
Uppföljning anlagda våtmarker i 

Kalmar län 2015-2020

-Metodutveckling okulär fältbesiktning 
samt effektuppföljning av ett antal utvalda 

anlagda våtmarker
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Bakgrund

• Sent 1800-tal

• Industrialismen startade-

migration till städer

• Befolkningsökning

• Ökad matproduktion

• Sjösänkning

• Dränering av våtmarker

• Fördjupning och rätning av 

vattendrag

• Konstgödsel
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Våtmarker- multifunktionell roll i landskapet

Framförallt bromsas vattenflödet!

• Vattenrening bl a från närsalter

• Minskar översvämningsrisker vid 
skyfall

• Vattenmagasinerande vid torrperioder

• Bidrar till biologisk mångfald

• Del i grundvattenbildning
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Miljöproblem

• Övergödning Östersjön

• Syrebrist

• Igenväxning

• Algblomningar

• Habitatförlust av våtmarker 
ger minskad biologisk 
mångfald

• Minskad 
vattenmagasinering och 
grundvattenbildning…osv

SMHI

Nodularia Spumigena

Hydrotekniska sällskapet 3 februari 2021           Eva T Hammarström



Våtmarkers näringsavskiljning

Illustration: Karin Johannesson
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Syfte med detta Sverige –unika projekt; 

mätningar på ”in situ”-anlagda våtmarker 

• Att genom flödesbaserad
provtagning av in- och utflöde 
utvärdera anlagda våtmarkers 
näringsavskiljning i sydöstra 
Sverige

SMHI. Årsmedel mellan 1991-2013
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Varför sätta igång detta projekt? 

• Nationellt bristfällig uppföljning

• Kalmar län; sämre fungerande 
våtmarker enligt modelleringar 
från sydväst

• Ingen effektuppföljning genomförd 

hittills

• Kostnad: ca 100 miljoner på att 

anlägga våtmarker i länet

Foto: Jens Ratcovich
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Sexårigt projekt ”Uppföljning anlagda våtmarker i 

Kalmar län” 2015-2020

Projektet i sin helhet är indelat i fyra steg (finans för tre)

• Steg 1-Metodutveckling för okulär fältbesiktning samt 

urval av representativa anlagda våtmarker i Kalmar län. 

Genomfördes hösten 2015- våren 2016.

• Steg 2-Upphandlingar samt installering av automatiska 

flödesprovtagare. Under 2016.

• Steg 3-provtagning och analyser samt utvärdering nov 

2016-april 2020. Slutrapporteras dec 2020. Kortversion 

slutrapport (ca 30 sidor) maj 2021.                            

(Steg 4- Restaurering och fortsatt provtagning (2021?))
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Anlagda våtmarker i Kalmar län

• Uppstart 
våtmarksanläggande 1995

• Ca 380 anlagda våtmarker 
under åren 1995-2011

• Ca 750 ha våtmarksareal
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Första urvalet för fältbesök

• Fokus representativitet

• Spridda över hela länet

• Främst lokaliserade i 

jordbrukslandskap men även i 

skogsmiljö

• Varierande huvudsyfte-främst 

närsaltsretention

• Varierande utformning  alltså 

olika våtmarkstyper

Urval från ca 380 till 84 våtmarker 

för fältbesök
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Digital genomgång av 84 våtmarker 

innan fältbesök

• GIS

• Placering och utformning 
(minst 2% våtmarksyta i 

förhållande till tillrinnings-

området)

• Avrinningsområde och dess 

karaktär (minst 70% åker mark i 

tillrinningsområdet)

• Jordbruksverkets databaser

• Info om bidrag och konstruktion
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Okulär fältbesiktning av 84 våtmarker

Enligt utarbetat fältprotokoll tittas bl a på:

• Vegetation och utformning- Indikator för potentiell 

näringsretention och hydraulisk effektivitet

• Skötsel; risk för kanalisering, rensat sedimentationsdel?

• Andra indikatorer; Ledningsförmåga (Konduktivitet) 

Grumlighet (Turbiditet), Färgtal- främst humöst material

• In- och utlopp
Foto: Jens Ratcovich
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Andra urvalet för provtagning

• Tydligt in- och utlopp

• Geografisk spridning

• Representativt till 70-75%-
visade multivariatanalys

Tjugo våtmarker passade in i denna 

beskrivning. Därefter föll ett antal bort 

av andra orsaker. Ambition minst 9 våtmarker!

Fem våtmarker sållades slutligen fram 

av de 84 som fältbesökts
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Fem våtmarker blev det! Samt en 

fosfordamm…

• Sex st bilder på de det 
blev samt kort 
presentation
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Vad har gjorts i steg 2? År 2016

• Upphandlingar 

under 2016;

• Inköp 

automatiska 

flödesprovtag

are ISCO från 

MJK, våren 

2016. 

dataprogram 

Flow-link.
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Vad har gjorts i steg 2? År 2016 

• Emåförbundet installerade 

flödesprovtagarna på plats
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Vad har gjorts i steg 3? År 2017-2019

Veckoprovtagning och provanalyser under 

tre års tid varje vecka; Tot-N, Tot-P, NO2, 

NO3, NH4, fosfat, pH, temp, färg, 

konduktivitet, turbiditet, suspenderat 

material-Ppart, regnmätning lokalt….enl

svensk standard…Flowlink-data matas ut

gjordes av SYNLAB med anställd 

stationerad i länet som tar in vattenprover 

varje vecka, som rapporterar regelbundet in 

till Länsstyrelsen vid problem eller för annan 

info kring provpunkter, utrustning m.m
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Samarbete med Högskolan i Halmstad

• Oändlig mängd med data-hur lösa detta? 

Flödesdata/min, provanalysdata/vecka, 

Fältprotokoll per provtagningstillfälle/vecka

• Ett samarbete inleddes med Högskolan i 

Halmstad under hösten 2018-2019. 

Doktorandens utvärdering av metod och 

provtagningar avrapporterades på en 

slutkonferens 22-23 okt 2020 samt genom 

en skriven slutrapport klar 31 oktober 

2020.
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Frågeställningar i projektet

• Hur fungerar länets anlagda våtmarker 
för näringsavskiljning (N o P)?

• Frivilligt anlagda samt hur ser skötseln 
ut över tid?

• Modellering på fel grunder-t ex olika 
nederbördsförhållanden, halva 
nederbördsmängden i Kalmar län (ca 
500mm/år) mot västra sidan (ca 
1000mm/år).
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Resultat

• Att Kalmar läns anlagda våtmarker fungerar 

bättre än väntat både avseende kväve och 

fosfor. Mest förvånande avseende kväve-med 

längre torrperioder och större flödestoppar

• Kostnads- och tidskrävande unikt in situ-

uppföljningsprojekt men väldigt lärorikt och 

mycket regionala nya data att göra beräkningar 

på (endast 12 av 19 mätpunkter bedömdes)-

samt kopplas till okulär fältbesiktning!! Otydliga 

samband dock!
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Hur går vi vidare framåt?

• Hur ska anlagda våtmarker följas upp och hur 

miljöövervaka vatten i landskapet? Så att man….

• ….optimerar våtmarkers placering, design och 

skötsel i förhållande till jordbruksmarken

• …..uppnår miljökvalitetsnormer för vatten och bra 

vattenkvalitet. Se t ex Östersjön…

• Hur väl fungerar samarbete gällande nationell 

miljöövervakning mellan Naturvårdsverket och 

Havs- och vattenmyndigheten? Vilken roll har 

Jordbruksverket gällande våtmarksuppföljningen?
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Foto: Eva T Hammarström
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Foto: Susanne Forslund
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Tack till samarbetspartners- finansiärer 

och experter

• Havs- och vattenmyndigheten

• Jordbruksverket

• Länets kommuner

• Markägare, lantbrukare

• Högskolan i Halmstad-Våtmarkscentrum i 

Halmstad

• Linnéuniversitetet, Linköpings universitet

• Konsulter som MJK, Emåförbundet och 

SYNLAB



Tack till: Jens R, John-John, Josefin, Jan Sannestam samt alla engagerade konsulter…mfl
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Foto: Susanne Forslund
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Tack!

Foto: Jens Ratcovich
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