mängd funktioner, dels för oss människor direkt i samhället och
inom natur- och kulturvårdsarbetet, dels för en mängd olika djur- och växtarter, som alla
har sina egna nischer och behov i anslutning till våtmarker.
Grågås.

Årtan häckar huvudsakligen i centrala och östra Europa och övervintrar i Afrika. Trivs i grunda våtmarker.

Häger häckar i hela Europa och ses ofta stå helt orörlig
i strandkanten lurpassande på ﬁsk.

L
m

Skedstorken häckar i sydöstra Europa samt Spanien,
men även med några par i Holland och England.

Rödbenan ﬁnns på fuktängar i norra och östra Europa.
Den borrar med sin raka näbb efter mat i gyttjan.

D
h

I kustnära våtmarker och dammar runt Medelhavet
kan man påträﬀa medelhavstruten, en släkting till
gråtruten.

Strandskatan är vanlig vid kuster och i våtmarker i
jordbrukslandskapet i hela Europa. Den enda vadarfågel som matar sina ungar.

H
S
e

Lövgrodan, som klättrar i buskar, ﬁnns i hela Europa
men inte längst i söder eller norr om Skåne.

Ätlig groda stannar till skillnad från vanlig groda och
åkergroda större delen av året vid dammen.

Den vanliga paddan har giftiga hudkörtlar och ﬁnns i
hela Europa utom på Irland och några medelhavsöar.

Redan i februari/mars kan man se grodrom i södra
Sverige, ibland t o m vid iskanten.

Hona av mindre vattensalamander som är vanlig i
Sverige. Hanarna får en ryggkam, blåaktig dräkt och
eldorange buk under lekperioden.

Större vattensalamander ﬁnns mellan alperna och
södra Sverige. Den övervintrar under stockar och
stenar i äldre lövskog i närheten grunda dammar.

Blågrön mosaikslända tillhör de större trollsländearterna och är vanlig i nästan hela Europa.

Flicksländor i vackra blåa färger påträﬀas ofta vid
mindre dammar och våtmarker i hela Europa.

S
e

En skivsnäcka t v och en dammsnäcka i en våtmark på
Gotland. De lever på alger och vattenväxter.

I vattnet kan man ﬁnna mängder av småkryp, här syns
olika sländlarver och deras underliga hus.

H
D

Sjönöt t h och vattenaloe är två av de mer underliga
vattenväxterna i Europa. De hittas framför allt i
grunda våtmarker och dammar i Mellaneuropa.

Virvelbaggar far runt vid vattenytan i små ﬂockar.
De är rovdjur och äter främst mygglarver. Ögonen är
tvådelade, ena halvan ser över, andra under vattenytan.

G
D
a

s

.

Svalting har lansettlika blad och små vita blommor i
en pyramid. Den etablerar sig snabbt i nya vårmarker.

Pilblad har ﬁna blommor och stora fröställningar.
Näckrosblad till höger i bild.

Hästsvansen är dekorativ och ser ut som små julgranar.
Den växer på grunt vatten.

Ålnate är vanlig i lite större våtmarker och dammar.
Den växer helt under vatten.

Gäddnaten kan ibland täcka stora ytor av en damm.
Dess stora fröna äts av änder. Gnaghålen vittnar om
att bladen är omtyckta av vatteninsekter.

Vattenpest är en ny från Nordamerika införd art.
I Europa förökar den sig enbart vegetativt genom
delning och kan ibland fylla stora vattenområden.
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4. Skydd av vatten
Alltsedan förhistorisk tid har det varit de bördiga och praktiska platserna med närhet till
vatten som har attraherat människan att bosätta sig. Men människans aktivitet har lett
till att vattnets naturliga skydds- och säkerhetszoner beskurits eller förstörts alltmer under
historiens gång. Naturens egna behov har helt enkelt fått ge vika för olika ekonomiska
intressen.
%XIIHUW]RQHUVN\GGV]RQHU

Många vattendrag som berövats sin gröna skyddande strand ser ut som baljor eller fungerar ungefär som halvöppna nedsänkta rör. De saknar ett naturligt skydd mot föroreningar
och har bara ett lågt biologiskt värde för arter som är knutna till vattnet. Om ﬁskar kunde
skrika, om växter kunde prata och insekter förhandla med människan, skulle vårt vattenlandskap se helt annorlunda ut än vad det gör idag.
Vi kan inte vrida klockan tillbaka och skapa storskaliga vilda naturlandskap så som de
har sett ut förr. Men vi kan lämna smala skyddande övergångsremsor av land mellan vattendragen och det moderna jordbrukslandskapet. En bra sådan skyddszon är en bevuxen
strandzon som skall vara minst 6 meter bred när det är ﬂackt och upp till 30 meter när
marken lutar. Gräs är en utmärkt marktäckare som minskar bortspolning av näringsrika
jordpartiklar. Grässtränder kan dessutom utnyttjas av fåglar och smådjur.
Skyddszonsgräs bör slås av sent på sommaren och helst transporteras bort. Det går kanske
att använda som hö eller ensilage. Ibland vill man utmed åar ha glesa trädbestånd, som ger
skugga och ett kallare vatten. Detta är särskilt bra i ﬁskförande åar, som kan bli för varma
och syrefattiga på sommaren.
Där det fortfarande ﬁnns förutsättningar för naturlig breddning vid högvatten bör dessa
marker inte plöjas utan användas som betade fuktbiotoper som gynnar insekter, amﬁbier
och vattenfåglar.
Vilken gräsart eller vilken sorts träd eller buskar skall man välja för att få skyddszonen att
fungera så bra som möjligt? Som alltid är det viktigt att ha syftet klart för sig. Vad vill
man uppnå och vilka egenskaper ska zonen ha? Buskage ger t ex skydd och gömslen för
smådjur och klövvilt och föda åt småfåglar och insekter. Samma buskage kan samtidigt
vara negativt för markhäckande fåglar, som vill ha utsikt runtom av säkerhetsskäl. På
samma sätt är träd högre än två meter bra för rovfåglar och äggplundrande kråkfåglar,
som kan spana in sina byten, men mindre bra för markhäckande fågelarter.
Generellt bör man sträva efter att använda naturligt förekommande lokala växtslag. Som
grässorter passar ofta blandningar av hästbetesfrö med kortvuxna och tramptåliga arter,
vilket gynnar fågelfaunan. Trädslag skall gärna vara lågvuxna lövträd eller lövbuskar. Sälg
och andra salixarter förtjänar att nämnas lite extra. Tack vare att de blommar tidigt på
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våren är de vissa år nästan den enda födokälla som ﬁnns tillgänglig för många av våra nyttiga pollinerande insekter.
En bra skyddszon skyddar således inte bara mot erosion och utspolning av näringsämnen.
Den kan utformas som en värdefull biotop som ger skydd, mat och bostad för många
arter som trivs utmed vattnet.
En bra skyddszon blir ännu bättre om den innehåller gammal ved, rishögar och stenrösen.
Detta ger extra livsutrymmen för många arter som kan vara tillfälliga besökare, sommargäster, övervintrare eller permanentboende. Vill man skapa bostadsområden för insekter,
fåglar, amﬁbier och andra smådjur, är skyddszonen den perfekta platsen. Här i närheten
av vattnet trivs många av dem, precis som vi människor.

Skyddszon invid en å i södra Sverige.
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6N\GGPRWSXQNWNlOORU

När industrialiseringen tog fart i slutet av 1800-talet, gick det hand i hand med att vattendragen började utnyttjas även för bortransport av avfall och giftiga ämnen i större skala.
Ända fram till 1970-talet fanns det många stora industrier som släppte ut ofantliga mängder med skadliga ämnen till våra vatten. De ﬂesta av dessa punktkällor är idag åtgärdade
och även stora, en gång nästan döda ﬂoder som t ex Rhen har blivit friska igen. En annan
typ av stora punktkällor är städernas avlopp. Men det har gjorts stora framsteg även här
och moderna reningsverk ﬁnns numera i anslutning till de ﬂesta städer inom EU.
På senare år har man börjat uppmärksamma även mindre punktkällor, som kan komma
från jordbruk, mindre verksamheter, enskilda avlopp eller avlopp från samhällen som
fortfarande är utan reningsverk.
När det gäller rening av utsläpp är en viktig förutsättning att det förorenade vattnet måste
vara tillgängligt och kontrollerbart. När utsläppen mynnar under markytan eller under
vatten är de gömda och kan inte nås. Det är därför oftast lämpligt att som första steg i
reningen anlägga någon sorts åtkomlig bassäng. En sådan anläggning kan även utnyttjas
för viss magasinering eller ﬂödesutjämning eller utnyttjas som beredskap för att fånga upp
utsläpp efter ett haveri.
Att vidta åtgärder vid en deﬁnierad punktkälla är alltid många gånger enklare än att försöka förbättra vattenkvaliteten längre nedströms, där föroreningarna är utspädda.

)|URUHQLQJDURFKUHQLQJVWHNQLNHU
Kunskapen om föroreningar och farliga ämnen är under ständig utveckling. Det är inte så
länge sedan som t ex DDT, PCB, dioxin och kvicksilver identiﬁerades som stora miljöhot.
På senare tid har diskussionen om läckage av näringsämnen ut i ekosystemen tillkommit.
Ett led i det nya miljöarbetet är att dels minska dessa utsläpp vid källan, dels rena det som
trots allt når naturen.
.YlYHWVNUHWVORSS±EDNWHULHUQDJ|UMREEHW

Kväve är ett nödvändigt ämne för allt liv. Det ingår bland annat i aminosyror, proteiner
och i vår arvsmassa. Till skillnad från fosfor har kväve en gasfas. Den stora mängden tillgängligt kväve på jorden ﬁnns i form av kvävgas N2 i atmosfären. Luften vi andas består
till 78 % av kvävgas. Även om det till synes ﬁnns kvävgas i överﬂöd i luften är kvävet inte
direkt tillgängligt för växter. Det krävs en biologisk omvandling, s k kväveﬁxering, som
till största delen utförs av bakterier. På så vis bildas nitratkväve som är tillgängligt för
växter.
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Förutom biologisk kväveﬁxering ﬁnns det ytterligare två processer som omvandlar atmosfärisk kvävgas till nitratkväve, nämligen blixturladdningar och industriell tillverkning av
konstgödsel.
Kvävets kretslopp är mycket komplicerat, eftersom ämnet förekommer i ﬂera olika föreningar både i gasform och löst i vatten. Bland kväveföreningar är det framför allt den
”ofarliga” kvävgasen N2, de lättlösliga nitrösa gaserna nitrit, nitrat och lustgas NO2, NO3
och N2O, och ammonium NH4, samt omvandlingen mellan dessa kvävefraktioner som är
av intresse i miljövårdsarbetet. De ﬂesta omvandlingar sker på biologisk väg av bakterier
eller växter och djur, och mycket av detta sker i våtmarker.
Kvävet föreligger i olika former i vattnet. I jordbruksbygder är det huvudsakligen ofta i
form av nitrat. Denitriﬁkationsbakterierna, som ﬁnns i våtmarker och andra vattenbiotoper, använder sig av nitratmolekylen för att andas och omvandlar då nitratet till ofarlig
kvävgas som avgår till atmosfären. Denna naturliga process kallas för denitriﬁkation och
är helt avgörande för att våtmarker kan fungera som reningsverk för kväve.
Vid utsläpp från reningsverk eller enskilda avlopp förekommer kvävet i vattnet främst
som ammoniumkväve. Då krävs först ytterligare ett bakteriellt steg, nitriﬁkation, som
omvandlar ammonium till nitrat. Denna process kräver syre och därför luftas ofta vatten
med hög andel ammoniumkväve först i särskilda bassänger. Därefter kan denitriﬁkationen fortsätta med själva reningsprocessen i syrefattiga miljöer och omvandla nitratet till
luftkväve.
Det är viktigt att notera att denna process leder till att kvävet lämnar systemet, till skillnad
från fosforrening. Det i vattnet lösta ammoniumet och nitratet omvandlas av bakterier till
kvävgas och återgår till atmosfären, när det försvinner från vattenmiljön.
)RVIRUQVNUHWVORSS±NDQIDVWOlJJDV

Fosfor är ett näringsämne som ingår både som byggsten i proteiner, cellmembran och i
vår arvsmassa, men är också en viktig komponent i alla organismers energisystem. Det
behövs bl a i de energipaket (ATP), som är nödvändiga för cellernas arbete.
Fosforföreningar är mycket reaktiva och svårlösliga, till skillnad från t ex kväveföreningar.
Fosfor binder lätt till organiska ämnen och lermineral. Huvuddelen av fosforn på jorden
är bunden i bergrund, på några få platser så pass koncentrerat att brytning för konstgödsel är lönsam. Fosfor har heller ingen gasfas. Detta gör att den tillgängliga fosforn i
sötvattensmiljöer är låg och är därför ofta den begränsande faktorn för vattenorganismers
tillväxt.
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Fosforn koncentreras i djurens och människans fekalier och bidrar i hela världen till övergödning av vattendrag, sjöar och hav genom utsläpp från hushåll och djurhållning samt
från vissa industrier.
Till skillnad från kväve kan fosfor inte renas bort från vattnet genom naturliga processer.
Däremot kan den ansamlas genom sedimentation på dammbottnen eftersom den till stor
del är partikelbunden. Det är dock viktigt att inse att fosforn inte lämnat vattenmiljön,
och att fysikaliska och kemiska processer kan återföra fosforn från bottensedimenten upp
till vattenfasen igen. Därför krävs det på sikt att våtmarker som konstruerats som fosforfällor grävs ut och att de näringsrika sedimenten tas om hand.
I idealfallet kan det utgrävda materialet blandas med t ex stallgödsel och återföras till
jordbruksmarkerna.
gYULJDlPQHQVRPNDQInQJDV

Likt fosfor ﬁnns det en rad tungmetaller som adsorberar till partiklar och därmed kan ﬁltreras eller samlas på bottnen av en damm. Man hittar denna typ av dammar i anslutning
till industrier, stora jordbruk eller bostadsområden med dagvatten från t ex bilparkeringar
i det fria. Likt fångstdammar för fosfor är uppsamling av tungmetaller i dammar bara en
temporär lösning. Efter uppgrundning måste bottenslammet med föroreningarna i grävas
ut och transporteras bort för att tas om hand på annat sätt.
Andra miljögifter, t ex oljor, som ﬂyter på vattenytan kan lämpligen fångas och samlas
upp i en damm, om den har tillräcklig kapacitet att magasinera utsläppet och om utloppet tillfälligt kan stängas av.
Liksom för all rening eller uppsamling av oönskade ämnen gäller även här regeln, att ju
mindre utspädda föroreningarna är desto enklare kan de tas om hand.
6HSDUDWLRQDYDYORSSVYDWWHQ

Stora delar av den så kallade utvecklade världen använder vatten som ett transportmedel
för människans fekalier. Normalt används högkvalitativt dricksvatten till detta. Sedan
försöker man att åter rena detta vatten i stora reningsverk, vilket dock bara lyckas delvis.
Särskilt svårt är det att rena avloppsvatten som är utspätt, vilket sker när regnvatten från
tak och gator (dagvatten) blandas med avloppsvatten. För att undvika denna utspädning
skulle det behövas två av varandra oberoende avloppssystem i våra städer, ett för avloppet
och ett för regnvattnet från taken och gatorna.
I reningsverken behandlas avloppsvattnet i olika steg och på olika sätt. Reningsprocessens
rester, det så kallade slammet, är rikt på näringsämnen och egentligen en värdefull resurs
som skulle kunna användas i jordbruket. Tyvärr kan detta ”slam” innehålla olika skadliga
ämnen som hamnat i avloppet. Det kan handla om kemikalier som slängts i toaletten eller
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ämnen som kommit in från industrier och gator. Därför är slammets användning inom
jordbruket belagd med restriktioner i vissa länder.
På många ställen i världen har man försökt införa system för urinseparering, då urinen är
en lätthanterbar koncentrerad produkt. För jordbruket har den ett värdefullt innehåll av
kalium och kväve. Men även här är förekomsten av skadliga ämnen, inte minst rester från
mediciner, ett problem som har bromsat utvecklingen.
En intressant väg är att använda vacuumtoaletter som bara behöver en bråkdel av en
normaltoaletts vattenmängd. Dessa enheter används i stor omfattning redan i olika transportfordon som tåg, båtar och ﬂygplan. Skulle de kunna komma till användning i hushållet kan det ge oss enorma besparingar på vatten och bättre förutsättningar för reningsprocesserna i reningsverken.
På landsbygden kan det ﬁnnas enskilda hus eller små byar där det blir för dyrt att skicka
avloppsvattnet till ett centralt reningsverk. Traditionellt har man använt sig av slamavskiljning i brunnar, och därefter inﬁltration i marken.
På några håll arbetar man intensivt med att minska fosforutsläppen till vattendrag eller
grundvattnet och har därför börjat använda sig av kemisk fällning främst med polyaluminiumklorid. Detta kan numera tillämpas även i mindre anläggningar, s k minireningsverk,
som behandlar avloppsvatten från enskilda eller några få hushåll. Fosforn sedimenterar
då redan i trekammarsbrunnen eller i en särskild tank och förs bort med slammet vid den
årliga tömningen av brunnen.

Slamavskiljning

Efterbehandling

Minireningsverk
Filtrering
Fällning
Luftning

0DUNLQ¿OWUDWLRQ
Markbädd
Filter
Rotzonsanläggning
Biodamm

Trekammarsbrunn

Figur 3. Processen för behandling av avloppsvatten som inte är anslutet till ett centralt
reningsverk .
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5HQLQJDYVHSDUHUDWDYORSSVYDWWHQ

Beroende på vattnets innehåll och vad som skall renas bort kan fysikaliska eller kemiska
behandlingar sättas in, exempelvis kan ammoniumkväve genom luftning av vattnet omvandlas till nitratkväve, som i sin tur tas om hand av denitriﬁkationsbakterier i ett senare
steg. Fosfor kan tas om hand i olika ﬁltersystem.
Ett gemensamt problem för många anläggningar är att rör och ﬁltermaterial kan bli igensatta av rester av organiskt material eller utfällningar av fosfor eller järn. Materialet i en
traditionell anläggning för markinﬁltration är oftast grov sand, som kan adsorbera ca 1 kg
fosfor per m3. Livslängden på en avloppsanläggning för hushållsvatten är således högst
begränsad, men kan förlängas genom att använda andra ﬁltermaterial. Bättre än sand
är kalkbaserade material som förmår att binda 2-3 kg fosfor per m3. Det är inte särskilt
mycket det heller med tanke på att en vuxen person totalt lämnar ca 1 kg fosfor per år
till avloppet.
Då vatten är jordens mest eﬀektiva lösningsmedel är det naturligt att det kan ﬁnnas milliontals olika ämnen som är lösta i vatten och som transporteras vidare med det. Som
tur är, så är vatten inte bara ett nödvändigt livsmedel för oss utan även livsbas för många
olika organismer, som tar hand om ämnena som kan ﬁnnas lösta i vatten, framför allt
näringsämnen. Resultatet, ur organismernas synvinkel, är tillvaratagande av resurser. Sett
med våra ögon är det en välkommen naturlig rening. Nedan följer några exempel på hur
behandling av avloppsvatten kan gå till på ett naturligt sett, efter slamavskiljningen.

5.5.1. Rotzonanläggningar

De ﬂesta jordar som inte är frysta, uttorkade eller försaltade uppvisar en mycket hög
biologisk aktivitet. Mikroorganismer som bakterier, svampar eller smådjur omsätter och
fördelar många av de ämnen som ﬁnns i jorden. I gränsskiktet mellan växternas rötter och
jorden är aktiviteten särskilt hög. Här lever en mängd organismer som tar upp och omvandlar ämnen. De kan behöva dessa ämnen för sig själva eller leverera dem vidare till växterna, ibland i utbyte mot andra ämnen som bara växterna kan producera. Detta myller
av biologisk aktivitet utnyttjar man vid rening av avloppsvatten i en rotzonsanläggning.
Figur 4. Rotzonsanläggning.

Större tätorter
Länsgräns
Större sjöar
Anlagda våtmarker
1995-2009

Figur 5. Anlagda våtmarker registrerade i DAWA 2010, Jordbruksverket.
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Här förs vattnet in i en med lera eller duk tätad bassäng, och leds genom en genomsläpplig grus- eller jordbädd bevuxen med våtmarksväxter. Flödesriktningen är horisontell.
På väg genom växternas rotzon tas en del näring upp av växterna, men större delen av
reningsprocessen sker på vägen igenom jordlagret.
Rotzonsanläggningar är särskilt lämpliga för rening av sådant avloppsvatten som innehåller skadliga bakterier och sjukdomar som man inte vill skall hamna i öppet vatten, t ex
i en damm. Hygieniseringen, d v s reduktion av sjukdomsalstrande mikroorganismer,
ligger oftast på över 90 %.
Fosforreduktionen i en rotzonsanläggning kan i norra Europa ofta hamna på över 50% av
tillförseln och kvävereduktionen på över 30% per år. Längre söderut med längre vegetationsperiod kan eﬀektiviteten bli bättre.
I Sydeuropa är avdunstningen under sommarhalvåret så stor att man kan bygga anläggningar där i princip inget vatten behöver lämna anläggningen annat än som ren vattenånga genom växternas avdunstning. En förutsättning är dock att det ﬁnns lagringskapacitet för motsvarande vattentillförseln under vintermånaderna, när rotzonsanläggningen
har sin lägsta aktivitet och växternas avdunstning till luften är låg.
Byggtekniska svårigheter är att få dammbottnen tät och att få det tillförda vattnet att
fördela sig jämt över hela bädden. Vattnet kan vid inloppet fördelas via rör eller via makadambäddar i sidled, medan det för passagen genom bädden är viktigt att jordmaterialet
är tillräckligt jämnt och genomsläppligt.
Bladvass är den mest använda våtmarksväxten i rotzonsanläggningar. I regel planteras de
i rotklumpar med några få plantor per m2. Första året kräver anläggningen skötsel och
eventuell bevattning för att säkerställa en snabb etablering av växterna. Även bredkaveldun och ibland iris är växter som kan användas.
9HUWLNDO¿OWHUElGGLQ¿OWUDWLRQVDQOlJJQLQJPDUNElGG

Dessa bäddar är liksom rotzonsanläggningen tätade i sidorna och bottnen. Även här kan
man plantera våtmarksväxter för att höja bäddens biologiska aktivitet. Till skillnad från
rotzonsanläggningen fördelas det inkommande vattnet horisontellt vid eller strax under
marknivån och ﬂödesriktningen är sedan vertikal neråt genom bädden. Vattnet samlas
sedan upp av ett rörsystem på anläggningens botten. Liksom i rotzonsanläggningen fungerar reduktion av sjukdomsalstrande bakterier mycket bra i inﬁltrationsanläggningar. Reducering av fosfor och kväve varierar något och beror på det använda ﬁltermaterialet.
Denna typ av anläggning kan vara fylld med en mängd olika ﬁltermaterial. Förutom
sand eller lättare jordarter kan det handla om material som inte är avsedda att planteras,
och som väljs ut beroende på vilka ämnen som skall renas i anläggningen. Exempel på
material för avloppsvatten är t ex ren sand, kalkrik grus eller krossade betongprodukter.

- 29 -

Bark, torv och halm är andra ﬁltermaterial som används för rening av t ex lakvatten från
soptippar eller tvättvatten från jordbruksmaskiner.
5.5.3. Biodamm

Genom helt naturliga processer, liksom i rotzonsanläggningar och markbäddar, kan
många skadliga ämnen i avloppsvattnet tas om hand även i mindre dammar och våtmarker med hög biologisk aktivitet. Den största skillnaden ligger i hygieniseringshänseende
när sjukdomsalstrande ämnen, t ex bakterier, här inte ﬁltreras eller bryts ner i jordlager.
I stället tas de om hand av andra organismer och sedimenterar på dammbottnen. För att
få en bra hygienisering bör uppehållstiden i ﬂacka dammar och på nordliga breddgrader
ligga mellan 2 och 5 månader beroende på temperaturen som råder. I kalla klimat blir den
biologiska aktiviteten så låg att biodammar under stora delar av året inte fungerar tillräckligt bra, då sjukdomsalstrande organismer under lång tid är öppet tillgängliga och kan tas
upp och spridas av både djur och människor. Därför är dessa dammar oftast inhägnade.
Biodammar har som alla öppna, biologiskt aktiva vatten god förmåga att reducera halterna av ämnen som t ex fosfor och kväve. De passar därför bra som ett sista reningssteg
för vatten som dessförinnan har hygieniserats på annat sätt.
Biodamm med trådalger.
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9DWWHQUHQLQJLYnWPDUNHU

Till skillnad från rotzonsanläggningar, markbäddar och biodammar används anlagda våtmarker då man vill rena stora vattenvolymer med låga halter av föroreningar, framför
allt näringsämnen. I norra Europa används anlagda våtmarker för att rena läckage från
åkermark innan näringen når vattendragen. Detta är en av många åtgärder som syftar till
att minska eller undvika övergödningen i sjöar och hav.
5.6.1. Fosforfällors funktion

Partiklar som svävar och följer med i det rinnande vattnet kan sjunka till bottnen när
vattendraget mynnar i en damm eller sjö. Denna naturliga sedimentation har på sina håll
skapat övergödda sjöar. För jordbruket i norra Europa var dessa sjöbottnar välkomna när
de många sjösänkningsprojekten genomfördes i början på 1900 talet. Man ﬁck jordar
som kunde ge mycket höga skördar under många år.
Det viktigaste för sedimentationsprocessen är att vattnets hastighet minskar betydligt.
Helst ska det kunna bildas områden med nästan stillastående vatten. När vattnet rinner
mycket långsamt kan partiklarna sjunka till bottnen och stannar därmed i dammen.
De största och tyngsta partiklarna sedimenterar först och de minsta och lättaste sist. Även
om vattnet rinner ganska långsamt kan det bildas uppåtgående strömmar genom turbulens, vilket kan hindra de minsta partiklarna från att sjunka till botten. Om vattnet rinner fort så hinner endast de större partiklarna sedimentera. Går det för fort sedimenteras
ingenting alls. Därför är det viktigt att konstruera sedimentationsfällan på ett sådant sätt
att partiklarna hinner sedimentera. En sedimentationsfälla kommer på sikt att grundas
upp och behöver då grävas ut.
Bevuxna grundområden vertikalt mot ﬂödesriktningen bidrar till att bromsa ﬂödet och
förbättrar därmed sedimentationen. Samtidigt är grundområden med vattenväxter omtyckta av både fåglar och groddjur, vilket höjer våtmarkens biologiska mångfald.

Figur 6-9. En våtmarks funktioner från in- till utlopp.

Partiklar
Fosfor
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5.6.2. Rening i översilningmarker och öppna diken

På en del ställen i Nordeuropa, t ex i Danmark har man återskapat storskaliga översilningsvåtmarker med syfte att minska näringstransporten till havet. I dessa anläggningar
leder man vatten in över gräsmarker genom dämning av vattendrag eller bortgrävning av
täckdiken. Man får då en renande eﬀekt dels genom sedimentering av näringsrika partiklar som fastnar i grässvålen, dels genom denitriﬁkation av nitratkvävet. Dessa marker
hävdas oftast genom bete och ger även ett värdefullt bidrag till kulturlandskapets biologiska mångfald.
Öppna diken är viktiga för spridningen av många djur- och växtarter i kulturlandskapet.
De kan även de bidra till reduktion av näringsämnen, genom de tre processerna växtupptag, sedimentation och denitriﬁkation. Sedimenterat bottenslam kan här lätt tas om
hand och spridas på angränsande åkrar, när de uppgrundade diken skall rensas. Det sker
en mycket eﬀektivare kvävereduktion i öppna diken än vad man kanske skulle förvänta
sig. På ställen där de fortfarande är vanliga har de en viktig funktion för vattenreningen i
landskapet. Samtidigt kan ursköljningen av bottenslam och jord från dikeskanterna bli
mycket stor vid tillfällen av extrema vattenﬂöden. Många diken är grävda för smala och
med för branta slänter. Det vore bra om de kunde grävas om till större sektioner och med
ﬂacka slänter.
Det är alltså inte bara för att gynna den biologiska mångfalden som öppna diken är värdefulla, utan de höjer även landskapets självrenande förmåga.
5.6.3. Kvävefällors funktion

I norra Europas slättbygder genomväver täckdikesrören den brukade jorden som ett spindelnät. De är nödvändiga för att maximera skördarna genom att förbättra åkrarnas upptorkning. På sin väg genom landskapet leds rören samman till allt större kulvertar. I norra
Europa är ofta mer än 80 % av landskapets forna bäcksystem förlagda under jord. Vattnet
som för med sig kväve, fosfor och andra föroreningar leds genom rörsystemet snabbt ut i
sjöar och vattendrag och kan där leda till övergödning.

Figur 7.

Partiklar
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- 32 -

Kan vi öppna markavvattningssystemet på några ställen och hejda vattnet, får denitriﬁkationsbakterierna chansen att omvandla nitratkvävet till ofarligt luftkväve. Växtligheten
som t ex vass och gräs i kantzonen tar också upp kväve, och när den vissnat ner kan
bakterierna använda växtmaterialet som energikälla. Om det är brist på växtlighet betyder att denitriﬁkationsbakterierna lider brist på sin energikälla och att reningsprocessen
försämras eller upphör helt.
Kvävereduktionen fungerar bara i syrefria miljöer, och sådana mikrohabitat bildas helt
naturligt en bit ner i sedimentytan eller i lager av påväxtalger på växter och andra ytor
i vattnet. Ca 1000 - 1500 kg kväve per hektar vattenyta och år är en realistisk siﬀra på
kväveretentionen i bra placerade och bra utformade våtmarker. Den största reduktionen
sker ibland, kanske något oväntat, under vinterhalvåret, trots att processen är eﬀektivare
vid högre temperaturer på sommaren. Men näringsläckaget från jordarna är som störst på
vintern. Det ﬁnns mer att ta bort då. På sommaren när temperaturen egentligen är mer
gynnsam för biologisk aktivitet är vattenﬂödet oftast mycket litet. Kvävefällor är därför
ännu mer eﬀektiva i södra delen av Europa, där temperaturen är högre året om.
Skall våtmarken utformas till att i första hand vara en eﬀektiv näringsfälla bör den dimensioneras utifrån storleken på avrinningsområdet, vilket direkt påverkar mängden vatten
som kommer till våtmarken, och därmed uppehållstiden. Vattnets uppehållstid påverkar
reningseﬀekten på ﬂera sätt och det forskas mycket på hur en optimal kvävefälla ska se ut.
Vid låga ﬂödeshastigheter hinner jordpartiklar och organiskt material, som kan följa med
i vattnet, sedimentera på dammbottnen. En hel del kväve kan på så sätt ligga kvar här och
ﬁxeras. Vid höga ﬂödestoppar däremot kan materialet åter sköljas ut.
Tidigare har en tumregel varit att våtmarkens yta ska vara ca 1 % av avrinningsområdets storlek, men det tycks som att även betydligt mindre våtmarker har mycket god
reningsförmåga, så länge man inte får utsköljning av sediment vid ﬂödestoppar. Ju större
våtmarken är i förhållande till avrinningsområdet desto mindre risk är det för utsköljning
av sediment. Den teoretiska uppehållstiden för vattnet bör vid de allra högsta ﬂödena ej
underskrida tre dygn.

Figur 8.

Nitratkväve
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'HVLJQDYQ\DYDWWHQPLOM|HU
Anlagda våtmarker, dammar och andra typer av vattenbiotoper kan ha mycket olika syften och funktioner. En bevattningsdamm är inte likt ett viltvatten och det öppna diket
har en helt annan funktion än ett vattenmagasin för utjämning av stora ﬂöden. Gemensamt för alla är dock att man alltid kan hitta på små modiﬁkationer och kompletteringar
som tillför ﬂer värden, inte minst biologiska.

9DULDWLRQRFKPnQJIDOG

För att behålla och utveckla mångfalden i våra landskap krävs att vi skapar olika typer av
vatten med olika egenskaper. Förutom variation av olika typer av småvatten bör man även
värna om en stor habitatvariation inom varje enskilt objekt. En varierad strandlutning
och växtlighet utmed stränderna är till gagn för många arter som då kan hitta sin egen
nisch.
Varierande vattennivå och bete en bit ut i vattnet är störningar, som leder till stor biologisk mångfald, t ex skapandet av den öppna strandzon som kallas blå bård. Variation och
oordning är något positivt och viktigt i natursammanhang. När vi med våra stora och
soﬁstikerade maskiner städar upp i landskapet för att skapa ordning och skönhet enligt
några vykortsideal, tillfogar vi många gånger, ovetandes, stor skada i naturen.
Naturen är föränderlig. Den kan vara nyckfull och överraskande. Det skadar inte om en
liten bit av stranden växer igen med kaveldun eller vass för att ge plats åt mindre djur och
fåglar som trivs just där. En liten rygg med tistlar kan ge frö åt rastande småfåglar och på
brännässlan lever många fjärilslarver. Videdungen ger skydd åt rörhöna, fasan och rådjur.
En gräsand kanske ratar den tilltänkta häckningsplatsen på ön och lägger sitt rede just i
det stökiga hörn som inte blivit slaget på ﬂera år.

Figur 9.
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En annan form av variation är när småvatten kontinuerligt ändrar karaktär i sin biologiska sammansättning. Artsammansättningen och individantalen kan variera stort inom
bara några få år. Anlagda våtmarker har ett ofta ganska typiskt utvecklingsförlopp där
arter avlöser varandra. Naturen är ofta så komplex att vi inte kan dra några säkra slutsatser
och inte heller alltid kan ingripa, när vi tycker att utvecklingen i ett vatten går åt fel håll.
Igenväxning med alger är ett typiskt förlopp som kan komma och gå utan att det alltid
går att förklara varför.
Slutsteget i en våtmarks utveckling är oftast igenväxning och övergång till ett fastmarkshabitat. Även om detta är ett naturligt förlopp, som kan ta allt mellan 10 år och 100-tals år,
vill vi oftast behålla våtmarken i ett tidigare utvecklingsstadium. Särskilt anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet kan snabbt växa igen eftersom de oftast är placerade i näringsrika miljöer. Aktiv skötsel kan dock förlänga en våtmarks livslängd avsevärt.
I det äldre kulturlandskapet fördröjdes en del våtmarkers åldrande och igenväxning genom att den höga produktionen av växter sågs som en resurs och utnyttjades via våtmarksslåtter eller strandbete. Bieﬀekten av detta utnyttjande av våtmarkerna var att det
skapades och vidmakthölls våtmarksmiljöer där vegetationen låstes i ett läge med måttlig
utbredning och stor mångfald. Detta gynnade en stor mängd fågelarter och andra djur
som var vanliga i dåtidens landskap, men som nu försvunnit i och med utdikningar och
sjösänkningar samt minskad hävd.
När vi idag vill återskapa och bibehålla dessa miljöer för att åter få tillbaka eller stärka
populationer av försvunna eller hotade arter så handlar det därför till stor del om att efterlikna de skötselregimer som funnits under lång tid i vår historia. Skillnaden är att vi idag
kan genomföra åtgärder och skötsel med moderna maskiner. Dessa naturvårdsinsatser
är normalt inte lönsamma för markägaren och förutsätter oftast ekonomiskt ersättning
utifrån.
$WWE\JJDGDPPDUPHGROLNDV\IWHQ

Innan man börjar planera för ett projekt är det verkligen mycket viktigt att informera
sig om de olika funktioner och syften som en våtmarksanläggning kan ha. Det ﬁnns alltid för- och nackdelar, vad än man väljer. Syfte, utformning och funktion kan skilja så
mycket som mellan natt och dag. Ingen blir glad av att bli överraskad av svårigheter eller
nackdelar man inte visste om från början. Det är när man fått en tillräcklig helhetsbild
och tagit hänsyn till den aktuella kunskapen inom området, som vi kan hitta de bästa
lösningarna för varje enskilt projekt. Det är alltså inte så enkelt som att bara gräva ett hål
i marken eller att dämma upp ett vattendrag.

Bilden t h visar en extremt ﬂack vall som är lätt att slå av maskinellt. Vallen syns knappt,
och våtmarken, till höger i bild, är tillfälligt torrlagd för skötsel.
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6.2.1. Generella byggråd

När det gäller anläggning av våtmarker är det invallningar och utlopp som är de mest
kritiska och ibland farliga detaljerna i arbetet. I normalfall, utan större hållfasthetsberäkningar, byggs vallar inte högre än 2 m och de placeras inte för nära andra viktiga objekt
i landskapet. Säkerhetsavstånd måste hållas mot vägar och hus och även mot vattendrag.
En vall skall helst smälta in naturligt i landskapsbilden.
Vallar kan med fördel byggas av lerblandade jordar som inte innehåller stora stenar. Ju
större grus- och sandinslaget är, desto sämre blir tätningsegenskaperna. Rena sand- och
grusjordar är också känsliga för erosion, d v s påverkan av regn och vågskvalp. Inblandning med torv eller matjord kan dock göra även sandjordar täta. Däremot riskerar vallar
byggda av enbart torvjord att brytas ner och bli otäta. Det kan även lossna stora avsnitt
vid tjällossningen och ﬂyta bort med stora regn.
Det skall vara lätt att köra på vallen för att möjliggöra en rationell skötsel. Vallen blir
också återpackad och tätare vid varje överkörning med traktor och maskiner. För god
körbarhet bör vallens släntlutning ej överskrida 1 m höjd på 7 m längd (1:7).
För att kunna bli av med oönskad ﬁsk ska det helst gå att tömma dammen. I dammar
med permanent höga ﬂöden använder man nivåbrunnar med löstagbara träplank för att
reglera vattennivån. Om inloppet ger låga ﬂöden på sommaren är det mera lämpligt
att välja rörlösningar, där ﬂexibla ställbara rör ger möjlighet att smidigt justera vattennivån. Utloppets täthet är en riktigt öm punkt och har föranlett kostsamma reparationer
i många anläggningar. Regleringsmöjligheten är en önskvärd detalj för att vi skall kunna
efterlikna naturens egna nivåscheman med högvatten på senhösten och våren, och lågvatten på vintern och sensommaren.

Slingrande inlopp nära markytan ger ﬁna våtmarksmiljöer, men tyvärr är skötseln svår och marken kan
växa igen med träd och buskar.

Svårrensad röröppning mellan stövlarna. Långa rör ut i
vattnet ﬂyter upp, sätter lätt igen och kan lossna. Röret
ska helst ligga under vattenytan.

E
u
b

Böjen på inloppsröret hindrar stora kvistar i bäcken
från att dras in. Det är lätt att dra ut kvistar här.

Rensbrunnen bredvid bäcken skyddar inloppsröret till
våtmarken från igensättning med löv.

E
f

För att undvika underminering av stensatta utlopp
behövs en tätning med duk eller en betongtröskel.

En överfallsbrunn, som står en bit in i dammen är ett
stabilt, men ej reglerbart utlopp.

B
ä

i

En nivåbrunn för utloppet, där brädor kan plockas
ut för att reglera vattennivån. När träet torkar ut blir
brädorna otäta och dessutom svåra att få upp.

En nivåbrunn där röret lätt kan dras upp för tömning
och sättas ned för dämning i utloppsrörets böj. Man
kan nivåreglera genom att använda olika längder.

En modern plastbrunn med ﬂexibelt rör och styrstång
för nivåreglering av låga sommarﬂöden.

Stenbrygga ut till en betongring, som står på en stenbädd och skyddar ett kort böjbart utloppsrör.

Bottenröret kan böjas och ﬁxeras mot stolparna, som
även kan användas för att bygga en brygga.

Stora säkerhetsrör för bräddning kan vid stora ﬂöden
ﬂyta upp när de inte är täckta med jord ordentligt.
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6.2.2. Fosforfälla

Kraven för en bra sedimentationsfälla är desamma som för kvävefällan, men delar av
anläggningen brukar grävas ut till 1-1,5 m djup med syfte att där koncentrera sedimentationen av de större partiklarna. Denna djupare del placeras oftast vid inloppet så att
tyngre partiklar kan sedimentera där. Bygger man avlånga dammar, högst 8 meter breda,
blir underhållet relativt enkelt. Man kan då nå bottnarna med grävmaskin och gräva ut
sedimenten när fördjupningarna blivit fyllda.
För en sedimentationsfälla är dammens kapacitet extra viktig att beräkna korrekt. Är
dammen för liten kan det vid höga ﬂöden rivas loss forsforrika sediment från bottnen och
lämna anläggningen. När man dimensionerar dammen bör man räkna med det högsta
möjliga tillfälliga ﬂödet per dygn och skapa en dammvolym för tre sådana dagars ﬂöden.
Då får man en uppehållstid för vattnet av tre dygn vid högﬂödesperioder, vilket bör vara
tillräckligt för att undvika omfattande ursköljningar.
Grundområden med vattenväxter som anläggs i rät vinkel mot ﬂödesriktningen hjälper
till att bromsa upp vattnet ytterligare.
6.2.3. Kvävefälla

Våtmarker med kväve- och fosforrening som huvudsyfte placeras lämpligen inte för långt
bort från sjö eller hav, som ska skyddas från övergödningens negativa eﬀekter. Kväve- och
fosforfällor kan anses vara en sista barriär och ett sista reningssteg efter alla andra åtgärder
man har vidtagit vid föroreningarnas källa.
Det är huvudsakligen tre saker vi letar efter när vi skall anlägga en kvävefälla: näringsrikt
vatten, fallhöjd för vattnet, och ett läge för dammen som inte är i vägen för det rationella
åkerbruket. Ju mer vatten som rinner och ju högre kvävekoncentrationen är, desto mer
kväve kan vi ta bort i dammen. Om man kan plocka in vattnet på en högre höjd och leda
det till en svacka i landskapet, kan vi dämma istället för att gräva ut stora volymer jord,
vilket blir billigare. Det är också oftast lättare att få en mer naturlig och varierad strandlinje vid dämning jämfört med när en våtmark skapas genom att helt grävas ut.

Figur 10. Utloppet från en nygrävd damm bör för maximal reningsfunktion ﬂyttas så långt
som möjligt från inloppet.
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Utformningen av en damm som skall gynna denitriﬁkationen bör följa några viktiga
grundregler. Vattendjupet får inte bli så djupt att undervattenvegetation inte kan etablera
sig. Ju mer växtlighet desto mer dentriﬁkationsbakterier kan ﬁnnas i våtmarken. Förutom
att gynna näringsreningen gynnas även den biologiska mångfalden i våtmarken om det
ﬁnns gott om undervattensväxter. Ett gynnsamt vattendjup för större delen av våtmarken
ligger ofta mellan 0,7 och 1,5 m.
In- och utlopp skall ligga så långt som möjligt från varandra och en dammform som är
smal och lång är mer eﬀektiv än en rund form. Detta beror på att våtmarken kan riskera
att ”kortslutas” om in- och utlopp ligger nära varandra, så att en stor del av våtmarken
inte nås av det förorenade vattnet. Då minskar reningseﬀekten drastiskt.
Om man råkar ut för ett läge där in- och utlopp av rent praktiska skäl måste ligga nära
varandra, kan man bygga en halvö mellan in- och utlopp så att vattnet tvingas ta en längre
väg genom våtmarken. Även öar och grundområden kan användas för att öka våtmarkens
eﬀektiva yta genom att ge dem en placering som sprider ut det inkommande vattnet så
mycket som möjligt.
Ett problem kan uppstå ibland när utgrävningen ger överskottsmassor, som inte behövs
för byggande av vallar. Överskottsmassorna brukar då slätas ut på omgivande mark för att
döljas i landskapet. Utfyllnad av svackor i landskapet är en annan möjlighet, men ibland
är det då svårt att bibehålla en god markavvattning.
En eﬀektiv långsmal kvävefälla som är anlagd i södra Sverige.
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6.2.4. Våtmark för fåglar

Utifrån kunskap om olika fågelarters krav och vilka arter som är möjliga att få att häcka i
en våtmark i jodbrukslandskapet kan man bestämma placering och utformning. Om man
vill gynna många arter samtidigt, är det nödvändigt att hitta kompromisser med hänseende till utformning och framtida skötsel. Inte alla våtmarksfåglar ﬁnns i själva vattnet. För
många arter är det omgivande mark eller våtmarkens vegetation som är det intressanta
och inte vattenytan. Man kan dela in fåglarna i tre huvudgrupper med olika miljökrav:
Vattenfåglar. De fåglar som häckar och födosöker huvudsakligen i eller alldeles invid
vatten är framför allt: änder, gäss, svanar, doppingar, sumphöns, måsar och tärnor. Dessa
vill ha ganska stora ytor med öppet vatten, mycket undervattens- och ﬂytbladsväxter och
mosaikartad övervattensvegetation. Denna grupp minskar eller försvinner om hög och
ensartad vassvegetation sprider sig över för stora delar av vattenytan.
Grågås.

Strandfåglar. Många arter tillbringar huvuddelen av sin tid på land även om de ibland
födosöker på grunt vatten, till exempel de ﬂesta vadarfåglar, vit stork, gulärla och ängspiplärka. Dessa arter är beroende av att området runt våtmarken hävdas så att det bildas
gräsbevuxna fuktiga strandängar med varierad tuvighet. Det är oftast strandfåglarna som
först försvinner när hävden av ett våtmarksområde upphört.
Vassfåglar. Dessa fåglar är starkt knutna till hög vassvegetation och vissa arter påträﬀas
nästan enbart i vassarna, medan andra arter häckar där, men födosöker på andra ställen.
Exempel är rör- och sävsångare, sävsparv, pungmes, skäggmes, vattenrall, rördrom och brun
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kärrhök. De gynnas av stora sammanhängande partier av övervattensväxter som bladvass
och kaveldun. I igenvuxna våtmarker hittar man nästan bara arter ur denna grupp.
Det ﬁnns många faktorer som påverkar vilka fåglar som trivs i en anlagd våtmark. Några
viktiga faktorer, placerade i ungefärlig ”viktighetsordning” är:
• våtmarkens storlek
• skötsel
• omgivande landskap
• vattennivåvariationer
• strandens utformning och vegetation
• vattendjup, grund och öar
När det gäller fågelvåtmarker är det verkligen så att storleken har betydelse. Ju större desto
bättre. Först vid en vattenyta större än 2 hektar kan man förvänta sig att även mer ovanliga fåglar attraheras av anläggningen. I mindre vatten hittar man nästan alltid de vanligt
förekommande arterna, t ex gräsänder och sothöns. För att en våtmark ska få en extra rik
fågelfauna bör storleken ligga närmare 15-20 hektar. I en stor våtmark ﬁnns mer plats för
ﬂera olika miljöer, vilket ger förutsättningar för ﬂera olika arter att trivas.
Skötseln är mycket viktig för att fågelvåtmarken ska fungera bra. Efter storleken är skötseln den viktigaste förutsättningen som måste uppfyllas om fåglarna ska trivas. Utan skötsel havererar våtmarken mycket snabbt och efter endast några få år kan våtmarken ha
förlorat det mesta av sitt värde för fågelfaunan.
Landskapet och typ av markerna som ﬁnns runt våtmarken är en mycket viktig och ofta
förbisedd faktor som påverkar fågellivet i stor utsträckning. Sammanhängande välhävdade gräs- och betesmarker bildar de mest värdefulla miljöerna för ﬂera arter av våtmarksfåglar. I dessa biotoper häckar i stora delar av norra och centrala Europa t ex storspov,
tofsvipa, gulärla, rödbena och enkelbeckasin. I sydvästra Europa häckar t ex kohäger som
gärna födosöker på betade strandängar. Runt nästan hela Medelhavet kan man hitta den
sällsynta rödvingade vadarsvalan i och kring välhävdade grunda våtmarker. Rödspoven
ﬁnns främst i östra Europa utmed stora öppna våtmarksytor utan träd. Den har minskat
kraftigt i takt med att strandängarna växer igen.
Ligger det åkrar alldeles intill våtmarken är det en fördel för fågellivet om man kan inrätta
gräsbevuxna skyddszoner som är minst 6-8 m breda. Därigenom kan man minska transporten av näringsämnen och bekämpningsmedel till vattnet. I denna zon på gränsen till
åkern kan några tofsvipor och kanske ett par strandskator eller sånglärkor häcka.
Riktigt bra fågelvåtmarker ska ligga öppet i landskapet utan intilliggande skog eller större
solitära träd. De ﬂesta vadarfåglar drar sig för att häcka nära skog där predatorer får bra
utsikt över området och kan sitta i träden och spana efter bon och ungar. De som trots allt
häckar förlorar oftast sina ägg och ungar till kråkfåglar och andra borövare. Utkikspunkter över 1,5 m höjd inom 70-100 m från strandängar är direkt olämpliga.
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En mosaik av tuvor och kortsnaggade områden liksom omväxlande blöta och torra partier
ger möjlighet för ﬂera olika arter att trivas. Sambete med olika djurslag, alternativt årlig
slåtter med efterbete, brukar ge ﬁna resultat.
Den så viktiga strandzonen, d v s området där vatten och land möts, är en av de viktigaste
miljöerna i en fågelvåtmark. Det intressanta området kan sträcka sig en bra bit upp på
stranden där marken är så gott som helt vattenmättad och ner till ett par tre decimeters
vattendjup. Här är produktionen av småkryp, t ex i vattnet levande insekter, mycket hög
och ﬂera olika fröproducerande växter trivs också här. Bland fåglarna är det framför allt
änder och vadarfåglar som trivs i detta område. För att maximera den produktiva strandzonen bör fågelvåtmarkernas stränder vara ﬂacka och genom viss ﬂikighet även så långa
som möjligt.
Många rovdjur som mink, räv, grävling och igelkott samt lösspringande katter och hundar kan ta fågelungar och ägg, och därmed spoliera många häckningar. Öar kan ge skydd,
men bör ha ett minsta avstånd till land på 20-30 meter för att fåglarna ska känna sig trygga. Ön ska byggas med ﬂacka slänter av samma skäl som gäller för strandzonen. Stranden
blir då en ﬁn miljö för vadarfåglar, och änderna kan lätt ta sig upp. Ön bör vara platt och
krönet ligga ca två decimeter över högsta vattennivån.

Betade strandängar kan ge ﬁna gräsmarker med tuvor i varierande höjd. Denna kvävefälla
omges av gräsmarker betade av får, där exempelvis tofsvipan kan häcka.
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6.2.5. Utjämning

Utjämningsmagasinets största skillnad mot andra dammar är att de stora ﬂödena i utloppet styrs upp på annat sätt. Vattennivån i dammen ska först stiga och de extra mängderna
vatten inte lämna anläggningen förrän ﬂödena åter har minskat. Man kan lägga ﬂera
utloppsrör i olika höjder för att åstadkomma en dynamisk uppdämning med ökande
utﬂöde. Anläggningen kan i princip kombineras med nästan alla andra tänkbara syften.
Man skall dock inte utforma den alldeles för inbjudande för häckande vattenfåglar, då
fågelbon lätt kan bli dränkta vid höga ﬂöden.
6.2.6. Viltvatten

Anläggandet av viltvatten har relativt lång tradition i hela Europa, och det främsta syftet
är att skapa jakttillfällen på änder. Skötseln innefattar t ex uppsättning av knipholkar eller
iordningsställande av häckningsplatser för gräsänder. Ett viltvatten ligger många gånger
utmed skogsbryn, i gläntor eller omgivet av mindre planteringar på slätten. Det ger skydd
och vatten till små och stora djur och ibland ﬁna förutsättningar för några fågelarters
häckning. Man planterar inhemska låga trädarter eller buskar, men på delar av strandlinjen bör det växa gräs som kan betas eller slås av.
I mindre viltvatten omgivna av träd och buskar bör man inte anlägga häckningsöar. Risken för att det bildas täcken av alger och ﬂytbladväxter blir större i anläggningar där
vinden inte kommer åt vattenytan. Träd och buskar skapar redan lä vilket förstärks av
eventuella öar. Istället kan man satsa på att använda en ﬂotte som kan dras ut och in och
utformas som en liten naturlig ö.
Anlagt viltvatten i Mellansverige.
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Att äta kräftor hör till ovanligheterna i Europa men är populärt i Sverige, där man anlagt
många dammar för odling av kräftor. I centrala och östra Europa ﬁnns en lång tradition
av att anlägga ﬁskdammar och ﬁske i dammar är en mycket utbredd fritidssyssla i hela
Europa. Går det att kombinera kräft- och ﬁskodling med hög biologisk mångfald?
Kräftor är allätare som lever både på växter och småkryp. De trivs i syrerika vatten med
bra pH-värde. Blir det för många kräftor i en damm blir det ingen mat över till andra
organismer och den biologiska mångfalden blir fattig. I dammar med relativt få kräftor
kan däremot vegetationen och smådjuren utvecklas riktigt bra. Kräftdammarnas botten
utrustas med skyddande sten- eller tegelrösen, där kräftynglen kan hitta skydd för t ex
ﬁsk eller fullvuxna individer av sin egen art. När det ﬁnns både kräftor och ﬁskar i vattnet
blir faunan med smådjur ännu mer utarmad och i princip inget blir över för andra arter.
Groddjuren kan slås ut helt när rommen äts upp av kräftorna och ynglen av ﬁskarna.
Ett ﬁskevatten är kanske det artfattigaste av alla inriktningar för dammar. Fisken bökar i
bottenslammet efter insektslarver och försvårar därmed för växterna att rota sig, inte minst
genom grumling av vattnet. Särskilt karpﬁskar grumlar upp mycket och gör våtmarken
artfattigare. Fiskar tär mer än någon annan art på småkrypen i vattnet. Det blir helt enkelt
inget över till andra, när ﬁsken härskar året om och har förmåga att massföröka sig.

6.2.8. Bevattning

Även om huvudsyftet är att använda vattnet till bevattning av grödorna på fälten, kan
bevattningsdammen utformas så att den får ﬂer funktioner. Nästan alla former av dammar kan nämligen användas till att vattna jordbruksgrödor med. Nivåsänkningen orsakad
av vattenuttag är oftast positiv och liknar den naturliga avdunstningen på sommaren.
Stranden får genom dessa störningar en mer varierad växtlighet. När vattnet pumpas ut
över åkrarna, utnyttjas dessutom dess näringsämnen där de gör bäst nytta. Än viktigare är
att bevattningen under torrperioder säkerställer att den lagda gödningen kan utnyttjas av
växterna. Annars kan efter långvarig torka och plötsliga regn urlakningen av outnyttjad
gödsel bli till ett stort miljöproblem.
Bevattningsdammar som grävts med enbart vattningssyfte är tyvärr ofta mycket djupa
och branta i kanterna. De kan bli farliga för barn och klövvilt, men har också en mer ensartad växtlighet utmed stranden. Med förhållandevis små grävningsinsatser skulle många
bevattningshålor kunna förvandlas till biologiskt rikare och säkrare våtmarker.
6.2.9. Små våtmarksmiljöer och grodvatten

Öppna diken och vattenfyllda eller fuktiga svackor bildade förr i tiden ett nätverk av
livsutrymmen för många arter. Både växter och djur fann då reträttplatser under ogynnsamma perioder för att senare få chansen att åter sprida sig över stora områden. Landskapet var vildare och mycket ojämnare jämfört med idag. När diken rensas eller nya grävs,
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varför inte låta variera strandlutningen något? Vem har sagt att båda dikessidor måste
grävas med samma lutning?
Landskapets mosaikartade mångfald har varit grunden för livskraftiga populationer. I
mer ensartade landskap återﬁnns många växter och smådjur enbart i små bestånd på
isolerade platser, och hur det går med den långsiktiga överlevnaden vet vi förhållandevis
lite om. Därför är skydd och skötsel av småbiotoper som källor, kärr, märgelgravar, lertag,
bäckraviner eller fuktsvackor i anslutning till bäckar viktigare än vi kanske vill tro. Och
därför är det också värdefullt när det tillkommer nya mindre vattensamlingar eller fuktiga
platser, som minskar avståndet mellan de isolerade fuktbiotoperna i närheten. Fiskfria
småvatten för salamander och grodor grävs numera även av intresserade privatpersoner
och helt utan statliga stöd. Många har upptäckt att man till en rimlig kostnad kan göra en
stor och spännande insats för den biologiska mångfalden. Även när man planerar för nya
större våtmarksanläggningar, kan det vara klokt att komplettera med några grunda, tidigt
på året varma och ﬁskfria grodvatten i närheten.
En sådan liten vattensamling eller fuktsvacka med ett rikt djur- och växtliv, bör vara minst
50-100 kvadratmeter stor. I norra Europa skall platsen hållas fri från höga buskar eller
träd, som kan skugga vattnet och fördröja vattnets uppvärmning på våren. I södra Europa
däremot kan det vara bra med skuggning för att undvika överhettning av vattnet, som
bl a lätt kan leda till syrebrist. Större växter som vass och kaveldun kan ﬁnnas där till viss
del, men får inte erövra hela ytan. Ett stort antal djur och växter kan utnyttja sådana små
pärlor i landskapet. De fyller sin funktion oavsett om de torkar ut ibland eller håller en
vattenyta året om.
Hane av mindre vattensalamander.
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Utformningen av stranden och dess närmaste omgivning är helt avgörande för hur man
senare lyckas med den planerade skötseln av våtmarken.
Om man anlägger uddar och vikar kan strandlängden mångdubblas jämfört med om
strandlinjen är rak. Det innebär ﬂer växter men även ﬂer smådjur i och nära vattnet, vilket
bland andra födosökande fåglar kan dra nytta av. Men överdriver man detta till den grad
att man inte kommer åt för maskinell avslagning med traktor blir risken stor för etablering av träd och den extra långa stranden gör ingen nytta längre.
Skall våtmarksområdet kunna slås av, måste stora stenar avlägsnas och jorden jämnas till.
En ﬂack strand som kan torrläggas med hjälp av nivåreglering blir lätt och säker att köra
på med en slåttermaskin. Den svaga sluttningen skall helst fortsätta ända ned till 70 cm
vattendjup, som också är kaveldunens utbredningsgräns mot djupare vatten.
Det är värdefullt om det ﬁnns öppna diken bakom vallar så det blir torrare och lättare att
köra där. Avståndet till vallbasen måste dock vara minst 3 meter för att skydda vallen och
få stabila körmöjligheter. Uppe på vallen skall det vara ﬂackt och lätt att köra. Uppväxt
av träd måste under alla omständigheter undvikas, då rötterna med tiden riskerar att
underminera vallen.
Dammar med litet vattendjup eller översilningsområden bör alltid kombineras med ett
system som möjliggör uttorkning under sensommaren. Anläggningar med grunt vatten
kan nämligen invaderas av stora vattenväxter som t ex kaveldun. Upptorkningen i dammen inför slåtter eller bete kan underlättas av breda ﬂacka diken, som sammanför utströmmande vatten till den lägsta punkten.
En mycket värdefull skötselmetod är att hålla stranden öppen med hjälp av betande djur.
Även djuren kräver en jämn och ﬂack strandzon för att våga sig ner i vattnet. I anlagda
vatten får man inte glömma att djuren också måste beredas möjlighet att bege sig upp på
torrare marker, som eventuellt kan byggas upp om det ändå blir schaktmassor över. Även
betade marker kan behöva mekanisk putsning då och då och bör utformas lika körvänliga
som områden för avslagning med slåttermaskin.
I vissa fall planteras träd och buskar för att utveckla dammens karaktär som viltvatten.
Eftersom det ändå skall planteras, slarvas det då ofta med att jämna till schaktmassorna
ordentligt. Man måste ha i åtanke att planteringen kan slå fel. I stället för buskar och träd
får man kanske ett hav av två meter höga tistlar och nässlor. Att slå dessa i oländig terräng
är inte lätt.
En mycket viktig sak att tänka på redan vid anläggandet är att se till att man på ett enkelt
och smidigt sätt kan reglera vattenståndet i våtmarken, helst med möjlighet att tömma
den helt. Genom att variera vattenståndet kan man i vårt moderna, hydrologiskt manipu-
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lerade jordbrukslandskap efterlikna en naturlig vattenregim i våtmarken. Grundregimen
för en våtmark i centrala och norra Europa bör vara högt vattenstånd på vår och höst, lägst
under sensommaren och lågt även under vintern. Vattnets nivåförändringar är egentligen
helt naturliga. Sommarens uttorkning följs av höstens högﬂöde. När landskapets vatten
fryser på vintern sjunker våtmarkens vattennivå igen för att åter stiga kraftigt på våren vid
snösmältning och ökad nederbörd.
Genom att variera vattenståndet motverkar man att problematiska igenväxningsarter som
bladvass och kaveldun, sprider sig alltför mycket. Vid ett konstant vattenstånd över året
anpassar sig dessa arter nämligen och kan eﬀektivt sprida sig ut på djupare vatten med
sina underjordiska utlöpare. Genom att variera vattenståndet med en halvmeter eller mer,
stressar man dessa växter och djuputbredningen brukar inte bli lika kraftig.
Lågt vattenstånd på vintern gör att isens verkningar på den problematiska vegetationen kan bli större. Tjälen kan också hjälpa till genom att skada rötter och jordstammar,
framför allt på bestånd som normalt växer på lite djupare vatten eftersom växternas rötter
ligger ytligare där. Dessutom minskas drunkningsriskerna vid skridskoåkning om vattendjupet är lågt på vintern. Lång isläggning och kanske t o m bottenfrysning får också bort
ﬁsk från våtmarken.
Högt vattenstånd på våren gör att vassarterna tvingas producera längre strån innan de
når över vattenytan, vilket förbrukar mycket energi och därmed också minskar djuputbredningen.
Lågt vattenstånd på sensommaren gör att betesdjur kommer åt större områden av våtmarken. Samtidigt blir de blottade dybottnarna ﬁna rastlokaler för höstﬂyttande vadarfåglar i augusti och september.
Högt vattenstånd under hösten minskar bland annat risken att fröspridda plantor av
vass och kaveldun överlever.
En annan viktig aspekt är att lågt vattenstånd på sommaren och vintern kan ge förutsättningar för att buﬀra höga vår- och höstﬂöden, vilket kan minska extrema översvämningar
på åkrarna.
Det ﬁnns några skillnader mellan Europas olika klimatzoner. I södra Europa är den hydrologiska variationen oftast större än i norr. När nästan all nederbörd kommer på vinterhalvåret och somrarna är torra, påverkas de stora ﬂoddeltan i norra Medelhavet liksom
många tillfälliga våtmarker i söder. Blötläggning och fullständig torrläggning är här klimatets ständiga följeslagare.
I torra områden utan regn på sommaren kan det vara en rimlig strategi att försöka hålla
kvar vattnet så länge som möjligt under den torra årstiden. Men en bra grundregel är att
ändå försöka efterlikna den för platsen naturliga hydrologin så mycket som möjligt.

Arbetsresultatet blir både billigare och bättre med stora
maskiner. Redan från början måste skötseln planeras.

En ﬂack strand underlättar både för betande djur och
för skötsel med maskiner.
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När vallslänter är för branta kan maskiner med hydraularm bli sista utvägen.

Bränning är en skötselmetod som är bra för fågellivet
men farlig och svår att organisera.
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En fågelsjö med ﬁn växtmosaik, bl a bladvass, Vyn två
år efter anläggningen. Sjön kan dock inte tömmas och
marken runt omkring kommer att växa igen.

Samma vy fem år senare. En stabil låg vattennivå och
avsaknad av skötselmöjligheter har lett till en snabb
igenväxning med bladvass och bredkaveldun.
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Nötdjurs klövtramp sliter på växternas rötter, vilket
skapar en ﬁn öppen grässtrand, till glädje för fåglarna.

Även hästar trivs vid vattnet och betar gärna. Sambete
med får kan ge ännu bättre resultat.

Fårbete kring dammar fungerar bra om det ﬁnns torra
platser invid.

För mindre ytor kan man i stället för bete sköta stranden med hjälp av en slåtterbalk monterad på en röjsåg.

Stränder utan skyddszon och med branta dikesslänter
läcker ofta mycket näring. Täckdiken bör sammanföras
i större och färre antal rör innan de släpps ut till vattnet.

Breda skyddszoner av gräs kan lätt slås av, men det bör
ändå ﬁnnas plats för ris och stenhögar, som ger bostäder för groddjur och insekter.
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Vi hoppas att denna bok kan förmedla lite av vår fascination över vattnet i landskapet,
dess betydelse och historia, samt vad man kan göra för att bevara och förbättra vattenmiljöer i Europa.
Det ﬁnns fortfarande mycket att göra, men det ﬁnns också framsteg att vara glad över.
Ska generationen efter oss också få uppleva rikedomen med rent vatten i våra landskap
och det myller av liv som kan ﬁnnas i vattenmiljöer, krävs det ännu större ansträngningar
vad gäller skydd, skötsel och anläggning av våtmarker i så gott som hela Europa. Olika
regioner har sina egna problem och sina speciella möjligheter, men det ﬁnns många gemensamheter och förutsättningar för att dra lärdomar av varandras erfarenheter.
Har man inte möjlighet att själv göra direkta åtgärder kan man hjälpa till genom att
väcka intresse för våra vattenmiljöer. Som så ofta är barn extra tacksamma att undervisa i
naturen i allmänhet och när det gäller vatten i synnerhet. Låt våra barn uppleva hur det
känns när en trollsländelarv kryper i handen. Låt deras ögon leta efter ”märkliga” småkryp
i nätet efter en håvning i vattnet. Ta med dem på en ”grodkonsert” en stilla vårkväll. Låt
dem upptäcka och leka med kaveldunens cigarrformade fröställningar.
Barnens upptäckarglädje och entusiasm är tacksam och en belöning i sig att uppleva.
Dessutom har du kanske sått ett frö till ett kommande yrkesval. Det kommer alltid att
behövas människor som försvarar naturen och vill arbeta med vatten.
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I förgrunden till vänster syns veketåg, till höger
igelknopp, i mitten svalting och där bakom bredkaveldun. Störning genom växlande vattennivåer
ger oordning med stor biologisk mångfald.

