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Inledning 
 
Från mitten av 1800-talet fram till 1950-talet torrlades stora delar av landskapet i Örebro län. 
Syftet var att få mer odlingsbar mark till den växande befolkningen. Expansionen av jordbru-
ket gav Sverige en fördel som välfärdsstat, men skedde på bekostnad av några av våra mest 
artrika naturmiljöer – våtmarkerna. Torrläggningsepoken resulterade i att mellan 90-95 % av 
södra Sveriges våtmarksareal försvann. Den biologiska mångfalden utarmades i landskapet 
och många förr ganska vanliga arter dog ut lokalt eller blev sällsynta och sårbara. Några av de 
artgrupper som drabbats hårdast är grod- och kräldjur, fåglar och insekter.  
 
Idag är behovet av odlingsbar mark mindre, och det finns möjlighet att återskapa några av de 
värdefulla våtmarkerna. För att häva förlusten av biologisk mångfald krävs dock omfattande 
åtgärder. Genom det svenska miljömålsarbetet finns det resurser som kan bidra till att samla 
sådana insatser. För arbetet med våtmarker berörs exempelvis miljömålen Ett rikt odlings-
landskap, Ett rikt växt- och djurliv och främst Myllrande våtmarker. Riksdagen har tagit be-
slut om att det i hela landet ska finnas våtmarker av varierat slag, med bevarad biologisk 
mångfald och kulturhistoriska värden. Dessutom ska hotade arter ha möjlighet att sprida sig 
till nya lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga popula-
tioner säkras. Förlusten av biologisk mångfald ska hävas, och ändå ska jordbruksnäringen ha 
möjlighet att överleva och drivas på ett hållbart sätt. I de regionala miljömålen för Ett rikt 
odlingslandskap och Myllrande våtmarker har det fastställts att det i Örebro län ska ha anlagts 
eller återställts 500 hektar våtmark och 120 småvatten i odlingslandskapet senast år 2010. 
Våtmarksarealen ska täcka in en variation av våtmarkstyper. De 120 småvattnen ska inriktas 
mot biologisk mångfald och vara mindre än 1 hektar. Dessutom ska förlusten av biologisk 
mångfald vara hejdad senast år 2010. För att nå de regionala delmålen krävs att 63 hektar våt-
mark och 30 småvatten årligen restaureras eller anläggs fram t.o.m. 2010. Arealmålet kan nås 
genom att fördela miljöersättningar i samma takt som under perioden 2002 t.o.m. 2006. För 
att nå målet med antalet småvatten krävs emellertid särskilda och riktade satsningar. Den fort-
satta inriktningen bör även fokusera mer på våtmarkernas kvaliteter i landskapet. 
 
Ett redskap för prioriteringar av våtmarker och småvatten ges i denna handlingsplan i och 
med begreppet värderingsgrunder lanseras. Värderingsgrunderna utgår från att det finns ett 
behov av att kunna bedöma och värdera en våtmark utifrån dess kvaliteter på ekosystemnivå, 
liksom dess miljö-, natur- och kulturvårdsnytta. De kan även ingå i miljömålsuppföljningen. 
 
Målsättningen med denna handlingsplan är att presentera ett ramverk för hur Länsstyrelsen i 
Örebro län kan arbeta vidare för att uppfylla de regionala delmålen avseende våtmarker och 
småvatten i odlingslandskapet. Handlingsplanen utgör en del i ett större arbete med att utfor-
ma en våtmarksstrategi för hela länet, vilket ska genomföras under 2007. Syftet med planen är 
att ange hur den biologiska mångfalden ska bevaras samtidigt som odlingslandskapets gene-
rella natur- och kulturvärden ska kunna stärkas. 
 



 
 

 

Bakgrund 
 
Våta marker i landskapet 
Ordet ’våtmark’ är ett samlingsbegrepp för olika våta marker i landskapet. Här ingår exem-
pelvis våta periodvis översvämmade gräsmarker invid vattendrag och sjöar, mossar och my-
rar, kärr, dammar och gölar, liksom våta markskikt i sumpskogar. Variationen bland de olika 
våtmarksslagen är stor, och det stämmer också för deras respektive yttäckning. Mossar och 
myrar kan vara milsvida, medan små källdammar och kärr kan täcka så lite som bara några 
tiotals kvadratmeter. 
 
Våta marker i odlingslandskapet kan delas in i olika kategorier. I denna handlingsplan har 
utgångspunkten varit att använda en modell som fungerar praktiskt och som tydligt skiljer på 
de olika typer som är vanliga ur ett anläggnings- och restaureringsperspektiv, liksom vilka 
ekologiska förutsättningar de ger. Dessa redovisas nedan.  
 
Våtmarker Våtmarker täcker ofta stora ytor, speciellt i slättbygder och under högvatten-

stånd; med eller utan vattenspegel under högsommaren; rikligt med vegetation. 
Försörjs ofta med vatten av tillrinnande vattendrag från ett större avrinningsom-
råde; vattnet flödar igenom våtmarken och vidare, ofta mot ett större uppsam-
lande vattendrag. Våtmarker är effektiva för att låta stora vattenmängder stanna 
upp, sedimentera och lämna från sig t.ex. kväve, fosfor, partiklar, etc. De är ock-
så solbelysta och varma, vilket ger hög produktivitet. Näring omvandlas till bi-
omassa, kväve till kvävgas. Lockar till sig stora mängder fåglar, såväl rastande 
som häckande. Våtmarker är rika på flora och fauna som är anpassade till öppet 
vatten med rikliga mängder stora rovdjur (fisk, fåglar, etc.) och rymmer arter 
som ofta många arter som lever i vattendrag. Även mindre vattensamlingar i 
landskapet kan klassas som våtmarker om de har genomrinning och ovan nämn-
da ekosystemkaraktärer.  

 
Källor/kärr Källor och kärr är vattensamlingar med ett enkelriktat men rikligt flöde. Känne-

tecknas av att grundvatten tränger upp och fyller en sänka, ofta i sådan mängd 
att vattnet flödar ut och bildar en bäck. Källmiljöer liknar ofta småvatten till 
strukturen, men skillnaden i ekosystem och funktion är ofta avsevärd. Källvatt-
net är ofta näringsfattigt och kan vara kallt. Dessutom skapar det stora flödet ge-
nom sitt utlopp en kontakt mellan vattensamlingen och omkringliggande vatten-
drag, vilket kan bidra till att vattendragsfauna etablerar sig. Dessa karaktärs-
egenskaper gör att arter som är bättre anpassade till småvatten ofta skyr källmil-
jöer. Dessutom är de ofta för kalla och näringsfattiga för rent våtmarkslevande 
arter. Om källor mynnar på flat mark, flödar långsamt och för med sig kalk från 
berggrunden kan de bilda rikkärrsmiljöer, vilka är särskilt viktiga för t.ex. växter 
och landlevande snäckor.  



 

 
Småvatten Småvatten är ofta mer avgränsade än de flesta andra våtmarker, och brukar sä-

gas ha en yta mindre än 1 hektar och vanligtvis ännu mindre. Karaktäristiskt för 
dessa miljöer är att de saknar genomrinning och därför utgör isolerade system. 
Vattnet tillförs istället från nederbörd, ytavrinning och i vissa fall från grundvat-
ten, och det kan vara stor skillnad i djup under hög- och lågvattenstånd. De mest 
produktiva småvattnen är solbelysta, ofta med en bård av träd eller buskar i 
nordläge och omges av en mosaik av gräsmarker och lövskog. I sådana dammar 
och gölar är vegetationen riklig och artrik, och artrikedomen bland djurplankton 
och evertebrater är ofta anmärkningsvärd. Produktiviteten styrs av bl.a. närings-
tillgång och solinstrålning/temperatur, och påverkas därför mycket av omkring-
liggande terräng. Det ekosystem som finns i småvatten enligt denna definition 
har ofta en hög andel arter som är högt specialiserade till denna miljö och av-
saknaden av större rovdjur som fisk, kräftor, fåglar och vattendragslevande fau-
na. Etablering av sådana inslag, antingen genom naturliga skeenden eller genom 
människans försorg, slår snabbt ut artmångfalden och utarmar ekosystemet. I 
och med att småvatten inte har genomrinning har de ofta en kortare livslängd än 
många andra våtmarker. Hävd som bete och slåtter, liksom slagning av uppskju-
tande växtlighet, håller miljöerna öppna och förhindrar igenväxning. 

 
För det fortsatta arbetet med att vårda, restaurera och nyskapa våtmarker och småvatten i Öre-
bro län, är det angeläget att ovanstående definitioner används för att skilja på olika typer av 
våtmarker. Innehållet i det följande av denna handlingsplan bygger uteslutande på detta. Fo-
kus läggs dessutom på våtmarker och småvatten, eftersom dessa två miljöer är de vanligaste i 
odlingslandskapet och därför föremål för miljösatsningar. 
 
 
Våtmarker förr och nu 
Örebro län är våtmarkernas och de många sjöarnas land, med tydligt avgränsade skogsland-
skap och slättbygdslandskap. Tvärs över länet skär också den biologiska norrlandsgränsen, 
som markerar övergången från nemoral till boreal zon. På slättbygden, det som numera till 
största delen utgör odlingslandskapet, fanns ända fram till modern tid enorma ytor med våt-
mark. Efter ca 200 års sjösänkningar, dikningar, och dräneringar återstår idag bara mellan 5 – 
10 % av den våtmarksareal som fanns före år 1800. Landskapet har blivit torrare, och växt- 
och djurlivet – den biologiska mångfalden – har utarmats.  
 
I Sverige har vi få naturliga våtmarkslandskap kvar. Inte ens under år med kraftiga översväm-
ningar går det fullt ut att föreställa sig hur det gamla våtmarkslandskapet såg ut. Detta beror 
mycket på att en så stor del av landskapet i slättbygderna omfattas av täckdikning och mark-
avvattning. Att restaurera ett helt våtmarkslandskap fullt ut innebär därför att ett helt område 
skulle behöva befrias från all dränering, vilket ter sig som en omöjlighet. Återskapande av 
våtmarker genomförs idag därför ofta med vallning och uppdämning av vattenytor, vilket är 
ett både onaturligt och ohistoriskt tillstånd.  



 
 

 

 
Naturliga våtmarkslandskap, dvs sådana som inte dikats ut eller reglerats, finns fortfarande 
kvar på sina håll i Östeuropa, t.ex. Biebrza nationalpark i Polen. Slående med dessa våt-
marksområden är den komplexa mosaik av naturtyper som bildar våtmarkslandskapet. Själva 
basen i ett sådant landskap är ofta ett långsamt meandrande större vattendrag som letar sig ut 
över en slättbygd som periodvis översvämmas. Mängder av olika grunda vattensamlingar bil-
das där vatten blir stående, en del tillfälliga, andra mer permanenta. I utkanten av våtmarks-
landskapet, och de öppna vattenytorna, förbyts de gräsdominerade markerna av fuktiga löv-
skogsmarker med mängder av småvatten. Det är lätt att inse att hela den mosaik av våtmarks-
typer som ett naturligt våtmarkslandskap rymmer, är av oerhört stort värde för den biologiska 
mångfalden.  
 
Ett praktiskt problem med våtmarksrestaurering i Sverige är att markägarförhållanden och 
vattenreglering ofta är så komplicerade att det är praktiskt omöjligt att bevara annat än bara en 
liten del av ett våtmarkslandskap. På de allra flesta håll har därför det öppna vattnet och de 
närmast omkringliggande maderna och strandängarna återskapats. Därutanför har man anlagt 
vallar, som ramar in våtmarken från det omkringliggande odlingslandskapet. Denna typ av 
våtmarksbevarande har varit framgångsrikt i att skapa marker som är lätta att uppleva, lätt 
överblickbara och mycket gynnsamma för fågellivet. I ett kritiskt perspektiv har de dock ofta 
misslyckats med att återskapa förutsättningar för biologisk mångfald i vid bemärkelse. En mer 
nyanserad bild av restaurering av våtmarker behövs därför, även i ett naturvårdsperspektiv. 
 
Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är många ’återskapade’ och nyanlagda våtmarker också ohi-
storiska. Ofta har man inte alls tagit hänsyn till var våtmarker fanns i landskapet innan det 
avvattnades, eller så har man genom en allt för ingenjörsmässig syn på anläggandet av våt-
marker rent av förstört höga kulturmiljövärden. I synnerhet har kritiska röster höjts emot det 
slentrianmässiga anläggandet av våtmarker som kräver vallar och dammbord/munkar, och 
som anläggs på ett icke estetiskt sätt. Kritiken delas från både kultur- och naturvårdshåll. 
 
För att ta bättre hänsyn till såväl naturvårdsnyttan som den kulturhistoriska sidan av landskap 
med våtmarker, krävs en mer nyanserad bild av de olika funktioner som våtmarkerna erbju-
der. Dessutom finns det behov av värderingsinstrument för att prioritera insatser utifrån deras 
kvalitet, snarare än kvantitet. 
 
 



 

Våtmarkernas funktion, nytta och värden 
 
Det finns flera viktiga argument till att bevara, restaurera och nyanlägga våtmarker och små-
vatten i odlingslandskapet. Arbetet värderas högt i såväl det nationella som det regionala arbe-
tet med miljökvalitets- och folkhälsomålen. Våtmarkerna fyller också flera viktiga funktioner 
i landskapet. Dessa funktioner är viktiga att väga in när lämpliga objekt för åtgärder identifie-
ras, jämförs och värderas. 
 
För att bättre kunna värdera nyttan med en återskapad eller nyskapad våtmark (även småvat-
ten) föreslås här också ett antal värderingsgrunder. Dessa är tänkta att användas i prioritering-
en av projekt och kan bidra till att både i förväg och efterhand bedöma hur väl man nått de 
mål man satt upp. Värderingsgrunderna (sammanställda i Bilaga 1) utgår från att det finns ett 
behov av att kunna bedöma och värdera en våtmark utifrån dess kvaliteter på ekosystemnivå, 
liksom dess miljö-, natur- och kulturvårdsnytta.  
 
 
Ekosystemtjänster och miljönytta 
I odlingslandskapet betraktas våtmarker idag allt oftare som reningsfilter, vars primära syfte 
är att rena restavfall från det allt mer industriella jordbruket, och därigenom förhindra utsläpp 
av kväve, fosfor, kemiska bekämpningsmedel och eroderad jord. Det är riktigt att våtmarker 
med rätt utformning och sammansättning av växter kan minska transporten av kväve och fos-
for ut till sjöar och hav. Vatten från ett öppet dike kan exempelvis ledas in i en våtmark där 
vattnet bromsas upp, flödar ut och får sedimentera. Bakterier bryter ner kväveföreningar till 
kvävgas som återgår till atmosfären. Processen kallas denitrifikation och renar framför allt 
nitrat under syrefria betingelser i sedimenten, men kan också ske på olika slags ytor (t.ex. på 
stenar och på växter). Växter och växtplankton tar upp kväve och fosfor och binder in dem i 
biomassan. För att dessa processer ska äga rum på ett effektivt sätt är en viktig faktor den up-
pehållstid som krävs för att sedimentation ska kunna ske. Vid ett för snabbt vattenflöde mins-
kar sedimentationstakten och resultatet blir att övergödande näringsämnen kommer att trans-
porteras ut i vattendrag och sjöar istället.  
 
Sedimentation, rening av kväve och fosfor jämte ackumulering av olika ämnen i biomassa är 
exempel på några av de mycket viktiga ekosystemtjänster som våtmarker bidrar med. Utifrån 
detta perspektiv skulle våtmarker behöva anläggas varhelst människotillförda näringsämnen 
läcker ut i vatten. Det gäller exempelvis även där rör från markavvattning av åkermark myn-
nar ut i vattendrag, som ett komplement till ytavrinningsfiltrerande skyddszoner. Detta per-
spektiv har dock inte fått någon större genomslagskraft i det svenska arbetet med att minska 
läckage av näringsämnen från jordbruk till vattenmiljöer. Ett annat problem med att fokusera 
anläggning och restaurering av våtmarker allt för mycket på reningen av kväve och fosfor är 
de potentiellt skadande effekterna av rester från kemiska bekämpningsmedel på de akvatiska 
ekosystemen. Flera vetenskapliga studier har under senare år pekat på att även bekämpnings-
medel kan bidra till övergödningsproblematik som algblomning, eftersom de slår ut viktiga 
djurplanktonsamhällen som reglerar tillväxten av växtplankton (dvs. alger). Om detta stäm-



 
 

 

mer innebär det också allvarliga konsekvenser för produktiviteten i andra delar av ekosyste-
met. Ytterligare en annan aspekt är att våtmarker som anläggs för filtrering av restavfall från 
jordbruket kan vara direkt olämpliga som habitat för biologisk mångfald. Kritiker menar här 
att anläggning av våtmarker i många avseenden påminner om s.k. LOD-dammar (lakvatten- 
och dagvattendammar). Istället för att lösa problem och bidra till en renare miljö kan dessa 
miljöer ackumulera stora mängder farliga ämnen som sprids ut i ekosystemet genom exem-
pelvis fiskar och fåglar, varvid nya miljöproblem byggs upp. Det kan vara klokt att ta dessa 
varningsord på allvar, speciellt då våtmarker ska anläggas i mycket extensiva jordbruksområ-
den med modern stordrift. 
 
Värderingsgrund 
Våtmarker som återskapas eller anläggs kan värderas utifrån hur deras ekologiska funktion 
bidrar till att öka kvaliteten på ekosystemnivå. Som indikatorer på att hänsyn tagits föreslås 
följande indikatorer; 
 

• Lägen med minimal påverkan. Om våtmarken är belägen i ett område där ekologisk 
odling dominerar har den större kvaliteter och värde än sådana som får ta emot stora 
mängder näring och kemiska bekämpningsmedel från modern jordbruksdrift. 

• Lägen med landskapsekologisk effekt. Om våtmarkens utformning riktas för att gynna 
natur- och kulturvärden ur ett ekologiskt landskapsperspektiv har den större kvalitativt 
värde än våtmarker som primärt anläggs för att rena stora mängder restämnen från 
jordbruksanläggningar. 

 
 
Kulturmiljöhistoriska värden  
Våtmarkslandskap är av stort kulturmiljöhistoriskt värde. När människor etablerade sig i Sve-
rige var stränder invid sjöar, vattendrag och våtmarker de mest lättillgängliga markerna för att 
slå sig ner. Omgivningarna var rika på fiske- och jaktmöjligheter. Sannolikt var också våt-
marksområden de första platser där människor skapade sig permanenta boplatser, snarare än 
skogsbygder där svedjebränning krävdes för att öppna odlingsbar mark. Husdjuren kunde 
hållas på mader och strandängar, där också vinterfoder kunde hämtas. Översvämningar beri-
kade markerna med näring, och gav än bättre odlings- och foderförutsättningar, även på slåt-
termarker. De bidrog också, tillsammans med gräsbränder under varma somrar och de betande 
djurens aktivitet, till att våtmarkslandskapet hölls öppet och fritt från igenväxning. Busk- och 
skogsmarker var istället perifera och tog vid där terrängen blev mer höglänt, som exempelvis 
åsar och drumliner, eller andra sluttningar. 
 
Våtmarkernas kulturhistoriska värden har satt sina spår på orts- och lokalnamn, liksom i säg-
ner, och sträcker sig många århundraden tillbaka i tiden. Det är också platser som är rika på 
fornlämningar som boplatser eller offergåvor. Andra spår av historiska kulturmiljöer är rester 
av boskapshägn, ängslador, spår av bevattning av slåtterängar, och i viss mån äldre dikessy-



 

stem. Alla dessa rester vittnar om att våtmarkerna tidigt, och under lång tid, kontinuerligt 
hävdats av människan och dess husdjur. I avsaknad på hävd som slåtter och bete, och naturli-
ga processer som översvämningar och gräsbränder, växer våtmarkslandskapet igen. Vid åter-
skapande och anläggande av våtmarker är det av stor vikt att beakta de kulturmiljöhistoriska 
aspekterna. Det måste exempelvis vara självklart att inga fornlämningar eller andra kulturhi-
storiska värden skadas eller förstörs av åtgärder för att anlägga våtmarker. Lika självklart bor-
de det också vara att prioritera och värdera insatser högt som återskapar våtmarker på histo-
riskt korrekta lägen. Detta har också föreslagits som en kvalitetsindikator. Som underlag för 
sådana avvägningar är det möjligt att t.ex. använda historiska kartor som visar forna markslag 
och markanvändning.  
 
Värderingsgrund 
Våtmarker som återskapas eller anläggs kan värderas utifrån hur kulturmiljöhistoriska värden 
beaktats, och som indikatorer på att hänsyn vägts in föreslås följande indikatorer; 
 

• Historiskt läge. Om våtmarken ligger på en plats som enligt historiska kartor tidigare 
varit en naturlig våtmark har den kulturmiljöhistoriskt högt värde. 

• Likhet med historisk naturtyp. Om våtmarken är av liknande typ som tidigare funnits 
på platsen, och om det omkringliggande landskapet uppfyller samma kriterier, har den 
högt kulturmiljöhistoriskt värde. 

 
 
Biologisk mångfald och ekologisk infrastruktur 
I våtmarkslandskapet ingick många olika slags naturmiljöer, som nämnts ovan. Dessutom 
bildade den sammantagna mosaiken av dessa miljöer också sammanhängande områden som 
möjliggjorde säker spridning och förflyttning i landskapet. För många djurarter är blandning-
en av småbiotoper en mycket viktig faktor för långsiktig överlevnad eftersom det ger ett sam-
band mellan de olika naturtyperna – det som ibland kallas för en intakt ekologisk infrastruktur 
i landskapsekologiska sammanhang. Dessvärre är det också en bristfaktor i många moderna 
våtmarksområden. Begreppet intakt ekologisk infrastruktur inkluderar också artificiella vand-
ringshinder (t.ex. dammbord, munkar) som är vanliga vid anläggning av våtmarker. Sådana 
konstruktioner kan dessvärre hindra naturligt förekommande vattenlevande arter att spridas i 
vattensystemen, vilket är en viktig faktor. 
 
Till våtmarken hör många karaktärsarter. Häribland återfinns förstås stora mängder fågelarter 
som vadare, andfåglar och gäss, vilka framförallt trivs i de periodvis översvämmade maderna 
och strandängarna. I de mer perifera områdena i våtmarkslandskapet, där buskar och träd tar 
vid, hittar man lämpliga miljöer för många småfåglar. I vassar påträffar man sångare och över 
hela våtmarkslandskapet svävar rovfåglarna. I de öppna vattensamlingarna finns det stora 
mängder fisk, och gynnsamma yngelområden finns i våtmarkens grundare zoner, liksom i 
blåbårdsbältet som bildas av kreaturens bete. I de perifera vattensamlingarna och i de perma-
nenta småvattnen förökar sig groddjuren, vilka under sin landfas håller till i gräs-, busk- och 
skogsmarkerna. Snokar och huggormar besöker dessa mindre vattensamlingar och även de 



 
 

 

stora madområdena längs det öppna vattnets rand. I hela våtmarkslandskapet frodas stora 
mängder olika småkryp och insekter som sländor, skalbaggar, flugor, bin, etc., delvis också på 
grund av att våtmarker är rika på växtlighet. Hela den biologiska mångfald som hör till våt-
markslandskapet hör intimt samman, och ekosystemet är i sin helhet beroende av den mosaik 
av naturmiljöer som är kännetecknande för slättvåtmarkerna.  
 
Behovet av att tänka i ett landskapsperspektiv (ovan) bör man beakta vid all restaurering och 
anläggning av våtmarker. Att endast anlägga en enskild våtmark utesluter många naturtyper 
som kan behövas för att etablera och upprätthålla biologisk mångfald på platsen över längre 
tidsperioder. Att dessutom anlägga våtmarker där det inte finns en ekologisk infrastruktur som 
ger överlevnadsmöjligheter för t.ex. djurarter som i olika delar av sin livscykel behöver blan-
dade miljöer, är inte heller hållbart över tid. Många av de arter som förr var karaktärsarter i 
våtmarkslandskapen är idag hotade och omfattas på nationell nivå av s.k. åtgärdsprogram för 
hotade arter. Att väga in deras behov är därför ytterligare ett tungt argument för inriktningen 
på hur våtmarker och småvatten planeras och värderas, vilket även ingår i miljömålsarbetet 
med Myllrande våtmarker, och i Ett rikt växt- och djurliv. 
 
Värderingsgrund 
Våtmarker som återskapas eller anläggs kan värderas utifrån om de gynnar biologisk mång-
fald i vid bemärkelse, och som indikatorer på att hänsyn vägts in föreslås följande; 
 

• Mosaiklandskap. Om våtmarken anlagts i ett landskap där ett flertal andra olika slags 
våtmarker finns eller anläggs, så att den kan ingå i en mosaikartad landskapsbild, har 
den hög kvalitet. 

• Ekologisk infrastruktur. Om våtmarken anlagts i ett område som innehåller intakta 
ekologiska samband och infrastrukturer, som förbinder olika naturmiljöer och ej heller 
innehåller vandringshinder, har den hög kvalitet. 

• Biologisk mångfald. Om våtmarken anlagts så att den täcker in ett större landskap och 
innehåller många olika miljöer för att gynna all biologisk mångfald, är den av hög 
kvalitet. 

• Främmande arter. Om [för habitatet] främmande arter (t.ex. fisk, kräftor, tamän-
der/gäss, etc.) inte introducerats i en anlagd våtmark, har den hög kvalitet. 

• Hotade arter. Om våtmarken anlagts för att gynna en art som omfattas av ett nationellt 
åtgärdsprogram för hotade arter, har den hög kvalitet.  

 
Not: I samtliga värderingsgrunder ovan behandlar våtmarker i vid bemärkelse och inkluderar 
alltså även småvatten. Dessutom används skrivningen ’anlagts’, men värderingsgrunderna 
gäller lika mycket redan befintliga våtmarker och våtmarker som återställts eller restaurerats. 
Målsättningen har därmed varit att föreslå värderingsgrunder som är generella. 



Exempel på utformning av våtmarker som anläggs 
Utifrån det som behandlats ovan är det tydligt att utformning och det valda läget är av stor 
betydelse för värdet av en våtmark utifrån miljö-, natur- och kulturhistorisk nytta. I grova drag 
kan de typer av våtmarker som idag anläggs i det moderna landskapet delas in i tre kategorier, 
se Fig. 1. Indelningen, liksom figuren, underlättar bedömningen av vilken typ av våtmark som 
avses i t.ex. en ansökan. Det som skiljer mellan de tre typerna är främst om våtmarken utgör 
en anläggning som använder ett vattendrag som däms upp med ett flödesbord (t.ex. ett damm-
bord, munk, etc.), eller om våtmarken är enskild och saknar genomrinning (dvs. utgör ett 
egentligt småvatten enligt den ekologiska definition som används här). Våtmarkens läge och 
typ, liksom dess placering i förhållande till andra naturtyper i landskapet, är mycket betydel-
sefulla faktorer i bedömningen enligt de värderingsgrunder som presenterats. 
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Figur 1. De våtmarker och småvatten som anläggs 
kan grovt indelas i tre kategorier.  
 
Våtmarker anläggs ofta invid eller av ett vattendrag. 
En vanlig typ (ovan t.v.) anläggs bredvid ett vatten-
drag och vatten leds till och från våtmarken. Vatten-
nivån regleras med ett flödesbord. Det senare gäller 
också för den andra vanliga typen (ovan t.h.), där 
man använder sig av ett befintligt vattendrag (t.ex. 
ett dike), vilket grävs ut och breddas. 
 
Småvatten (t.v.) anläggs som ett enskilt vatten, fritt 
från kontakt med vattendrag och försörjs bara av 
grund- och ytvatten samt nederbörd. 

 



 
 

 

Våtmarker i miljömålsarbetet 
 
Miljökvalitetsmålen 
Miljökvalitetsmålen är vägledande för hur samhället ska arbeta med integrationen av miljö-
frågorna. De 16 miljökvalitetsmålen syftar till att lösa en stor del av de miljöproblem som 
finns omkring oss i ett generationsperspektiv. Målen är också konkretiserade på länsnivå där 
en stor del av åtgärdsarbetet redovisas som regionala delmål. 
 
Våtmarker berörs i flera av miljömålen, men främst i målen Ett rikt odlingslandskap, Myll-
rande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. I denna handlingsplan står målet Myllrande 
våtmarker i fokus, och syftet är främst att belysa dessa frågor i odlingsbygden. De nationella 
delmål som fastställts under miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker anger att det i odlings-
landskapet skall återskapas eller anläggas minst 12 000 hektar våtmarker och småvatten fram 
till år 2010. Dessutom ska detta kopplas till det nationella arbete som pågår med åtgärdspro-
gram för hotade arter. De mål som ska nås inom en generation är följande; 
 

• I hela landet finns våtmarker av varierat slag, med bevarad biologisk mångfald och 
kulturhistoriska värden. 

• Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga utbred-
ningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer säkras. 

• Främmande arter och genetisk modifierade organismer som kan hota eller utarma den 
biologiska mångfalden introduceras inte. 

• Torvbrytning sker inte på platser med höga natur- och kulturvärden eller på ett sådant 
sätt att det leder till stora negativa effekter på den biologiska mångfalden. 

• Våtmarker skyddas så långt möjligt mot dränering, torvtäkter, vägbyggen och annan 
exploatering 

• Våtmarkernas värde för friluftsliv värnas. 
 
I miljömålsarbetet för Myllrande våtmarker anges också att syftet är att återskapa förlorade 
ekosystem och bevara den biologisk mångfald som har anknytning till våtmarker. Arter ska 
kunna leva i sina naturliga miljöer och uppnå livskraftiga bestånd och bevaras inför framtiden. 
I det kulturhistoriska odlingslandskapet ska biologiska värden prioriteras. Att återskapa vat-
tenmiljöer är också en del i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. 
 

Regionala delmål för Örebro län 
De regionala delmål som fastställts för att genomföra miljömålet Myllrande våtmarker, och 
andra berörda miljömål i Örebro län, och som är relevanta för denna handlingsplan*, är föl-
jande; 



 

                                                

Delmål 4 I Örebro läns odlingslandskap ska senast 2010 minst 500 hektar våtmarker eller 
småvatten ha anlagts eller återställts jämfört med nivån år 2000. Arealen ska 
rymma en stor variation av våtmarkstyper och vattenregimer samt innefatta 
minst 120 småvatten som är (<1 hektar).  

 
Delmål 5 År 2010 ska de åtgärder som föreskrivs i de nationella åtgärdsprogram för hota-

de arter som berör vårt län ha genomförts. Senast år 2005 ska det även ha analy-
serats vilka arter utöver de som ingår i nationella program som bör bli föremål 
för regionala åtgärdsprogram och arbetet med sådana program ha inletts.  

 
* Ovanstående delmål berör endast våtmarker och småvatten i odlingslandskapet. Resterande 
delmål behandlar även våtmarker i skogslandskapet och sådana som identifierats i den natio-
nella våtmarksstrategin och myrskyddsplanen. Under 2007 ska en regional våtmarksstrategi 
för hur Örebro län ska arbeta vidare även med dessa tas fram. 
 
Den del av delmål 4 ovan som behandlar småvatten upprepas även som ett regionalt delmål 
(2b) för Örebro län i miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Dessutom berörs arbetet med de 
regionala delmålen under Myllrande våtmarker även av de övergripande målen i miljömålet 
Ett rikt växt- och djurliv, vilket allmänt anger att förlusten av biologisk mångfald ska vara 
hejdad senast år 2010. 
 
Inom ramen för arbetet med Myllrande våtmarker anges i delmål 5 att åtgärder som föreskrivs 
i nationella åtgärdsprogram för hotade arter ska genomföras. För Örebro läns del omfattar 
detta rikkärr, smal dammsnäcka, dubbelbeckasin och större vattensalamander. Eftersom rik-
kärr kommer att behandlas i den regionala våtmarksstrategi som ska färdigställas av Länssty-
relsen under 2007, är de tre senare arterna föremål för särskilda insatser i denna handlings-
plan. Kunskapen om var den smala dammsnäckan förekommer är i nuläget begränsad, men 
kommer sannolikt att förbättras efter inventeringar. Dubbelbeckasinen är en utpräglad våt-
marksart, och kan användas i bedömningar av lägen för våtmarker. Den större vattensalaman-
dern är en art som hör till de utpräglade småvattenspecialisterna, och är dessutom en god in-
dikatorart för biologisk mångfald i småvattenlandskap. 
 
 
Lägesbeskrivning, perioden 2000 – 2006 
En statusrapport över arbetet med miljömålen i Örebro län publicerades under 20061. Utvär-
deringen av arbetet med delmål 4 i Myllrande våtmarker visade att arbetet med att återskapa 
och anlägga våtmarker utvecklats bra i länet. Från år 2000 till år 2006 hade 252 hektar våt-
marker anlagts (Fig. 1), vilket betyder att hälften av arealmålet hade nåtts. Vattnen har anlagts 
med projektstöd och miljöersättning. I rapporten redovisades att 13 st småvatten hade anlagts, 
men vid en närmare granskning under förarbetet till denna handlingsplan, visade det sig att 12 
av dessa småvatten mer korrekt klassas som våtmarker, eftersom de anlagts med genomrin-

 
1 Miljöutsikt 2006 – Når vi de regionala delmålen? Publ.nr 2006:28. Länsstyrelsen i Örebro län.  



ning. Att de felaktigt klassats som småvatten berodde uteslutande på att deras yta var mindre 
än 1 hektar. Detta visar också hur viktigt det är att understryka att småvatten i dess ekologiska 
betydelse, pga. att de saknar genomrinning, utgör ett helt eget och mycket betydelsefullt eko-
system för biologisk mångfald. Delmålet att anlägga småvatten bygger också på detta anta-
gande, varför det måste vara styrande för det fortsatta arbetet. 
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Figur 2. Arealen anlagda våtmarker i Örebro län från år 2000 till och med 2006. Målet är 
att återskapa eller anlägga 500 hektar våtmarker till år 2010 (visas med linje). Ovanför varje 
stapel visas den sammanlagda ackumulerade areal som nåtts för respektive år. 
 
 
En analys av arbetet med arealmålet visar att den nuvarande arbetstakten är tillfredsställande. 
Om arbetet fortsätter i samma takt som under perioden 2002 t.o.m. 2006 kommer arealmålet 
på 500 hektar att vara nått kring årsskiftet 2008/09. Detta bygger emellertid på att intresset 
bland markägare förblir fortsatt högt. Om intresset avtar, dvs. om mängden ansökningar om 
stöd minskar, krävs att Länsstyrelsen gör särskilda insatser för att sprida information om de 
stöd som finns att söka, och särskilt uppmuntrar kommunerna att anlägga större våtmarker. 
Ett problem är att målet att restaurera och nyskapa 120 st småvatten inte varit prioriterat. Er-
sättningar har främst betalats ut till anläggning av våtmarker för kväverening i jordbruksmark. 
Syftet att nå högre kvaliteter och att koppla arbetet till målen med att häva förlusten av biolo-
gisk mångfald, eller att samordna insatserna med åtgärdsprogrammen för hotade arter, har inte 
uppnåtts. Endast 1 av 120 småvatten har anlagts (med en storlek av 0,08 hektar), och här 
krävs särskilda insatser för att uppmuntra fler att söka medel för projekt. För att nå detta del-
mål krävs att ca 30 småvatten per år anläggs 2007-2010. 
 
 

 
 

 



 

Fortsatt inriktning 
För att nå arealmålet i delmål 4 Myllrande våtmarker krävs att minst 248 hektar våtmarker 
återskapas eller anläggs senast år 2010. Anläggningstakten av våtmarker har varit god, i syn-
nerhet sedan 2005, men man bör särskilt bevaka att takten kan upprätthållas. Om mängden 
ansökningar om stöd minskar, krävs att man riktar särskilda informationsinsatser till markäga-
re och kommuner. Fler och större våtmarker är önskvärda, men arbetet med arealmålet bör 
fortsättningsvis inriktas på att öka kvaliteten i de anlagda våtmarkerna. Även om varje anlagd 
våtmark tillför landskapet en viss miljönytta i form av kväve- och fosforrening, så finns det 
andra kvaliteter som i olika sammanhang kan vara nyttigare eller ha högre värde. Exempelvis 
bidrar en enskild våtmark mindre till ekosystemkvalitet än ett komplex av våtmarker och 
småvatten. Underlag för att göra sådana värderingar finns nu sammanställda i de värderings-
grunder som redovisats ovan. Värderingsgrunderna återfinns också Bilaga 1, som är en blan-
kett man kan använda för att göra en bedömning av varje enskild våtmarks värde.  
 
De kvalitetsaspekter som bör föras in i den fortsatta inriktningen är; 
 

• Uppvärdering av våtmarkers kvaliteter för ekosystem, landskap, kulturmiljövård och 
biologisk mångfald 

• Fokus på de risker som våtmarker och deras ekosystem utsätts för om de belastas med 
allt för stora mängder näring och kemiska bekämpningsmedel. 

• Prioriteringar av lägen, utformning och nytta utifrån kulturhistoria och befintliga 
strukturer och behov av ekologiska samband. 

• Prioritera insatser som bidrar till att t.ex. åtgärdsprogrammet för dubbelbeckasin kan 
uppfyllas i Örebro län 

 
Arbetet med småvatten i delmål 4 Myllrande våtmarker, och delmål 2b Ett rikt odlingsland-
skap, kräver att minst 119 st småvatten restaureras eller skapas i Örebro län senast år 2010. 
Eftersom detta arbete i princip inte påbörjats krävs särskilda insatser. Det kan vara lämpligt 
att samordna detta arbete med pågående åtgärdsprogram för hotade arter, samt genom riktad 
information till markägare i områden där behovet av småvatten är stort. Även för detta arbete 
finns vägledning i de värderingsgrunder som angetts tidigare.  
 
Särskilda insatser som bedöms lämpliga i den fortsatta inriktningen är; 
 

• Informationsinsatser till markägare och kommuner 

• Förstärkta insatser för att ge kurser och rådgivning till lantbrukare 

• Tydliggöra småvattnens värden och villkora att småvatten inte får skadas och att fisk, 
kräftor och tamänder/gäss inte ska introduceras i dessa miljöer 

• Prioritera insatser som bidrar till att t.ex. åtgärdsprogrammet för större vattensala-
mander och smal dammsnäcka kan uppfyllas i Örebro län 



 
 

 

 
Som hjälp i genomförandet av åtgärder som föreskrivs i nationella åtgärdsprogram för hotade 
arter finns en särskild koordinator för detta arbete på Länsstyrelsen. Denna person bör särskilt 
involveras i de insatser som planeras för att uppnå målet med fler småvatten i landskapet. Vil-
ka åtgärder och särskilda hänsyn som kan vara aktuella finns beskrivna i artvis upprättade 
åtgärdsprogram.  
 
Ansvaret för genomförandet av denna handlingsplan bör förslagsvis placeras på Naturvårds-
enheten som fått resursförstärkningar för arbetet med Myllrande våtmarker. Planeringen av 
åtgärder bör ske i samverkan mellan handläggare på enheten för Lantbruk och Naturvård. Det 
finns ett behov av ökad samordning mellan arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter och 
Länsstyrelsens arbete med prövning av miljöstöd. 
 
 
Behov av kunskapsunderlag 
För att värderingsgrunderna ska kunna användas på rätt sätt är behovet av kompletterande 
kunskap tydligt. Handläggare och andra tjänstemän på Länsstyrelsen i Örebro län bör använda 
GIS-verktyg i ärendehanteringen. Det är också lämpligt att GIS-gruppen tillsammans med 
handläggarna sätter samman en grupp av skikt som täcker in åtminstone följande data, 
 

• Grundläggande kartmaterial/underlagskartor 

• Lägen för redan anlagda våtmarker 

• Kulturhistoriskt intressanta lägen 

• Lägen med förekomst av arter med åtgärdsprogram 

• Trakter med särskilda värden för våtmarker och småvatten 
 
Not: Digitalisering av kulturhistoriskt intressanta lägen, dvs platser som varit våtmarker enligt 
historiska häradskartor pågår. Data från inventeringar av större vattensalamander, liksom and-
ra groddjur, finns tillgängliga som GIS-skikt.  
 
 
Uppföljning 
I miljömålsarbetet används s.k. indikatorer för att kvantifiera och bedöma hur arbetet fortskri-
der i förhållande till visioner och mål. För att kunna följa upp och utvärdera om de uppsatta 
målen i Myllrande våtmarker har nåtts har en nationell indikator föreslagits2;  
 

                                                 
2 Lindegård, P. (2006). Anlagda våtmarker i ett landskapsperspektiv. Förslag till indikator för uppföljning av 
miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker. Kalmar: Länsstyrelsen i Kalmar län. 



 

Indikator:  Antal anlagda våtmarker av en typ och i ett läge som är lik den miljö som tidi-
gare varit naturlig på platsen. 

 
Denna indikator baseras på antagandet att såväl miljö-, natur- och kulturvårdsnytta kan fångas 
upp om åtgärder för att återskapa och nyanlägga våtmarker tar hänsyn till ekosystemkvalitet i 
ett landskapsperspektiv. Dessutom antar man att ju större likhet en nyanlagd våtmark har med 
det äldre odränerade landskapet, desto troligare att den också återfår de värden som efterfrå-
gas i miljökvalitetsmålet.  
 
Med utgångspunkt från den föreslagna indikatorn har denna handlingsplan lanserat flera vär-
deringsgrunder som kan användas på regional nivå för att för varje våtmark göra en bedöm-
ning av hur miljömålet beaktas i det praktiska arbetet. Värderingsgrunderna har harmoniserats 
med den föreslagna indikatorn. Det föreslås därför att indikatorn används också i Örebro län 
för att kring 2010/11 genomföra en analys av hur miljömålsarbetet på regional nivå gått och 
hur väl de uppsatta målen nåtts. För att detta ska kunna genomföras föreslås här att det löpan-
de arbetet med utbetalning av stöd till anläggning av våtmarker använder de uppsatta värde-
ringsgrunderna. Det är även lämpligt att dokumentera de ifyllda värderingsgrunderna (se Bi-
laga 1) för varje objekt tillsammans med slutbesiktningsprotokollen, vilket underlättar slutbe-
dömningen. För de våtmarker som anlagts under perioden före värderingsgrunderna kan ändå 
analyseras utifrån detta underlag, och det föreslås här att det görs i efterhand.  
 
Målet med värderingsgrunderna är att arbetet i varje steg ska ta de hänsyn som krävs för att de 
regionala delmålen i Myllrande våtmarker ska kunna genomföras med kvalitet som riktmärke. 
Detta kommer även att kunna styrkas genom användandet av den nationella indikatorn i slut-
uppföljningen. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ekonomiska och juridiska förutsättningar 
 
De miljöersättningar som betalats ut under perioden 2000 t.o.m. 2006 har varit uppdelade i 
två delar – bidrag för nyanläggning, samt stöd för skötsel av anlagda miljöer. Markägare har 
kunnat få ersättning med högst 90 % av anläggningskostnaden upp till 100 000 kr/ha. Skötsel-
stödet har under samma period varit 3 000 kr/ha per år i 10+10 år. Under den första program-
perioden (2000 – 2006) beslutade Länsstyrelsen i Örebro län om stöd till våtmarker för totalt 
ca 6 600 000 kr. 
 
I det landsbygdsprogram som vid årsskiftet 2006/07 ännu inte är färdigställt, men som ska 
gälla för programperioden 2007 – 2013, ligger stödet till våtmarker under rubriken Utvald 
miljö. Detta är en ersättningsform som skiljer sig från de generella miljöersättningarna. Läns-
styrelserna har också möjlighet att välja vad som bör prioriteras, vilket beskrivs i denna hand-
lingsplan och i ett framtida policydokument.  
 
Inom Örebro län bör målsättningen vara att prioritera den biologiska mångfalden och stärka 
landskapets natur- och kulturvärden. Ansökningar bör bedömas utifrån de värderingsgrunder 
som lagts fram ovan, i syfte att öka mängden våtmarker och småvatten i landskapet eftersom 
dessa utgör betydande livsmiljöer för många hotade arter.  
 
De ersättningsformer som markägare kommer att kunna söka ingår i begreppet ’miljöinvester-
ingar i jordbruket’ och utgörs främst av;  
 

• Ersättning för anläggning och restaurering av våtmarker* 

• Ersättning för skötsel av våtmarker* 
  
*Inom begreppet våtmarker inräknas även småvatten. 
 
Ersättningarna uppgår som tidigare till maximalt 90 % av de stödberättigande kostnaderna 
eller högst 100 000 kronor per hektar. De stödberättigande kostnaderna delas upp i två delar, 
(1) faktiska kostnader (köpta tjänster) och (2) övriga resurser (eget arbete och eget material), 
och ersättningarna betalas ut i efterhand. Stöden ska sökas innan åtgärder påbörjats. Stöd kan 
betalas ut till jordbruksföretag och andra personer som vill anlägga våtmarker eller småvatten 
i odlingslandskapet.  Även organisationer som arbetar med större våtmarksprojekt kan bevil-
jas stöd. All anläggning och restaurering kräver samråd med Länsstyrelsen. 
 
I det nya programmet för 2007 – 2013 kommer det att vara möjligt att få ersättning också för 
restaurering/skötsel av befintliga våtmarker och småvatten, vilket är en nyhet. De skötseler-
sättningar som är på förslag uppgår till 3 000 kr/ha för våtmark på åkermark, och 1 500 kr/ha 
för våtmark på betesmark och övrig mark.  



 

Det finns en märklig målkonflikt mellan de ersättningar som redovisas ovan, och de stöd som 
betalas ut för att hålla betesmarker i drift. I betesmarker ges nämligen ingen ersättning för 
befintliga småvatten som är större än totalt 0.1 hektar. Om småvattnet är större så räknas area-
len bort i stödet för betesmarken. För småvatten som är mindre än 0.1 hektar kan kulturmiljö-
stöd vara ett alternativ om de ligger i eller i anslutning till åker, och uppgår endast till 180 kr. 
Även om befintliga småvatten i betesmark är biotopskyddade och inte får skadas, sänder detta 
missvisande signaler till markägarna eftersom småvatten blir en yta som inte ger ersättning. I 
värsta fall kan detta leda till att småvatten fylls igen, trots biotopskyddet. Ett annat alternativ 
är att markägaren låter småvattnet växa igen, och därefter söker bidrag för restaurering. Den 
här typen av målkonflikter är olycklig, i synnerhet eftersom befintliga småvatten i betesmar-
ker ofta har stora biologiska värden. 
 
Det är av stor vikt – både för miljömålsarbetet, liksom i förtroendeskapandet med markägare 
och andra involverade – att ersättningsformer, mål och visioner är harmoniserade. Målkon-
flikter som leder till att mål inte kan nås, eller t.o.m. ger helt felaktiga signaler, är kontrapro-
duktiva. Här är det viktigt att föra upp dessa frågor i ljuset för att diskutera förändringar i er-
sättningssystem och bedömningar, så att målkonflikter kan undvikas. 
 
 
Behov av ändrade regler och lagstiftning 
I det praktiska arbetet med skötsel, restaurering och anläggning av våtmarker finns flera om-
råden som ibland kontrasterar med andra mål i samhället. Sådana målkonflikter kan vara vik-
tiga för att föreslå förbättringar i rådande regelverk och lagstiftning. Några uppenbara exem-
pel ges nedan, och det föreslås här att Länsstyrelsen bevakar dessa frågor och i möjlig mån 
arbetar för att få till stånd nödvändiga ändringar. 
 
Utsättning av fisk, kräftor och tamänder/gäss i våtmarker och småvatten. All utsättning av 
fisk, kräftor och tamänder/gäss i våtmarker, och i synnerhet småvatten, riskerar innebära stor 
menlig påverkan på det ekosystem som är att betrakta som naturligt för habitatet. Redan idag 
finns regelverk för detta, men utsättning av fisk och kräftor prövas ändå från fall till fall av 
varje Länsstyrelse, vilket kan leda till olika tolkningar. Det föreslås här att gällande regelverk 
och lagstiftning ses över och i möjlig mån ändras för att bättre beakta de unika ekosystemvär-
den som finns i våtmarker och småvatten. Utsättning av fisk, kräftor och tamänder/gäss i så-
dana miljöer bör betraktas som introduktion av främmande arter, och bör försvåras. Detta är 
också i linje med Fiskeriverkets strategi för utsättning och spridning av fisk i naturligt fisk-
tomma vatten (Fiskeriverket informerar, 2001:8). 
 
Målkonflikter i olika ersättningssystem. De ersättningar som betalas ut till markägare för att 
genomföra s.k. miljöinvesteringar, dvs t.ex. anläggning av våtmarker, kolliderar ibland med 
rådande ersättningssystem för t.ex. betesdrift (se ovan). Dessutom finns ibland svårigheter 
med ersättningssystemen i förhållande till arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter. Det 
föreslås här att nuvarande regelverk för ersättningar ses över och i möjlig mån harmoniseras, 
så att målkonflikter kan undvikas. 
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Bilaga 1 

Värderingsgrunder för bedömningar av våtmarkers kvaliteter 
 

Värderingsgrunder 
Bedömning av våtmarkens 
värde, nytta och kvalitet för 
ekosystem och landskap 

 Lågt Mellan Högt 

Ekosystemtjänster    

Våtmarker som återskapas eller anläggs kan värderas utifrån hur deras ekologiska funktion bidrar 
till att öka kvaliteten på ekosystemnivå. Som indikatorer på att hänsyn tagits föreslås följande 
indikatorer; 

   

Lägen med minimal påverkan. Om våtmarken är belägen i ett område där ekologisk odling domine-
rar har den större kvaliteter och värde än sådana som får ta emot stora mängder näring  
och kemiska bekämpningsmedel från modern jordbruksdrift. 

   

Lägen med landskapsekologisk effekt. Om våtmarkens utformning riktas för att gynna natur- och 
kulturvärden ur ett ekologiskt landskapsperspektiv har den större kvalitativt värde än våtmarker 
som primärt anläggs för att rena stora mängder restämnen från jordbruksanläggningar. 

   

    

Kulturmiljöhistoriska värden    

Våtmarker som återskapas eller anläggs kan värderas utifrån hur kulturmiljöhistoriska värden 
beaktats, och som indikatorer på att hänsyn vägts in föreslås följande indikatorer;    

Historiskt läge. Om våtmarken ligger på en plats som enligt historiska kartor tidigare varit en natur-
lig våtmark har den kulturmiljöhistoriskt högt värde. 

 
 
 

  

Likhet med historisk naturtyp. Om våtmarken är av liknande typ som tidigare funnits på platsen, 
och om det omkringliggande landskapet uppfyller samma kriterier, har den högt kulturmiljö-
historiskt värde. 

   

    

Biologisk mångfald och ekologisk infrastruktur    

Våtmarker som återskapas eller anläggs kan värderas utifrån om de gynnar biologisk mångfald i 
vid bemärkelse, och som indikatorer på att hänsyn vägts in föreslås följande;    

Mosaiklandskap. Om våtmarken anlagts i ett landskap där ett flertal andra olika slags våtmarker 
finns eller anläggs, så att den kan ingå i en mosaikartad landskapsbild, har den hög kvalitet. 

 
 
 

  

Ekologisk infrastruktur. Om våtmarken anlagts i ett område som innehåller intakta ekologiska 
samband och infrastrukturer, som förbinder olika naturmiljöer och ej heller innehåller vandringshin-
der, har den hög kvalitet. 

   

Biologisk mångfald. Om våtmarken anlagts så att den täcker in ett större landskap och innehåller 
många olika miljöer för att gynna all biologisk mångfald, är den av hög kvalitet. 

 
 
 

  

Främmande arter. Om främmande arter (t.ex. fisk, kräftor, tamänder/gäss, etc.) inte introducerats i 
en anlagd våtmark, har den hög kvalitet. 

 
 
 

  

Hotade arter. Om våtmarken anlagts för att gynna en art som omfattas av ett nationellt åtgärdspro-
gram för hotade arter, har den hög kvalitet.    

    

Summering (räkna samman kryssen i varje kolumn och ange som siffror i respektive rutor):  
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