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Sammanfattning

Detta projekt genomfördes på uppdrag av Forskningsrådet för miljö, areella näring-
ar och samhällsbyggande, Formas, som en mindre del av en större forskningssam-
manställning om de hydrologiska effekterna av anlagda och restaurerade våtmarker.
Syftet med studien var i första hand att se om det gick att karaktärisera svenska
våtmarker anlagda eller restaurerade för hydrologiska syften utifrån fem utvalda
faktorer; jordart, marktäcke, topografiskt läge i avrinningsområdet, placering i för-
hållande till tätort och typ av åtgärd. Studien tittade också på om det fanns data
för att undersöka våtmarkers effekt på hydrologin, och i sådana fall om några ef-
fekter kunde ses.

I ett tidigt skede av projektet skapades en databas i vilken det samlades infor-
mation om våtmarker anlagda, restaurerade eller planerade för hydrologiska syf-
ten. Informationen erhölls från länsstyrelser, kommuner och Naturvårdsverket. Den
slutgiltiga databasen innehöll totalt 51 våtmarker med fakta såsom koordinater,
areor, anläggningsår och beskrivning av åtgärder. Denna databas tillsammans med
kartlager från SGU, Lantmäteriet och SMHI var grunden för de faktoranalyser som
gjordes i ArcMap.

Resultaten från karaktäriseringen visade att våtmarkerna till stor del var lokalise-
rade vid underliggande jordarter såsom lera-silt, morän och torv. Vidare förekom
våtmarkerna vanligen på områden av åkermark, men även i ganska stor utsträck-
ning på andra marktäcken, såsom skog eller öppen mark. Från analysen av läge
i avrinningsområdet konstaterades det att våtmarkerna generellt sett topografiskt
låg i lägre terräng i delavrinningsområdet. Våtmarkernas placering i förhållande
till tätorter visade på att över hälften av våtmarkerna som analyserades låg inom 2
km från närmaste tätort. I de fall det gick att undersöka förhållandet noggrannare
visade det sig att de flesta våtmarkerna låg uppströms tätorten i fråga.

För den hydrologiska analysen hittades data för att kunna analysera våtmarkers
effekter på vattenflöden och grundvattennivåer i ett fåtal delavrinningsområden.
Två anlagda våtmarker med respektive delavrinningsområde ansågs lämpliga för
att studera effekten på vattenflöden och tre områden med våtmarker ansågs lämp-
liga för att undersöka grundvattennivåer. Vad gäller vattenföringen sågs ingen tyd-
lig effekt på flödena som skulle kunna ha orsakats av de anlagda våtmarkerna.
Resultatet för grundvattennivåer visade en sänkning av nivåerna sedan våtmar-
kerna anlades, men en något mindre sänkning i områdena med våtmarker jämfört
med referensområdena utan våtmark. Mycket osäkerhet råder dock kring om den
mindre sänkningen faktiskt hade med våtmarkerna att göra.
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Begrepp och definitioner
Hydrologiskt syfte: Inom detta projekt definieras hydrologiska syften vid anläggning
eller restaurering av våtmarker som utjämning av flöden, vattenhushållning, vattenma-
gasinering, grundvattenbildning och minskad översvämningsrisk.

Faktor: Med faktor, som används i till exempel ”faktoranalys”, avses de faktorer som
kan avgöra var en våtmark placeras och kan ha en påverkan på våtmarkens hydrolo-
giska funktioner. I detta projekt avgränsas dessa faktorer till jordart, marktäcke, läge i
avrinningsområde, förhållande till tätort samt typ av åtgärd.

LONA: Den Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag kommuner och ide-
ella föreningar kan söka för att bedriva projekt relaterade till friluftsliv, naturvård och
folkhälsa. Inom ramen för LONA går det att söka stöd för att anlägga och restaurera
våtmarker. Huvudfokuset för stödet är våtmarker som har hydrologiska syften, men även
projekt gällande andra typer av våtmarker och småvatten kan få LONA-bidrag.

Våtmarkssatsningen: Denna satsning genomfördes 2018 och var till för att uppmuntra
myndigheter, kommuner och lokala aktörer i Sverige att skapa våtmarker. Satsningen
resulterade i många nya anlagda och restaurerade våtmarker, de flesta genom LONA.
Dessa våtmarker har ett mer uttalat hydrologiskt fokus än LONA som helhet, dock finns
undantag även här.

Anlagd våtmark: En anlagd våtmark definieras som en våtmark som skapats på en
plats som inte anses vara våtmark. Detta omfattar både att återskapa mark som tidigare
varit våtmark, och att anlägga våtmarker på platser som inte varit våtmark innan.

Restaurerad våtmark: Restaurering av våtmark syftar på att förbättra en redan
existerande våtmark, exempelvis genom att ta bort vegetation.

GIS: Förkortning av ”Geografiska informationssystem”. GIS finns i form av kartprogram
för datorer. Detta projekt använde ArcMap 10.7.1, en del i programvaran ArcGIS.

Raster: I geografisk data är rasterdata information som lagras i bildform. En pixel
motsvarar ett område och ges olika värden beroende på vilken information som vill för-
medlas, exempelvis platsens vegetation eller höjd över havet. Pixelns storlek är relaterad
till datans upplösning.

Polygoner: Polygoner är en typ av vektordata (data som är lagrad i form av vektorer
som anger olika positioner) som representerar en viss area. Denna area kan, likt rasterna,
ges olika värden som identifierar polygonen, till exempel vilken jordart den motsvarar
eller om polygonen representerar en stad eller sjö.

Buffer: En buffer är en typ av polygon som kan skapas runt andra objekt i ArcMap för
att kunna inkludera sådant som ligger inom ett visst avstånd, bufferradien, från objektet
i fråga. I detta projekt används buffrar för att representera våtmarkers area.

Attributtabell (eng. Attribute table): En tabell som tillhör objekt som punkter
och polygoner i ArcMap och innehåller information om objekten.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Stora delar av Sveriges våtmarker har under de senaste 100 åren försvunnit då mark har
dikats ut för att göra den bättre lämpad för jord- och skogsbruk (Björklund 2019). På
grund av våtmarkers betydelse för flera av Sveriges miljömål, specifikt målet Myllrande
våtmarker, finns idag ett stort engagemang för att återställa de våtmarker som tidigare
torrlagts. I samband med detta har större uppmärksamhet riktats mot att, genom an-
läggning och restaurering av våtmarker, dra nytta av deras hydrologiska funktioner som
flödesutjämning och vattenhushållning (Formas 2019). Däremot menar flera myndighe-
ter i Sverige att kunskap saknas om vilka faktorer som är viktigast gällande våtmarkers
vattenhushållande funktion, och hur dessa faktorer skulle kunna samspela (Naturvårds-
verket 2017).

Inför detta projekt hittades inga liknande studier kring våtmarkers hydrologiska syften
och effekter i Sverige att jämföra med. Däremot gick Naturvårdsverket under 2019 ut med
en utlysning för forskningsprojekt med syftet att förbättra kunskapsläget om våtmarkers
hydrologi och förmåga till vattenmagasinering och flödesutjämning. Flera av de beviljade
projekten behandlar våtmarker ur ett hydrologiskt perspektiv (Naturvårdsverket 2020).
I september 2019 fick Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Formas, i uppdrag att göra en systematisk forskningsammanställning om hydrologiska
effekter av anlagda eller restaurerade våtmarker (Formas 2020). Som en del av denna
övergripande sammanställning ska detta projekt, på beställning av Formas, försöka ge en
överblick över de våtmarker som har anlagts eller restaurerats i Sverige med hydrologiskt
syfte samt undersöka möjligheten att studera våtmarkers effekt på hydrologin med hjälp
av befintlig data.

1.2 Syfte

Syftet med detta projekt är att undersöka om våtmarker som är anlagda eller restau-
rerade för hydrologiska syften i Sverige kan karaktäriseras utifrån faktorerna jordart,
marktäcke, läge i avrinningsområde, förhållande till tätort och åtgärder. Karaktärise-
ringen är till för att undersöka om det finns något gemensamt som kännetecknar denna
typ av våtmark bland dessa faktorer. Utöver det syftar projektet till att se om våtmar-
ker har en effekt på hydrologiska funktioner som flöden och grundvattennivåer inom
avrinningsområdet.

1.3 Frågeställningar

För att uppfylla projektets syften utgick projektet från följande tre frågeställningar:

1. Går det att karaktärisera våtmarker anlagda och restaurerade för hydrologiskt
syfte utifrån faktorerna jordart, marktäcke, läge i avrinningsområde, förhållande
till tätort och typ av åtgärd?
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2. Finns det data för att utvärdera de hydrologiska effekterna på grundvattennivå
och vattenflöde av en anlagd eller restaurerad våtmark?

3. Om data finns, går det att se hydrologiska effekter av anlagda eller restaurerade
våtmarker i deras avrinningsområde?

1.4 Mål

För att förtydliga projektets upplägg formulerades två mål kopplade till frågeställning-
arna samt ett mer övergripande mål för projektet. Dessa mål var att:

• Genomföra GIS-analyser för att studera faktorer som kan användas för att karak-
tärisera våtmarker anlagda eller restaurerade för hydrologiska syften.

• Om möjligt, genomföra en statistisk dataanalys av hydrologiska data för att un-
dersöka effekterna av våtmarker.

• Sammanställa information och data som kan vara till användning för Formas fort-
satta arbete med våtmarkers hydrologiska effekter.

2 Teori
Detta avsnitt tar upp den teori som varit grunden för projektet. Det som behandlas är
definitionen av en våtmark, våtmarkers hydrologiska funktioner samt vilka faktorer som
är viktiga vid val av plats för en våtmark med hydrologisk syfte.

2.1 Definitionen av en våtmark

Olika naturtyper kan ofta definieras på flera olika sätt. Detta gäller även våtmarker.
Många typer av natur går in under begreppet våtmark, där den gemensamma faktorn är
att de är just blöta. Detta gör att definitionen för uttrycket lätt blir bred vilket stämmer
för den definition som är mest vedertagen i Sverige, där våtmarker definieras som

”[...] sådan mark där vatten under en stor del av året finns nära under, i
eller över markytan, samt vegetationstäckta vattenområden. Minst 50 % av
vegetationen bör vara hydrofil, d.v.s. fuktighetsälskande, för att man skall
kunna kalla ett område för våtmark. Ett undantag är tidvis torrlagda bot-
tenområden i sjöar, hav och vattendrag, de räknas som våtmarker trots att
de saknar vegetation.” (Gunnarsson och Löfroth 2009).

Denna definition användes som utgångspunkt för det här projektet.

2.2 Våtmarkers hydrologiska funktioner

Våtmarker har av sin natur många olika funktioner och en välplacerad våtmark kan bidra
med flera samhälls- och miljönyttiga tjänster såsom ökad biologisk mångfald, rening
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av näringsämnen och miljögifter, rekreationsmöjligheter samt fungera som kolsänka.
Lokalt kan våtmarker även bidra till ett svalare klimat och de kan i vissa fall fungera
som barriärer för bränder då vissa typer av myrar inte brinner. Det finns därmed ett
flertal anledningar att anlägga och restaurera våtmarker, men detta projekt fokuserar
på våtmarkers hydrologiska funktioner. Våtmarker kan nämligen spela en avgörande roll
för hur vattnet flödar genom landskapet (Naturvårdsverket 2017). Det råder enighet om
att våtmarker kan ha en betydande påverkan på hydrologin, dock finns det oklarheter
gällande hur denna påverkan ser ut. Nedan presenteras några av våtmarkers hydrologiska
funktioner och hur de påverkas vid olika förhållanden.

2.2.1 Vattenmagasinering, utjämning av flöden och översvämningar

Utan våtmarker, sjöar och andra vattendrag finns det små möjligheter för magasine-
ring av vatten inom ett avrinningsområde och således liten förmåga att reglera flöden
(Kjellsson et al. 2005). Ju fler magasin det finns, desto bättre är förutsättningar för att
öka uppehållstiden för vattnet och därmed jämna ut flöden. Även växtlighet och mar-
kens förmåga att magasinera vatten kan ha en utjämnade effekt på flödet (Wallentin
et al. 2016). Studier på våtmarkers effekt på flöden visar att våtmarker kan ha en flödes-
utjämnande funktion, men att de också kan leda till större variation i flödet, eller vara
betydelselösa. Skillnaderna gäller inte bara olika typer av våtmarker utan även våtmarker
av samma typ. Detta tyder på att det finns flera faktorer som avgör om en våtmark har
en flödesutjämnande funktion (Bullock och Acreman 2003). De faktorer som har störst
betydelse för ett områdes förmåga att jämna ut flöden är topografi, geologi samt stor-
lek på vattenmagasin och andel vattenmagasin i avrinningsområdet (Naturvårdsverket
2017).

På grund av större andel öppen vattenyta sker avdunstning i större utsträckning över
våtmarker än över landområden som skog och gräsmark. Detta kan leda till att vatten-
flödet nedströms våtmarker minskar under torra perioder (Bullock och Acreman 2003).
Avdunstning i kombination med våtmarkers inbromsning av vatten skulle dock också
kunna bidra till en utjämning av vattenflödet som i sin tur leder till mindre risk för
översvämningar (Kjellsson et al. 2005). Effekterna av våtmarkerna är tydligast på lokal
nivå vid måttliga flöden där enskilda våtmarker kan ha en fördröjande effekt på flöde-
na. Om större områden studeras och situationer med extremt höga vattenflöden är dock
våtmarkers förmåga att dämpa vattenflödet inte lika stor (Naturvårdsverket 2009).

2.2.2 Grundvattenbildning

Grundvattenbildning beror främst på nederbörd, avdunstning och markens genomsläpp-
lighet, vilket i sin tur påverkas av geologi och markanvändning i området (Thorsbrink
et al. 2019). I och med ökad medeltemperatur i Sverige ökar avdunstningen och ve-
getationsperioden förlängs något vilket kan innebära sjunkande grundvattennivåer. På
platser med begränsad magasineringsförmåga, exempelvis platser med tunna jordtäcken
eller berg, är risken för grundvattenbrist extra stor (Naturvårdsverket 2017). Genom
att anlägga eller restaurera våtmarker i dessa områden kan förmågan att magasinera
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vattnet under mer nederbördsrika perioder öka. Detta leder till ökad markinfiltration
som kan gynna grundvattenmagasineringen under perioder med låga grundvattennivåer
(Dahlqvist et al. 2017). Våtmarker kan bidra till att hålla uppe grundvattennivåerna,
men kan också användas till att göra uttag för bevattning, vilket leder till att mindre
grundvatten behöver användas (Thorsbrink et al. 2019). Vissa områden anses ha större
risk för grundvattenbrist än andra till följd av stor vattenanvändning i området, begrän-
sad magasineringsförmåga, låg grundvattenbildning och risk för saltvatteninträngning.
Dessa områden finns främst i södra, sydöstra och nordöstra delarna av Sverige, samt
Öland och Gotland (Hjerne et al. 2018).

2.3 Viktiga faktorer för val av plats

Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid val av plats för anläggning eller restau-
rering av en våtmark baserat på den önskade funktionen. I detta avsnitt kommer först
några allmänna faktorer presenteras, och sedan faktorer som har betydelse mer specifikt
för våtmarkers grundvattenbildande förmåga, samt för deras funktion som översväm-
ningsskydd.

Vid planering kan det vara betydelsefullt att undersöka var det tidigare funnits våtmar-
ker som försvunnit, till exempel till följd av utdikning. Detta på grund av att behovet
för anläggning ofta är stort på just sådana platser. Då avrinningsrområdets utseende har
stor betydelse för hydrologin bör man veta om det finns befintliga våtmarker i området,
naturliga, restaurerade eller anlagda, samt kartlägga vattendrag för att avgöra storleken
på våtmarkens tillrinningsområde (Naturvårdsverket 2009). Våtmarkens effekt på hydro-
login i avrinningsområdet beror också till stor del av förhållandet mellan den planerade
våtmarken och avrinningsområdets storlek. Om våtmarken upptar en stor area av det
aktuella avrinningsområdet är det mer troligt att en större andel av avrinningsområdet
påverkas (Andersson 2012). I en studie av SMHI visas att våtmarkens yta måste vara
mycket stor för att påverka lågvattenföringen (Stensen et al. 2019).

Sannolikheten för olika väderbetingelser är också av betydelse. Hur mycket nederbörd
kan tänkas komma så att vatten kan strömma till, eller direkt fylla på, våtmarken och
hur stor inverkan kommer avdunstning att ha? Detta kan avgöra huruvida våtmarken
kommer att bibehållas även vid varma och torra förhållanden. Risken för uttorkning kan
dessutom öka om underliggande jordart har hög genomsläpplighet, så att vatten från
våtmarken går förlorat (Krook och Davidsson 2019).

2.3.1 Viktiga faktorer för syftet ökad grundvattenbildning

I en utredning på Gotland undersöktes möjligheten till att öka grundvattentillgången
genom att anlägga våtmarker på olika platser. De faktorer som ansågs vara viktigast
för att anlägga en våtmark på en viss plats var närheten till ytvatten samt platsens
förutsättningar för infiltration och magasinering av vatten (Dahlqvist et al. 2017). Dessa
förutsättningar bestäms till exempel utav jordarten. Jordartstypen har betydelse för de
hydrologiska funktionerna genom inverkan på jordens hydrauliska konduktivitet. Grund-
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vattenbildning gynnas av grovkorniga jordarter som sand och grus på grund av bättre
genomsläpplighet jämfört med finkorniga jordater som lera och silt. I finkorniga jordar-
ter är den uttagbara mängden vatten begränsad, men på grund av att vattnet rör sig
långsamt i finkorniga system finns det möjlighet för grundvattnet att återfyllas innan
ett uttag orsakar lägre grundvattennivåer i ett större område. I Sverige är morän den
dominerande jordarten, men den hydrauliska konduktiviteten skiljer sig mellan till ex-
empel lerig morän och sandig morän beroende på fördelningen av olika kornstorlekar.
Utbredningen av en förändring i grundvattennivån kan bli större om genomsläppliga
jordarter, såsom sandig morän, omger våtmarken. Följaktligen kan mer grundvatten
utvinnas (Thorsbrink et al. 2019).

Torvmark är vanligt förekommande i områden med dränerade våtmarker. I de torv-
material där nedbrytningsförloppet kommit längre är vattengenomsläpligheten generellt
sätt lägre, vilket också innebär lägre hydraulisk konduktivitet. Detta innebär att det är
svårare att manipulera grundvattennivåerna kring våtmarker i dessa jordar (ibid.).

Topografi är ytterligare en faktor som påverkar var man finner naturliga, samt väljer
att skapa nya, våtmarker. Dels återfinns våtmarker vanligtvis i så kallade lågpartier dit
vatten har kunnat strömma. Medan grundvattnet bildas i inströmningsområden, mynnar
det ofta ut i ytvattendrag som befinner sig på en lägre topografisk nivå. Med andra ord
förekommer våtmarker ofta i utströmningsområden (ibid.).

2.3.2 Viktiga faktorer för syftet minskad översvämningsrisk

En annan viktig faktor att ta i beaktande är var behovet av en våtmark finns. Detta
är speciellt relevant när man vill förebygga översvämningar. Tidigare erfarenheter och
skyfallsanalyser kan visa var det finns extra stor risk för översvämningar (Danderyds
kommun 2019). Särskilt utsatta områden är ofta de som har många hårdgjorda ytor, till
exempel städer och vägar (Naturvårdsverket 2009).

Våtmarkers fördröjande och utjämnande effekt på vattenflöden gör att risken för höga
flöden som kan orsaka översvämning nedströms minskar. För att få denna effekt bör
alltså våtmarkerna anläggas uppströms det område man vill skydda från översvämning
till exempel en tätort (ibid.). Våtmarker som ligger lågt i landskapet och tenderar att
bli mättade kan dessutom ha motsatt effekt och leda till ökad översvämningsrisk. Vid
mättade förhållanden minskar regleringskapaciteten och förmågan att fungera som en
buffert, vilket ger ökad volym vid översvämningar och gör att nederbörd får en direkt ef-
fekt på flödet i vattendrag (Bullock och Acreman 2003). Våtmarkers förmåga att minska
risk för översvämning är alltså större om de är placerade högre upp topografiskt sett i
ett avrinningsområde.

För bäst effekt på minskade översvämningar bör en våtmark anläggas i ett flackt område
och ha en stor yta i förhållande till avrinningområdet. Flacka ytor gör att vatten kan
svämma ut runt våtmarken, vilket ger våtmarken större magasineringsförmåga (Läns-
styrelsen Västra Götaland 2018). Genom att skapa stora våtmarksområden säkerställer
man att våtmarken har en effekt på flödet (Andersson 2012).
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2.3.3 Val av faktorer för analys

Sammantaget är valet av plats komplex och flera olika faktorer påverkar våtmarker i olika
grad. För olika syften krävs olika förutsättningar på platsen där våtmarken anläggs. I en
rapport från Naturvårdsverket listas våtmarker anlagda med huvudsyftet flödesdämp-
ning som en av de syften där det är svårt att kartlägga lämpliga anläggningsområden
(Naturvårdsverket 2009). För att få den bästa hydrologiska effekten verkar dock bland
annat jordarten, topografin och placering i området spela stor roll.

I detta projekt valdes det, baserat på denna teori, att fokusera på jordart och våtmar-
kernas topografiska läge i avrinningsområdet då båda nämns i som viktiga faktorer för
våtmarkernas hydrologi. På beställarens önskemål studerades även marktäcke, placering
i förhållande till tätort och åtgärder för våtmarkerna.

2.4 Vanliga åtgärder vid anläggning och restaurering

Återvätning är en vanlig restaureringsåtgärd för tidigare dränerade våtmarker, detta kan
innebära att till exempel sluta pumpa bort vatten från ett område eller att lägga igen
diken för att låta grundvattennivån långsamt återgå till sitt naturliga läge (Lundin et al.
2017). Enklare åtgärder skulle även kunna vara upprensning av vegetation för att mot-
verka igenväxning av våtmarkens in- och utlopp. För att minska risken för översvämning
är det också möjligt att återskapa breda våtmarker längs med vattendrag som kan samla
upp överflödigt vatten (Naturvårdsverket 2017).

En åtgärd för att förbättra en existerande våtmarks funktion att fungera som buf-
fert, framförallt vid höga vattennivåer, är vattenuttag. Detta skapar mer plats åt vatt-
net vilket ökar buffringskapaciteten och förmågan att reglera vattenflöden (Andersson
2012).

3 Metod
I detta avsnitt presenteras de metoder som ligger till grund för projektet. Det som tas
upp är hur data har samlats in för de våtmarker som har karaktäriserats samt den data
som använts för analyserna. Den största delen utgörs dock av de faktoranalyser som
gjorts för att besvara den första frågeställningen ”Går det att karaktärisera våtmarker
anlagda och restaurerade för hydrologiskt syfte utifrån faktorerna jordart, marktäcke, lä-
ge i avrinningsområde, förhållande till tätort och typ av åtgärd?”. Till sist förklaras också
hur förutsättningar för en hydrologisk analys har undersökts för att besvara frågeställ-
ningen ”Finns det data för att utvärdera de hydrologiska effekterna på grundvattennivå
och vattenflöde [...]” samt hur data har analyserats för att besvara den sista frågeställ-
ningen ”[...] går det att se hydrologiska effekter av anlagda eller restaurerade våtmarker
i deras avrinningsområde?”.
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3.1 Insamling av våtmarksdata till karaktärisering

Insamlingen av svenska våtmarksobjekt och tillhörande data till karaktäriseringen ut-
gick från att hitta ett så stort antal lämpliga anlagda eller restaurerade våtmarker som
möjligt inom projektets avsatta tidsram. Uppdragsgivaren gav som förslag att projektet
skulle utgå från SMHI:s våtmarksdatabas för anlagda våtmarker (SMHI 2017). Efter
granskning av innehållet i databasen gjordes bedömningen att ingen av de angivna
huvudsyftena gick under projektets definition för hydrologiska syften. Våtmarkerna i
SMHI:s databas användes därför inte för karaktäriseringen.

Information om våtmarker samlades istället in genom att kontakta olika aktörer med
ansvar för anläggning och restaurering av våtmarker i Sverige, såsom länsstyrelser, kom-
muner, Naturvårdsverket och ansvariga för LONA-projekt. Den information som efter-
frågades var specificering av syftet (till exempel utjämning av flöden, vattenmagasinering
eller grundvattenbildning), koordinater, anläggningsår/år för restaurering om projektet
var genomfört, area i form av numerisk data eller polygon, vilken typ av våtmark det
rörde sig om, samt vilka åtgärder som hade utförts eller skulle genomföras. Informa-
tionen samlades in från telefonsamtal, mejlkonversationer, shape-filer, Excel-tabeller,
rapporter och ansökningar. Ett stort antal våtmarker samlades in via en sammanställ-
ning av våtmarksprojekt från LONA-registret tillhandahållet av Naturvårdsverket. I de
fall våtmarker från en viss källa hade bristande information kompletterades informa-
tionen genom att matcha våtmarkerna med övriga källor. Till exempel kompletterades
information om syfte, anläggningsår och åtgärder för LONA-projekt genom att söka på
projektnumret i LONA-registret (Naturvårdsverket u.å.). Huruvida våtmarksprojektet
var utfört eller endast planerat noterades. Informationen sammanställdes i en databas i
Google Sheets (se Bilaga A.13 ). Alla koordinater som inte var i rätt format omvandlades
till nationella kartprojektionen SWEREF99 TM (Lantmäteriet u.å.).

3.1.1 Urval av våtmarker

Information samlades endast in för svenska våtmarker och sökandet utgick från att få
en så stor geografisk spridning som möjligt. Våtmarker som inte uppfyllde kravet på
hydrologiskt syfte sållades bort i omgångar. Detta innebar att alla våtmarker vars syfte
inte specificerats som utjämning eller fördröjning av flöden, vattenhushållning, vatten-
magasinering, grundvattenbildning eller minskad översvämningsrisk exkluderades. Dock
exkluderades även projekt där till exempel vattenhushållning eller ”återställande av na-
turlig hydrologi” nämndes som syfte men där det tydligt beskrevs att detta var för att
gynna en specifik art, det vill säga att det var ett bisyfte till ett annat huvudsyfte.

I sammanställningen av LONA-registret fanns 420 projekt med startår mellan 2018-
2020. Av dessa granskades endast de från 2018 på grund av tidsbrist. År 2018 valdes
för att Våtmarkssatsningen, ett initativ för att uppmuntra skapandet av våtmarker (se
Begrepp och definitioner), pågick under denna period vilket innebar att sannolikheten
för att projekten hade hydrologiskt huvudsyfte var större. Objekt utan hydrologiskt syf-
te och som inte gällde planerad eller genomförd restaurering eller anläggning av just
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våtmark exkluderades. Till exempel exkluderades förstudier och utredningar, projekt
gällande dammar, vattendrag och sjöar, samt projekt med syften som att gynna djurliv,
näringsretention och vattenrening. Av de våtmarker som uppfyllde kravet på hydrolo-
giskt syfte användes endast de objekt som hade pålitliga koordinater för placering, då
detta var ett krav för att kunna utföra karaktäriseringen. Våtmarksprojekt som ej ännu
avslutats (”planerade våtmarker”) inkluderades i projektet då valet av platser för dessa
våtmarker ansågs kunna bidra med information som är minst lika intressant som platser-
na för våtmarker som redan anlagts. Totalt samlades information om över 600 objekt in
från nämnda aktörer. Efter bearbetning och urval bestod våtmarksdatabasen (se Bilaga
A.13) av 51 våtmarker med hydrologiskt syfte. Det är dessa våtmarker som projektets
faktoranalys bygger på.

3.2 Dataunderlag för analys

Nedan presenteras innehållet i projektets egna våtmarksdatabas, samt de datamängder
som har laddats ner från olika myndigheter och som användes i projektets faktoranalys
och hydrologiska analys. Rubrikerna indikerar namnet på datamängden (kursivt) och
vilken myndighet den hämtats ifrån.

Våtmarksdatabas
Databasen med våtmarker (Bilaga A.13) som skapades för det här projektet består av
totalt 51 våtmarksobjekt med hydrologiskt syfte. Den geografiska spridningen på våt-
marksobjekten är koncentrerad till södra delen av Sverige och presenteras i Figur 1. På
platser som Helsingborg och Öland finns ett större antal våtmarker i nära anslutning
till varandra. För våtmarkerna har anläggning eller restaurering utförts för 30 objekt,
medans övriga objekt (21 st) endast är i planeringsstadiet. Anläggningsår eller restau-
reringsår för de utförda projekten varierar mellan 1994 och 2020. För de anlagda och
planerade våtmarkerna sammantaget finns en given area för 24 av våtmarkerna, me-
dan information om åtgärder finns för 31 av våtmarkerna. Elva av våtmarkerna har
information om tidigare markanvändning och våtmarkstyp finns tillgängligt för nio av
våtmarkerna i databasen. Formen på den data som samlades in för area varierar och oli-
ka aktörer har till viss del angivit värden som relaterar till olika typer av ytor. Areorna
i projektets databas kan därför representera ytan där åtgärder gjorts eller total yta för
en våtmark där åtgärder endast utförts på en del av ytan. De kan också innebära total
yta för restaurerade områden som ej är sammanhängande eller yta som påverkas av åt-
gärderna. Detta är en osäkerhet som gäller för alla våtmarker då det inte alltid gått att
avgöra exakt vilken area aktörerna har angivit för respektive våtmark. Noggrannheten
på den rumsliga datan som inkommit varierar också då en del areor erhölls som numerisk
data med ett spann på 0.15-900 ha, och andra som shape-filer med areor representerade
som polygon och exakt placering.
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Figur 1: Geografisk spridning på våtmarksobjekten i den slutgiltiga databasen, utmarkerat på
länsvis indelad Sverigekarta från SCB (SCB u.å.[a]).

Jordarter 1:25 000-1:100 000 från SGU (SGU 2014b)
Produkten innehåller fyra olika filer med 56 olika typer av jordarter representerade. Den
fil som användes var ”jordart, grundlager” som visade jordarten som förekom en halv-
meter under markytan. Utöver denna fanns det två filer till som behandlade jordarter.
”jordart, tunt eller osammanhängande lager” användes inte då många platser saknade
detta lager och ”jordart, underliggande lager” valdes bort då kartläggningen var bristfäl-
lig och osäkerheten stor. För den använda datamängden är osäkerheten 25 m för 1:25 000
och 100-200 m för 1:100 000 (SGU 2014a). Det mer detaljerade kartlagret gäller mesta-
dels för södra Sverige och på tätbefolkade platser. Eftersom huvuddelen av våtmarkerna
som analyserats ligger i södra Sverige kan osäkerheten antas vara 25 m.

Stränders jordart och eroderbarhet från SGU (SGU 2016)
Datamängden bygger på produkten ”Jordarter 1:25 000-1:100 000” där jordartsklasserna
förenklats och gjorts om till sju jordartsgrupper: torv, lera-silt, sand-grus, sand-block,
berg, fyllning och morän. Osäkerheten är densamma, 25 m för 1:25 000 och 100-200 m
för 1:100 000 (ibid.). Kartlagret användes inte för analys, utan endast indelningen av
jordarter i förenklade jordartsklasser användes.

NaturvårdsverketsNationella Marktäckedata (NMD)(Naturvårdsverket 2019a)
Denna produkt innehåller data för utbredning av marktäcken såsom vegetation, sjöar
och städer, som är indelade i 25 olika marktäckesklasser (se Figur 2). Det finns flera olika
varianter och tilläggslager till produkten. Av dessa användes endast det ogeneraliserade
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basskiktet eftersom det antogs att relevant information kunde ha försvunnit från det
alternativa basskiktet då detta generaliserar bort vissa ytor av marktäcken. Marktäcke-
datan samlades in mellan åren 2017 – 2019 och är i rasterformat med 10 m upplösning
(Naturvårdsverket 2019b). Noggrannheten ligger runt 95 % om vegetationstyperna de-
las in i lite grövre klasser (till exempel om olika skogstyper sammanfattas under klassen
”skog”) (Allard et al. u.å.). Vegetationen är uppdelad i 25 olika klasser som visualiseras
med hjälp av varsin färg (se Figur 2).

GSD-Höjddata grid 50+ nh från Lantmäteriets Öppna geodata (Lantmäte-
riet 2020c)
Produkten utgörs av höjddata i form av en digital terrängmodell (DTM) baserad på
nationella höjdmodellen. Höjdmodellen är indelad i flera grids med en upplösning på
50 m. Det genomsnittliga felet i höjd för ett måttligt kuperat område är ungefär 1 m,
men felet kan öka i mycket ojämn terräng (Lantmäteriet 2020a). Höjdmätningar vid
vattendrag är särskilt utmanande (Lantmäteriet 2019). Topografidata angavs i Normaal
Amsterdam Peil (NAP) och inte som m.ö.h. (Lantmäteriet 2020b). NAP är ett höjd-
mått som utgår från en referenspunkt i Nederländerna där 0 m ungefärligt motsvarar
Nordsjöns medelhavsnivå (Rijkswaterstaat 2020).

Tätorter 2015 från Statistiska centralbyrån (SCB) (SCB u.å.[b])
Datamängden är ett tätortsskikt givet i vektorformat där tätorter definieras som ett
samlat bebyggt område med fler än 200 invånare. Referensår 2015 användes då detta
antogs var det senaste framtagna underlaget, det framkom dock senare att nyare uppda-
teringar av dataunderlaget finns. Gränserna för tätorter är gjorda med en noggrannhet
som uppfyller kraven för kartor i skala 1:10 000 (SCB 2017).

Delavrinningsområden, Vattenytor och Vattendragslinjer SVAR 2016 från
Svenskt Vattenarkiv (SMHI 2019)
Dessa datamängder innehåller polygoner för Sveriges delavrinningsområden (områden
som avgränsas av en ytvattendelare), polygoner som respresenterar sjöar, vattendrag
och övriga vattenytor som inte är med i sjöregistret samt flödeslinjer genom sjöar och
vattendrag.

Hydrologiska observationer - Vattenföring från SMHI:s Vattenwebb (SMHI
2020a)
Vattenföringsdata från mätsatationer i SMHI:s hydrologiska grundnät.

Grundvattennivåer, tidsserier från SGU (SGU 2019)
Denna data innehåller tidsserier för mätningar av grundvattennivåer som antingen ut-
förts manuellt 1 - 2 gånger per månad eller automatiskt 2 - 6 gånger per dygn.
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3.3 Faktoranalys

3.3.1 GIS-anpassning av våtmarksdata

För att svara på frågeställningen gällande karaktärisering skulle ett antal GIS-analyser
genomföras. För att kunna göra dessa analyser anpassades informationen i databasen
(Bilaga A.13) till GIS-format med hjälp av funktionerna Display XY Data och Export
Data. Detta skapade en fil där våtmarkerna representerades som punkter som sedan
kunde användas i analyserna. I detta skede uteslöts två våtmarker ur analysen, de med
ID-nummer 29 och 41, på grund av otillräcklig information.

Utöver detta skapades ett GIS-lager där endast de 24 våtmarker som hade information
om area ingick. I denna fil representerades våtmarkerna istället av polygoner i form av
cirkelskivor med samma area som våtmarken (se Figur 2). För att åstadkomma detta
beräknades den radie som skulle skapa en cirkelskiva med samma area som respekti-
ve våtmark. Denna radie användes sedan i kombination med verktyget Buffer för att
skapa en polygon motsvarande våtmarkens angivna area. Alla dessa våtmarker kunde
därmed representeras av unika ytor anpassade efter våtmarkernas individuella storlekar.
Resterande våtmarker utan areor analyserades endast som punkter då det var den enda
informationen som fanns att tillgå.

3.3.2 Jordarter

För att se om de anlagda och restaurerade våtmarkerna kunde karaktäriseras utifrån
jordarter analyserades de jordarter som låg under våtmarkerna. För att göra detta an-
vändes SGU:s datamängd ”Jordarter 1:25 000-1:100 000” (SGU 2014b). Då en karta över
hela Sveriges jordarter inte kunde laddas ned, laddades totalt fem jordartskartor för olika
delar av Sverige ned.

De sedan tidigare skapade shape-filerna med punkter respektive polygoner (se avsnitt
3.3.1) för de våtmarker som skulle analyseras öppnades i ArcMap tillsammans med
jordartskartan. Därefter användes verktyget Intersect för att se vilka jordarter som låg
under våtmarksobjekten. Med verktyget delades våtmarkerna i polygonform in i mindre
polygoner utifrån vilken jordart som låg under. Polygonerna kunde sedan paras ihop
med våtmarken de tillhörde genom att leta upp våtmarkens ID-nummer i intersectets
attributtabell. För våtmarkerna i punktform kunde jordarten på platsen utläsas direkt
i intersectets attributtabell.

Resultaten från Intersect-analysen i ArcMap sammanställdes i Excel där jordarterna
från ”Jordarter 1:25 000-1:100 000” delades in i jordartsklasserna från ”Stränders jordart
och eroderbarhet”(SGU 2016). Som för marktäckesanalysen togs de våtmarksobjekt i
punktform som låg på vatten ej med i resultaten. För våtmarkerna med känd area där
vatten utgjorde den största delen under våtmarken, representerades den näst vanligas-
te jordartsklassen som den vanligaste. Procentberäkningar gjordes för de jordarter och
jordartsklasser som fanns under våtmarkerna. För våtmarker med känd area samman-
ställdes fördelningen mellan jordarterna och jordartsklasserna (se Bilaga A.3).
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3.3.3 Marktäcken

Denna analys genomfördes för att ta reda på huruvida det går att karaktärisera våtmar-
ker anlagda och restaurerade för hydrologiska syften utifrån det marktäcke våtmarken
förekommer på, och vad ett typiskt marktäcke i sådana fall skulle vara.

Till grund för denna analys låg två olika datamängder: NMD (Naturvårdsverket 2019a)
och den databas av våtmarker som sammanställdes under projektet (se Bilaga A.13).
Målet med analysen var att se vilka typer av marktäcke de olika våtmarkerna överlappa-
de. Detta gjordes i två omgångar med verktyget Zonal Statistics as Table, först för alla
51 punkter och sedan för de 24 areorna. Detta resulterade i att de våtmarker som hade
en given area analyserades två gånger; en gång som punkter och en gång som de are-
or som skapats med buffer-verktyget (”bufferytor”). För punkterna visade detta verktyg
vilket marktäcke som låg under punkten och för bufferytorna togs områdets vanligaste
marktäcke fram genom att titta i kolumnen Majority i attributtabellen.

Resultatet av analysen exporterades till Excel där datan bearbetades separat för punk-
terna och bufferytorna. Det första som gjordes var att se över de punkter och bufferytor
som fick resultatet ”våtmark” eller ”sjö och vattendrag”. Detta gjordes då det som efter-
söktes var vilken typ av vegetation våtmarkerna förekom på för att kunna dra en slutsats
om vilken typ av område våtmarken låg i. Resultaten "våtmarköch sjö och vattendragän-
sågs därför inte bidra med någon intressant information då de bara understyrkte att en
våtmark eller vattensamling fanns på platsen. Av denna anledning inspekterades dessa
punkter för hand och korrigerades. För punkterna korrigerades de som fått resultaten
”våtmark” eller ”sjö och vattendrag” till det närmast intilliggande marktäcket med ett
annat marktäckesvärde, och för bufferytorna korrigerades dessa resultat till det marktäc-
ke som var näst vanligast i området (för exempel, se Figur 2). Denna korrigering gjordes
för tolv våtmarker i punkt-analysen och fem i bufferanalysen. För att underlätta analys
av resultaten skapades därefter ett antal grövre kategorier för vissa marktäcken som de
berörda resultaten delades in i (se Tabell 1).

Tabell 1: De nya, grövre, kategorierna som skapades för vissa marktäckestyper. I
skogstyperna är både kategorierna som förekommer utanför och på våtmark inräknade. I
kategorin ”blandskog” ingick även de områden där både ”barrskog” och ”lövskog” förekom.

Orginalkategorier Nya Kategorier
Exploaterad mark, bebyggelse

Exploaterad markExploaterad mark, ej byggnad eller väg/järnväg
Exploaterad mark, väg/järnväg
Tallskog

BarrskogGranskog
Barrblandskog
Lövblandad barrskog BlandskogTemporärt ej skog
Triviallövskog

LövskogÄdellövskog
Triviallövskog med ädellövinslag
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Punkt- och areaanalyserna tog fram vilka typer av marktäcken våtmarkerna låg på. Vilka
typer av miljöer våtmarkerna omgavs av ansågs dock också intressant. Detta undersöktes
därför genom en övergripande visuell bedömning av alla de områden våtmarkerna låg
i. Då analysen var just visuell var arean på området som studerades mer godtycklig.
Denna indelning gjordes också enligt de nya kategorierna från Tabell 1.

Figur 2: Marktäcket (Naturvårdsverket 2019a) för området kring våtmarken med ID-nummer
30 (se Bilaga A.13). Punkten representerar koordinaten för våtmarken, och den röda cirkeln
representerar bufferytan. Då denna våtmark hade både koordinat och area genomfördes både
punkt- och bufferanalys. För punkt-analysen blev resultatet ”Sjö och vattendrag” och för

analysen för bufferytan blev resultatet ”Öppen våtmark”. I korrigeringen skrevs resultatet för
båda analyserna om till ”Blandskog” och det övergripande området klassades i samma kategori.

3.3.4 Topografiskt läge i avrinningsområdet

Denna analys utfördes för att ta reda på om det är möjligt att karaktärisera våtmarker
anlagda eller restaurerade för hydrologiska syften efter höjdläge i förhållande till lägs-
ta respektive högsta punkten i sina respektive delavrinningsområden, och om möjligt
ange vilket läge som är vanligast. Baserat på bakgrunden i förstudien förväntades fler
våtmarker finnas långt ned topografiskt.

För att kunna genomföra analysen användes topografidata från Lantmäteriet (Lantmä-
teriet 2020c) och delavrinningsområdesdata från SMHI (SMHI 2019). Eftersom det i
denna analys inte var nödvändigt med numeriska höjdmått gjordes ingen konvertering
av höjdvärdena från NAP till m.ö.h., utan relativa mått togs fram genom att beräkna
differenser mellan våtmarkernas höjdläge och motsvarande delavrinningsområdes min-
respektive maxhöjd. De aktuella våtmarkernas koordinater erhölls från projektets fram-
tagna våtmarkssammanställning (se Bilaga A.13).
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Topografidata, delavrinningsdata samt våtmarkernas koordinater fördes in i ArcMap.
Topografidatan var indelad i flera raster i form av kvadrater i samma storlek som till-
sammans täckte hela Sveriges yta. För att underlätta analysen sammanfogades alla filer
till en fil för hela Sverige med hjälp av verktyget Mosaic to New Raster. För respekti-
ve delavrinningsområde extraherades information om min-, max- respektive medelhöjd
med hjälp av Zonal Statistics as Table. Därefter togs höjden för samtliga våtmarker fram
med samma verktyg. Här gjordes antagandet att en våtmarks olika delar inte ligger på
olika höjd eftersom det troligtvis skulle försvåra ansamlandet av vatten. Av denna anled-
ning behandlades våtmarkerna bara som punktdata i form av givna koordinater, så att
enbart ett höjdvärde erhölls för varje våtmark. Även intervall, standardavvikelse samt
summa för topografifördelningen i delavrinningsområdena inkluderades i analysen. Där-
till togs ID-nummer och area på delavrinningsområdena respektive våtmarkerna fram.
Alla resultat exporterades sedan till Excel. För att tydligt på kartan kunna se vilket
delavrinningsområde en våtmark tillhörde matchades delavrinningsområde och våtmark
ihop med hjälp av Select by location. De framtagna delavrinningsområdena sparades
som ett GIS-lager. 49 delavrinningsområden erhölls för våtmarkerna som analyserades.
Genom att använda Identify kunde det ur kartan avläsas vilka våtmarker som hörde
ihop med vilka delavrinningsområden och Zonal Statistics för våtmarkerna respektive
delavrinningsområdena matchades och lades in i samma Excel-ark. Bilaga A.1 visar en
inzoomad del av kartan och hur den såg ut med alla data synliga.

I Excel utfördes ytterligare analyser på den sammanställda topografistatistiken från Ar-
cMap för att kunna avgöra våtmarkernas höjdläge relativt de motsvarande delavrinnings-
områdenas min-, max- respektive medelhöjd. Detta gjordes genom att beräkna skillnader
mellan delavrinningsområdenas min-, max- respektive medelhöjd och våtmarkens höjd.
Antalet våtmarker som låg närmare min-höjden än max-höjden noterades och en andel
av det totala antalet våtmarker beräknades för att kunna visualisera resultatet med ett
cirkeldiagram. Avståndet mellan respektive våtmark och dess delavrinningsområdes min-
höjd beräknades också som en andel av delavrinningsområdets totala höjdskillnad för
att kunna se hur nära våtmarkerna låg min-höjderna, relativt sett. All data som ansågs
relevant för att kunna dra en slutsats om höjdläge finns i Tabell 1 i Bilaga A.5.

3.3.5 Placering i förhållande till tätort

Denna analys genomfördes för att se om det är möjligt att karaktärisera anlagda eller
restaurerade våtmarker utifrån placering till närmsta tätort. Stycket tar dels upp tillvä-
gagångssättet för avståndsbestämning, men också hurvida våtmarkerna låg uppströms
alternativt nedströms närmsta tätort. Detta för att se om våtmarken skulle kunna ha
någon påverkan på tätorten till exempel minska översvämningsrisken förutsatt att det
ligger uppströms.

I analysen användes tätortsskiktet ”Tätorter 2015” från SCB (SCB u.å.[b]). Utöver det
användes tre kartprodukter från SMHI:s dataportal Svenskt Vattenarkiv; ”Delavrinnings-
områden SVAR 2016”, ”Vattenytor SVAR 2016” och ”Vattendragsli (SMHI 2019), samt
våtmarkernas koordinater i projektets våtmarkssammanställning (se Bilaga A.13).
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Tätortsskiktet tillsammans med våtmarkernas koordinater fördes in i ArcMap och stu-
derades. Två analyser genomfördes; på vilket avstånd våtmarkerna låg från tätorter och
om våtmarkerna låg uppströms eller nedströms tätorten i fråga, i de fall detta gick att
avgöra. För att bestämma avståndet till närmsta tätort användes verktyget Near som
beräknar den kortaste vägen mellan ett objekt och ett annat.

För att avgöra om våtmarkerna låg uppströms alternativt nedströms närmsta tätort
studerades varje våtmark för sig. För en del av våtmarkerna gjordes en bedömning di-
rekt utifrån delavrinningsområdet och vattendragslinjerna, se Figur 3. Andra bedömdes
med hjälp av verktyget Identify. Detta kunde göras då det i skiktet ”Delavrinningom-
råden SVAR 2016” fanns en kolumn kallad OMRID_NED med information om vilket
delavrinningsområde som låg nedströms det valda området i fråga. Genom att använda
Identify kunde de avrinningsområdena med våtmarksområdenas ID-nummer i kolumnen
”OMRID_NED” hittas och konstateras ligga uppströms våtmarksområdena. Våtmarks-
områdena låg såledesvis nedströms detta avrinningsområde. De våtmarker som befann
sig utanför närmsta tätorts avrinningsområde hamnade i en klass för sig, ”utanför tätorts
avrinningsområde”. I övrigt hamnade de som inte gick att bedöma utifrån befintliga data
i klassen ”data saknas”.

Avstånden som erhölls från ArcMap fördes över till Excel, där intervall skapades för
att skilja de våtmarker som låg närmre respektive längre bort från närmsta tätort.
Intervallen ordnades enligt följande; 0-2 km, >2-5 km, >5-10 km, >10-15 km, >15-20
km och slutligen >20 km. Därefter skapades ett cirkeldiagram som visade hur många
våtmarker som hamnade i respektive intervall. I Excel skapades också en tabell med tre
kategorier; våtmarker vars koordinater låg i, uppströms alternativt nedströms närmaste
tätort. Antalen i respektive kategori summerades och procentsatser beräknades. Två
kolumner med ”utanför tätorts avrinningsområde” och ”data saknas”, enligt ovan, infördes
också där de våtmarker som gick under dessa klasser placerades.

Figur 3: Karta över våtmark i Västra Götaland och dess placering i förhållande till närmsta
tätort Vänersborg. Våtmarken ligger uppströms Vänersborg i delavrinningsområdet.

Kartskiktfrån (SMHI 2019) och (SCB u.å.[b])
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3.3.6 Typ av åtgärd

Denna analys gjordes för att få en bild av ifall det fanns några åtgärder som var typiska
för våtmarker med hydrologiska syften och vilka dessa i sådana fall var. Detta gjordes
för att bedöma om någon av åtgärderna var vanligare och därmed kanske bättre ur
hydrologisk synpunkt.

De åtgärder som fanns dokumenterade för 31 av de 51 våtmarkerna ur projektets våt-
markssammanställning fördes över till ett Excel-ark och sorterades in i grupper som
avsåg samma eller liknande typer av åtgärder (se Bilaga A.2). För de våtmarker där
flera åtgärder angetts delades dessa åtgärder upp under kategoriseringen och tilldelades
om möjligt en passande grupp för en viss typ av åtgärd. Antalet av varje typ av åtgärd
noterades för att se vilka åtgärder som var vanligast.

3.4 Hydrologisk analys

3.4.1 Förutsättningar för hydrologisk analys

Denna utredning syftade till att svara på frågeställningen om det finns data för att
genomföra en hydrologisk analys. Detta gjordes genom att leta efter avrinningsområ-
den med både våtmarker och antingen grundvatten- eller vattenflödesmätstationer, då
grundvattennivå och vattenflöde var de två parametrar som valdes att analyseras.

Urval av våtmarker
Första steget för att kunna göra en hydrologisk analys var att välja ut de delavrinnings-
områden där både våtmarker och antingen grundvatten- eller vattenflödesmätstationer
förekom. Våtmarkerna som låg till grund för denna undersökning var inte de som sam-
manställts i projektets databas, utan en kombination av våtmarker från SMHI:s våt-
marksdatabas (SMHI 2017) och våtmarker som samlats in genom kontakt med Helsing-
borgs stad (se Bilaga A.13). Anledningen till att endast våtmarkerna från Helsingborg
användes av de som samlats in för projektet var att resterande våtmarker anlagts eller
restaurerats bara några fåtal år innan denna studie genomfördes. Det ansågs därför att
det inte fanns tillräckligt mycket mätdata efter åtgärderna genomförts, vilket gjorde att
de inte gick att använda till analysen.

SMHI:s våtmarksdatabas lagrar anlagda och restaurerade våtmarker och fokuserar på
de våtmarker som har huvudsyftet närsaltsreduktion. Databasen innehåller våtmarker
från hela Sverige, men är inte fullständig (ibid.). Det existerar därmed våtmarker som
inte är med i denna analys. Bland våtmarkerna från SMHI:s databas fanns inga med ett
tydligt hydrologiskt huvudsyfte. Det ansågs dock vara intressant att studera hydrologiska
effekter av även andra typer av våtmarker, vilket var anledningen till att denna databas
användes.

Från SMHI:s våtmarksdatabas valdes de våtmarker som anlagts mellan 1970 och 2010
ut. Resterande våtmarker togs bort och användes inte i analysen, detta då det med
stor sannolikhet inte skulle gå att hitta relevanta mätdata för längre tidsperioder både
före och efter dessa våtmarker skapats, vilket var ett krav för att analysen skulle kunna
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genomföras. Utöver det togs även alla våtmarker utan koordinater bort. Efter detta urval
återstod 1523 våtmarker i SMHI:s databas.

Våtmarkerna från Helsingborg var åtta till antal, alla var anlagda 2010 eller tidigare och
hade hydrologiska syften. Dessa våtmarker lades ihop med våtmarkerna från SMHI:s da-
tabas och en gemensam GIS-fil skapades med totalt 1531 våtmarker. Dessa våtmarker var
de som sedan undersöktes med avseende på om de förekom i samma avrinningsområde
som en mätstation eller ej.

Mätdata och urval av mätstationer
För analysen där vattenflödesstationer ingick användes våtmarkerna som beskrivits till-
sammans med polygoner för Sveriges delavrinningsområden, polygoner för vattenytor
och vattenflödeslinjer från SMHI:s vattenarkiv (SMHI 2019), samt en shape-fil med
punkter för 220 av SMHI:s vattenföringsstationer. Bland dessa vattenföringsstationer
ingick endast de mätstationer som var del av det nationella hydrologiska grundnätet och
ägdes av SMHI eller där SMHI ansvarade för att mätningarna var korrekta. Utöver de
mätstationer som fanns i shape-filen ingick 110 externt ägda mätstationer i grundnätet
(SMHI 2018). Dessa utelämnades ur analysen då koordinaterna skulle behöva plockas ut
för hand, vilket ansågs för tidskrävande.

När analysen med grundvattenstationer genomfördes användes samma våtmarker, delav-
rinningsområden och vattenytor som beskrivits innan samt koordinater för grundvat-
tenobservationsrör från SGU (SGU 2019). Bland dessa grundvattenmätstationer togs
de utan koordinater bort, likväl de med mätningar som började efter 2000 eller slutade
innan 2015. Efter detta urval återstod 335 mätstationer. Utöver detta användes även en
topografisk karta, i form av raster över Sverige, från Lantmäteriet (Lantmäteriet 2020c).
Denna karta användes för att kunna avgöra huruvida mätstationerna låg längre ner i
landskapet än våtmarkerna och därmed mer troligen nedströms dem, då detta ansågs
göra det mer sannolikt att se effekter från våtmarkerna.

Analys för vattenflödesstationer
Avrinningsområden, vattenytor, flödeslinjer och koordinater för våtmarker och vatten-
flödesstationer lästes in i ArcMap. För att hitta avrinningsområden som hade både
vattenföringsstationer och våtmarker användes funktionen Select By Location i två steg.
Först valdes de delavrinningsområden som innehöll minst en mätstation ut och spara-
des i ett nytt lager genom funktionen Create Layer From Selected Feature. Bland detta
urval av områden valdes sedan, med samma metod som innan, de områden som innehöll
minst en våtmark, vilka exporterades till ett nytt lager. På detta vis valdes alla delav-
rinningsområden med både minst en mätstation och minst en våtmark ut. De utvalda
områdena, totalt fem stycken, var alla områden med våtmarker från SMHI:s databas.
Dessa områden kallas fortsättningsvis ”analysområden”.

Sedan bestämdes avståndet mellan våtmarkerna och deras närmaste belägna mätstation
genom att använda verktyget Near. Detta då avståndet mellan våtmark och mätstation
ansågs påverka sannolikheten att kunna se effekter från våtmarken, vilket därmed gjorde
det nödvändigt att undersöka för att kunna besvara frågeställningen angående om data
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finns för att utvärdera de hydrologiska effekterna av anlagda våtmarker.

Från alla dessa mätstationer, våtmarker och analysområden togs information fram med
hjälp av Identify. För avrinningsområdena noterades områdets namn, AROID (identifi-
kationsnumret för avrinningsområdet) och area. För mätstationerna togs stationsnamn
samt stationsnummer fram. För våtmarkerna utlästes area, anläggningsår och avstånd
till närmaste mätstation. Det beräknades sedan hur stor andel av avrinningsområdena
våtmarkerna utgjorde, detta genom att dividera våtmarkens storlek på tillhörande om-
rådes storlek. Detta gjordes för att kunna avgöra om våtmarken ansågs tillräckligt stor
för att kunna ha en märkbar påverkan i hydrologin.

Med hjälp av GIS-skiktet med vattenytor och en baskarta med satellitbilder undersöktes
det även om det fanns sjöar i de olika analysområdena och deras angränsande avrinnings-
områden. Detta gjordes eftersom sjöars påverkan på hydrologin ansågs kunna överskugga
våtmarkernas om sjön var betydligt mycket större än våtmarken. Med hjälp av flödes-
linjerna avgjordes det sedan huruvida mätstationerna låg nedströms våtmarkerna

Till sist valdes referensområden ut till de analysområden vars mätstationer ej låg i direkt
anslutning till sjöar, vilket var två av de fem områdena (se Figur 4). Resterande om-
råden sållades bort för analys. Referensområdena var menade att kunna användas som
en jämförelse med analysområdena så att det lättare skulle kunna gå att avgöra om de
eventuella effekter som sågs faktiskt hade med våtmarkerna att göra. Målet var att refe-
rensområdena skulle likna analysområdet så mycket som möjligt, men sakna en våtmark.
Referensområdena valdes därmed till närbelägna, ofta anslutande, delavrinningsområden
med mätstationer, med en storlek så nära analysområdets som möjligt. Om ett sådant
område inte kunde hittas sållades det analysområdet bort. För referensområdena och
dess mätstationer noterades samma information som för analysområdena.

Analys för grundvattenstationer
Den topografiska kartan över Sverige sammanställdes från flera rasterfiler till en rikstäc-
kande fil på samma sätt som beskrivits i metoden för analys av våtmarkers läge i av-
rinningsområdet. Koordinater för grundvattenmätstationerna laddades ner länsvis som
CSV-filer och sammanställdes i ett Excel-ark som lästes in i ArcMap. Mätstationerna
representerades som punkter med hjälp av funktionen Display XY Data. Resterande
data lästes in och sedan identifierades de avrinningsområden med både våtmarker och
grundvattenstationer med samma metod som för flödesmätningarna, denna gång hitta-
des nio områden. Avståndet mellan våtmark och närmaste mätstation bestämdes också
på samma sätt. I denna analys fanns det fall där det förekom flera grundvattenobserva-
tionsrör i ett och samma avrinningsområde. I dessa fall valdes det observationsrör som
var närmast våtmarkerna ut och resten togs ej med i analyserna.

För att bestämma höjdläget för våtmarker och mätstationer användes verktyget Add
Surface Information med våtmarkerna respektive mätstationerna som Input Feature
Class och den topografiska kartan som Input Surface.

På samma sätt som innan användes sedan Identify för att ta fram relevant information.
För avrinningsområdena var detta, som innan, avrinningsområdets namn, AROID och
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area. För grundvattenmätstationerna noterades stations-ID, stationsnamn, platsens höjd
och när mätningar började respektive avlutades på platsen. För våtmarkerna utlästes
area, anläggningsår, höjd samt avstånd till närmaste mätstation. Likt innan beräknades
hur stor del av avrinningsområdets area som tillhörande våtmarker utgjorde.

Sjöar i analysområdena undersöktes och referensområden hittades till de områden som
ansågs mest lämpade för analys på samma sätt som för flödesstationerna. De områden
som sållades bort var, med samma resonemang som beskrivits innan, de där det fanns
en stor sjö i området. Även de områden med mätstationer som låg ovanför tillhörande
våtmark i höjdled valdes bort. Detta eftersom det i dessa fall antogs att det fanns en
stor risk att mätstationerna låg uppströms våtmarkerna och därmed inte skulle påverkas
av dem. I slutet kvarstod tre analysområden, alla med våtmarker från SMHI:s databas
(se Figur 4).

Figur 4: Karta över samtliga avrinningsområden där både mätstationer och våtmarker finns.
De röda områdena är de som valdes ut för analys.

a) Områden med vattenflödesstationer och våtmarker
b) Områden med grundvattenstationer och våtmarker .

3.4.2 Analys av vattenflöden

För att se om våtmarker kan ha någon hydrologisk effekt i form av flödesutjämning,
flödesdämpning eller liknande gjordes en vattenflödesananlys. Endast två vattenflödes-
stationer mötte kriterierna för urval till vattenflödesanalys: De som valdes ut var Svedala,
med en våtmark anlagd 2008, och Attorp, med fyra våtmarker anlagda 2009. Eftersom
de anlagda eller restaurerade våtmarkerna antogs visa effekt först efter några år valdes
dygnsvattenföringsvärden åren 2013-2017 till analysen för att se effekt av våtmarker. För
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att få lika många år till vattenflödesberäkningarna innan anläggning som efter valdes
åren 2000-2004 för analys innan anläggning. Till vattenflödesstationerna valdes mätsta-
tioner från närliggande delavrinningsområden som referens för beräkningarna, för att
om möjligt utesluta olika väderförhållanden. Svedalas referensstation blev Tånemölla
och Attorps blev Valttorp. Datan från de fyra vattenföringsstationerna laddades sedan
ned från SMHI:s VattenWebb (SMHI 2020b) till Excel.

För att analysera hög-och lågflödena användes samma princip som för så kallade Q95-
flöden, vilket innebär att det flödesvärde som överskrider 95 % av värdena i exempelvis en
tidsserie av vattenflöden används, se exempelrapport (Laaha och Blöschl 2005). I denna
analys användes även motsvarande värden som överskred 90, 5 och 10 % av värdena
under ett år. För att få fram dessa värden togs dygnsvattenföringsvärdena för varje
år åren 2000-2004 och 2013-2017 och sorterades i storleksordning. Därefter valdes fyra
värden ut för varje år, det som överskred 5 respektive 10 % lägsta värdena och de som
underskred 5 respektive 10 % av de högsta värdena. Eftersom det oftast är 365 dagar på
ett år motsvarade dessa värden därför det 18:de lägsta eller högsta värdena och det 36:e
lägsta respektive högsta värdet under året. I Excel beräknades därefter medelvärde och
standardavvikelse för åren 2000-2004 och för åren 2013-2017. Utifrån dessa beräknades
sedan hur stor procentandel av flödesvärdena innan anläggning värdena efter anläggning
motsvarade (se Bilaga A.10).

3.4.3 Analys av grundvattennivåer

Syftet med denna analys var att undersöka huruvida våtmarker tycks ha någon effekt
på grundvattennivåerna och i så fall vad för effekt. För de delavrinningsområden med
våtmarker och tillhörande referensområden som valts ut laddades tidsserier med grund-
vattennivåer ned för att kunna öppnas och behandlas i Excel (SGU 2019). Som mest
frekvent hade vissa mätstationer dagliga mätningar med flera registrerade värden per
dygn, medan andra mätstationer enbart hade en till två mätningar per månad.

Utifrån hur många års data det fanns efter anläggning eller restaurering valdes data
motsvarande lika många år ut för innan åtgärderna. Data från ett år innan respektive
efter det angivna anläggnings- eller restaureringsåret inkluderades inte eftersom det inte
fanns tydlig information om exakt när våtmarkerna började anläggas eller restaureras och
hur lång tid detta tog. För att exemplifiera: om en våtmark anlades år 2010 och det fanns
grundvattennivåmätningar fram till 2020, användes mätningar från och med 2012 till
och med senaste mätningen 2020. Lika många år, det vill säga nio år, analyserades även
innan anläggning, och då mellan åren 2000 och 2008. Mätningar för samma tidsperioder
användes för motsvarande referensområde. För två av områdena analyserades elva år
innan och efter, och för det tredje området analyserades nio år innan och efter (se
Bilaga A.9).

Med hjälp av Data Analysis-verktyget Descriptive Statistics erhölls bland annat medel-
värde, median och en rad statistiska parametrar för grundvattennivåerna innan respek-
tive efter anläggning eller restaurering (se Bilaga A.12). Differenser mellan innan och
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efter beräknades för att se om nivåerna hade höjts eller sjunkit, samt hur mycket. Även
lådagram togs fram för varje tidsserie med grundvattennivådata.

4 Resultat
I denna del åskådliggörs resultaten från de fyra GIS-analyserna; jordarter, marktäcken,
topografiskt läge i avrinningsområdet och placering i förhållande till tätort. Därefter
presenteras en sammanställning av åtgärder som beskrivits för våtmarkerna. Till sist
visas resultaten av den hydrologiska analysen.

4.1 Jordarter

Av de 51 våtmarksobjekt som analyserades i punktform fanns två av våtmarkerna,
de med ID-nummer 31 och 37 (se Bilaga A.13), på platser som inte omfattades av
jordartskartan. En av dessa våtmarker tillhörde även de 24 våtmarker med areor. Av
den anledningen finns de objekten inte med i resultaten. Av de sju förenklade jordarts-
klasserna fanns ej sand-block och fyllning på någon plats. De är därför inte heller repre-
senterade i resultaten. Två av våtmarkerna i punktform fanns på vatten och togs också
bort. För våtmarkerna polygonform var vatten den mest förekommande jordarten för
en våtmark, där räknades istället den näst mest förekommande jordartsklassen, lera-silt
som den vanligaste.

För analysen där våtmarkerna representerades som punkter var de vanligaste jordarts-
klasserna lera-silt, torv och morän (se Figur 5).

Figur 5: Figuren visar jordartsklasserna som fanns på platserna för våtmarkspunkterna. Det
totala antalet våtmarker representerade är 47.

Den jordartsklass som var var vanligast förekommande under våtmarkerna när de repre-
senterades som areor var morän som var i majoritet i 30 % av fallen (se Figur 6).
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Figur 6: Figuren visar fördelningen av de mest förekommande jordartsklasserna, de som
utgjorde den största delen av arean, under varje våtmark med area. Det totala antalet

våtmarker representerade är 23.

4.2 Marktäcken

Alla tre analyser som genomfördes (punkter, bufferytor och kringliggande område) fick
snarlika resultat. Samtliga resultat kan ses i tabellform i Bilaga A.4.

Bland de 51 våtmarker som var del av punktanalysen var de vanligaste marktäckena
”Övrig öppen mark med vegetation” och ”Lövskog” vilka utgjorde 31 % respektive 25 %
av våtmarkerna. Det minst vanliga marktäcket som förekom var våtmarker som anlagts
på så kallad ”Exploaterad mark” (se Figur 7).

Även i resultatet från analysen av bufferytorna, där totalt 24 våtmarker ingick, dominera-
de marktäcket ”Övrig öppen mark med vegetation”, där 50 % av våtmarkerna hamnade.
Den näst vanligaste marktäckesklassen var dock i detta fall ”Barrskog” där 25 % av
våtmarkerna hade detta marktäcke innan anläggning (se Figur 7).

Figur 7: a) Cirkeldiagram för de marktäcken som förekom under våtmarkerna när de
representerades av punkter. Totala antalet våtmarker som analyserades var 51.

b) Motsvarande cirkeldiagram för de marktäcken som förekom under våtmarkerna när de
representerades av bufferytor. Totala antalet våtmarker som analyserades var 24.
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När området runtom våtmarkerna studerades visuellt blev istället marktäcket som inne-
fattade flest våtmarker ”Åkermark”, där 22 av 51 våtmarker hamnade. Det näst vanligaste
marktäcket var ”Barrskog”(se Figur 8).

Figur 8: Cirkeldiagram för de marktäcken som när våtmarkers kringliggande område
studerades. Totala antalet våtmarker som analyserades var 51.

4.3 Topografiskt läge i avrinningsområdet

En majoritet av våtmarkerna, 43 av totalt 51 stycken, låg närmare delavrinningsområdets
min-höjd än max-höjd. Detta motsvarade cirka 84 % av våtmarkerna (se Figur 9).

Figur 9: Cirkeldiagram över fördelningen mellan våtmarker som topografiskt ligger närmare
min- respektive maxhöjd i sina delavrinningsområden. Totalt analyserades 51 våtmarker.

Den största andelen av våtmarkerna låg på ett höjdavstånd till min-höjden som utgjorde
mindre än 30 % av motsvarande delavrinningsområdes totala höjdskillnad (se Figur 10).
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Av dessa låg de flesta våtmarkerna på ett höjdavstånd som utgjorde under 10 % av
höjdskillnaden. Med andra ord var avståndet mellan våtmarken och den lägsta punkten
i delavrinningsområdet mindre än avståndet mellan våtmarken och områdets högsta
punkt i majoriteten av fallen.

Figur 10: Histogram över våtmarkernas avstånd till min-höjden i sina delavrinningsområden
relativt den totala höjdskillnaden i det aktuella delavrinningsområdet. Totalt analyserades 51

våtmarker.

4.4 Placering i förhållande till tätort

Över hälften, närmare bestämt 55 % (28 av 51), av våtmarkerna låg inom avståndet 0-2
km från närmaste tätort. Slås två intervall ihop hamnade 37 % (19 av 51) av våtmarkerna
inom ett avstånd >2-10 km bort från närmaste tätort. De våtmarker vars närmaste tätort
låg längre än 10 km bort utgjorde 8 % det vill säga fyra av 51 totalt (se Figur 11). Av
dessa låg tre i Gävleborgs län och en på Öland.

Figur 11: Cirkeldiagram över fördelningen av våtmarkerna och deras avstånd till närmsta
tätort. Totala antalet våtmarker som analyserades var 51.
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Resultatet från analysen angående huruvida våtmarkerna låg uppströms eller nedströms
närmaste tätort hittas i Bilaga A.6. En bedömning kunde göras för 29 av 51 våtmarker.
Av dessa låg tolv stycken i tätort vilket motsvarar 41 %. 45 %, det vill säga 13 stycken,
låg uppströms närmaste tätort och slutligen låg fyra stycken nedströms närmaste tätort,
det vill säga 14 %. Av de resterande 22 våtmarkerna gick det i 17 fall inte att göra en
bedömning med den befintliga informationen som användes. Övriga fem områden låg
utanför närmaste tätorts avrinningsområde.

4.5 Typ av åtgärd

För 31 av våtmarkerna gick det att hitta information om de åtgärder som vidtagits eller
skulle utföras. Flera åtgärder angavs för vissa av våtmarkerna. Vid sammanställning av
åtgärderna tycktes igenfyllning av diken vara den vanligaste åtgärden. Även grävning
eller schaktning, dämning, bortrensning av vegetation samt nyanläggning i anslutning
till vattendrag eller diken verkade vara relativt vanliga åtgärder. Andra återkommande
åtgärder var exempelvis invallning eller konstruktion av vallar, återskapning eller an-
läggning av naturliga eller naturlika trösklar samt inrättning av någon vattenreglerande
anordning, såsom en munkbrunn som kan justera vattennivån. Den sammanfattande
tabellen med åtgärder hittas i Bilaga A.2.

4.6 Hydrologisk analys

4.6.1 Förutsättningar för hydrologisk analys

Vattenflödesstationer
Bland Sveriges delavrinningsområden fanns det fem områden med både våtmarker och
mätstationer om man utgår från de data-set som använts. Dessa områden hittas alla i
södra Sverige (se Figur 4) och har alla våtmarker från SMHI:s databas. Den samman-
ställda datan för samtliga områden hittas i Tabell 1 i Bilaga A.7, och information om
de två områden som valdes ut för analys och deras respektive referensområden kan ses
i Tabell 1 i Bilaga A.8.

Bland de avrinningsområden som hittades var minsta avståndet som kunde uppmätas
mellan en våtmark och dess närmaste mätstation över 3,5 km. Det fanns ingen våtmark
som till ytan utgjorde mer än 0,4 % av dess avrinningsområde.

När vattenföringsstationernas läge undersöktes noterades det att samtliga stationer låg
nedströms respektive våtmark. Två av stationerna, Solveden och Vombsjön, låg dock i
mynningen av sjöar, och område 3 gick det inte att hitta ett lämpligt referensområde
till. Detta var anledningen till att dessa områden inte analyserades vidare.

Grundvattenstationer
Baserat på den data som användes hittades totalt nio avrinningsområden som hade både
minst en anlagd våtmark och en mätstation för grundvattennivå. Likt situationen för
vattenföring låg alla dessa områden i södra Sverige (se Figur 4) och hade våtmarker
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från SMHI:s databas. Den sammanställda datan för områdena hittas i Tabell 2 Bilaga
A.7.

Bland dessa delavrinningsområden var minsta avståndet mellan en våtmark och en
grundvattenmätstation strax över en km, och ingen våtmark utgjorde till ytan mer än
0,1 % av dess avrinningsområde. Ur Tabell 2 Bilaga A.7 går det även att utläsa att för
avrinningsområde nummer 3, 4, 5, 6 och 9 låg grundvattenmätstationerna högre upp i
terrängen än tillhörande våtmarker och där med antagligen uppströms dem, vilket är
varför de inte valdes ut för analys. Även område 2 valdes bort då mätstationen låg i nära
anslutning till en sjö. För att se de områden som valdes ut och deras referensområden,
se Tabell 2 Bilaga A.8.

4.6.2 Analys av vattenflöden

Diagrammet visar att endast Tånemölla, Svedalas referensområde, hade både högre låg-
flöden och högflöden 2013-2017 än 2000-2004. Svedala hade högre högflöden men lågflö-
dena hade minskat (se Figur 12).

Figur 12: Diagrammet visar medelvärdena av de olika vattenflödena år 2013-2017 som
procent av medelvärdena för vattenflödena år 2000-2004. Tånemölla (grön) är referens till
Svedala (blå) och Valtorp (gul) till Attorp (röd). Det orange strecket markerar 100 %.

4.6.3 Analys av grundvattennivåer

I samtliga områden som analyserades var medelgrundvattennivån lägre under åren efter
våtmarkerna anlagts än under åren innan. För två av områdena, 7 och 8, hade grund-
vattnet sjunkit mer i referensområdena än i områdena där våtmarkerna anlagts. För
område 1 var fallet tvärtom (se Figur 13).
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Figur 13: Genomsnittlig grundvattennivåändring vid jämförelse mellan lika många år innan
som efter anläggning.

För två av analysområdena (1 och 8) har spridningen av grundvattennivåerna minskat,
medan det motsatta gäller för det tredje området (se Figur 14).

Figur 14: Lådagram som visar median och spridning av grundvattennivåerna.

Motsvarande lådagram för referensområdena finns i Bilaga A.11. Alla resultat som Figur
13 och Figur 14 bygger på finns i Bilaga A.12.
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5 Diskussion

5.1 Faktoranalys

5.1.1 Jordarter

Jordarterna under våtmarken kan ha olika effekt på den hydrologiska funktionen. Ge-
nomsläppliga jordarter har oftast en större hydrologisk funktion då de kan ge ökad
grundvattenbildning. Därför har en faktor som analyserats för karaktäriseringen av de
utvalda våtmarkerna varit jordart. Resultaten från analysen av våtmarkerna i punkt-
form visade inte på en enda vanligast förekommande jordartsklass under våtmarkerna.
För de 49 våtmarksobjekt i punktform som analysen kunde utföras på och inte låg på
vatten var fördelningen jämn mellan klasserna torv, lera-silt och morän, där lera-silt var
något mer förekommande än de övriga (se Figur 5). Torv bildas under våtmarker och
det skulle kunna tyda på att det tidigare funnits naturliga våtmarker som dikats ur på
dessa platser. Eftersom platser där våtmarker utdikats ofta har ett stort behov av anlag-
da våtmarker kan det vara orsaken till att torv är en vanlig jordart under våtmarkerna
som använts i detta projekt. Lera-silt har inte samma genomsläpplighet som till exempel
sand-grus, vilket gör att mindre vattenmängder kan tas ut vid behov. I större områden
kan däremot den mindre uttagsmängden göra att grundvattennivåerna hinner fyllas på
under ler- och siltjordar. Våtmarkerna med lera-silt kan därför ha en viss effekt på vat-
tenhushållningen och grundvattenbildniningen, och detta kan vara en anledning till att
våtmarkerna anlagts där. Det kan dock också vara möjligt att de anlagts på platsen för
en annan anledning och att jordarten inte varit det avgörande i beslutet om plats.

Vad gäller de 23 våtmarksobjekt med area som var inom jordartskartornas täcknings-
område var fördelningen mellan de mest förekommande jordarterna under varje våtmark
mindre jämn än för våtmarkerna i punktform. Morän var den jordartsklass som oftast
var mest förekommande under våtmarkerna i polygonform. Lera-silt, den jordart som
näst oftast var den vanligast förekommande jordartsklassen under en våtmark, var 8 %
mindre förekommande än morän (se Figur 6). Moränjordar kan ha varierande hydraulisk
konduktivitet och det kan ha varit möjligt att våtmark anlagts på platsen på grund av
genomsläppligheten. Däremot är morän den vanligaste jordarten i Sverige. Det innebär
att det även är möjligt att jordartens genomsläpplighet inte tagits hänsyn till vid an-
läggandet eller restaurerandet, utan att den placerats på den jordart som var där.

Vad som karaktäriserar våtmarkerna när det kommer till jordart är svårt att säga. Till
exempel kan inte en slutsats dras om att genomsläppliga jordartsklasser är mer vanli-
ga. Av de analyserade våtmarkerna var morän, torv och lera-silt vanligast. Lera-silt har
låg genomsläpplighet, torv är vanligt förekommande under våtmarker och morän är en
vanlig jordart. Anledningen till att genomsläppliga jordarter inte verkar vara vanliga
kan vara att andra faktorer som kan påverka hydrologin prioriteras vid anläggning eller
restaurering av våtmarker för hydrologiskt syfte. Det kan även vara möjligt att geogra-
fin haft påverkan. En del platser i landet har kanske inte haft jordarter med en hög
genomsläpplighet, vilket lett till att våtmarken inte anlagts på en optimal plats.
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5.1.2 Marktäcken

Beroende på vilken typ av analys som genomfördes skiljde sig resultaten något. Sam-
mantaget förekommer våtmarker som är anlagda, restaurerade eller planerade för hyd-
rologiska syften på många olika typer av marktäcken. En större andel förekommer dock
i anslutning till åkermark om den visuella analysen används som utgångpunkt, vilket
anses vara den mer relevanta analysen. Anledning till att denna anses mer relevant är
att många av resultaten med marktäcket ”övrig öppen mark med vegetation”, som erhölls
från GIS-analyserna med Zonal Statistics as Table, just förekommer på större områden
av åkermark. För exempel se Figur 15 nedan.

Figur 15: Marktäcket (Naturvårdsverket 2019a) för området kring en av de våtmarker som
analyserades. Detta är ett exempel på en våtmark som befinner sig på ett litet område av
”övrig öppen mark” omslutet av åkermark. Denna våtmark hade ID-nummer 43 i den

sammanställda databasen (se Bilaga A.13).

I fallet som ses i Figur 15 kan resultatet från den visuella analysen därmed anses av
större betydelse då det ger en bättre bild av vilken typ av natur våtmarken faktiskt
befinner sig i. Då analysen gjordes visuellt är dock resultatet inte lika tillförlitligt som
de analyser som gjorts med ArcMap-verktyg. Till exempel har utsträckningen av områ-
det som granskats inte alltid varit densamma, då olika områden har varit homogena till
olika grad. Resultatet från punkt- och bufferanalysen är på detta sätt säkrare, då det
exakta området alltid går att återskapa. Detta sammantaget med den höga noggrannhe-
ten på marktäckedatan gör dessa resultat väldigt tillförlitliga. Denna tillförlitlighet till
punkt- och bufferresultaten gör dem dock inte mer relevanta än den visuella analysen,
då de fortfarande inte ger en lika verklighetsnära bild av områdena där våtmarkerna
förekommer.

Anledningen till att många våtmarker som anlagts med hydrologiska syften hittas på om-
råden med åkermarker kan bero på våtmarkernas multifunktionella natur; på åkrarna

30



kan de bidra med näringsrening samtidigt som de till exempel skyddar mot översväm-
ningar. Att våtmarkerna annars är relativt jämt spridda mellan skog och öppen mark kan
vara ett tecken på bristande kunskap gällande anläggning av våtmarker för hydrologiska
syften. Möjligtvis finns det en osäkerhet i vilken av vegetationstyperna som är bäst äm-
nad för sådant som flödesutjämning och ökad grundvattenbildning, eller om marktäcket
har en stor påverkan över huvud taget. Platserna där våtmarkerna anläggs väljs kanske
istället utifrån andra faktorer, såsom behov, eller helt enkelt där det finns markägare
som är villiga att låta en del av sin mark användas till anläggning av våtmarker.

5.1.3 Topografiskt läge i avrinningsområdet

Eftersom vatten rinner nedåt och ofta samlas i lågpunkter var det att vänta sig att de
flesta av våtmarkerna skulle vara lokaliserade långt ned i landskapet, topografiskt sett.
En våtmark kan dock ligga närmare max-höjd än min-höjd i sitt delavrinningsområde
om det där finns en terräng som i övrigt är gynnsam för en våtmark, såsom en sänka där
marken är plan. Vid nyanläggning är valet av plats relativt fritt, så resultatet skulle ha
kunnat visa att man anlägger våtmarker där det inte naturligt uppstår några, men så var
inte fallet. Antagandet om att de flesta våtmarkerna skulle ligga närmare min-höjden
tycks alltså stämma och beror gissningsvis på att det är mer naturligt att våtmarker
bildas i just lågpartier och utströmningsområden.

Eftersom variationer i topografin inte är regelbundna är det inte rimligt att anta att
topografin var normalfördelad i delavrinningsområdena. De medelvärden och standar-
davvikelser som erhölls med Zonal Statistics säger med andra ord troligtvis inte så
mycket. I retrospekt hade framtagning av dessa mått alltså kunnat uteslutas. Analysen
tillät dock inte framtagandet av median och kvartiler, som kanske hade varit mer be-
skrivande och intressant att titta på. Av denna anledning jämfördes våtmarkernas läge i
avrinningsområdena enbart med min- och max-höjderna, vilket är en förenkling som inte
ger en lika tydlig bild av förhållandena i terrängen. En annan förenkling är att våtmar-
kerna behandlades som punktdata så att enbart ett höjdmått erhölls. Hade våtmarkerna
istället lagts in som areor i ArcMap hade man eventuellt kunnat analysera hur plan mar-
ken kring våtmarken var genom att notera flera höjdmått. Detta ansågs dock inte vara
nödvändigt eller intressant för analysen eftersom höjdskillnaderna kring en våtmark inte
antogs vara betydande med tanke på att våtmarker i regel verkar anläggas eller finnas
naturligt där marken är plan.

5.1.4 Placering i förhållande till tätort

Tolv stycken av de 28 våtmarker som låg inom 0-2 km från närmsta tätort låg i en
tätort. Från Bilaga A.6 går det att se att flera av dessa våtmarker har ett syfte att
jämna ut flöden och bidra till vattenhushållning. Några enstaka har även i syfte att
minska översvämningsrisken och öka grundvattenbildningen. Vilka av dessa syften vars
påverkan är signifikanta för respektive tätort kräver vidare analys. Resultatet visade
däremot att det verkar planeras och anläggas många våtmarker i Skåne, i närheten
av de större städerna Malmö och Helsingborg. Precis utanför dessa städer ligger stora
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åkermarker där markavvattningen är stor, och i och med bristen på våtmarker ser det
ut som att det finns ett särskilt fokus bland myndigheter och markägare att konstruera
våtmarker för att hushålla med vatten.

De flesta våtmarkerna (92 %) låg inom ett avstånd 10 km från närmaste tätort. Tre av
de som låg över 10 km bort fanns längre norrut, och en anledning till detta skulle kunna
vara att de är placerade i områden som inte är lika tätbefolkade. Öland var däremot ett
undantag i detta sammanhang och hade också en våtmark långt ifrån närmsta tätort.
En anledning till detta skulle kunna vara att tätorterna inte är lika utspridda som i
övriga län. En annan kanske mer sannolik förklaring skulle kunna vara att platsen för
att anlägga valts av den anledning att den är lämplig för infiltration. Till exempel för
att öka grundvattenbildningen för de småorter som finns i närheten. Något som denna
analys inte tog hänsyn till.

Analyseras placeringen av våtmarkerna utifrån om de låg i tätort, uppströms eller ned-
ströms närmaste tätort så verkade det vanligare att de låg uppströms än nedströms. En
möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att effekter som att den ska kunna hjälpa
till att jämna ut flöden och minska översvämningar ska synas nedströms. Ligger våtmar-
ken uppströms skulle den således kunna ha en positiv inverkan på tätorter nedströms.
Däremot observerades för fem av våtmarkerna att dessa låg utanför närmaste tätorts
avrinningsområde. Därmed verkar det osannolikt att de skulle kunna ha någon påverkan
på tätorten i fråga.

5.1.5 Typ av åtgärd

Sammanställningen av åtgärder blev väldigt godtycklig på grund av bristande eller otill-
räcklig information. Eftersom detaljeringsgraden i beskrivningen av åtgärderna skiljde
sig åt mellan de olika våtmarkerna var det i vissa fall svårt att avgöra om dessa avsåg
samma eller olika typ av åtgärder. På grund av dessa svårigheter är de slutsatser som
kan dras kring karaktärisering av våtmarker efter åtgärder inte helt tillförlitliga. Anled-
ningen till att den vanligaste åtgärden verkade vara igenfyllning av diken skulle kunna
bero på att det, jämfört med de andra åtgärderna, är lättare och mer kostnadseffektivt
och att det återställer området till hur det tidigare naturligt såg ut.

5.2 Hydrologisk analys

5.2.1 Förutsättningar för hydrologisk analys

En osäkerhet i denna analys är att många anlagda och restaurerade våtmarker i Sverige
saknas i SMHI:s databas, då den inte är heltäckande. Det finns även fler vattenförings-
stationer än de som använts i analysen då det ansågs vara för tidskrävande att få med
alla. Sannolikheten är därmed ganska stor att det existerar fler områden där våtmarker
överlappar med mätstationer. Det är även möjligt att somliga koordinater inte är helt
exakta, något som har observerats för vissa våtmarker, vilket skulle resultera i följdfel i
avstånds- och höjdberäkningar.
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Eftersom det fanns områden med både mätstationer och våtmarker ansågs det möjligt
att göra en analys av våtmarkers effekt på hydrologin. Sannolikheten att stora effekter
skulle ses betvivlades dock då våtmarkerna ofta var så små i förhållande till avrinnings-
områdena och då mätstationerna i många fall låg flera kilometer bort. Om det hade gått
att hitta lämpliga våtmarker med hydrologiskt huvudsyfte är det möjligt att det hade
varit lättare att se tydliga effekter på hydrologin. Detta eftersom dessa våtmarker kan
antas vara anpassade för att optimera påverkan på hydrologin.

Det är inte heller säkert att de områden som valdes ut för analys är de som egentligen var
mest troligt att se effekter i. På grund av projektets tidsbegränsning kunde inte alla in-
tressanta faktorer undersökas (såsom storleken på vattendragen flödesstationerna mäter
i) och dessa kan vara avgörande för hur sannolikt det är att se effekter från våtmarkerna
eller inte. Något annat som är osäkert är hur stor andel av ett avrinningsområde en
våtmark bör utgöra för att det ska kunna gå att se någon hydrologisk påverkan.

Att de referensområden som valts ut var bra för syftet är inte heller säkert, då utbudet
var mycket begränsat. Något som skulle kunnat gjorts annorlunda var att välja refe-
rensområden med storlekar närmare analysområdenas, men då det hade lett till väldigt
stora avstånd mellan referens- och analysområden undveks detta.

5.2.2 Analys av vattenflöden

Det går inte att dra en slutsats om att de två områdena med de anlagda våtmarkerna
från SMHI:s databas, Svedala och Attorp, skulle ha haft någon effekt på vattenflödet i
tillhörande avrinningsområdet. Vattenflödena varierar mycket från år till år (se Bilaga
A.10). Då medelvärdena för åren 2000-2004, innan våtmarkerna anlagts, jämfördes med
medelvärdena för åren 2013-2017 skiljde sig resultaten åt mellan avrinningsområdena.
För Attorp var medelvärdena för åren efter anläggandet av våtmarkerna lägre än för åren
innan både vad gäller låg- och högflödena. Att högflödena minskar kan i teorin innebära
att våtmarkerna haft en flödesdämpande effekt, men då även referensområdet Valttorp
haft en högflödessänkning är en troligare orsak att åren 2013-2017 var torrare i snitt
än åren 2000-2004. För att säkerställa detta hade man kunnat analysera temperatur
och nederbördsdata under dessa år. Även om lågflödena minskade för både Attorp och
referensstationen Valttorp, minskade den något mer för Valttorp. Det skulle kunna visa
på att våtmarken haft en vattenhushållande effekt. Det kan dock också bero på att olika
faktorer med hydrologisk påverkan skiljer sig åt mellan avrinningsområdena, till exempel
terräng eller vegetation.

Vad gäller den andra flödesmätningsstationen, Svedala, visar resultaten på att våtmarken
snarare haft en negativ påverkan på flödesutjämningen i avrinningsområdet då högflö-
dena har ökat och lågflödena minskat (se Figur 12). Referensstationen Tånemölla hade
även den en ökning av högflödet, men skiljer sig från Svedala genom att den även har
en ökning av lågflödena. Skillnaden skulle kunna bero på faktorer i avrinningsområden
som skiljer sig åt, i Tånemöllas område finns till exempel en liten sjö som kan ha haft
olika stort magasineringsutrymme och lett till ökade lågvattenflöden. Det kan även ha
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skett bebyggelse eller förändring i vegetation i någon av avrinningsområdena. Även om
referensstationerna ligger i ett avrinningsområde som ligger nära där våtmark anlagts,
kan det ändå vara små skillnader i väderförhållanden som kan ha lett till annorlunda
resultat. En annan möjlig anledning till att ingen effekt har kunnat ses kan vara att våt-
markerna analysen gjordes på inte var anlagda för hydrologiskt syfte. Våtmarker utan
hydrologiskt syfte kan ha saknat viktiga faktorer, såsom placering, vegatation etcetera,
som optimerar flödesutjämningen. Vidare har endast två lämpliga områden med an-
lagda våtmarker hittats, vilket gör det svårare att dra en generell slutsats om anlagda
våtmarkers effekt på vattenflöden.

5.2.3 Analys av grundvattennivåer

Vid jämförelse av grundvattennivåerna innan och efter våtmarksanläggning eller restau-
rering visade analysen att grundvattennivåerna i genomsitt har sjunkit i alla fallen. Detta
skulle kunna vara en konsekvens av ett ändrat klimat eller ett ökat vattenuttag. För att
underbygga hypotesen om att det är klimatet som är den bakomliggande orsaken hade
det varit intressant att plotta grundvattennivåerna mot tiden för hela tidsperioden för
respektive område (se Bilaga A.9). Om detta hade visat en nedåtgående trend i grund-
vattennivåer hade det alltså stärkt hypotesen om klimatet som bakomliggande orsak.
Ytterligare potentiellt stöd för denna hypotes hade kunnat fås genom att undersöka om
grundvattennivåerna även generellt hade sjunkit i områdena runtomkring, eller rentav
nationellt. Det hade även kunnat vara bra att utvärdera lokala klimatdata, såsom tempe-
ratur, nederbörd och avdunstning över tid eftersom klimatförändringar kan manifestera
sig i olika stor utsträckning på olika platser. Hypotesen om ett ökat vattenuttag som
bakomliggande orsak till grundvattennivåsänkningarna hade kunnat undersökas genom
att eftersöka och evaluera information om volym vattenuttag i de aktuella områdena
under de analyserade åren. Att göra dessa vidare efterforskningar rymdes dock inte i
tidsplanen.

Faktumet att grundvattennivåerna sjunkit även där våtmarkerna finns behöver alltså
inte nödvändigtvis vara en indikation på att våtmarker inte har någon effekt på grund-
vattennivåerna. Att nivåerna sjunkit mindre för områdena med våtmarker i två av fallen
skulle exempelvis kunna vara ett tecken på våtmarkernas positiva inverkan på grund-
vattennivån. Att detta är fallet är dock mycket osäkert, då område 1 visar det motsatta.
Om område 1 bara är en avvikelse eller ett faktiskt motbevis är oklart då så få områden
har undersökts. Något annat som talar emot att denna förändring har med våtmarkerna
att göra är att i alla tre fall är det område där grundvattennivån minskat mest också det
område med störst area på delavrinningsområdet, oberoende om det fanns en våtmark
eller inte. En annan möjlig förklaring är således att den skillnad som ses inte har något
med våtmarkerna att göra, utan med själva områdena och hur de ser ut. Exempelvis kan
jordart, markanvändning och eventuella grundvattenuttag vara av betydelse.

För referensområdena är bredden hos lådorna i lådagrammen i Bilaga A.11 större efter
än före, vilket tyder på en mer varierande grundvattennivå under de senare åren. I
analysområdena med våtmarker är dock lådbredden hos lådorna i Figur 14 mindre efter
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våtmarksanläggning i två av fallen (område 1 och 8), vilket skulle kunna tyda på att
våtmarker ger en jämnare grundvattennivå. Då det tredje fallet (område 7) visar på det
motsatta, samt i och med att så få områden har undersökts, är det dock inte heller här
säkert att det faktiskt har något med våtmarkerna att göra.

5.3 Osäkerhetsanalys

5.3.1 Datainsamling

Det är tydligt att rutiner för dokumentation och rapportering av anlagda och restau-
rerade våtmarker med hydrologiska syften saknas eller är bristfälliga. Det finns ingen
samlad information tillgänglig vilket har försvårat arbetet med att hitta data som är
relevant och representativ. I kontakten med aktörerna framgick det även att efterfrågan
på en mer heltäckande och detaljerad dokumentation och rapportering av våtmarker är
stor.

På grund av den varierade kvaliteten på dokumenterad och funnen information finns
det således en osäkerhet hos den slutgiltiga datamängden i våtmarksdatabasen. Trots
efterfrågan på våtmarker med hydrologiska syften som flödesutjämning, vattenmagasi-
nering och grundvattenbildning skickade länsstyrelser och andra aktörer in information
för många objekt som inte följde det kravet. Detta kan såklart bero på dålig kommu-
nikation, missförstånd eller en vilja att hjälpa till trots brist på relevant information,
men det tyder även på att det finns en osäkerhet kring vad som menas med att an-
lägga en våtmark för hydrologiska syften. Aktörer hänvisade ofta till våtmarker med
syftet att ”återställa den naturliga hydrologin”. Detta projekt bygger på att det görs en
distinktion mellan att anlägga våtmarker i hopp om att gynna biologisk mångfald och
att uppnå en flödesutjämnande effekt eller minskad översvämningsrisk, även om båda
dessa är effekter som kan uppnås genom att återskapa den naturliga hydrologin hos en
våtmark. Det var inte heller alltid tydligt vad våtmarken hade för syfte, och det kun-
de framgå av sammanhanget att åtgärder gjordes för att till exempel gynna biologisk
mångfald även om projektansökan hänvisade till den generella nyttan med till exempel
vattenhushållning.

Den geografiska spridningen på våtmarkerna var inte så stor som önskat, utan domine-
rades av våtmarker i södra Sverige. Det är således osäkert om resultatet faktiskt repre-
senterar hela landet. Däremot skulle det kunna vara så att den typ av våtmarksobjekt
som efterfrågades i projektet endast var koncentrerade till södra Sverige, detta då det
var ett flertal länstyrelser i norr som inte hade några aktuella objekt att tillgå.

5.3.2 Faktoranalys

Utöver de osäkerheter som tagits upp i diskussionens separata delar finns även en osä-
kerhet i de cirkulära bufferytor som använts i både jordarts- och marktäckesanalysen.
Detta antagandet, att kunna representera alla våtmarker med given area som cirkelski-
vor, bär på osäkerheter då våtmarkerna i sig såklart inte är helt cirkulära. Det som ökat
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osäkerheten i det hela är att det varit svårt att undersöka huruvida det här antagande
är rimligt eller ej. Detta då den absoluta majoriteten av våtmarker inte representerats
av varken ”våtmarks” eller ”sjö och vattendrag”-marktäcket i NMD och det var svårt att
skilja våtmarker från annan typ av vegetation eller vatten i satellitbilder. För de få fall
där våtmarken faktiskt synts till någon grad i NMD har den cirkulära arean uppskattat
våtmarkens area relativt bra (se Figur 15 och 2), men dessa exempel anses alldeles för
få för att göra något allmänt uttalande om hur realistiskt detta antagande var. Det har
ändå känts relevant att göra analyser på dessa areor, då de trots osäkerheterna är en
bättre representation av våtmarkerna än bara punkterna.

När det istället gäller analyserna för läge i avrinningområdet respektive placering i för-
hållande till tätort, användes punktdata med våtmarkernas koordinater, istället för are-
or. Det finns därmed en osäkerhet i huruvida resultaten representerar våtmarken som
helhet, och det skulle kunna skilja beroende på var data tas ifrån. Utöver detta är en
osäkerhet för hela projektet faktumet att ingen liknande karaktärisering har gjorts för
våtmarker med andra huvudsyften. Det är därmed svårt att säga om resultaten som
erhållits egentligen är allmänt för alla typer av våtmarker, eller om det faktiskt är unikt
för våtmarker med hydrologiska syften.

5.3.3 Hydrologisk analys

Att analysera våtmarkers effekt på hydrologin är mycket komplext. Förutom att det
skulle behövas fler våtmarksobjekt för en mer ingående analys finns det även andra
faktorer som skulle kunna ha en påverkan på både vattenföring och grundvattennivå.
Exempelvis gör okänd nederbörd, temperatur och markanvändning i avrinningsområdet
att det är svårt att veta ifall det är just resultaten av en anlagd våtmark som ses.
Dessutom var antalet år som studerades relativt få. Eftersom effekten av anlagda eller
restaurerade våtmarker antogs kunna ses först ett antal år efter anläggning finns dock än
så länge bara ett kort tidsspann att analysera. Ett säkrare resultat skulle kunna ges om
en undersökning görs i framtiden, när ett större antal år kan användas för analys.

Därtill kan de olika mätfrekvenserna hos mätstationerna leda till osäkerheter. Vid jäm-
förelse av värden innan och efter anläggning av en våtmark, eller mellan analys- och
referensområde, blir analysen svårare om den ena mätserien innehåller mer frekven-
ta mätningar än den andra. Om flera mätningar per dygn finns att tillgå fås en mycket
högre detaljnivå och säkerhet i resultaten. Om det istället bara har registrerats en till två
värden per månad finns en större risk för att dessa kan vara missvisande outliers.

Dessutom finns det en osäkerhet mellan analys- och referensområdena. Trots att om-
rådena är valda så att de ligger nära varandra är det okänt om samma förhållandena
kan antas i de olika områdena. Det är alltså inte säkert att de områden som valts som
referenser egentligen utgör ett särskilt bra referensområde.
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6 Slutsats
När det kommer till projektets första frågeställning, huruvida det går att karaktärisera
våtmarker med hydrologiska syften, har det mynnat ut i att våtmarker som är anlagda,
restaurerade eller planerade för hydrologiska syften, grovt generaliserat, ofta är lokalise-
rade där jordarterna lera-silt, morän eller torv förekommer. De placeras även vanligen
i områden med åkermark, men förekommer i ganska stor utsträckning även på andra
marktäcken. Därtill ligger de, topografiskt sett, mer frekvent närmare delavrinningsom-
rådets min-höjd och befinner sig i strax över hälften av fallen inte mer än 2 km från
närmaste tätort. Därutöver verkar den vanligaste åtgärden vara igenfyllning av diken. En
karaktäriseing har alltså gått att genomföra, men den blev dock inte helt enligt förhopp-
ningarna eftersom många resultat var tvetydiga och svårtolkade. Det gick därför inte att
i alla fall reda ut en tydlig karaktär för våtmarkerna. Det hade också varit enklare att
dra slutsatser om en generell karaktär för våtmarker med hydrologiskt syfte om antalet
våtmarker som studerades hade varit större, men det är också möjligt att resultatet ba-
ra hade blivit ännu spretigare om fler våtmarker undersökts. Dessutom är det svårt att
avgöra om karaktäriseringens slutsatser gäller specifikt våtmarker anlagda, restaurerade
eller planerade med hydrologiskt huvudsyfte, eller om dessa skulle vara applicerbara på
våtmarker allmänt.

Vad gäller projektets andra frågeställning verkar hydrologiska data finnas att tillgå i
varierande utsträckning och med olika möjlighet till givande analyser. Vidare, hur man
utifrån dessa data kan se eventuella hydrologiska effekter orsakade av våtmarkerna är
ytterst osäkert och beror till stor del på hur stor andel våtmarken utgör i delavrinnings-
området samt ifall något större vattendrag förekommer. Även mätstationernas position
har stor betydelse. Resultaten tydde på att det kan finnas en viss effekt på grundvatten-
nivåer, medan vattenföringen tycktes vara opåverkad. Från dessa analyser är det dock
svårt att ge ett tydligt svar på den sista frågeställningen; om det går att se hydrologiska
effekter från våtmarker. Den står därmed obesvarad. Några orsaker till detta är dels att
fler objekt krävs för att få pålitligare resultat, dels att resultaten var motsägelsefulla
eller visade på väldigt små skillnader.

Slutligen tycks det finnas ett stort behov av ytterligare studier inom både karaktärisering
och analys av hydrologiska effekter. Detta skulle underlättas om underlaget av våtmar-
ker och tillhörande information hade varit såväl större som mer samlat. Detta skulle
kunna åstadkommas genom införandet av tydligare riktlinjer kring dokumentation och
rapportering av våtmarksprojekt. Dessutom skulle mobila och för ändamålet anpassa-
de mätningar av grundvattennivåer och vattenföring troligtvis kunna ge en bättre bild
av våtmarkers eventuella hydrologiska effekter än vad de stationära mätstationerna kan
göra. Detta tål att övervägas inför framtida studier.

37



7 Tackord
Vi vill tacka vår uppdragsgivare Arvid Bring på Formas för ett intressant ämne och
ett stort förtroende för vårt arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare
Johanna Mård som varit mycket hjälpsam under arbetet. Dessutom vill vi tacka al-
la länsstyrelser, myndigheter och övriga aktörer som vi har varit i kontakt med. Utan
deras hjälp med data och information hade inte detta projekt varit möjligt att genom-
föra.
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A Bilagor

A.1 Figur: Kartsektion för läge i avrinningsområdet

Figur 1 Kartsektion av Sverige där topografin syns enligt färgskalan mörkrött (högt)
till turkos (lågt). Delavrinningsområdenas gränser är markerade med mörkgråa linjer,
där de delavrinningsområden som innehåller en våtmark är ifyllda med ljusblå färg.
Våtmarkernas lokalisering ses som rosa punkter. Underlag kommer från Lantmäteriets
Öppna geodata (Lantmäteriet 2020c), SMHI:s dataportal Svenskt Vattenarkiv (SMHI
2019) samt den egna våtmarkssammanställningen.
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A.2 Tabell: Åtgärder

Tabell 1. Sammanfattning av de åtgärder som kunde hittas till den för projektet
framtagna våtmarkssammanställningen. Av totalt 51 våtmarker fanns information om

åtgärder för 31 stycken av dessa.
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A.3 Tabell: Resultat för jordartsanalys

Tabell 1. Fördelning av jordarterna och jordartsklasserna på respektive våtmark med
känd area.
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A.6 Tabell: Resultat för placering i förhållande till tätort

Tabell 1. Våtmarkens placering i förhållande till närmsta tätort: I tätort;
uppströms tätort; nedströms tätort; utanför tätorts avrinningsområde. I vissa fall
saknas data. Finns också en kolumn med kommenterar om våtmarken och en

med syfte/önskad funktion.
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A.9 Tabell: Sammanställning grundvattennivåanalys

Tabell 1. Sammanställning om de mätningar som användes för grundvattennivåanaly-
sen.
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A.11 Figur: Grundvattennivå före och efter för referensområ-
den

Figur 1 Lådagram som visar median och spridning av grundvattennivåerna.
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A.12 Tabeller: Deskriptiv statistik för grundvattennivåerna

Deskriptiv statistik för grundvattennivåerna innan och efter i de tre analysområdena 1,
7 och 8 samt tillhörande referensområden. *lmå=lika många år innan som efter (gäller
för alla tabeller).

Tabell 1. Analysområde 1.

Tabell 2. Referensområde 1.

57



Tabell 3. Analysområde 7.

Tabell 4. Referensområde 7.
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Tabell 5. Analysområde 8.

Tabell 6. Referensområde 8.
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vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Administrativ rapport 

Dokumentkod 
W-20-80 / A-1 

Datum 
2020-04-02 

Ersätter 

 Författare 
Hanna Pierrau 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Planering av arbetsstruktur 

 
Sammanfattning 

Denna rapport innehåller de besluts som togs angående arbetsstruktur under gruppens första riktiga 
möte. Frågor som skulle ställas till kursansvarig och beställare diskuterades även. 

 

  



Protokoll 
Tid: 15:00 – 16:20 

Plats: zoom-möte 

Närvarande:  Hanna Pierrau, Julia Tholander, Johanna Kero, Anna Engman, Astrid Oleskog  

Beslut angående arbetsstruktur 

• Generellt: Jobba mellan 9 och 16, lunch mellan 12 och 13. 

• Ta raster! Minst en på förmiddagen och en på eftermiddagen 

• Ha projektgruppsmöte mellan kl 9-10 varje måndag (Första vardagen i veckan om 

veckan börjar med helgdagar)  

• Om problem uppstår: ta kontakt med gruppen direkt.  

• Använd messenger-chatt som kommunikationskanal om zoom ej är öppet. 

• Slutrapporten skrivs i LaTex, smårapporter kan skrivas i drive eller Word. 

• Under “meddelanden” i dagordningen på projektgruppsmöten har vi en må-runda där 

gruppens medlemmar berättar hur de har det. 

• Hanna är projektledare för gruppen. Detta innebär att ha koll på ärendeloggen, 

“kursmålsdokumentet” och att tidsplanen följs. 

• Julia är kommunikationsansvarig (mailar med handledare och uppdragsgivare) 

• Astrid ansvarar för uppladdning av dokument på studentportalen 

• Individuella reflektioner görs i drivedokument, Anna gör sammanställningen av 

reflektionerna. 

• Om fler ansvarsområden dyker upp fördelas de när de kommer. Om något 

ansvarsområde känns för stort kan det ändras under projektets gång. 

• Gör något roligt tillsammans som teambuilding! Träffas om alla är i Uppsala ev. göra 

något över Zoom annars. 

• Åka till en våtmark? 

Frågor till Cecilia 

• GIS-licenser 

• Förtydligande om vad projektplanen ska innehålla (utöver “Mål med projektet och 

redovisning av hur gruppen uppfyller kursmål 1 ska ingå.”). Vad (konkret) ska vara 

med i presentationen? 

• Skillnaden mellan A- och P-rapporter 

• Vad betyder “Vid protokollet” som står i slutet i mötesprotokoll-mallen? 

• Ska vi göra ett stort Gantt-schema eller flera små? 

Frågor till Arvid 

• Fråga om att få presentationen (maila idag så vi kan förbereda oss för mötet om vi 

hinner få den) 

• Vad förväntar du dig av oss/vad hoppas du på för resultat? 

• vad tror du resultatet kommer bli? 

• Var finns information att hämta, finns det relevanta databaser du känner till? Finns 

relevanta studier/projekt du vet om? 

Förberedelser till imorgon 

• Läs igenom informationsdokument 

• kolla på gamla rapporter för att få en uppfattning om hur projektplanen ska se ut 



 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Administrativ rapport 

Dokumentkod 
W-20-80 / A-3 

Datum 
2020-04-17 

Ersätter 

 Författare 
Johanna Kero 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Formatmall 

 

Sammanfattning 

Detta är en formatmall som ska underlätta ett enhetligt utseende på alla rapporter som skrivs. 
Mallen innehåller format för olika typer av rubriker, brödtext, tabeller och figurer, samt hur 
försättsbladet ska fyllas i. 
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vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Det här är exempeltext 

Dokumentkod 
W-20-80 / X-X 

Datum 
 

Ersätter 

 Författare 
 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
 

 

Sammanfattning 

Exempeltext 

Är rapporten kortare än denna sida så behövs ej en sammanfattning skrivas, och 
texten är på den här sidan. Om texten är längre än denna sida finns endast 
sammanfattningen på denna sida, rapporten börjar på nästa. 

 

  



Exempelrubrik (rapportnamn) 

 

1 Exempelrubrik 2, Ämne 

 

1.1 Exempelrubrik3, underämne 

Det här är exempelbrödtext. 

Det här är ett nytt stycke. 

1.1.1 Exempelrubrik4, under-underämne 

 
 

 

Tabell 1: Det här är en exempeltabell 

   

   

   

 

 

 

 

 
Figur 1: Det här är en exempelbild 
 



 
Figur 2: Det här är en exempelfigur 
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Projektplan 

 

 
Sammanfattning 
Denna rapport är en uppdaterad projektplan. Rubrikerna för projektplanen är bakgrund, 

syfte, frågeställningar, mål, metod, förstudie, avgränsningar och förutsättningar, tidsplan 

samt referenser. Litteraturstudie har flyttats från metod till rubriken förstudie. 

  



Projektplan 
 

Projektnamn: Hydrologiska effekter av anlagda och restaurerade våtmarker 
Projektperiod:  02-03-2020 - 17-06-2020 
Projektmedlemmar: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau,  
Julia Tholander  
Handledare:  Johanna Mård 
Uppdragsgivare:  Arvid Bring, Formas 

 
Bakgrund 
Stora delar av Sveriges våtmarker har under de senaste 100 åren försvunnit då mark har 
dikats ut för att göra den bättre lämpad för jord- och skogsbruk (Björklund 2019). Då 
våtmarker är viktiga för att uppnå Sveriges miljömål som till exempel målet myllrande 
våtmarker  finns det idag ett stort engagemang för att återställa de våtmarker som en gång 
förstörts. På det sättet kan de miljöfördelar de kan bidra med återfås, som till exempel 
vattenmagasinering och flödesdämpning för minskad risk för översvämning och torka 
(Formas 2019). Idag finns dock skilda uppfattningar om hur våtmarker påverkar vattenflöden 
och osäkerheter angående hur betydelsefulla de hydrologiska effekterna vid anläggning och 
restaurering av våtmarker är. Hur flöden i landskapet påverkas av våtmarker och om det finns 
data att tillgå för att visa på att våtmarker har en flödesutjämnande funktion,  är exempel på 
relevanta frågor som kommer att studeras. Projektet kommer att vara en del av en större 
forskningssammanställning av Formas där resultatet av projektet förhoppningsvis kan vara 
betydelsefullt vid placering men även restaurering av våtmarker i framtiden.  
 
Syfte 
Syftet med detta projekt är att undersöka om våtmarker som är anlagda eller restaurerade för 
hydrologiska syften i Sverige kan karaktäriseras utifrån vissa faktorer, såsom exempelvis 
topografi, berggrund och markanvändning. Utöver det syftar projektet till att se om dessa 
våtmarker har en effekt på hydrologiska funktioner som exempelvis flöden och 
vattenmagasinering inom avrinningsområdet. 
 
Frågeställningar 

1. Vad karaktäriserar de våtmarker som har anlagts och restaurerats för hydrologiska 
syften i Sverige?  

2. Finns det data för att utvärdera de hydrologiska effekterna av en anlagd eller 
restaurerad våtmark? 

3. Om data finns, går det att se hydrologiska effekter i avrinningsområden med anlagda 
eller restaurerade våtmarker? 

 
 
 



Mål 
● Att genomföra en GIS-analys för att studera faktorer, såsom topografi, jordarter och 

marktäcke, för våtmarker anlagda eller restaurerade för hydrologiska syften för att 
undersöka om det går att karaktärisera dessa. 

● Att, om möjligt, genomföra en statistisk dataanalys av hydrologiska data för att kunna 
se effekterna dessa våtmarker. 

● Att sammanställa information och data som kan vara till användning för Formas 
fortsatta arbete med våtmarkers hydrologiska effekter. 

● Utöka förståelsen för våtmarker och dess hydrologiska effekter. 
 
Förstudie 
Förstudien är till för att samla bakgrundsinformation kring samtliga frågeställningar. Fokus 
bör ligga på litteratur som behandlar svenska våtmarker eller våtmarker som förekommer i ett 
klimat och en miljö som liknar de svenska förhållandena.  
 
Metod 
För att besvara frågeställningarna kommer en GIS-analys och en statistisk dataanalys att 
genomföras. Inledningsvis avgränsas projektet genom att göra ett urval av våtmarker att 
studera och utvärdera. Urvalet sker med hjälp av SMHI:s våtmarksdatabas samt med hjälp av 
Naturvårdsverkets rapport 6876 (2018), Återrapportering av skydd och åtgärder för värdefull 
natur 2016-2018. Vid behov kommer länsstyrelser eller andra aktörer, med uppgifter om 
anlagda eller restaurerade våtmarker, att kontaktas för att komplettera informationen. 
Kriterier för urval kommer i första hand vara våtmarker anlagda i hydrologiskt syfte, samt 
som ligger i ett avrinningsområde där de kan ha en betydande inverkan på vattenflödena. 
Under projektets gång kan kriterierna för urval ändras beroende på tillgängliga data.  
 
GIS-analys 
GIS-analysen kommer att användas för att sammanställa olika typer av data, exempelvis läge 
i avrinningsområdet, jordarter och landskapstyper, för att kunna dra eventuella slutsatser om 
vad som karaktäriserar de platser som valts ut för anläggning eller restaurering av våtmarker 
för hydrologiska syften.  
 
Statistisk analys av hydrologiska data 
Om möjligt kommer även vattendata att utvärderas för att upptäcka eventuella hydrologiska 
effekter i form av ändrad vattenmagasinering och ändrade vattenflöden, genom att studera 
data för grundvattennivåer, lågflöden och högflöden. Detta skulle exempelvis kunna vara en 
jämförelse mellan flöden innan och efter anläggning av våtmarker. För att kunna se någon 
effekt kan även data från avrinningsområden med liknande förutsättningar användas för 
jämförelse, där det ena avrinningsområde har en anlagd våtmark och det andra 
avrinningsområdet har en naturlig våtmark, alternativt inte har någon våtmark alls.   
 



Sammantaget 
Identifiera och analysera vilka gemensamma faktorer som finns för våtmarker anlagda och 
restaurerade av hydrologiska syften och de hydrologiska effekterna av dessa våtmarker. 
 
Avgränsningar och förutsättningar 
Som tidigare nämnts i metoden ska den litteratur som studeras beröra sådant som är relevant 
för svenska förhållanden. Litteraturen som studeras kommer i huvudsak avgränsas till just 
sådant som handlar om anlagda och restaurerade våtmarker med hydrologiska syften, men 
naturliga våtmarker och våtmarker med andra huvudsyften kommer också att studeras till en 
mindre grad för att få en mer övergripande bild och bättre förståelse för våtmarker och hur de 
fungerar i stort. 
 
Den hydrologiska data som analyseras ska också komma från Sverige och i första hand från 
våtmarker som anlagts eller restaurerats för hydrologiska syften. Om sådana data inte finns 
eller datamängderna är väldigt små kan även naturliga våtmarker, eller våtmarker anlagda av 
andra syften, studeras. Dessa våtmarker kan även studeras i syfte att jämföra effekterna 
mellan våtmarker som är anlagda av hydrologiska syften med andra typer av våtmarker.  
 
Likaså ska data som gäller karaktärisering av våtmarker endast röra de våtmarker som anlagts 
eller restaurerats av hydrologiska syften i Sverige.  
 
Ytterligare avgränsningar kommer kunna göras efter det att förstudien är klar och då 
mängden tillgängliga data har fastställts.  
 
Tidsplan 
Projektet sträcker sig under ca 2 månader, tidsplanen redovisas i ett Gantt-schema (se bilaga 
eller länk): 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Esw-emcS7xsBF-JUF1YAHMx9L7rgfgl3QwlLMW
IerRA/edit?usp=sharing  
 
Referenser 
Björklund, A. (2019). Dikade våtmarker nästan lika stor klimatbov som bilen. SVT Nyheter , 
12 mars.  
Formas (2019). Påverkan på hydrologiska faktorer vid anläggning och restaurering av 
våtmarker -  Förstudie inför beslut om forskningssammanställning.  
Stockholm: Formas (Formas förstudie, 2019-01839) 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Esw-emcS7xsBF-JUF1YAHMx9L7rgfgl3QwlLMWIerRA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Esw-emcS7xsBF-JUF1YAHMx9L7rgfgl3QwlLMWIerRA/edit?usp=sharing
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Sammanfattning 
Denna rapport innehåller layouten för slutrapporten som diskuterades fram tillsammans i 

gruppen. Layouten innehåller rubriker, underrubriker och information som ska tas upp. 

Rapporten innehåller också riktlinjer för skrivandet samt en länk till det Overleaf-dokument 

som kommer användas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Layout för slutrapport 
 
Instruktioner: Max 40 sidor. 
 

Overleaf dokument: https://www.overleaf.com/1466668232jjkvgnnbsvqg  
 
Riktlinjer för skrivandet: 

Inledning och teori baseras på förstudien. 
Varje person som ansvarar för en GIS-analys skapar en L-rapport där metod, resultat 
och diskussion (glöm ej osäkerheter) beskrivs utförligt. Metod, resultat och diskussion 
i slutrapporten baseras sedan på dessa L-rapporter. 
Tempus för rapporten är preteritum, tex analyser utfördes, projektets syfte var,  

 
 
Sammanfattning 
Ev. Begreppslista 

Ex, GIS=Geografiskt informationssystem 
 
1 Inledning 

Bakgrund 
Uppdrag av Formas 
Tidigare studier - mycket info saknas 
Kunskapsläget? 

Syfte 
Mål 
● Att genomföra en GIS-analys för att studera faktorer, såsom topografi, 

jordarter och marktäcke, för våtmarker anlagda eller restaurerade för 
hydrologiska syften för att undersöka om det går att karaktärisera dessa. 

● Att, om möjligt, genomföra en statistisk dataanalys av hydrologiska data för 
att kunna se effekterna dessa våtmarker. 

● Att sammanställa information och data som kan vara till användning för 
Formas fortsatta arbete med våtmarkers hydrologiska effekter. 

● Utöka förståelsen för våtmarker och dess hydrologiska effekter. 
 

Frågeställningar 
Avgränsningar  

  
2 Teori 

Ta med delar av förstudien: 
Olika faktorer för karaktärisering: 

 Jordart 

https://www.overleaf.com/1466668232jjkvgnnbsvqg


 Topografi 
Definition av våtmark 
Våtmarkers hydrologi 
Ev. Våtmarkstyper (om den analysen genomförs) 
 

 
3 Metod 

Datainsamling 
Hur vi hittade våtmarker  
Hur vi hittade faktordata  
Hur vi hittade hydrologisk data  

Urval av våtmarker för karaktärisering: 
 Kända koordinater 
 Anläggningsår 
 Känt hydrologiskt syfte 

Urval av våtmarker för hydrologisk analys 
Närhet till mätstation 
Anläggningsår 

De olika GIS-analyserna (karaktärisering) 
                        De olika GIS-metoderna som användes ex. buffring, overlay 

Läge i avrinningsområde 
Jordart 
Marktäcke 
Avstånd till vattendrag och samhälle 

Analyser/sammanställning av åtgärder och typ av våtmark 
           Den hydrologiska analysen 
  
4 Resultat 

Vilken data vi kunde hitta, vad som saknades 
Gick/gick det inte att göra en hydrologisk analys och varför (matchade våtmarkerna 
med mätstationer eller inte?) 

Resultat av hydrologisk analys (om det går) 
Resultat från faktoranalyser i GIS 

Läge i avrinningsområde 
Jordart 
Marktäcke 
Avstånd till vattendrag och samhälle 

Resultat av analys/sammanställning av åtgärds- och våtmarkstyper 
Om det gick att få fram data och vad den visade i så fall? eller i diskussion? 

 
5 Diskussion 

Diskussion för hydrologisk analys 



Diskussion för karaktäriseringen 
Osäkerhetsanalys, felkällor, antagande, “störningsfaktorer”  
 

6 Slutsats 
 
7 Ev. Framtida studier/Förbättringspotential/Efterlysningar 

T.ex. obligatorisk, komplett våtmarksdatabas 
 
8 Ev. Tackord 

Uppdragsgivare, handledare, myndigheter (Lantmäteriet, NV, SGU, SMHI), 
länsstyrelser m.fl.  

 
Referenser 
Bilagor 
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Rapportnamn 
Möte med beställare 

 

Sammanfattning 
 
Denna rapport innehåller anteckningar från första mötet med beställaren. Den 
besvarar även de frågor som vi hade.  
  



Protokoll: Möte med beställare 

Tid: 13:00 - 14:00 

Plats: zoom-möte 

 

Närvarande: Julia Tholander, Johanna Kero, Anna Engman, Hanna Pierrau, Astrid Oleskog, 

Johanna Mård (Handledare), Arvid Bring (Uppdragsgivare) 

 

Anteckningar: 

 

Bakgrund till projektet? 

Formas (Arvid) jobbar med ett projekt just nu som handlar om att sammanställa all tillgänglig 

forskning från våtmarker. Relevant information som vi kan ta del av är t.ex: 

Vad är det för typ av våtmarker man anlägger i Sverige, vad för åtgärder använder man sig av, 

våtmarker kan ha olika egenskaper, karaktärisera dessa.  

 

Frågeställning 1: Kartlägga vad de finns för våtmarker i Sverige, egenskaper från 

våtmarker/vad har de gemensamt.  

 

Frågeställning 2 och 3: Vad finns det för tillgängliga data? Grundvatten kommer kanske inte 

vara så lätt att hitta, kan leta efter data i SGU brunnvatten-data. Ytvattendata finns det 

troligtvis mer att utvärdera om, eventuellt på SMHI. Grundvatten- och ytvattendata är det vi 

ska fokusera på.  

 

Data/information att försöka hitta för att kunna besvara frågeställningar: Kan våtmarker 

hjälpa till att hålla kvar vatten i marken→ Lagra vatten? Titta på medelflöde, hög- och 

lågflöden, [ev om det hinns med titta på satellitdata (hur stor andel av våtmarken som står 

under vatten) ex kan man kolla i google earth om det är en vattentäkt eller inte.], vattenstånd i 

sjöar och vattendrag om de i regel står högre än för våtmarkerna.  

 

Litteraturstudie: Behöver inte begränsa oss till bara Sverige när vi ska ta fram relevant 

litteratur för vår förstudie. Studera andra boreala områden (ex Kanada)? 

 

Avgränsning: Börja med att titta på våtmarker från 2017 och framåt. Men hittar vi information 

som är relevant innan det så är det såklart okej att även använda den datan.  

 

Frågor till Arvid som besvarades under mötet: 

 

Vad förväntar du dig av oss/vad hoppas du på för resultat? Vad tror du resultatet kommer bli?  

 

Osäker på vad man kan vänta sig. Hoppas förstå lite bättre. Hur det ser ut med jordarter, 

topografiska förhållanden och finns några likheter. Påverkas samhällen på något sätt? Det kan 

också vara så att vi inte hittar tillräckligt med data, men då får vi inte bli besvikna.  

 

Var finns information att hämta, finns det relevanta databaser du känner till?  

 

SGU- jordartskartor 

SMHI- metadata 

Nationella våtmarksinventeringen (VMI) 

Naturvårdsverket- vegetation/terräng  

Lantmäteriet- topografisk data 



Geodataportalen  

 

Finns relevanta studier/projekt du vet om? 

 

Förutom ovan databaser kan vi även söka i dessa: 

Google scholar 

Web Of Science 

 

Smart är att ha med sökord som “restored” eller “constructed” och synonymer av dessa etc.  

 

Planering av nästa möte med handledare: Tis 14/4 13:00 (Skicka ett utkast till Johanna innan) 
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Tid: 09:00 

Plats: zoom-möte 

Närvarande: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau, Julia Tholander 

1)   Meddelanden 

Gruppen gjorde en må-runda där alla berättade hur de haft det under påsklovet.  

2)   Lägesrapport 

Då det har varit lov sedan senaste gången gruppen talades vid så finns inget nytt att 

uppdatera.  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Då detta är det första officiella projektgrupps mötet godkänns de rapporter som redan 

påbörjats; ett dokument med arbetsformer (W-20-80 / A-1), projektplanen (W-20-80 / A-

2), en formatmall (W-20-80 / A-3), protokollet från mötet med vår beställare (W-20-80 / 

P-1) samt rapporten som är detta protokoll: W-20-80 / P-2.  

Gruppen beslutade att inte ta några vidare beslut om framtida protokoll, då vi ville lägga 

fokus på att få klart projektplanen nu. 

4)   Till nästa gång 

Gruppen bestämda att till nästa möte ska alla ha jobbat på projektplanen, formatmallen 

ska vara färdig och förstudien ska vara påbörjad. 

 

 

  

Vid protokollet 

Hanna Pierrau 
 
Justeras 

Astrid Oleskog 
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Mötesprotokoll 2 

 

Tid och datum: 09:00, 2020-04-20 

Plats: zoom-möte 

Närvarande: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau, Julia Tholander 

1)   Meddelanden 

Vi har en föreläsning i statistiska metoder 10.15 imorgon tisdag 21/4. Crash course i GIS 
med Johanna onsdag 10.00, viktigt att göra de uppgifterna hon skickat och försöka hitta lite 
GIS-data.  

2)   Lägesrapport 

Alla arbetar med förstudien. Hanna börjar bli klar med sitt område och tänker börja kolla på 
GIS-data. Formatmallen har godkänts. 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Utkast för förstudierapporterna till onsdag kväll så att man kan se att de blir klara till på 
fredag när de ska in. 

Vi beslutar om att grupprapporten W-20-80 / G-1 för förstudien ska skrivas av Hanna och 
senast bli klar tills på fredag klockan 17.00. 

Eventuellt kommer vi att börja arbeta med mittredovisningen på fredag, beroende på hur vi 
ligger till. 

4)   Till nästa gång 

Förstudien ska vara klar och inlämnad till på fredag, vi ska ha börjat kolla på GIS och 
fundera på lämpliga metoder till arbetet. 

 

 



 

Vid protokollet 

Johanna Kero 

 

Justeras 

Astrid Oleskog 



 

 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-20-80 / P-4 

Datum 
2020-04-27 

Ersätter 
 

 Författare 
Hanna Pierrau 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Mötesprotokoll 3 

 

Sammanfattning 

Denna rapport är prottokollet från projektets tredje projektgruppsmöte, det som 

diskuterades var vad som gjordes föregående vecka och vad som bör göras här näst. 

Uppgifter så som ansvar för mittitdsredovisningen och att kontakta länsstyrelser om 

information om våtmarker fördelades.  

  



Tid och datum: 09:00, 2020-04-27 

Plats: zoom-möte 

Närvarande: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau, Julia Tholander 

1)   Meddelanden 

Gruppen gjorde en mårunda där alla kort berättade hur de haft det. Det infromerades att det 
är mittredovisning på onsdag och Anna berättade att hon snart (förhoppningsvis) kan ladda 
ner GIS! 

2)   Lägesrapport 

Gruppens deltagare berättade vad de gjorde i slutet av förra veckan. 

Anna:  
Anna sökte efter hydrologisk data, hon hittade lite användbara källor, men inget 
revolutionerande.  

Data om grundvattennivåer finns på SGU i form av långa tidsserier med data från typ varje 
dag. Till varje mätstation finns koordinater som kan läggas in på GIS så det går att se om 
någon finns nära en våtmark. Det finns ganska många grundvatten-mätstationer, så kanske 
går det att hitta ett överlapp.  

För vattenföring finns det på SMHI två alternativ. Dels observationer som består av långa 
tidsserier med data från 1960 och frammåt, men antalet mätplatser för dessa är ganska få. 
Det andra alternativet är att använda modelldata. Då finns mycket mer data, men den är just 
beräknad från en modell. Det är därför oklart om den datan kan användas då det är osäkert 
om våtmarkerna är medräknade i modellen eller ej. 

Angående vattenstånd så finns det på på SMHI bara data för de stora sjöarna. Där bör 
våtmarker ej ha påverkan, denna data är allstå inte relevant.  

Anna känner att hon gått igenom allt som finns tillgänligt på SGU och SMHI, det kan finnas 
andra källor som t.ex. Svenskt Vattenarkiv. På Svenskt Vattenarkiv finns också polygoner för 
vattendrag och sjöar etc, som kanske kan komma till användning. 

Astrid:  
Astrid har pratat med Christina Andersson som är ansvarig för lite våtmarksdata i 
Helsingborgs stad. Christina skulle skicka ett mail med shapefiler gällande de hydrologiska 
våtmarkerna där i början av denna vecka. Astrid har även pratat med sin mamma som 
jobbar inom skogsstyrelsen som hade en lista på kontaktpersoner där några kan vara till 
hjälp. Det var en väldigt lång lista, men det är möjligt att några där kan kontaktas. Det är en 
prio att börja få tag på personer och data!  

Julia:  
Julia kollade lite närmare på våtmarksdatabasen (den från SMHI) efter möjliga relevanta 
våtmarker (baserat på att de som hade ansvar för dem var naturvårdsverket och att 



våtmarken saknade huvudsyfte). Många av dessa våtmarker låg i Kalmar, så det kan vara 
en bra idé att höra av sig dit. Julia har även planerat att ringa en ansvarig person på LONA 
eller naturvårdsverkets kundservice.  

Johanna:  
Johanna skrev på metodutkastet, detta kommer dock fortsätta vara ett pågående arbete då 
det är mycket information som fortfarande saknas. 

Hanna:  
Hanna skrev till en ny del till förstudien och sammanställde den därefter. Det fanns lite 
överlapp i studien så att den skulle kunna arbetats om, detta arbete kändes dock för 
omständigt för att göras då rapporten köndes ganska bra som den var.  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Saker som borde göras: 

● Kolla igenom metod tillsammans som grupp och prata om mittredovisning. Dessa 
görs direkt efter mötet med hela gruppenoch rapporteras i rapport W-20-80 / L-9. 

● Göra en presentation till mittredovisningen: Julia och Johanna gör detta.  
● Kontakta länsstyrelser/kontaktpersoner i hopp om att hitta våtmarker med 

hydrologiska syften: Astrid är ansvarig men alla hjälper till. 
● Kontakta naturvårsverkat/LONA-ansvarig: Julia gör detta. 
● Mini-litteraturstudie om populärvetenskapligt skrivande: Astrid skriver den. Det blir 

rapport W-20-80 / G-2.  
● Julia bokade in ett möte med Johanna kl 13 imorgon. Mötet sker på följande länk: 

https://uu-se.zoom.us/j/61602694154 
● Vi har just nu 8 våtmarker, på dessa skulle vi kunna börja öva karaktäriseringsanalys 

och möjligtvis göra hydrologisk analys, givet att det finns mätstationer i närheten 
(som är nerdtröms). 

● Det bestäms att nästa projektgruppsmöte är samma tid nästa vecka och kommer 
vara rapport  W-20-80 / P-5. Rapporten som är protokollet för detta möte godkänns 
också och kommer få dokumentkoden W-20-80 / P-4. Ha möte nästa vecka: 

4)   Till nästa gång 

Tills nästa möte ska analyser för karakterisering ha påbörjats, även om vi inte fått tillgång till 
alla våtmarker ännu (det kan alltså göras “övningsanalyser” på ett litet antal våtmarker som 
inte nödvändigtvis behöver vara hydrologiska). Förövrigt ska det som står i listan i punkten 
ovan göras, där fokus ligger på att kontakta personer som möjligen kan ge oss tillgång till 
data.  

Vid protokollet 
Hanna Pierrau 

Justeras 
Astrid Oleskog 

https://uu-se.zoom.us/j/61602694154
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 Författare 
Astrid Oleskog 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Mötesprotokoll 4 

 

Sammanfattning 
Denna projektgruppsprotokoll är från gruppens fjärde måndagsmöte. Under mötet 

diskuterades vad som gjordes förra veckan och vad vi ska lägga fokus på under denna 

veckan. Stor del handlar om beslut angående de olika analyserna som ska göras och vilka 

rapporter som ska skrivas. Dessa rapporter kommer sedan bli en del av den preliminära 

slutrapporten.  

  



Tid och datum: 09:00, 2020-05-04 

Plats: zoom-möte 

Närvarande: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau, Julia Tholander 

1)   Meddelanden 

Gruppen gjorde en mårunda där alla kort berättade hur de haft det under helgen. 
Minilitteraturstudie om vetenskapligt skrivande ska in på torsdag (7/5). På fredag (8/5) har vi 
föreläsning om opponering.  

2)   Lägesrapport 

Anna: Har en del frågor som hon vill bolla med oss. GIS verkar inte fungera på hennes 
dator. Vi får fördela andra uppgifter till henne så hon inte behöver jobba i GIS. Astrid tar 
Annas del i GIS (närhet till samhälle). Östergötland länsstyrelsen har hört av sig men vi 
skulle behöva mer information om koordinater och om det finns ett hydrologiskt syfte. Julia 
har mailat och kollar med Östergötland, ev ringer hon om de inte svarar. I excel-filen med 
LONA-projekt bör vi gå igenom projekten från 2018 då dessa är från våtmarkssatsningen 
och där verkar objekten ha ett hydrologiskt huvudsyfte. Jönköpings länsstyrelsen skickade 
en excel-fil på LONA projekt. I den filen är det något oklart om de är anlagda då de inte 
verkar finnas med i LONA-registret. I övrigt har Anna valt att ta bort dammar och 
dagvattendammar i den informationen som vi fått då de inte går under vår definition för 
våtmarker. 

Hanna: La hela fredagen på att fixa förstudien. Två kommentarer från Johanna på 
hydrologidelen som vi väljer att strunta i. Hanna mailade Naturvårdsverket och de 
meddelade att vi får använda deras bilder i rapporter om vi källhänvisar till dem. 

Johanna: Övat på GIS. Osäker på vilken overlay analysis man ska göra så vi tar sådana 
frågor under mötet med Johanna kl 10 idag. 

Julia: Inte kommit jättelångt med GIS. Jobbat med att lägga in all data, så inte kollat så 
mycket på distance och overlay. Haft kontakt med Naturvårdsverket.  

Astrid: Gjort minilitteraturstudien i torsdags och är klar med den. Även haft kontakt med 
länsstyrelser förra veckan. Inte hunnit titta så mycket på GIS.  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Beslut om uppdaterad förstudie tas och får namn W-20-80 / G-3. 

Anna börjar med att skriva på metod och resultat till slutrapporten (hur/var vi sökte 
information) och får namn W-20-80 / L-10.  

Astrid tar över Annas GIS-uppgift (närhet till samhälle).  



Gruppen beslutar om att ha möte om slutrapporten imorgon (5/5) på morgonen som då blir 
en administrativ rapport med namn W-20-80 / A-5.  

Metodutkastet (W-20-80 / L-8) görs klart idag av Johanna och laddas upp på SP asap.  

Deadline för att få in data på våtmarker sätts till ons (6/5) vid lunch. Skulle vi få in data efter 
deadline får vi se om vi hinner sammanställa den, hinner vi inte struntar vi i info som vi får in 
efter denna tid.  

Hanna tittar på den hydrologiska analysen. Kommer att bli en del av slutrapporten och döps 
till W-20-80 / L-11.  

Alla fortsätter med sina analyser för karaktäriseringen. 4 stycken L-rapporter att skrivas och 
beslutas enlig nedan, 

Johanna- jordarter (W-20-80 / L-12) 

Hanna- marktäckesdata (W-20-80 / L-13) 

Astrid- närhet till samhälle och vattendrag (W-20-80 / L-14) 

Julia- Topografi (W-20-80 /L-15) 

Mötet nästa vecka som vanligt, W-20-80 / P-8 

Förutom det bestämmer vi även att vi kommer att jobba 8 timmar per dag fr.o.m nu.  

4)   Till nästa gång 

Ska ha skapat ett LaTex-dokument och kommit så långt som möjligt med att skriva på 
slutrapporten. Ska vara klara med vad för data som behövs, och påbörjat respektive analys.  

Vid protokollet 
Astrid Oleskog 

Justeras 
Anna Engman 
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Dokumenttyp 
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 Författare 
Anna Engman 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Möte med handledare 1 

 

Sammanfattning 

Denna rapport innehåller anteckningar från ett möte med handledaren Johanna Mård. Exempel 

på ämnen som togs upp är svårigheterna med att hitta våtmarksobjekt för karaktäriseringen, 

tips på hur vi kan analysera i GIS, frågor angående analysen av hydrologisk data, samt feedback 

från förstudien.  

 

  



Protokoll: möte med handledare 

Tid: 13:00 - 14.20 

Plats: Zoom-möte 

Närvarande: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau, Julia Tholander, 
Johanna Mård 

Ang att få tag på våtmarker 

Vi tycker det är svårt att hitta våtmarker och tror att det kommer ta tid att få info från 
länsstyrelserna. 

Vi är oroliga över vad som händer om vi inte lyckas få tag i tillräckligt många våtmarker inom 
projektets tidsram.  

Johanna tycker det kan vara bra att kontakta Arvid ang detta och höra om han har några 
infallsvinklar. Vi kanske inte kommer få till en övergripande nationell analys. Finns det nån 
tanke gällande vilka typ av våtmarker vi ska göra analys på om vi behöver göra ett mindre urval? 

Johanna tycker vi ska tänka på att våtmarker i databasen kan ha andra syften (hydrologiska) även 
om det inte listas som huvudsyfte.  

Kolla om SMHI har komplementerande info till våtmark databasen eller info om 
anlagda/restaurerade  våtmarker för hydrologiskt syfte. Tex har de exempel på våtmarker 
anlagda eller restaurerade: 

https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/minskad-ove
rsvamningsrisk-med-vatmarker-hackenstad-gard-1.116012  

https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/vatmark-ove
rsvamningsskydd-och-rekreation-kombineras-i-getinge-1.129168  

https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/atgarder-for-att-forhindra-vattenbrist-ny-studie-fran-smhi-1.15
2332  

Analys i GIS 

Enligt Johanna kan det vara svårt att hitta en metod för att göra om punktdata till någon form av 
area som passar alla våtmarker. Vi är på rätt spår med att använda oss av overlay analysis för 
GIS analysen. För analys av vilket avrinningsområde våtmarken tillhör spelar det inte roll om 

https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/minskad-oversvamningsrisk-med-vatmarker-hackenstad-gard-1.116012
https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/minskad-oversvamningsrisk-med-vatmarker-hackenstad-gard-1.116012
https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/vatmark-oversvamningsskydd-och-rekreation-kombineras-i-getinge-1.129168
https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/vatmark-oversvamningsskydd-och-rekreation-kombineras-i-getinge-1.129168
https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/atgarder-for-att-forhindra-vattenbrist-ny-studie-fran-smhi-1.152332
https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/atgarder-for-att-forhindra-vattenbrist-ny-studie-fran-smhi-1.152332


våtmarken är punkt eller polygon. Distance - en funktion för att kolla hur långt ifrån ett objekt är 
från ett annat. 

Johanna föreslår att kanske prata med Arvid om vad han tänker att vi ska göra för analys inför 
karakteriseringen.  

Instruktioner för overlay analysis: 
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/understanding-overlay-a
nalysis.htm  

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/analyze/commonly-used-tools/overlay-analysis.htm  

Bra att ha möte med Johanna där hon kan visa GIS. Ha avstämningsmöte med Arvid innan för att 
stämma av.  

Hydrologisk data analys 

Fråga Arvid vad han tycker om att använda modelldata för hydrologisk analys, snarare än 
observationsdata.  

Hur vet vi om en mätstation ligger nedströms? Titta på hur våtmarken ligger i förhållande till 
mätstationen inom avrinningsområdet. 

Behöver titta var är mätstationen placerad i avrinningsområdet och var är våtmarken placerad i 
avrinningsområdet.  

Kan hitta information om hur man ska göra uppskattningar och vilka antagande som är rimliga 
från tidigare studier. 

Förstudien  

Saknar info om vad förstudien har för syfte i förhållande till projektet. Avslutande ord om hur 
förstudien påverkar fortsätta projektet.  

Ang fler vetenskapliga artiklar: Bra om vi skulle hitta några fler för att hjälpa oss i vårt fortsatta 
arbete. Sök på studier som använt Bullock som referens.  

Tips på artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857417304093  

Avrundning 

Johanna ska se om hon kan hitta metoder vi kan använda oss av för GIS. 

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/understanding-overlay-analysis.htm
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/understanding-overlay-analysis.htm
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/analyze/commonly-used-tools/overlay-analysis.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857417304093


Vi ska kontakta Arvid om ett möte. Kollar om han kan imorgon, onsdag. 

 Fortsätta kontakta länsstyrelser och även googla lite.  

Övrigt 

Innan detta mötet dvs innan lunch togs ett internt beslut om att Anna skulle föra detta protokoll 
som fick namn W-20-80 / P-6 

Protokoll kommer även att föras på mötet med Arvid och får då projektkod W-20-80 / P-7 
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Dokumenttyp 
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Datum 
2020-04-29 

Ersätter 
 

 Författare 
Hanna Pierrau 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Möte med beställare 2 

 

Sammanfattning 
Denna rapport är protokollet för ett möte med projektets beställare Arvid Bring. Gruppen 

ställde några frågor om projektets format om endast ett fåtal våtmarker skulle hittas, om 

Arvids tankar kring att använda modelldata och om relevanta GIS-analyser. Projektet 

diskuterades även i allmänhet. 

 

  



Protokoll: möte med beställare 

Tid och datum:  09:15-10:05, 2020-04-29 
Plats:  zoom-möte 
Närvarande: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau, Julia Tholander, 
Arvid Bring (Uppdragsgivare) 

Anteckningar 
Arvid uppdaterades på läget. Gruppen berättade att våtmarksdatabasen helt saknar våtmarker 
med hydrologiskt huvudsyfte och vi istället har börjat kontaktat länsstyrelser för att få tag på 
våtmarker. Detta har visat sig vara ett detektivarbete som tar tid, vilket gör att chansen att vi 
kommer hinna få ihop många relevanta våtmarker är låg även om informationen finns där ute.  

Ett antal frågor ställdes därefter till Arvid. 

Är det någon annan typ av analys som är intressant om mängden våtmarker blir 
mindre? 
Arvid svarade att det i stort sätt är samma sak som är intressanta. Något han pratade mer om 
var våtmarkens läge i landskapet (hur långt upp eller långt ner i avrinningsområdet våtmarken 
ligger, höjd över havet etc.) och att detta var något intressant.  

Om det blir väldigt få våtmarker tycket han att vi skulle kunna gå in på hur omgivande 
området ser ut: är våtmarken uppe på en platå, nere i en sänka, eller i en sluttning (vilket 
skulle förtydliga grundvattenbildningsförutsättningar), omkringliggande jordarter etc.  

Att se typ av åtgärder som förekommer vid anläggning av våtmarker med hydrologiskt syfte 
var något annat han pekade ut som intressant, då med fokus på de våtmarker som anlagts 
under senare år. Dessa åtgärder gäller särskilt för de hydrologiska våtmarkerna, men 
åtgärderna är nog ofta samma för andra våtmarkstyper med. En vinkel han tycker vi kan 
undersöka om vi har tid är faktumet att våtmarker på åkrar i bland kan ha en vattennivå som 
är reglerad m.h.a en damm, medan våtmarker i skogen inte är reglerade utan den enda 
åtgärden är typ att diken läggs igen. Denna skillnad i reglering vs. inte reglering kan ha 
betydelse för flödesreglering och grundvattenbildning.  

Hur stor areal av avrinningsområdet som våtmarken utgör kan också vara intressant, och även 
om våtmarken är ensam i avrinningsområdet eller om det är en av flera våtmarker. I första 
hand är de små avrinningsområdena (delavrinningsområden) med relativt stora 
avrinningsområden intressanta. 

Om vi kommer fram till någon form av hydrologisk data kan det vara intressant att se avstånd 
till närmaste uppströms och nedströms mätpunkter, både för ytvattenflöden och 
grundvattenflöden. För mätstationer för grundvatten kan det också vara relevant att se hur 



högt över/långt under våtmarken mätstationens höjdläge är, då detta avgör om mätningarna är 
relevanta eller ej. 

Finns det några särskilda analyser i GIS du tycker vi ska göra? 
Hanna berättar att en tanke är att för de våtmarker som saknar polygoner som representerar 
arean istället utvidga punkterna till en cirkelskiva och se vad denna överlappar. Arvid tyckte 
det lät som en rimlig ambitionsnivå. 

En tanke Arvid hade i fallet om våtmarkerna blir väldigt få är att vi skulle kunna titta i 
Eniro/google maps/marktäckesdatabasen på våtmarkers runtliggande områden och ser hur det 
ser ut. Detta kan sedan användas för att försöka bestämma våtmarkens utsträckning. Han 
tycker att det kan vara en bra idé att blanda olika data (t.ex. topografisk data med koordinater) 
för att kunna se vilka former och utsträckningar våtmarkerna skulle kunna ha. 

Är det OK att använda S-HYPE modelldata för att undersöka vattenflöden? 
Anna berättar om den hydrologiska data hon har hittat. Denna data består dels av 
observationer, som finns för ett fåtal platser, och modelldata som finns för alla 
delavrinningsområden.  

Arvid tycker att, eftersom vi inte vet om våtmarker är korrekt representerade i modellen, det 
inte är ett jättebra sätt att svara på frågan om det går att se en hydrologisk effekt från 
våtmarker. Att titta på modelldata kan vara intressant av andra anledningar, men då bör det 
vara en annan frågeställning man utgår ifrån. 

Arvid tycker det är intressant för honom att få se bara resultatet av inventeringen. Information 
om vilket typ av data som finns eller inte är också något som spelar roll. Så även om det inte 
resulterar i någon faktisk statistisk analys är det värt att göra inventeringen. Arvid säger att 
projektet på det sättet lite är i två nivåer: en stor del av projektet är just att se om det går att 
göra en utvärdering, att kunna se effekter och karaktärisera är mer något som vi kan göra om 
vi har tur.  

För hydrologisk data berättar Arvid vidare att han tycker det skulle vara intressant om vi 
rapporterar vilken sorts data som finns (dygnsmätningar, månadsmedelvärden etc.) och hur 
mycket av det (hur många platser). Om det är dagliga värden rekommenderar han att vi kollar 
på vilket flöde som över-/underskrider 10 % respektive 5 % av mätningarna. Alltså; sortera 
flödesmätningarna i storleksordning och se vilken storlek det 18:e högsta/lägsta flödet är och 
samma sak med det 35:e högsta lägsta.  

Övrigt som diskuterades 
Gruppen frågade om Arvid känner till några andra källor till vattenföringsmätningar. Han 
nämner att det kan finnas mätningar från t.ex. kraftbolag och lokala vattenvårdsförbund men 
att denna data antagligen antingen är svårtillgänglig eller redan kopplad till SMHI:s system. 



Han nämner att det också kan finnas forskningsdata i rapporter, men att dessa då handlar om 
begränsade områden.  

Arvid tycker det är helt ok att vi utgår från de våtmarker som har tillhörande data, även om de 
inte anlagts av hydrologiska syften. Det räcker att göra analyser av någon eller några enskilda 
våtmarker och t.ex. jämföra dem med mätningar från antingen en våtmark i ett annat 
höjdläge. Det är också viktigt att ha ett referensområde utan anlagd våtmark, det spelar inte 
jättestor roll om det finns naturliga våtmarker i de olika områdena då vi bara ska kolla på data 
runt den tidpunkt då våtmarken anlades.  

Julia frågar om vilka resultat han skulle tycka var intressanta och berättar att vi hade tänkt 
formulera det som procentsatser och andelar. Arvid tycker att sådana resultat skulle vara 
intressanta, men att det beror på hur många våtmarker som finns och att det åtminstone måste 
handla om några tiotal för att titta på procentandelar. Annars ser han värde i att vi gör en 
sammanställning av datan, t.ex. vilka typ av åtgärder som förekommer i fallen. I en 
sammanställning av jordarten tycker han det viktigaste resultatet är att se hur många 
våtmarker som befinner sig i genomsläppliga jordar vs. inte genomsläppliga. Var gränsen 
mellan genomsläpplig och inte går är lite oklart, men det skulle kunna avgöras m.h.a 
hydrologisk konduktivitet. 

När det kommer till läge i terrängen berättar Arvid att det inte heller finns någon tydlig gräns 
på vad som är högt upp och längt ner, men att något vi skulle kunna titta på är högsta 
kustlinjen och höjd över havet. För våtmarkstyper föreslår han att vi inte gör mer än en 
grövre indelning som t.ex. mosse, kärr, våtmark anlagd på jordbruksområde etc. Det kan 
också vara relevant att se fördelningen i storlek på de våtmarker som byggts.  

En viktig del av rapporten är att förklara de begränsningar vi har stött på tycker Arvid, och att 
vi ska försöka hålla arbetet på en rimlig nivå! 

Eftersnack 
Då en stor del av metoden är hur vi har fått tag på de olika våtmarkerna påpekar Anna att är 
viktigt att hålla koll på hur vi söker efter saker så att vi kan använda det i rapporten. 

Det bestäms att vi ska sammanställa en egen liten databas med alla våtmarker vi samlar ihop 
och deras tillhörande information. Detta görs i form av ett Excel-ark och Anna får ansvar för 
denna. 
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Rapportnamn 
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Sammanfattning 
Det här projektgruppsprotokollet är från gruppens femte måndagsmöte. Gruppen har under 

det här mötet haft den vanliga må rundan. Därefter har det mesta som diskuterats handlat 

om analysen och hur långt varje medlem hunnit med den analys de haft huvudansvaret för. 

Beslut har sedan fattats gällande det fortsatta arbetet, bland annat har det bestämts att den 

hydrologiska analysen släpps tills vidare och att våtmarkernas närhet till vattendrag inte 

kommer undersökas. Beslut har även fattas om formalia i slutrapporten. 

  



Tid och datum: 09:00, 2020-05-11 

Plats: zoom-möte 

Närvarande: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau, Julia Tholander 

1)   Meddelanden 

Den här veckan är det deadline för den preliminära slutrapporten på onsdag 13/5 kl. 12. 
Gruppen hade en må runda där alla berättade vad de gjort under helgen. Många var lite trötta. 
Gruppen funderar på att planera in något roligt efter att slutrapporten är inlämnad som en 
belöning. 

2)   Lägesrapport 

Alla medlemmar har hållit på med sina analyser. Många har kommit till att sammanställa sina 
resultat i figurer. 

Hanna har gjort klart sin marktäckesanalys. Astrid har jobbat med närheten till tätorter. 

Julia är nästan klar med sin arbetsrapport, men den behöver fixas till lite grann innan den kan 
laddas upp. 

Anna har börjat arbeta med slutrapporten i Overleaf och försöker lägga in referenser från 
Mendely. Hon har även börjat lite på bakgrunden. 

Johanna har jobbat med analys av jordarter och ska fortsätta sammanställningen. 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Gruppen bestämmer att den inte ska ha med analysen av närheten till vattendrag. 

Julia ska börja med att titta på vilka typer av åtgärder som gjorts på de olika våtmarkerna. 

Gruppen bestämmer att den tills vidare inte ska ha med en karaktärisering med avseende på 
vilken våtmarkstyp de anlagda och restaurerade våtmarkerna är. 

Julia ansvar för att sammanställa arbetsrapporterna. 

Bestämmer att ordningen på ämnena i rapporten ska vara: 

1. Jordart 
2. Marktäcke 
3. Läge i avrinningsområde 
4. Avstånd till tätort  
5. Åtgärdstyp 



Gruppen bestämmer att en person ska ha ansvar för att en viss del av rapporten ska vara 
enhetlig, ansvarig person kan ändras beroende på hur : 

Inledning: Anna 

Teori: Johanna 

Metod:Hanna  

Resultat: Astrid 

Diskussion: Julia, men alla kommer att diskutera tillsammans 

Gruppen beslutar om den hydrologiska analysen inte kommer vara med eftersom vi inte har 
tid till att göra en bra analys. Julia ska däremot ta kontakt med handledare Johanna och 
meddela det här. Såvida hon inte tycker att vi ska fortsätta eller göra analysen på ett mindre 
utförligt sätt kommer vi inte ha med den hydrologiska analysen. 

Gruppen bestämmer att funktionerna i GIS ska skrivas kursivt i rapporterna. 

Bestämmer att det preliminära namnet på projektet som ska rapporteras in till Cecilia blir 
Karaktärisering av våtmarker anlagda och restaurerade  i hydrologiskt syfte .  

Vad gäller frågeställning och syfte ska vi fortfarande ha med de som handlar om den 
hydrologiska analysen och i resten av rapporten förklara läget. Vi omformulerar syftet, målet 
och frågeställningen som gäller karaktäriseringen något så att den mer syftar på om det går att 
karaktärisera våtmarkerna utifrån de utvalda faktorerna. 

Gruppen bestämmer att slutrapporten ska ha en del mellan inledning och metod där vi 
förklara varför vi inte har gjort den hydrologiska analysen. 

Hanna ansvarar för att lägga in den data vi hittat för en hydrologisk analys. 

Vi beslutar att nästa veckas måndagsmötesprotokoll har koden W-20-80/P-9 och att den 
första versionen av slutrapporten har koden W-20-80/S-1. 

4)   Till nästa gång 

Göra klart den första versionen av slutrapporten och lämna in den.  

Vid protokollet 
Johanna Kero 

Justeras 
Astrid Oleskog 
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Sammanfattning 
Det här projektgruppsprotokollet är från gruppens sjätte måndagsmöte. Gruppen har under 

det här mötet diskuterat hur de kommentater som fåtts på slutrapporten v.1 ska fixas och 

vem som gör vad. Det har även tagits beslut om några nya arbetsrapporter som ska skrivas. 

  



Tid och datum: 09:00, 2020-05-18 

Plats: zoom-möte 

Närvarande: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau, Julia Tholander 

1)   Meddelanden 

Gruppen hade en må-runda, alla har haft en lugn helg. Det togs upp att vi har en deadline på 
tisdag 17.00; då ska preliminärslutrapporten in. Det är även krisitihimmelsfärd senare i 
veckan, gruppen avgör på onsdag om de är lediga på fredag eller ej. 

2)   Lägesrapport 

Julia berättade att hon har gjort klart alla beräkningar för den hydrologiska analysen på 
grundvattenstationer och att resultatet är framtaget. Hanna har skrivit lite på en diskussion 
som rör detta område.  

Johanna har kommit en bit på sin rapportdel om den hydrologiska analysen på 
vattenflödesstationer och har både skrivit lite och börjat ta fram figurer. Hon är dock lite 
osäker på exakt vilka figurer som ska vara med i rapporten. 

De andra gruppmedlemmarna har försökt korta ner rapporten och Anna har jobbat på en 
data-del där alla GIS-lager som använts ska samlas så att de inte ligger separat under varje 
analys-del.  

Gruppen har fått tillbaka rapporten med kommentarer från handledaren, en stor kommentar är 
den som handlar om osäkerhetsanalysen och om vi har gjort en. Detta ska tas upp med 
Johanna på nästa möte. 
 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Gruppen bokade in ett möte med Johanna i eftermiddag mellan 14.30 och 16.00. Protokoll tas 
på mötet och det protokollet får dokumentnummer W-20-80 / P-10.  

Gruppen besämmer att vänta med att dela in sig i tvärgrupper, det görs på ett möte på onsdag. 
På mötet skall även projektpresentationen och opponeringen planeras. Mötet börjar 08.00 och 
protokollet får dokumentnummer W-20-80 / P-11. 

Det ska göras L-rapporter till de hydrologiska analyser som gjorts, samt ska rapporten 
“Utredning om förutsättningar för hydrologisk analys” uppdateras. Dessa får 
dokumenntnummer:  

● W-20-80 / L-16: Uppdaterad Utredning om förutsättningar för hydrologisk analys 
● W-20-80 / L-17: Hydrologisk analys om grundvatten 



● W-20-80 / L-18: Hydrologisk analys om flödesmätningar 

Dessa rapporter görs dock efter det att slutrapporten är färdigfixad. 

När slutrapporten uppdaterats med fixade kommentarer får den den nya dokumentkoden: 
W-20-80 / S-2. 

Vad görs i eftermiddag, hur delas arbetet upp? 
Gruppmedlemmar fixar kommentarerna i sina egna delar (t.ex. Johanna ansvarar för att göra 
ändringar i det som rör jordarter). Om man blir klar med sin del säger man till och berättar 
också vilken del man tar näst så det inte blir något dubbelarbete. Vissa kommentarer går dock 
inte att lösa på egen hand, dessa sparas och diskuteras med hela gruppen.  

Anna fixar lite med layout på metoddelen så det blir färre rubriker. Johanna och Julia 
fokuserar på att få in de nya hydrologi-analysdelarna i slutrapporten. 

Nästa projektgurppsmöte hålls nästa måndag och får dokumentnummer W-20-80 / P-12. Då 
bör gruppen bland annat diskutera planeringen under projektets slutdel så att det blir tydligare 
vad som ska göras och när. 

4)   Till nästa gång 

Göra klart preliminärslutrapporten och lämna in den.  

 

 

Vid protokollet 
Hanna Pierrau 

Justeras 
Astrid Oleskog 
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Sammanfattning 

Denna rapport innehåller anteckningar från mötet med handledaren Johanna Mård och 

handlar om hennes kommentarer på första versionen av slutrapporten. Den tar upp frågor 

som vi hade angående hennes kommentarer för att förtydliga dessa och även en del saker 

som hon tycker att vi borde fixa.  

 

  



Protokoll: möte med handledare 

Tid: 14:30 - 15:15 

Plats: Zoom-möte 

Närvarande: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau, Julia Tholander, 
Johanna Mård 

Frågor som togs upp under mötet: 

Hanna frågar om schematisk bild som visar tillvägagångssätt för analyserna, vad menas med 
det? Johanna svarar att det kan underlätta att ha med ett flödesschema där man visar vilka 
steg man har gjort och hur man kombinerar olika typer av data. Johanna tror att det kommer 
tydliggöra för läsaren och det hjälper till att visualisera metoden. Hanna menar på att det 
kommer ta rätt mycket plats att lägga till de schematiska bilderna, Johanna tror att vi kan 
spara plats genom att lägga ihop bilder i resultatet. Vi får se om vi hinner detta.  

Anna frågar om metoden, och frågar om en av Johannas kommentarer om antalet våtmarker 
som samlats in. Vi nämner det just nu, först i resultatet och Johanna menar på att det är bättre 
att nämna det tidigare. Man skulle kunna se resultatet av våtmarksinsamlingen som en 
“förstudie” till slutrapporten. Johanna tror att man skulle kunna börja med att presentera 
vilken data vi har använt oss av, och att efter urvalet har vi kommit fram till 51 st våtmarker 
som analyserna har utgått från (blir en del av metoden, men under ett eget avsnitt).  

Anna undrar också om kommentaren gällande kartan med länsvis indelning av alla 
våtmarksobjekt, och tror att det är svårt att färglägga våtmarkerna med deras huvudsyfte pga 
att många har fler än bara ett syften. Johanna märkte det efter att ha läst hela rapporten och 
tycker att vi kan strunta i det.  

Johannas kommentarer under mötet:  

Alla delar finns med men den är väldigt lång. Vi har många underrubriker så Johanna 
funderar på om man kan få ihop dem på något sätt så de inte blir så uppstyckat. Vi beskriver 
vårt mål, syfte och frågeställningar tydligt i början men kanske kan försöka baka ihop dem på 
något sätt för att se hur de är kopplade till varandra. Hon tycker att arbetet tappar lite 
kopplingen på vägen. Vi borde presentera vilka frågeställningar vi svarar på i metod, 
resultatet, och diskutera om vi har uppnått frågeställningarna eller inte. Vi borde även få in 
bättre vad det genererar för osäkerheter när vi gör våra antaganden (gör en osäkerhetsanalys).  

Osäkerhetsanalys: Vad blir det för osäkerheter i våra analyser när vi använt oss av 
koordinater, areor etc? Om våtmarkens area bara representerar en del av våtmarken, vad finns 
det för osäkerheter med det?  



Johanna funderade också på varför vi gjort urvalet med att ha med vatten i jordarter men 
samtidigt inte ha med det i marktäcke? Johanna och Hanna svarar, och menar på att det är 
något de måste diskutera så det framgår tydligare.  

Johanna tycker att vi borde vara tydligare med att få med varför vi inte tagit med marktäcket: 
våtmarker i marktäckesanalysen. Hon menar också på att det saknas en del i metoden som 
kommer senare i resultatet. Hanna instämmer och kommer att fixa det.  

Johanna tycker också att man bör ha kartor med något form av grid (med grader så man vet 
vart man är), norrpil, skala och legend. 

Figur 7 är lite otydlig och svår att urskilja färgerna. Johanna menar att hon kanske gör om den 
figuren med de förenklade jordarterna istället.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-20-80 / P-11 

Datum 
2020-05-20 

Ersätter 
 

 Författare 
Johanna Kero 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Planeringsmöte 

 

1)   Meddelanden 

Kristi himmelsfärd är på torsdag så då är vi lediga.  

2)   Lägesrapport 

Fram till igår har alla arbetat med slutrapporten, som lämnades in igår. 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Gruppen bestämmer att en person redovisar två gånger. Vi lottar vilka som ska presentera när 
och med vem. Den som får presentera två gånger är Julia. 

Grupp 1, Hanna och Julia. 13.15-14.00, opponering 9.15-10.00. 

Grupp 2 Anna och Astrid.14.15-14.00, opponering 10.15-11.00. 

Grupp 3, Johanna och Julia. 9.15-10,opponering 11.15-12.00. 

Gruppen bestämmer att alla kommer ha samma presentation att utgå från vid 
slutpresentationen. 

Gruppen kommer att vara lediga på klämdagen fredag efter Kristi himmelsfärd. 

4)   Till nästa gång 

Julia och Johanna ska göra två L-rapporter om grundvatten och vattenföring. Gruppen måste 
läsa rapporten för gruppen vi ska opponera på, Urban Mining gruppen. 
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Sammanfattning 

Det här projektgruppsprotokollet sammanfattar gruppens sjunde måndagsmöte. Gruppen 

har under det här mötet diskuterat kvarvarande moment och uppgifter, och då kanske 

framför allt slutredovisningen. Arbetsfördelning för det som behöver göras inför 

slutredovisningen fastställdes och det fördes en diskussion kring upplägg och utformning av 

opponeringen respektive presentationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)   Meddelanden 

* Alla tyckte att det var skönt med långhelg!  
* Feedback på de tillagda delarna fås idag (25/5) av handledaren.  
* Julia har ett ärende och måste ta lite längre lunch idag. 
* Hanna har möte med Avdelningen för internationalisering på onsdag eftermiddag 27/5. 
* Redovisning och opponering på torsdag 28/5.  

 

2)   Lägesrapport 

Alla har läst igenom den andra gruppens rapport och tyckte att det fanns vissa svårigheter 
med att ge kommentarer. 

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Vi ska ha en gemensam diskussion om den andra gruppens rapport samt om vår egna 
presentation.  

Vi delar upp oss så att några fokuserar på opponeringen och några fokuserar på 
presentationen.  
Presentation:  Julia och Hanna 
Opponering: Anna, Astrid och Johanna  

Det är bra om man kan börja på sin populärvetenskapliga sammanfattning. Den engelska 
sammanfattningen är svår att börja med innan opponeringen. Dessa ska båda in 4/6.  

Till nästa vecka ska vi också ordna med rapportdokument (rapportering av vilka rapporter 
som har skrivits och av vem), revidera vår rapport utefter kommentarerna vi har fått samt 
skriva en rapport där vi visar hur vi tagit ställning till kritiken. 

Julia ska maila Cecilia för att få ett förtydligande kring utformningen av den skriftliga 
opponeringen.  

Diskussion kring presentationen: 
Vi har 30 minuter till vårt förfogande. Vi kom överens om att fokusera på det viktigaste och 
mest intressanta samt på svårigheter och felkällor, eller allmänt på sådant som är bra och lätt 
att diskutera. Ett övergripande manus bör skrivas, exempelvis i kommentarsfältet till alla 
PPT-slides. 

 



4)   Till nästa gång 

Påbörja revidering av slutrapporten samt börja att skriva rapporten där vi visar hur vi tagit 
ställning till den opponerande gruppens kritik. 
 
Eventuellt påbörja rapportdokumentet och de individuella populärvetenskapliga 
sammanfattningarna.  

 

Vid protokollet 

Julia Tholander 

Justeras 

Astrid Oleskog 

 



 

 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-20-80 / P-13 

Datum 
2020-06-01 

Ersätter 
 

 Författare 
Astrid Oleskog 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Mötesprotokoll 8 

 

Tid och datum: 09:00, 2020-06-01 

Plats: zoom-möte 

Närvarande: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau, Julia Tholander 

1) Meddelanden 
● Sista veckan med projektet!!  

● Inlämning av rapport version 2 på tisdag 2/6, tillbaka från handledare senast torsdag 

morgon 4/6. Inlämning igen senare på torsdag.  

● Hanna och Anna måste iväg en sväng på onsdag så de är inte tillgängliga just då 

● Inlämning av individuell populärvetenskaplig sammanfattning och abstract på torsdag 

4/6 

● Obligatoriskt seminarium fredag 5/6 

2)   Lägesrapport 

Vi har börjat jobba med kommentarer från opponeringsgrupp och handledare. 

Problem med att lägga till hämtningsdatum för källan i Overleaf/Mendeley - Anna kollar på 
om hon kan lösa det alternativt att hon frågar någon bibliotekarie. 

Rubrikindelning (Hydrologisk analys)- Hanna kollar på detta så det blir enhetligt  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Detta mötesprotokoll får projektkod W-20-80/P-13 

Rapport “Svar på opponentkommentarer”: W-20-80/G-4 

Slutrapport version 2: W-20-80/S-3 kommer att ersätta W-20-80/S-2 



Gemensamt reflektionsdokument beslutas att bli en rapport med kod W-20-80/G-5 

Gruppen bestämmer att vi har reflektionsmöte på onsdag 3/6 kl 8:00 

4)   Till nästa gång 

Vid protokollet 

Astrid Oleskog 

Justeras 

Hanna Pierrau 

 



 

 

 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Arbetsrapport     

Dokumentkod 
W-20-80 / G-2 

Datum 
2020-05-04  

Ersätter 

 
Författare 
Astrid Oleskog                                                       

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Ministudie: Populärvetenskapligt skrivande  

 

Sammanfattning 

Denna rapport är en mini-litteraturstudie som handlar om hur man skriver en 
populärvetenskaplig sammanfattning. Inledningsvis redogörs kort för begreppet 
populärvetenskap och vidare vad som karaktäriserar en populärvetenskaplig text. Rapporten 
tar upp vilka delar en populärvetenskaplig sammanfattning ska innehålla, beskriver vilka 
frågor som bör besvaras och hur språket ska se ut för att lyckas fånga läsarens intresse.   



Ministudie: Populärvetenskapligt skrivande 
 

Inledning 

Populärvetenskap syftar till all typ av vetenskaplig information som är tillgänglig för 

allmänheten (Nationalencyklopedin 2020). Populärvetenskapliga texter ska kunna läsas av 

någon som inte är särskilt insatt i ämnet, men som ändå har ett allmänt intresse för området 

(Brändén). Målet är att alla som läser ska kunna förstå och samtidigt ska innehållet vara av 

betydelse för de som redan är pålästa (Lunds Tekniska Högskola 2015a). Konsten att lyckas 

med en populärvetenskaplig sammanfattning är främst att texten bör vara lättläst dvs enkelt 

utformad och på samma gång spännande för att fånga läsarens intresse. En bra början innan 

sammanfattningen skrivs är att tydligt definiera målgruppen för att på det sättet undvika att 

mottagaren har svårt att ta till sig texten (Brändén).     

Innehåll 

Innehållet i en populärvetenskaplig sammanfattning bygger på att relevanta och intressanta 

frågor från projektet besvaras. Lunds Tekniska Högskola har sammanställt fem frågor som 

kan vara en vägledning vid skrivandet:     

• ”Vad har du kommit fram till? 

• På vilket sätt kan resultaten användas? 

• Hur påverkar dina rön människa och samhälle? 

• Varför är ditt arbete viktigt? 

• Hur gjorde du?” (Lunds Tekniska Högskola 2015b)  

 

Struktur 

Sammanfattningen delas upp i kortare stycken och ska bestå av följande tre delar; rubrik, 

ingress och brödtext. Det första som mottagaren läser är troligtvis rubriken och den ska 

därför väcka intresse och hjälpa läsaren förstå vad arbetet handlar om. Samtidigt bör den inte 

vara för lång utan ska helst få plats på en rad. Ingressen består av ett par meningar som på 

samma sätt som rubriken ska fånga läsarens uppmärksamhet. Den ska sammanfatta det 

viktigaste innehållet av projektet och kan med fördel ta upp viktiga resultat och konsekvenser. 

För att göra innehållet spännande är det klokt att försöka relatera resultatet till något som 

läsaren troligtvis känner till eller möjligen kan ha nytta av. Om arbetet är väldigt stort är det 

en bra idé att ta upp de delar som är mest väsentliga och intressanta och utelämna det som är 

kvar till brödtexten (Lunds Tekniska Högskola 2014).  

Till sist ska sammanfattningen även innehålla en brödtext, vilket är huvuddelen i den 

populärvetenskapliga texten. I brödtexten finns det möjlighet att gå in djupare i projektet, där 

metod och bakgrund sammanfattas. Denna del kan alltså bestå av en kortare 

metodbeskrivning och för den som sedan är intresserad av att veta mer eller vill upprepa 

arbetet får läsa vidare i slutrapporten (Lunds Tekniska Högskola 2014).  

  



Språk 

En populärvetenskaplig text är lättläst och byggs ofta upp av kortare meningar. Nedan 

förklaras några tips att tänka på under skrivarbetet av en populärvetenskaplig sammanfattning. 

För att läsaren ska fånga ett intresse är det bra att undvika facktermer som läsaren i början av 

texten kan haka upp sig på. Om de ändå behövs för att förstå kontexten är det viktigt att se till 

att orden förklaras tydligt. Begrepp och ord som förekommer flera gånger kan varieras genom 

att använda olika synonymer för att liva upp texten. Det spelar ingen direkt roll om orden är 

vardagliga så länge stycket flyter på och orden inte är allt för långa (Stockholms universitet 

2018). Metaforer är också vanligt förekommande och passar det in i sammanhanget kan det 

förenkla annars mycket komplicerade avsnitt i texten. Det är viktigt att vara försiktig med hur 

metaforer används då de lätt också kan skapa förvirring hos mottagaren (Brändén). Förutom 

det kan även substantiv ändras till verb så att till exempel anläggning blir anlägga, och istället 

för att skriva i passiv form kan det vara bättre att skriva i aktiv form för att texten ska nå ut 

lättare till mottagaren (Stockholms universitet 2018). Genom att läsa texten högt för sig själv 

några gånger är det större chans att hitta konstiga formuleringar eller otydliga meningar. 

Slutligen är det även bra att be någon annan att läsa texten för att på det sättet få återkoppling 

på det som var bra, men framförallt ifall det är något som kan förbättras (Lunds Tekniska 

Högskola 2014).  
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1 Introduktion 

Denna förstudie är en del av ett självständigt arbete inom civilingenjörsprogrammet i miljö- 

och vattenteknik. Målet med projektet i stort är att karaktärisera och analysera våtmarker 

anlagda eller restaurerade av hydrologiska syften, där ett hydrologiskt syfte till exempel kan 

vara att utjämna flöden eller öka grundvattenbildning. 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste 100 åren har en fjärdedel av Sveriges våtmarker försvunnit då marken har 

dikats ur för att göra jorden mer passande för skogs- och jordbruk (Björklund 2019). Då 

våtmarker är viktiga för att uppnå flera av Sveriges miljömål, där det mest självklara är målet 

myllrande våtmarker, finns det idag ett stort engagemang för att återställa de våtmarker som 

en gång förstörts. Genom att göra detta kan de miljöfördelar som våtmarker bidrar med 

återfås, vilket kan vara allt från näringsrening till flödesutjämning för minskad risk för 

översvämning och torka. Något som väckt extra stort intresse är den hydrologiska roll 

våtmarker kan spela i landskapet, men idag är uppfattningarna skilda angående vad 

våtmarkernas effekter på hydrologin faktisk är. Rådet för evidensbaserad miljöanalys har 

bland annat därför gett det statliga forskningsrådet Formas i uppdrag att göra en systematisk 

forskningssammanställning om hydrologiska effekter av anlagda och restaurerade våtmarker 

(Formas 2019). Det självständiga arbetet denna förstudie hör till är en del av detta 

övergripande projekt. 

1.2 Syfte och mål 

Förstudien syftar till att bidra med breddande och fördjupande kunskaper om våtmarker och 

deras funktioner, med fokus på de hydrologiska effekterna. Rapporten innehåller dels mer 

allmän information om våtmarker där förhoppningen är att dessa delar ska ge en helhetsbild 

av våtmarker så att resterande delar av projektet kan förstås i ett större sammanhang. De andra 

rapportdelarna, som berör våtmarkers hydrologi mer specifikt samt tar upp faktorer som kan 

vara av intresse vid val av plats för anläggning eller restaurering av våtmarker, är menade att 

bidra med information som kan leda arbetet vidare genom att undersöka sådant projektet kan 

komma att dyka ner djupare i.   

1.3 Metod 

Förstudien har utformats som en litteraturstudie där det första steget var att en 

sammanställning gjordes över de frågor som gruppen ville ha besvarade. Dessa frågor var 

indelade i tre områden; allmänt om våtmarker, våtmarkers hydrologi, och intressanta faktorer 

vid val av plats för våtmarker. De tre områdena fördelades sedan mellan gruppens 

medlemmar som därefter sökte information bland dokument från svenska myndigheter, så 

som naturvårdsverket och länsstyrelser, och i vetenskapliga databaser som Scopus, Google 

Scholar och Engineering Village. Sökord som använts i litteraturstudien är bland annat 

wetland, peatland och ”wetland creation” kombinerat med sådant som ”hydrological 

regime”,”hydrological functions”, ”flood reduction” och ”groundwater recharge”. 
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2 Allmänt om våtmarker och deras funktioner 

2.1 Definitionen av en våtmark 

Natur av olika typer kan klassificeras och definieras på flera olika sätt, detta gäller även 

våtmarker. En stor mängd olika typer av natur går in under begreppet våtmark, där den 

gemensamma faktorn är att de är just blöta. Detta gör att definitionen för uttrycket är rätt bred. 

Den definition som den Internationella Våtmarkskommissionen tillämpar är en som beslutats 

om i Ramsarkonventionen, och lyder på engelska:  

”Wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, 

permanent or temporary, with water static or flowing, fresh, brackish or salt, 

including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six 

metres.” (Regeringen 1971)  

I denna definition inkluderas alltså även sjöar och havsområden.  

I svenskt naturvårds- och miljöarbete är betydelsen av ’våtmark’ aningen annorlunda, detta då 

sjöar och hav anses vara bättre klassificerade som limniska och marina system. Den definition 

som är mest vedertagen i Sverige är istället den som används i Våtmarksinventeringen, VMI, 

där våtmarker definieras som  

”[…] sådan mark där vatten under en stor del av året finns nära under, i eller över 

markytan, samt vegetationstäckta vattenområden. Minst 50 % av vegetationen bör 

vara hydrofil, d.v.s. fuktighetsälskande, för att man skall kunna kalla ett område 

för våtmark. Ett undantag är tidvis torrlagda bottenområden i sjöar, hav och 

vattendrag, de räknas som våtmarker trots att de saknar vegetation.” (Gunnarsson 

& Löfroth 2009) 

Denna definition är aningen snävare, men även den ganska bred då det inte framgår vad 

gränserna är för hur nära vattnet ska vara markytan för att en plats ska klassas som en 

våtmark (Naturvårdsverket 2017). I detta projekt kommer VMI:s definition av våtmark 

användas. 

2.2 Våtmarkstyper 

På samma sätt som definitionen för våtmark kan variera så finns också olika definitioner för 

de flesta typer av våtmarker. Något som ämnades att göras under VMI var att utforma ett 

enhetligt system för att dela in våtmarker i olika typer. De olika våtmarkssorter som förklaras 

nedan utgår ifrån denna klassificering, men är inte fullständig då vissa undergrupper till de 

våtmarkstyper som redovisas utelämnas. Denna utelämning görs då dessa undergrupper inte 

anses relevanta för arbetet då våtmarker inte kommer kunna undersökas på den detaljnivån 

(Gunnarsson & Löfroth 2009).  

2.2.1 Myrar 
De våtmarker som har vegetation som aktivt bildar torv klassas som myrar. Resterande 

våtmarkstyper saknar därmed tjocka lager av torv och växer istället på mineraljord eller i en 

miljö som är antingen limnisk eller marin. Myrar kan i sin tur delas in i tre klasser; mossar, 



4 
 

kärr och blandmyrar, där dessa typer både kan vara skogsklädda eller öppna. Detta skiljer 

VMI:s klassning från andra, där skogbeklädda våtmarker klassas som sumpskogar oavsett 

torvbildning.  

2.2.1.1 Mossar 

Mossar karaktäriseras av förhållanden som är sura (ofta under pH 4) och extremt närings-

fattiga, och är därmed ekosystem där ganska få arter lever. Mossar reser sig ofta, men inte 

alltid, över den omkringliggande marken på grund av de tjocka torvlager som bildas. Till följd 

av detta är de helt beroende av regn som en källa till vatten. Mossar kan i sin tur delas in i ett 

antal underklasser, så som koncentriska mossar, sluttande mossar och nordliga nätmossar, 

beroende på hur de är formade och var de ligger.  

Figur 2. Traneröds mosse i Svalövs kommun i Skåne. Foto: David Castor.  

 

2.2.1.2 Kärr 

Till skillnad från mossarna får kärren sitt vatten från grundvattenflöden, detta gör att de 

generellt sett har tillgång till mer näring då denna typ av vatten har en högre mineralhalt än 

regnvatten. Att vattnet kommer från marken kan ha stor inverkan på vegetationen beroende på 

dess näringsinnehåll. Vissa typer av kärr särskiljs från andra som ’fattigkärr’ då deras 

vattenförsörjning kommer från strömmande regnvatten, som alltså är mindre näringsrikt. Likt 

mossar kan kärr också delas in i ett flertal underklasser, så som backkärr och topogena kärr, 

beroende på form, lutning och läge. 
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Figur 3. Kärr i slutet av utloppet till Kottlasjön från Västra Lågängskärret på Lidingö. Foto: Lidingo.  

 

2.2.1.3 Blandmyrar 

Som namnet tyder på är blandmyrar helt enkelt myrar som har en blandning av moss- och 

kärrelement. Blandmyrarna består ofta av olika strukturer från de båda myrtyperna som går att 

särskilja till olika grad beroende på typen av blandmyr (Gunnarsson & Löfroth 2009).  

2.2.2 Strandvåtmarker 
Våtmarker som hittas i strandområden runt hav, sjöar eller vattendrag ingår i denna grupp. 

Dessa våtmarker är alltid mycket påverkade och beroende av den kemiska sammansättningen 

och vattenståndet i det vatten de angränsar till. Dessa våtmarker kan ibland bilda torv, men det 

förekommer sällan. Strandvåtmarker delas upp i limniska, som angränsar sjöar och vattendrag 

med sötvatten, och marina, som angränsar hav med salt- eller brackvatten. Underklasserna för 

strandvåtmarker, som är baserade på vattennivå, är dock väldigt lika för de limniska och 

marina typerna, där den enda egentliga skillnaden är att de som angränsar till hav har 

vegetation som är salttålig.  

2.2.2.1 Strandfuktäng och strandfuktskog 
Dessa våtmarkstyper ligger över medelvattennivån för det angränsande vattnet, men utsätts 

regelbundet för översvämningar vid högvatten och är även annars ofta fuktiga. Det som skiljer 

de två klasserna åt är framförallt vegetationen, som antingen kan bestå av ängsväxter eller 

skog.   
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2.2.2.2 Mad 

Maden är en blötare typ av våtmarksområde och hittas ofta i samma höjdnivå som det 

angränsande vattnet vanligtvis ligger på. Dessa våtmarkstyper är ofta produktiva, och 

växtligheten domineras av örtväxter och starr. Torvbildning kan förekomma till viss grad, 

men om torv bildas blandas den ofta upp med sediment.  

2.2.2.3 Vegetationsrika vattenytor 

Under medelvattennivån för det närliggande vattnet hittas ytterligare en underklass till 

strandvåtmarkerna. Dessa delar är ofta fyllda av vass som sedan, längre ut, övergår till en så 

kallad ’flytbladzon’ som domineras av bland annat näckrosarter (Gunnarsson & Löfroth 

2009).  

Figur 4. Övergång mellan mad och flytbladzon. 

 

2.2.3 Övriga våtmarkstyper 
Det finns ett flertal andra typer av våtmarker. Dessa är de fuktiga och våta områden som inte 

kan definieras som varken myr eller strandvåtmark. Något gemensamt för dem är att de inte är 

torvbildande och på sin höjd har små torvdjup. Dessa våtmarker delas in i två klasser. Den 

första klassen är ’öppen fuktig till våt mark’ där fuktängar och fukthedar är vanliga typer, den 

andra är ’skogklädd fuktig till våt mark’ dit sumpskogar som varken är torvbildande eller 

påverkad av limniska eller marina system tillhör (Gunnarsson & Löfroth 2009). 
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2.2.4 Våtmarkstypernas fördelning i Sverige 

Det finns ett tydligt samband mellan våtmarkstyper och var i Sverige de vanligen 

förekommer. I norra Sverige dominerar kärr och blandmyrar, medan mossar och limniska 

våtmarker är mycket vanligare i söder. Sumpskogar förekommer både i nordliga och sydliga 

delar av landet. I de ostliga delarna av Götaland och Svealand saknas många våtmarkstyper då 

landskapet nästan helt domineras av limniska våtmarker (se figur 4). Det finns två faktorer 

som är mest avgörande för våtmarkstypers utbredning, dessa är mänsklig påverkan och, ur ett 

mer långsiktigt perspektiv, de klimatiska förutsättningarna på platsen. Till exempel har 

sänkningar av sjöar och mänsklig reglering av vattendrag ibland bidragit till att mängden 

limniska våtmarker ökat. Andra faktorer som spelar in är underliggande jordart och topografi.   

 

Figur 5. Karta som visar de våtmarkstyper som till yta dominerar i olika delar av Sverige. Kartan är 

baserad på de våtmarksarealer som inventerats i VMI. Figur från Naturvårdsverket.  
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2.3 Våtmarkers funktioner 

Våtmarker av alla typer har av sin natur många olika funktioner och en välplacerad våtmark 

kan bidra med flera olika samhälls- och miljönyttiga tjänster. Det finns därmed ett flertal 

anledningar att anlägga och restaurera våtmarker. I detta projekt ligger fokuset på de 

hydrologiska funktionerna våtmarker har, men för att ge en helhetsbild av våtmarker och hur 

de fungerar presenteras, utöver de hydrologiska, även några andra funktioner. 

2.3.1 Våtmarkers hydrologiska funktioner och effekter 
SMHI delar in Sverige i 119 stycken huvudavrinningsområden (SMHI 2020b), som i sin tur 

delas upp i ca 55 000 delavrinningsområden (SMHI 2020a). Avrinningsområdets karaktär har 

stor betydelse för det hydrologiska kretsloppet i landskapet och här spelar förekomsten av 

våtmarker en betydande roll för vattnets cirkulation (Naturvårdsverket 2017). Utan våtmarker, 

sjöar och andra vattendrag finns det små möjligheter för vattenmagasinering inom 

avrinningsområdet och således liten förmåga att reglera flöden. Våtmarker bidrar med viktiga 

funktioner som innefattar förmågan att samla upp vatten från sin omgivning, magasinera och 

sprida det vidare i avrinningsområdet (Kjellsson et al. 2005). En sammanställande studie 

skriven av Bullock och Acreman (2003) undersökte 169 vetenskapliga artiklar, publicerade 

mellan 1930-2002, visade också att det råder enighet om att våtmarker har en betydelsefull 

påverkan på den hydrologiska cykeln. Däremot finns det evidens både för att våtmarker har 

positiv påverkan på hydrologin, till exempel genom att minska risken för översvämning, öka 

grundvattenbildningen och öka vattenflödet under torrperioder, men också negativ påverkan 

genom minskade flöden och ökad avdunstning under torrperioder (Bullock & Acreman 2003). 

Fortsättningen i detta kapitel redogör en beskrivning för våtmarkers olika hydrologiska 

funktioner och effekter.  

2.3.1.1 Vattenmagasinering och utjämning av flöden 

Studier på hur våtmarker påverkar variationen i flödesregimen visar att våtmarker både kan 

leda till utjämning av flödet och till ökad variation i flödet, samt att de kan ha en neutral 

påverkan. Dessa skillnader gäller även för våtmarker av samma typ. Detta tyder på att det 

finns många faktorer som spelar roll för att en våtmark ska ha en flödesutjämnande funktion 

och gör att till synes lika våtmarker kan skilja sig åt (Bullock & Acreman 2003). Enligt 

Naturvårdsverkets rapport Kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och 

vattenhushållande funktion (2017) är topografi, geologi, storlek på vattenmagasin och andelen 

vattenmagasin i avrinningsområden de största faktorerna för att kunna jämna ut flöden 

(Naturvårdsverket 2017). Vattendrag, sjöar och våtmarker fungerar som magasin i ett 

avrinningsområde och ju fler magasin det finns desto bättre förmåga att öka uppehållstiden för 

vattnet i landskapet och utjämna flöden. Även växtlighet och markens förmåga att magasinera 

vatten kan ha en utjämnade effekt på flödet (Wallentin et al. 2016). 

Förutom de faktorerna som redan tagits upp är avdunstning från våtmarker en faktor som tas 

upp i en del rapporter. Två tredjedelar av studierna i den tidigare nämnda sammanställningen 

visade till exempel på att vattenflödet i vattendrag nedströms våtmarker minskar under torra 

perioder. Detta kan bero på att evaporationen över våtmarker sker i större utsträckning än över 

andra landområden som till exempel skog och gräsmark (Bullock & Acreman 2003). 

Avdunstning och att vattnet bromsas upp i våtmarker skulle därmed kunna bidra till en 
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utjämning av vattenflödet som i sin tur leder till mindre risk för exempelvis översvämningar 

(Kjellsson et al. 2005).  

2.3.1.2 Översvämningar  

Dränering av naturliga våtmarker och skapandet av kanaler har gjort att buffringskapaciteten i 

jordbrukslandskapet i Sverige minskat. Följden av detta är höga flöden och vattennivåer som 

ökar risken för översvämningar nedströms. Eftersom våtmarker kan ha en flödesdämpande 

funktion är restaurering och anläggning av nya våtmarker en viktig åtgärd för landskapets 

förmåga att reglera vattenflöden (Andersson 2012). Effekterna är tydligast lokalt vid måttliga 

flöden där enskilda våtmarker kan ha en fördröjande effekt på de lokala flödena och på så sätt 

leda till minskad översvämningsrisk nedströms. Studeras större områden och situationer med 

extremt höga vattenflöden är dock våtmarkers förmåga att dämpa vattenflödet inte lika stor 

(Naturvårdsverket 2009). 

Det finns även fall där effekten visat sig vara motsatt och våtmarker istället påverkar flödet på 

ett sätt som leder till större risk för översvämning. I studien av Bullock & Acreman (2003) 

finns det en relativt jämn fördelning mellan våtmarker som fördröjer eller reducerar flöden 

och våtmarker som ökar flödestopparna vid översvämning. Det senare kan tillskrivas 

våtmarker som ligger lågt i landskapet och tenderar att bli mättade. Vid mättade förhållanden 

minskar regleringskapaciteten och förmågan att fungera som en buffert vilket ger ökad volym 

vid översvämningsevent och gör att nederbörd får en direkt effekt på flödet i vattendrag 

(Bullock & Acreman 2003). Våtmarkers förmåga att minska risk för översvämning är alltså 

större om de är placerade högre upp i ett avrinningsområde. 

2.3.1.3 Grundvattenbildning  

Den rekordvarma sommaren 2018 orsakade mycket låga grundvattennivåer på många platser i 

Sverige till följd av höga temperaturer och långa perioder utan nederbörd. Grundvatten-

bildning beror främst på nederbörd, avdunstning och markens genomsläpplighet, vilket i sin 

tur påverkas av geologi och markanvändning i området (Thorsbrink et al. 2019). I och med 

ökad medeltemperatur i Sverige ökar avdunstningen och vegetationsperioden förlängs något 

vilket kan innebära sjunkande grundvattennivåer. På platser med begränsad magasinerings-

förmåga, exempelvis platser med tunna jordtäcken eller berg, är risken för grundvattenbrist 

extra stor (Naturvårdsverket 2017). Genom att anlägga eller restaurera våtmarker i dessa 

områden kan förmågan att magasinera vattnet under mer nederbördsrika perioder öka. Detta 

kan då gynna grundvattenmagasineringen under perioder då grundvattennivåerna är låga och 

vattenbehovet större genom ökad markinfiltration från våtmarker. Bildningen av grundvatten 

gynnas av jordlager med sand och grus då dessa har goda infiltrationskapaciteter (Dahlqvist et 

al. 2017). En våtmarks effekt på grundvattenbildningen kan därför variera. I studien av 

Bullock & Acreman (2003) sker grundvattenbildning i hälften av de studerade fallen. En 

anledning till att grundvattenbildning inte sker i större utsträckning uppges vara att 

uppkomsten av naturliga våtmarker ofta kan bero på ogenomträngliga jordlager eller 

berggrund som inte tillåter vattnet att perkolera och därför inte ger någon möjlighet för 

grundvattenbildning. 
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2.3.2 Biodiversitet 

Våtmarker är hem till många sorters djur och växter och är en Sveriges mest artrika 

naturtyper. På grund av mänsklig påverkan är idag runt 800 arter som hittas på 

våtmarker hotade, och för över hälften av dem är våtmarken en livsmiljö som är 

avgörande.  

Dessa arter är alltså anpassade till just den miljön som våtmarken erbjuder och de kan 

vara allt från fåglar och insekter till mossor och olika typer av kärlväxter. Vilka arter 

som förekommer på en våtmark beror på vilken typ av våtmark det är, då olika 

våtmarkstyper erbjuder olika ekologiska nischer. Vad våtmarkerna sedan används till 

varierar från art till art; det kan vara en plats att söka föda eller reproduceras, en 

rastplats eller ett uppväxtområde. Denna artrikedom som återfinns på våtmarker gör att 

de spelar en avgörande roll i biodiversiteten enda upp på landskapsperspektiv, då en 

betydande andel av artrikedomen i ett län kan utgöras just av arterna som förekommer 

på våtmarker (Naturvårdsverket 2017). 

2.3.3 Rening av näringsämnen och miljögifter 

Utöver att vara en viktig levnadsmiljö skyddar våtmarken även naturen runt omkring 

från läckage av näring och miljögifter. I våtmarker förekommer till exempel bakterier 

som genom denitrifikation kan bryta ner kväveföreningar i marken och istället gör att 

det avgår som kvävgas. Detta gör att kvävehalterna i vattnet nedströms våtmarken 

sänks, och anledningen till att det kan ske är de anaeroba miljöer som uppstår i 

våtmarker där grundvattennivåerna är höga. Kväve kan även tas bort på andra sätt, 

bland annat genom att växter tar upp det i form av ammonium. 

Våtmarker har dessutom en hög reningskapacitet när det kommer till miljögifter som 

bekämpningsmedel och metaller. Utöver det verkar våtmarker också kunna rena marken 

från komplexa organiska ämnen så som läkemedelsrester. Denna rening kan ske på flera 

olika sätt: vissa växter kan ta upp ämnena, de kan adsorberas till partiklar som sedan 

sedimenterar eller så kan de brytas ner eller omvandlas av kemiska eller bakteriella 

processer som gynnas av våtmarkens miljö (Naturvårdsverket 2017).  

2.3.4 Kolsänka 

Våtmarker spelar även en direkt roll i klimatförändringarna då de innehåller stora lager 

av kol; trots att de bara täcker runt tre procent av jordens yta innehåller de mer än 

dubbelt så mycket kol som den mängd som finns jordens alla skogar. Dessa lager har 

byggts upp under flera tusentalsår av de växt- och djurdelar som istället för att ha 

förmultnats har bildat torv (Naturvårdsverket 2017). Så länge detta kol fortsätter vara 

bundet i torvens biomassa bidrar de inte till en ökad växthuseffekt, men om torven bryts 

ner kommer våtmarkerna istället för en sänka bli en stor källa till kol i atmosfären. 

Åtgärder som dikning som leder till att våtmarker försvinner ökar alltså utsläppen av 

växthusgaser till atmosfären, medan åtgärder som håller våtmarker intakta, samt att 

restaurera och anlägga våtmarker, över tid får kol att bindas in (Götbrink & Hindborg 

2015).  
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2.3.5 Övriga funktioner 

Det finns en mängd andra nyttor en våtmark kan bidra med. Trots att de är under-

utnyttjade som det idag har våtmarker historiskt sett haft en stor betydelse som 

betesmarker inom jordbruket. Utöver det är än idag våtmarker, speciellt myrar, av stor 

vikt för rennäringen som en källa till föda och vatten. Lokalt kan våtmarker bidra till ett 

svalare lokalklimat, vilket kan vara fördelaktigt i städer och de kan dessutom fungera 

som barriärer för bränder då vissa typer av myrar inte brinner. Idag är intresset för det 

lågt i Sverige, men i andra länder utvinns bioenergi i forma av biomassa från våtmarker, 

och de används även som en källa till moderna byggnadsmaterial av växter 

(Naturvårdsverket 2017). Våtmarker är också av en kulturell betydelse för människor. 

De kan erbjuda flera former av upplevelser så som jakt, fiske, fågelskådning, 

bärplockning och andra former av friluftsliv. De utgör därmed viktiga 

rekreationsområden som spelar en roll för svenskars hälsa likväl som för turistnäringen 

(Götbrink & Hindborg 2015). 

2.4 Våtmarker och klimatförändringar  
Våtmarker över hela Sverige har länge påverkats av mänskliga aktiviteter, denna 

påverkan kan vara direkt eller indirekt och orsakas av dikning och råvaruutvinning lika 

väl som skogsbruk eller föroreningar. Idag är bara en femtedel av landets våtmarker 

opåverkade. Det ingen våtmark kommer undan är påverkan från klimatet, vilket 

förväntas ha en stor effekt på Sveriges alla ekosystem.  

Våtmarkerna påverkas av klimatförändringarna på flera olika sätt. I områden nära 

kusten kommer lågt liggande mark att översvämmas i takt med att havsytan stiger. Detta 

kommer tvinga konkurrenssvaga våtmarksarter att tävla med annan, bättre etablerad 

vegetation högre upp i terrängen. På liknande sätt kommer våtmarkers biodiversitet lida 

av de perioder av mer extrema hög- och lågvatten som väntas bli mer sannolika, då arter 

som inte är anpassade till dessa förhållanden kommer missgynnas. Vidare kommer 

högre temperaturer leda till mindre isar. Då isar, genom att frysa fast och föra bort 

vegetation genom nötning och islyftning, bidrar till att hålla våtmarker öppna kommer 

åtgärder för att ersätta detta behöva sättas in om samma typ av natur vill bevaras 

(Naturvårdsverket 2017).  

Utöver detta har torvbildande våtmark i regel blivit torrare över hela Europa under de 

senaste 300 åren, vilket tros bero på en blandning av mänsklig aktivitet och ett varmare 

klimat. Det är oklart om den nivå av torka som ses idag är inom ramen för vad som är 

naturligt för en sådan våtmark, men oberoende av det leder denna ökade torrhet till att 

den torv som förut bildas istället bryts ner och släpps ut i atmosfären i form av 

växthusgaser (Swindles et al. 2019).  

2.5 Skillnad mellan naturliga och anlagda våtmarker 

Sedan början av 1900-talet har klassiskt naturvårdsarbetet bedrivits i Sverige i form av 

att bilda naturreservat, nationalparker och naturminnen, men det var först under 1980-

talet som våtmarker började uppmärksammas. 1990 kom det första statliga stödet för 
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anläggning av våtmarker och sedan des har regeringen avsatt miljarder av kronor på att 

anlägga tusentals hektar av våtmarker (Kjellsson et al. 2005). Den mest självklara 

skillnaden mellan dessa anlagda våtmarker och de naturliga våtmarkerna är att de som 

anläggs skapas med ett syfte, till exempel för att öka biodiversiteten eller rena ett 

område från näring. Om våtmarken sedan är bättre än en naturlig motsvarighet på att 

uppfylla syftet varierar. Våtmarker som anläggs på platser som inte varit våtmark innan 

tenderar att inte bli lika artrika som de naturliga eller de våtmarker som återskapas på 

ställen som varit våtmark innan (Götbrink & Hindborg 2015). Vegetationen som hittas i 

anlagda våtmarker kan dock variera beroende på våtmarkens ålder, dock efterliknar inte 

de äldre anlagda våtmarkerna de naturliga mer än de nya anlagda våtmarkerna gör 

(Campbell et al. 2002).  

När det kommer till vattenrening är dock situationen annorlunda. Detta då våtmarker 

som konstrueras kan anpassas till lokala behov, medan de naturliga våtmarkernas 

kapacitet till rening kan variera och på så sätt vara oförutsägbart. Detta gör att anlagda 

våtmarker lämpar sig bättre för detta ändamål än de naturliga våtmarkerna (Kennedy & 

Mayer 2002).  

3 Övrig kunskap om våtmarkers hydrologi  

3.1 Vanliga åtgärder för restaurering av våtmarker för hydrologiska syften 
Återvätning är en vanlig restaureringsåtgärd för tidigare dränerade våtmarker, detta kan 

innebära att till exempel sluta pumpa bort vatten från ett område eller att lägga igen diken för 

att låta grundvattennivån långsamt återgå till sitt naturliga läge. Återvätning av torvmark är en 

gynnsam åtgärd i det svenska klimatet där förhållandet mellan nederbörd och avdunstning 

gynnar våtmarkens magasinering. På torvmark leder denna åtgärd till minskad genomsnittlig 

avrinning och mindre flödestoppar vid lågflöden. Under månader med liten nederbörd 

resulterar åtgärden också i längre perioder med mycket låga flöden samt ett större antal dagar 

med noll flöde (Lundin et al. 2017). 

Att återskapa breda våtmarker längs med vattendrag är en restaureringsåtgärd som kan verka 

flödesutjämnande och minska risken för översvämning då en buffrande zon skapas längs 

vattendragen. Denna effekt blir extra stark om restaureringen innefattar beskogning av ytan 

eftersom mängden regnvatten träd kan fånga upp är 10-40 gånger större än vad en 

jordbruksmark klarar av. Detta är på grund av den vattenmängd som samlas upp på trädes 

utsida, till exempel i lövverket, som sedan kan avdunsta (Naturvårdsverket 2017). 

Uppehållstiden för vattnet kan också öka genom åtgärder för återmeandring av vattendrag 

uppströms och nedströms våtmarken (Naturvårdsverket 2009). 

En åtgärd för att förbättra en existerande våtmarks funktion, framförallt vid höga vattennivåer, 

är vattenuttag. Detta ökar buffringskapaciteten och förmågan att reglera flödet av vatten 

(Andersson 2012).  

3.2 Mer kunskap eftersöks om våtmarkers påverkan på hydrologi 
I de studier som har undersökts i denna förstudie är de flesta forskare överens om att 
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våtmarker kan ha vattenhushållande funktioner såsom magasinering av vatten vilket leder till 

buffring av vattenflöden. Däremot menar flera myndigheter i Sverige att det saknas kunskap 

om vilka faktorer som är viktigast gällande våtmarkers vattenhushållande funktion, och hur 

dessa faktorer skulle kunna samspela (Naturvårdsverket 2017). Under 2019 gick 

Naturvårdsverket ut med en utlysning för forskningsprojekt som ska kunna förbättra 

kunskapsläget om våtmarkers hydrologi och förmåga till vattenmagasinering och 

flödesutjämning. I januari 2020 beviljades och påbörjades projekten med fokus på våtmarkers 

ekosystemtjänster. Projekten finns presenterade på Naturvårdsverkets hemsida där 

forskningsfrågor som behandlar våtmarker ur ett hydrologiskt perspektiv berör 5 av de totalt 8 

projekten (Naturvårdsverket 2020). 

Förutom det har även SGU ett pågående regeringsuppdrag med syftet att utveckla en 

kartläggning och karaktärisering av Sveriges grundvattenresurser (Abelsson et al. 2019). 

Uppdragets fokus riktar sig i första hand till områden som kan tänkas vara mer utsatta för 

vattenbrist och målet är att förbättra redan befintliga beräkningsmodeller samt placera ut fler 

mätstationer i landet för att öka kunskapen om grundvattennivåer. SMHI har i samverkan med 

SGU en hydrologisk modell (S-HYPE) som beskriver dagliga vattenförhållanden och 

vattenkvalitet såsom flöden och vattennivåer i 37 000 delavrinningsområden (SGU 2019). 

Mycket av informationen finns presenterade i SMHIs Vattenweb, vilket kan vara användbart 

för att hitta grundvattendata för våtmarker och på så sätt kunna besvara projektets 

frågeställningar. 

4 Viktiga faktorer vid val av plats för restaurering eller 

anläggning av våtmarker 
Våtmarker är multifunktionella, men kan anläggas med ett huvudsyfte i åtanke. I denna 

rapportdel ligger fokus på våtmarker anlagda för hydrologiska syften och vilka förhållanden 

som är gynnsamma för detta ändamål. Även frågan om var behovet finns för denna typ av 

våtmark diskuteras.  

Naturvårdsverkets rapport “Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder - Sätt att stärka 

tillgången på grundvatten” (2019) framställdes i samband med Våtmarkssatsningen för att 

utgöra ett hjälpmedel vid val av plats för restaurering eller anläggande av våtmarker vars 

huvudsyfte är att främja tillgången på grundvatten. Påverkan på grundvattennivåer för att öka 

lagringskapaciteten, lösningar som minskar behovet av att utvinna grundvatten samt ingrepp 

med flödesutjämnande effekt på våtmarkens omnejd, innefattar alla insatser genom vilka man 

förväntas uppnå en större tillgång till grundvatten. Naturvårdsverkets rapport är avgränsad till 

restaurering av naturliga torvrika våtmarker i utströmningsområdet för grundvattnet 

(Thorsbrink et al. 2019). 

För det första har jordartstypen på en plats betydelse för de hydrologiska funktionerna 

genom att den påverkar den hydrauliska konduktiviteten. En jordart bestående av stora korn 

släpper igenom vatten lätt och snabbt jämfört med en jordart bestående av små korn. Sand och 

grus tillhör den förstnämnda kategorin, medan lera och silt utgör finkorniga jordartstyper. I 

finkorniga jordarter är dels den uttagbara mängden vatten mer begränsad och dels rör sig 
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vattnet så pass långsamt i systemet att grundvattnet hinner återfyllas innan ett större område 

får en lägre grundvattennivå på grund att vattenuttaget. Morän är dominerande jordart i 

Sverige, men den hydrauliska konduktiviteten kan skilja sig mycket mellan olika moräner. 

Detta beror på att fördelningen av olika kornstorlekar ser olika ut beroende på om man 

studerar exempelvis en lerig morän eller en sandig morän. Utbredningen av en förändring i 

grundvattennivån kan bli större om genomsläppliga jordarter, såsom sandig morän, omger 

våtmarken. Följdaktligen kan mer grundvatten utvinnas (Thorsbrink et al. 2019). 

Vad gäller berggrunden verkar andelen grundvatten som bildas här inte vara betydande 

baserat på nuvarande kunskap, men stora osäkerheter finns (Eveborn et al. 2017). 

Sedimentära bergarter kan i jämförelse med urberg lagra mer grundvatten. Den hydrauliska 

konduktiviteten och magasineringskapaciteten beror dock mycket på hur många och stora 

sprickor och porer det finns i såväl berggrund som i jordlagren. I berggrunden är framför allt 

sprickor avgörande. Den största andelen lagrat grundvatten återfinns dock i avlagringarna från 

isälvarnas framfart. Dessa avlagringar utgörs av sand och grus som har en dämpande och 

lagrande funktion. Från dessa är det möjligt att utvinna mycket vatten vid enskilda tillfällen, 

däremot tar det tid innan grundvattenlagret återgår till ursprunglig nivå (Kyllmar & Wesström 

2018).  

Vidare, ifall omgivande jordarter är genomsläppliga kan det vara intressant att titta på om det 

finns något vattendrag i närheten. Detta vattendrag skulle i sådana fall potentiellt kunna 

användas för att på artificiell väg kunna framställa mer grundvatten. Om vattendraget i fråga 

har så pass stora volymer vatten att de räcker till infiltration är detta med andra ord en möjlig 

lösning för ökad grundvattentillgång (Thorsbrink et al. 2019). 

Därutöver påverkar förekomsten och formen av torv vattnets möjligheter att transporteras i 

marken. I torv där nedbrytningsförloppet kommit längre är vattengenomsläppligheten lägre. 

Andelen fullständigt nedbrutet växtmaterial är generellt större ju djupare i en våtmark man 

tittar. Vad som återfinns under torven går i viss mån att härleda från istiden och hur den 

smältande isen påverkade olika delar av landet. Eftersom vattnets aktivitet och inverkan varit 

större nedanför högsta kustlinjen innebär det att det under torven i många fall oftare 

förekommer finkorniga jordar i de södra delarna av Sverige än i de nordligare delarna av 

landet. Den lägre hydrauliska konduktiviteten gör det svårare att manipulera grundvattennivån 

kring våtmarken (Thorsbrink et al. 2019). 

Topografi är ytterligare en faktor som påverkar var man finner naturliga, samt väljer att skapa 

nya, våtmarker. Dels återfinns våtmarker vanligtvis i så kallade lågpartier dit vatten har 

kunnat strömma. Medan grundvattnet bildas i inströmningsområden, mynnar det ofta ut i 

ytvattendrag som befinner sig på en lägre topografisk nivå. Med andra ord förekommer 

våtmarker ofta i utströmningsområden. Där det finns morän är grundvattenytan vanligtvis 

parallell med de ytliga topografiska förändringarna. Vid exempelvis åsar påverkas däremot 

vattenflödet av topografin hos den underliggande berggrunden och lågpunkternas lokalisering 

(Thorsbrink et al. 2019). 
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Utöver gynnsamma förhållanden för våtmarksetablering behöver länsstyrelser och kommuner 

ta hänsyn till den befintliga markanvändningen på platsen. Ägs, och eventuellt även brukas, 

marken av exempelvis en privatperson krävs en dialog med denna part för att få igenom ett 

förslag om restaurering eller anläggning av en våtmark (Hermanson & Beck-Friis 2019).  

I en rapport från Naturvårdsverket listas våtmarker anlagda med huvudsyftet flödesdämpning 

som en av de syften där det är svårt att kartlägga lämpliga anläggningsområden. I rapporten 

ges riktlinjer för hur och var våtmarker ska anläggas. Rapporten gäller anläggning och 

restaurering av våtmarker generellt, inte bara våtmarker anlagda i hydrologiskt syfte. En 

viktig faktor att tänka på vid planeringen av anläggning eller restaurering av en våtmark är 

huruvida det finns befintliga våtmarker i området, naturliga, restaurerade eller anlagda. 

Vattendrag är även viktigt att kartlägga vid anläggning eller restaurering av våtmarker, för 

att avgöra storleken på våtmarkens tillrinningsområde (Naturvårdsverket 2009). 

Vid planeringen är det också betydelsefullt att undersöka var det tidigare funnits 

våtmarker, som försvunnit på grund av till exempel utdikning. Dessa platser kan identifieras 

med hjälp av historiska kartor och genom kontakt med utdikningsföretag. Att kunna 

identifiera var det tidigare funnits våtmarker är viktigt eftersom behovet av anlagda eller 

restaurerade våtmarker oftast är stort på sådana platser. När våtmark ska anläggas eller 

restaureras är det även av betydelse att identifiera bebyggelse, infrastruktur och områden med 

särskilda bestämmelser. Dessa områden är viktiga att kartlägga eftersom de kan utgöra hinder 

för våtmarksanläggningen eller restaureringen (Naturvårdsverket 2009). 

Därtill undersöks huruvida det finns arter eller naturtyper som är känsliga eller viktiga att 

bevara (Naturvårdsverket 2019). Våtmarker bör anläggas på platser med lågt naturvärde, 

eftersom våtmarker oftast ökar områdets naturvärde. Att anlägga en våtmark på områden som 

redan har högt naturvärde är däremot mindre lämpligt, då det finns risk att den anlagda 

våtmarken istället minskar naturvärdet (Länsstyrelsen Västra Götaland 2018). 

Det är inte heller lämpligt att placera våtmarker precis vid vattendrag. En sådan placering av 

våtmarken kan försvåra för de djur som lever i vattendraget. Vid låg vattennivå kommer 

våtmarkerna även göra att temperaturen i vattnet stiger, vilket även leder till minskad syrehalt 

(Länsstyrelsen Västra Götaland 2018). 

Förhållandet mellan storleken på avrinningsområdet och den planerade våtmarken är också 

av intresse eftersom man vill uppnå så stor positiv effekt som möjligt av våtmarken. Här är 

det alltså viktigt att försöka att avgöra hur stor andel av avrinningsområdet som skulle 

påverkas av en våtmarksetablering. Om våtmarken upptar en stor area av det aktuella 

avrinningsområdet är det också troligt att en större andel av avrinningsområdet påverkas 

(Andersson 2012).  

Länsstyrelser och kommuner tar även i beaktande var behovet av en våtmark finns. Med hjälp 

av skyfallsanalyser, eller från tidigare erfarenheter, kan man ta reda på var det finns extra stor 

risk för översvämningar (Danderyds kommun 2019). Särskilt utsatta områden är även ofta de 

som har mycket hårdgjorda ytor, till exempel städer och vägar (Naturvårdsverket 2009). 
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Sannolikheten för olika väderbetingelser är alltså också av betydelse. Hur mycket nederbörd 

kan tänkas komma så att vatten kan strömma till, eller direkt fylla på, våtmarken och hur stor 

inverkan kommer avdunstning att ha? Detta kan avgöra huruvida våtmarken kommer att 

bibehållas även vid varma och torra förhållanden. Risken för uttorkning kan dessutom öka om 

underliggande jordart har hög genomsläpplighet, så att vatten från våtmarken går förlorat 

(Krook & Davidsson 2019). 

Vad gäller översvämning verkar våtmarker, som tidigare nämnt, ha en begränsad effekt vid 

extrema flöden, men kan däremot ha viss effekt på mindre högflöden genom att magasinera 

vatten och på så sätt fördröja vattenflödet. Detta leder till att det inte blir lika stor risk för 

översvämningar. Den här effekten av våtmarken ges nedströms våtmarken. För att ha störst 

effekt bör därför våtmarkerna anläggas uppströms det området man vill skydda från 

översvämning (Naturvårdsverket 2009). Viktigt för våtmarker som anläggs för att minska 

översvämningar är att flöden som är normala släpps igenom. Om inte detta görs leder det till 

att våtmarkens magasin blir fullt och inte klarar av att ta upp vatten då det blir högflöden. För 

bästa effekt bör även våtmarken anläggas i ett platt område. Det gör att vatten kan svämma ut 

runt våtmarken, vilket ger våtmarken större magasineringsförmåga (Länsstyrelsen Västra 

Götaland 2018). 

Med sin förmåga att magasinera vatten under nederbördsrika tider kan våtmarker även bidra 

till att det blir mindre risk för grundvattenbrist under de mindre nederbördsrika månaderna. I 

vissa fall kan våtmarken dels hålla uppe grundvattennivåerna, men även fungera som 

bevattningskälla, vilket i sin tur leder till att mindre grundvatten behöver användas 

(Thorsbrink et al. 2019). En del områden har större risk för grundvattenbrist. Områden med 

extra stor risk för brist på grundvatten finns främst i södra, sydöstra och nordöstra delarna av 

Sverige, samt Öland och Gotland (Hjerne et al. 2018). På exempelvis Gotland har utdikningar 

av naturliga våtmarker skett under en lång tid, vilket lett till att större mängder vatten 

transporteras ut i havet, istället för att magasineras (Dahlqvist et al. 2017).  

I en utredning på Gotland, utreddes möjligheten till att öka grundvattentillgångarna genom att 

anlägga våtmarker på olika platser. Tre faktorer ansågs vara viktigast för att anlägga en 

våtmark på en viss plats, närheten till ytvatten samt förutsättningar för infiltration och 

magasinering av vatten på platsen (Dahlqvist et al. 2017). En annan viktig faktor för att en 

anlagd våtmark ska ha positiv inverkan på grundvattennivån är att det tillhörande 

avrinningsområdet ska vara tillräckligt stort (Thorsbrink et al. 2019). Enligt en rapport från 

SMHI, där olika åtgärder för ökat lågvattenflöde modellerades och utvärderades, bland annat 

en teoretisk omvandling av all torvmark till våtmark på fem olika avrinningsområden fann 

man att våtmarkens yta måste vara mycket stor för att ha en nämnvärd effekt på 

lågvattenföringen. I rapporten bedömdes inte anlagda våtmarker vara en lämplig åtgärd för en 

akut lågvattensituation, men ändå ha en förebyggande effekt. Dock bedömdes fler studier 

behöva göras (Stensen et al. 2019). 

Sammantaget är valet av plats komplex och flera olika faktorer påverkar beslutet i olika grad. 

För olika syften krävs olika förutsättningar på platsen där våtmarken anläggs. Generellt sett är 

det viktigt att våtmarken inte anläggs på en plats där den ger en negativ påverkan på djur, 



17 
 

natur och människor. För att få den bästa hydrologiska effekten är bland annat jordarten, 

topografin och placering i området viktigt. Vid anläggande av våtmark med syfte att förhindra 

torka eller översvämning måste det även ses till var det största behovet finns. 

5 Förstudiens betydelse för det fortsatta projektet 

Denna förstudie möjliggör och har lagt en god grund för att det självständiga arbete denna 

rapport tillhör kommer kunna genomföras. Den del som har störst direkt inverkan på 

resterande projekt är delen som redogör för de faktorer som är intressanta vid val av plats för 

en våtmark. Detta då den informationen kommer ligga till grund för det urval av faktorer som 

kommer göras för den karaktärisering av våtmarker som en stor del av det självständiga 

arbetet kommer gå ut på. Förövrigt bidrog delen om våtmarkstyper till att även ”typ av 

våtmark” kommer vara en faktor som kommer användas i karaktäriseringen, vilket inte ingick 

i planen från början. All information som samlats om våtmarkers hydrologiska funktioner och 

effekter är en god bas för den analys av hydrologisk data som tänkts genomföras, då det med 

den faktan som bas är möjligt att tolka resultat samt ha en uppfattning om vad resultaten kan 

tänka sig vara redan innan analysen genomförts.   
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Sammanfattning  

I denna rapport besvaras de kommentarer som opponeringsgruppen hade på slutrapporten 

version, W-20-80 / S-2. Rapporten är uppdelad i svar angående generella kommentarer och 

mer specifika kommentarer på varje avsnitt. I de flesta fall har någon korrigering gjorts, men 

det framkommer också tydligt i de delar vi valt att ignorera enstaka kommentarer på grund 

av att vi inte höll med opponerande grupp.   



Svar på opponeringsgruppens kommentarer 

Figurer och tabeller: 

Norrpil lades till i figurer där de ansågs vara relevant.  

Alla figurer, tabeller och bilagor som hänvisades till skevs med stor bokstav, t.ex. “se Figur 
1” och inte “se figur 1”.  

Tabelltexter behölls okursiva. Detta då gruppen bestämt att formatera figurtexter kursivt och 
tabelltexter icke-kursivt.  

Opponerande grupp föreslog att punkter skulle tas bort i slutet av tabelltexter. Projektgruppen 
höll inte med om detta och behöll punkterna. 

Projektgruppen valde att börja om numreringen av tabeller och figurer på varje bilaga, och 
följde därmed inte opponerande grupps förslag att ändra detta. Vi tyckte det blev tydligare så 
i och med att vi har många bilagor.  

Struktur: 

Strukturen i rapporten (dvs ordningen på vissa underrubriker) ändrades så att det var mer 
enhetligt med resterande delar av rapporten, t.ex. rubrikerna till den hydrologiska analysen.  

Meningar som var otydliga eller för långa formulerades om. Mindre stavfel korrigerades. 
Förkortningar såsom t.ex. har undvikits.  

Sid- och radbyten har åtgärdats där det blivit lite tokigt.  

Referenser: 

I referenshanteringen har n.d. bytts ut mot u.å. och m.fl. har ändrats till et al. 
Hämtningsdatumen för de olika källorna åtgärdades och är nu tillgängligt. 

Övrigt: 

Ett förtydligande vad som menas med “buffer” och vad som menas med “karaktärisering” 
gjordes.  

På en del ställen i rapporten höll vi med om att geografiska lokaliseringen och ID-nummer 
inte var relevant att veta därför togs detta bort. Däremot behöll vi det i vissa delar av metoden 
där vi faktiskt tyckte det var viktigt.  

På alla ställen där det var applicerbart (t.ex. när antal räknats upp) har siffror lägre än 13 
skrivits ut med bokstäver (t.ex. “tolv stycken” istället för “12 stycken”). 



Under varje avsnitt i rapporten fanns särskilda kommentarer som inte platsade under någon 
rubrik enligt ovan så dessa besvaras separat nedan. Flera kommentarer handlade om 
förtydligande av vissa delar.  

Sammanfattning 
Indraget i första stycket fixades.  

Begrepp och definitioner 

Förtydligat begreppen, Våtmarkssatsningen och Raster. Opponeringsgruppen tyckte att vi 
borde definiera ordet grid, men då det endast förekommer i namnet på ett av dataunderlagen 
(GSD-Höjddata grid 50+) som användes ansåg vi att det inte behövdes för att förstå 
rapporten.  

Inledning 

Skrev till i frågeställningen så det är tydligt vilka faktorer vi studerade: “Går det att 
karaktärisera våtmarker anlagda och restaurerade för hydrologiskt syfte utifrån faktorerna 
jordart, marktäcke, läge i avrinningsområde, förhållande till tätort och typ av åtgärd?” 

Teori 

Flyttat meningen “I en rapport från Naturvårdsverket listas våtmarker anlagda med 
huvudsyftet flödesdämpning som en av de syften där det är svårt att kartlägga lämpliga 
anläggningsområden” till tidigare stycke under rubrik 2.3 där det passar in bättre.  

Ändrat rubrikerna 2.3.1 och 2.3.2 till “Ökad grundvattenbildning” respektive “Minskad risk 
för översvämning” 

Opponerande grupp föreslog vissa förtydliganden, dessa ansågs dock inte relevanta för 
rapporten och åtgärdades därför inte. Andra förtydliganden kunde inte göras då informationen 
saknades i källorna som använts och det inte fanns tid att hitta kompletterande källor. 

Metod 

Insamling av våtmarker 

Lagt till en kort förklaring samt en länk till begreppslistan som svar på ett frågetecken 
gällande vad Våtmarkssatsningen är för något. 

  



Dataunderlag för analys 

Kommentarer om att avsnittet var lite rörigt, att rubrikerna hade stor betydelse för att man 
skulle förstå texten och att vissa begrepp eller formuleringar inte förstods besvarades genom 
att lägga till förtydligande text i några av styckena.  

Då opponerande grupp missförstod varför en del av rubrikerna var kursiverad, förtydligades 
vad rubrikerna syftar till i den inledande texten till avsnittet.  

Marktäcke 

Lite förtydliganden gjordes för att förklara hur vissa punkter korrigerades.  

Läge i avrinningsområdet 

Klargöranden gjordes kring höjddifferenserna som togs fram genom att tydligare beskriva 
vad de utgick från för bashöjder (lägsta och högsta punkten i respektive 
delavrinningsområde).  

Förutsättningar för hydrologisk analys 

Förtydliganden gjordes angående varför inte projektets våtmarkssammanställning användes. 

Vattenflöde 

Motiverade varför de år som valdes för analysen valdes. Lade till att beräkningar gjordes i 
Excel och hänvisade till bilaga.  

Grundvattennivåer 

Information om mätningarnas upplösning i tid lades till.  

Resultat 

Jordart 

Figur som visade jordartsfördelningen under våtmarkerna med känd area var svår att förstå 
enligt opponeringsgruppen och bland annat därför togs den bort. Förklaring om varför 
punktform även studerades lades till i metoddelen. 

Läge i avrinningsområdet 

Klargjorde hur våtmarkens avstånd till lägsta punkten i sitt delavrinningsområde hade satts i 
förhållande till den totala höjdskillnaden i det aktuella delavrinningsområdet eftersom den 
tidigare förklaringen ansågs svårförstådd.  



Höll inte med om kommentaren kring skillnaden mellan ett histogram och ett stapeldiagram, 
så denna kommentar ignorerades.  

Grundvattennivåer 

Projektgruppen fick en fråga om varför bara tre områden analyserades? Projektgruppen tyckte 
att det besvaras tidigare i rapporten (i metoddelen).  

Diskussion  

Jordart 

Djupare diskussion efterfrågades. Därmed lades det till en del i diskussionen för att 
jordartsanalysen skulle kopplas mer till karaktärisering. Skrev även till lite mer om torv och 
morän och hur de hänger ihop med behovet av anläggandet av våtmarker i hydrologiskt syfte. 
En mindre slutsats om huruvida genomsläppliga jordarter karaktäriserar våtmarker anlagda 
eller restaurerade i hydrologiskt syfte gjordes också.  

Läge i avrinningsområdet 

Hänvisningen till förstudien togs bort på grund av att den inte var med i rapporten. 
Förklaringar till varför en “onödig” analys hade gjorts samt till varför en analys ansågs 
ointressant lades till i texten. 

Tätort 

I diskussionen nämns att flera av våtmarkerna som låg nära (0-2 km) tätort hade hydrologiska 
syften. Och att vidare analys hade behövts för att se vilket syfte som var signifikant för 
respektive tätort. Fråga från opponerande grupp var varför vi inte gjorde en sådan analys? Vi 
ansåg helt enkelt att det inte relevant för att besvara våra frågeställningar.  

Typ av åtgärd  

Ett förtydligande kring varför informationen om åtgärder var bristfällig lades till.  

Vattenflöde 

Kommentar om åren åtgärdades på metoddelen (se Metod-vattenflöde) och i diskussionen 
lades det till att en generell slutsats om våtmarkers effekt inte kan dras då det endast är två 
områden som analyser görs på. Vad gäller frågan om få år lades det till att det antagligen 
dröjer några år innan effekt av våtmarker syns och att ett säkrare resultat skulle kunna ges i 
framtiden när data från fler år kan användas. Förtydligade även vilka faktorer som kan 
analyseras för att se effekter som förändrat klimat. 

  



Grundvattennivåer 

Tillägg om analyserade tidsperioder gjordes. Hypotesen om klimatförändringar som orsaken 
till sjunkande grundvattennivåer diskuterades ytterligare och förslag på analyser för att 
eventuellt kunna styrka denna hypotes nämndes. Avsnittet om lådagrammen gjordes mer 
lättförståeligt och språket korrigerades på några ställen. Hänvisningar till diagrammen lades 
till. 

Osäkerhetsanalys  

Hydrologisk analys 

Ett avsnitt kopplat till mätningarnas upplösning i tid lades till.  

Slutsats 

Skepticismen till resultaten tonades ned.  
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Sammanfattning 

Denna rapport innehåller en förstudieplanering som handlar om vad som kan tänkas vara 

intressant att ha med i vår förstudie samt vad vi kommer kunna jobba parallellt med under 

tiden. Beslut om arbetsfördelning på vem som gör vad finns också beskrivet i denna rapport.  

  



Tid: 14.50 - 16.00 

Plats: Zoom-möte 

Närvarande: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau, Julia Tholander (till 
15.35) 

Vad ska förstudien innehålla? 

Allmänt om våtmarker:  

● Varför anläggs och restaureras våtmarker? 
● Vad är definitionen av en våtmark? 
● Vad har våtmarker för funktioner och hur fungerar de?  
● Finns det viktiga specifika begrepp som vi behöver ha koll på och definiera? 
● Hur påverkas våtmarker av klimatförändringar? Tex torka och ökat skyfall. 
● Hur har våtmarkers roll och betydelse förändrats över tid (specifikt i och med 

klimatförändringar)? 
● Vad finns det för skillnader mellan naturliga våtmarker och ARV (förutom hydrologi)? 

Våtmarkers hydrologi: 

● Intresserade av hydrologin för restaurerade och anlagda våtmarker 
● Finns det skillnader i hydrologin för naturliga våtmarker vs ARV? 
● Vad är de hydrologiska effekterna av ARV? Finns det studier som säger olika? 
● Exempel på hydrologiska effekter: vattenmagasinering, flödesutjämning 
● Vad är de hydrologiska effekterna man önskar att uppnå? Vad studera man för att veta att 

man har uppnått dessa effekter? 

Intressanta faktorer: 

● Vilka faktorer utgår länsstyrelsen från när de beslutar var man ska anlägga våtmarker/ 
vilka man ska restaurera? 

● Vilka faktorer kan tänkas vara relevanta för just vår studie? 
● Hur påverkar dessa faktorer våtmarken (dess hydrologi främst kanske)? 
● Var finns det behov av att anlägga/restaurera våtmarker? Varför just där? Tex extra utsatt 

område för torka eller översvämning? 

 

  



Vad gör vi parallellt med förstudien? 

Hydrologisk data 

● Titta vilka aktörer man kan behöva kontakta för att få tag på data. Tex författare av 
rapport 6876 Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, forskare, sakkunniga 

● Google, SMHI databaser, data i studier 
● Vad för data letar vi efter? Ytvattendata (lågflöden och högflöden i vattendrag) och 

grundvattendata (grundvattennivåer).  

GIS 

● Lära sig GIS, kontakta Johanna för gemensam crash course i GIS. Kolla sedan tutorials.  
● Hitta GIS data (baserat på vilka faktorer vi beslutar om i förstudien) 
● Exempel på GIS-data topografi, jordart, berggrund, markanvändning 
● Kan hitta data på Geodataportalen, SGU, Naturvårdsverkets marktäckesdatabas, 

Lantmäteriet 

Vem gör vad? 

● ALLA behöver jobba med förstudien. Dela upp förstudien i konkreta L-rapporter som så 
många som möjligt får “eget ansvar” för. 

● Allmänt om våtmarker: Hanna 
Våtmarkers hydrologi: Anna, Astrid 
Intressanta faktorer:  Johanna, Julia 
Hydrologisk data: Anna kollar vad SMHI har för data  
GIS: Johanna tittar på GIS-data 

Övrigt 

Astrid har tips på personer man kan kontakta ang våtmarker: Person (Åsa Kasimir och David 
Allbrand) på Göteborgs Universitet som tar fältprover. Kanske kan kontakta för att få tillgång till 
data!  
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Tid: 15.45 - 16.00 

Plats: Zoom-möte 

Närvarande: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau, Julia Tholander  

Rapporter i förstudien 

Följande rapporter är tänkta att vara med i förstudien och godkänns: 

● W-20-80 / L-3: allmänkunskap om våtmarker 
● W-20-80 / L-4: dagens kunskapsläge om anlagda och restaurerade våtmarker och dess 

effekt på hydrologin 
● W-20-80 / L-5: faktorer som är intressanta vid platsval för våtmarker 

Utöver det godkänns även protokollet för detta möte (W-20-80 / L-2) och för mötet där 
förstudien planerades (W-20-80 / L-1). 
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Sammanfattning 

Denna rapport är en arbetsrapport inom den förstudie som ska sammanställas som del av 

projektet. Rapporten syftar till att ge en kortfattad helhetsbild för våtmarker och hur de 

fungerar så att framtida fördjupningar och analyser angående våtmarkers hydrologi kan 

förstås i ett större sammanhang.  Denna rapport innehåller definitionen av en våtmark, en 

våtmarks olika funktioner, hur våtmarker påverkas av klimatet samt skillnader mellan 

naturliga och anlagda våtmarker.  

  



Allmänt om våtmarker och deras funktioner 

1 Definitionen av en våtmark 
Natur av olika typer kan klassificeras och definieras på flera olika sätt, detta gäller även 

våtmarker. En stor mängd olika typer av natur går in under begreppet våtmark, där den 

gemensamma faktorn är att de är just blöta. Detta gör att definitionen för uttrycket är rätt bred. 

Den definition som den Internationella Våtmarkskommissionen tillämpar är en som beslutats 

om i Ramsarkonventionen, och lyder på engelska:  

”Wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, 

permanent or temporary, with water static or flowing, fresh, brackish or salt, 

including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six 

metres.” (Regeringen 1971)  

I denna definition inkluderas alltså även sjöar och havsområden.  

I svenskt naturvårds- och miljöarbete är betydelsen av ’våtmark’ aningen annorlunda, detta då 

sjöar och hav anses vara bättre klassificerade som limniska och marina system. Den definition 

som är mest vedertagen i Sverige är istället den som används i Våtmarksinventeringen, där 

våtmarker definieras som  

”[…] sådan mark där vatten under en stor del av året finns nära under, i eller över 

markytan, samt vegetationstäckta vattenområden. Minst 50 % av vegetationen bör 

vara hydrofil, d.v.s. fuktighetsälskande, för att man skall kunna kalla ett område 

för våtmark. Ett undantag är tidvis torrlagda bottenområden i sjöar, hav och 

vattendrag, de räknas som våtmarker trots att de saknar vegetation.” (Gunnarsson 

& Löfroth 2009 s. 10) 

Denna definition är aningen snävare, men även den ganska bred då vad gränserna för 

hur nära vattnet ska vara markytan varierar (Naturvårdsverket 2017). 

2 Våtmarkers funktioner 
Våtmarker har av sin natur många funktioner och en välplacerad våtmark kan bidra med 

flera olika samhälls- och miljönyttiga tjänster. Det finns därmed ett flertal anledningar 

att anlägga och restaurera våtmarker. I detta projekt ligger fokuset på de hydrologiska 

funktionerna våtmarker har, men för att ge en helhetsbild av våtmarker och hur de 

fungerar presenteras här nedan några andra funktioner. 

2.1 Biodiversitet 

Våtmarker är hem till många sorters djur och växter och är en Sveriges mest artrika 

naturtyper. På grund av mänsklig påverkan är idag runt 800 arter som hittas på 

våtmarker hotade, och för över hälften av dem är våtmarken en livsmiljö som är 

avgörande.  

Dessa arter är alltså anpassade till just den miljön som våtmarken erbjuder och kan vara 

allt från fåglar och insekter till mossor och olika typer av kärlväxter. Vilka arter som 

förekommer på en våtmark beror på vilken typ av våtmark det är, då olika 

våtmarkstyper erbjuder olika ekologiska nischer. Vad våtmarkerna sedan används till 

varierar från art till art; det kan vara en plats att söka föda eller reproduceras, en 

rastplats eller ett uppväxtområde. Denna artrikedom som återfinns på våtmarker gör att 



de spelar en betydande roll i biodiversiteten enda upp på landskapsperspektiv 

(Naturvårdsverket 2017 s. 30). 

2.2 Rening av näringsämnen och miljögifter 

Utöver att vara en viktig levnadsmiljö skyddar våtmarken även naturen runt omkring 

från läckage av näring och miljögifter. I våtmarker förekommer till exempel bakterier 

som genom denitrifikation kan bryta ner kväveföreningar i marken och istället gör att 

det avgår som kvävgas. Detta gör att kvävehalterna i vattnet nedströms våtmarken 

sänks, och anledningen till att detta kan ske är de anaeroba miljöer som uppstår i 

våtmarker där grundvattennivåerna är höga. Kväve kan även tas bort på andra sätt, 

bland annat genom att växter tar upp det i form av ammonium. 

Våtmarker har dessutom en hög reningskapacitet när det kommer till miljögifter som 

bekämpningsmedel och metaller. Utöver det verkar våtmarker också kunna rena marken 

från komplexa organiska ämnen så som läkemedelsrester. Denna rening kan ske på flera 

olika sätt, vissa växter kan ta upp ämnena, de kan adsorberas till partiklar som sedan 

sedimenterar eller så kan de brytas ner eller omvandlas av kemiska eller bakteriella 

processer som gynnas av våtmarkens miljö (Naturvårdsverket 2017 ss. 38–44).  

2.3 Kolsänka 

Våtmarker spelar även en direkt roll i klimatförändringarna då de innehåller stora lager 

av kol; trots att de bara täcker runt tre procent av jordens yta innehåller de mer än 

dubbelt så mycket kol som den mängd som finns jordens alla skogar. Dessa lager har 

byggts upp under flera tusentalsår av de växt och djurdelar som istället för att ha 

förmultnats har bildat torv (Naturvårdsverket 2017 s. 45). Så länge detta kol fortsätter 

vara bundet i torvens biomassa bidrar de inte till en ökad växthuseffekt, men om torven 

bryts ner kommer våtmarkerna istället för en sänka bli en stor källa till kol i atmosfären. 

Åtgärder som dikning som bidrar till att våtmarker försvinner ökar alltså utsläppen av 

växthusgaser till atmosfären, medan åtgärder som håller våtmarker intakta, samt att 

restaurera och anlägga våtmarker, över tid får kol att bindas in (Götbrink & Hindborg 

2015 s. 6).  

2.4 Övriga funktioner 

Det finns en mängd andra nyttor en våtmark kan bidra med. Trots att de är under-

utnyttjade som det idag har våtmarker historiskt sett haft en stor betydelse som 

betesmarker inom jordbruket. Utöver det är än idag våtmarker, speciellt myrar, av stor 

vikt för rennäringen som en källa till föda och vatten. Lokalt kan våtmarker bidra till ett 

svalare lokalklimat, vilket kan vara fördelaktigt i städer och de kan dessutom fungera 

som barriärer för bränder då vissa typer av myrar inte brinner. Idag är intresset för det 

lågt i Sverige, men i andra länder utvinns bioenergi i forma av biomassa från våtmarker, 

och de används även som en källa till moderna byggnadsmaterial av växter 

(Naturvårdsverket 2017 ss. 49–51). Våtmarker är också av en kulturell betydelse för 

människor. De kan erbjuda flera former av upplevelser så som jakt, fiske, 

fågelskådning, bärplockning och andra former av friluftsliv. De utgör därmed viktiga 

rekreationsområden som spelar en roll för svenskars hälsa likväl som för turistnäringen 

(Götbrink & Hindborg 2015 s. 8). 

3 Våtmarker och klimatförändringar  
Våtmarker över hela Sverige har länge påverkats av mänskliga aktiviteter, idag är bara 



en femtedel av landets våtmarker opåverkade. Det ingen våtmark kommer undan är 

påverkan från klimatet, vilket förväntas ha en stor effekt på Sveriges alla ekosystem.  

Våtmarkerna påverkas av klimatförändringarna på flera olika sätt. I områden nära 

kusten kommer lågt liggande mark att översvämmas i takt med att havsytan stiger. Detta 

kommer tvinga konkurrenssvaga våtmarksarter att tävla med annan, bättre etablerad 

vegetation högre upp i terrängen. På liknande sätt kommer våtmarkers biodiversitet lida 

av de perioder av mer extrema hög- och lågvatten som väntas bli mer sannolika, då arter 

som inte är anpassade till dessa förhållanden kommer missgynnas. Vidare kommer 

högre temperaturer leda till mindre isar. Då isar, genom att frysa fast och föra bort 

vegetation genom nötning och islyftning, bidrar till att hålla våtmarker öppna kommer 

åtgärder för att ersätta detta behöva sättas in om samma typ av natur vill bevaras 

(Naturvårdsverket 2017 ss. 18–25).  

Utöver detta har torvbildande våtmark i regel blivit torrare över hela Europa under de 

senaste 300 åren, vilket tros bero på en blandning av mänsklig aktivitet och ett varmare 

klimat. Det är oklart om den nivå av torka som ses idag är inom ramen för vad som är 

naturligt för en sådan våtmark, men oberoende av det leder denna ökade torrhet till att 

den torv som förut bildas istället bryts ner och släpps ut i atmosfären i form av 

växthusgaser (Swindles et al. 2019 s. 922).  

4 Skillnad mellan naturliga och anlagda våtmarker 

Den mest självklara skillnaden mellan anlagda och naturliga våtmarker är att de som 

anläggs skapas med ett syfte. Om våtmarken sedan är bättre än en naturlig motsvarighet 

på att uppfylla syftet varierar. Våtmarker som anläggs på platser som inte varit våtmark 

innan tenderar att inte bli lika artrika som de naturliga eller de våtmarker som skapas på 

mark som varit våtmark tidigare (Götbrink & Hindborg 2015 s. 22). Vegetationen som 

hittas i anlagda våtmarker kan dock variera beroende på våtmarkens ålder, dock 

efterliknar inte de äldre anlagda våtmarkerna de naturliga mer än de nya anlagda 

våtmarkerna gör (Campbell et al. 2002 s. 41).  

När det kommer till vattenrening är dock situationen annorlunda då våtmarker som 

konstrueras kan anpassas till lokala behov, medan de naturliga våtmarkernas kapacitet 

till rening kan variera och på så sätt vara oförutsägbart (Kennedy & Mayer 2002 s. 313).  
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Kunskapsläget om våtmarkers hydrologi  
 

1 Våtmarkers hydrologiska funktioner och effekter 
SMHI delar in Sverige i 119 stycken huvudavrinningsområden (SMHI 2020b), som i sin tur 

delas upp i ca 55 000 delavrinningsområden (SMHI 2020a). Avrinningsområdets karaktär har 

stor betydelse för det hydrologiska kretsloppet i landskapet och här spelar förekomsten av 

våtmarker en betydande roll för vattnets cirkulation (Naturvårdsverket 2017). Utan våtmarker, 

sjöar och andra vattendrag finns det små möjligheter för vattenmagasinering inom 

avrinningsområdet och således liten förmåga att reglera flöden. Våtmarker bidrar med viktiga 

funktioner som innefattar förmågan att samla upp vatten från sin omgivning, magasinera och 

sprida det vidare i avrinningsområdet (Kjellsson et al. 2005). En sammanställande studie av 169 

vetenskapliga artiklar, publicerade mellan 1930-2002, visar också att det råder enighet om att 

våtmarker har en betydelsefull påverkan på den hydrologiska cykeln. Däremot finns det evidens 

både för att våtmarker har positiv påverkan på hydrologin, till exempel genom att minska risken 

för översvämning, öka grundvattenbildningen och öka vattenflödet under torrperioder, men 

också negativ påverkan genom minskade flöden och ökad avdunstning under torrperioder 

(Bullock & Acreman 2003). Fortsättningen i detta kapitel redogör en beskrivning för våtmarkers 

olika hydrologiska funktioner och effekter.  

 

1.1 Vattenmagasinering och utjämning av flöden 

Studier på hur våtmarker påverkar variationen i flödesregimen visar att våtmarker både kan leda 

till utjämning av flödet och till ökad variation i flödet, samt även ha en neutral påverkan. Dessa 

skillnader gäller även för våtmarker av samma typ. Detta tyder på att det finns många faktorer 

som spelar in för en att en våtmark ska ha en flödesutjämnande och gör att till synes lika 

våtmarker kan skilja sig åt (Bullock & Acreman 2003). Enligt Naturvårdsverkets rapport 

Kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion är topografi, 

geologi, storlek på vattenmagasin och andelen vattenmagasin i avrinningsområden de största 

faktorerna för att kunna jämna ut flöden(Naturvårdsverket 2017). Vattendrag, sjöar och 

våtmarker fungerar som magasin i ett avrinningsområde och ju fler magasin det finns desto bättre 

förmåga att öka uppehållstiden för vattnet i landskapet och utjämna flöden. Även växtlighet och 

markens förmåga att magasinera vatten kan ha en utjämnade effekt på flödet (Wallentin et al. 

2016). 

 

Förutom de faktorerna som redan tagits upp är avdunstning från våtmarker en faktor som tas upp 

i en del rapporter. Två tredjedelar av studierna i den tidigare nämnda sammanställningen visade 

till exempel på att vattenflödet i vattendrag nedströms våtmarker minskar under torra perioder. 

Detta kan bero på att evaporationen över våtmarker sker i större utsträckning än över andra 

landområden som till exempel skog och gräsmark (Bullock & Acreman 2003). Avdunstning och 



att vattnet bromsas upp i våtmarker skulle därmed kunna bidra till en utjämning av vattenflödet 

som i sin tur leder till mindre risk för exempelvis översvämningar (Kjellsson et al. 2005).  

 

1.1.1 Översvämningar  

Dränering av naturliga våtmarker och skapandet av kanaler har gjort att buffringskapaciteten i 

jordbrukslandskapet i Sverige minskat. Följden av detta är höga flöden och vattennivåer som 

ökar risken för översvämningar nedströms. Eftersom våtmarker kan ha en flödesdämpande 

funktion är restaurering och anläggning av nya våtmarker en viktig åtgärd för landskapets 

förmåga att reglera vattenflöden (Andersson 2012). Effekterna är tydligast lokalt vid måttliga 

flöden där enskilda våtmarker kan ha en fördröjande effekt på de lokala flödena och på så sätt 

leda till minskad översvämningsrisk nedströms. Studeras större områden och situationer med 

extremt höga vattenflöden är dock våtmarkers förmåga att dämpa vattenflödet inte lika stor 

(Naturvårdsverket 2009). 

  

Det finns även fall där effekten visat sig vara motsatt och våtmarker istället påverkar flödet på ett 

sätt som leder till större risk för översvämning. I studien av Bullock & Acreman (2003) finns det 

en relativt jämn fördelning mellan våtmarker som fördröjer eller reducerar flöden och våtmarker 

som ökar flödestopparna vid översvämning. Det senare kan tillskrivas våtmarker som ligger lågt 

i landskapet och tenderar att bli mättade. Vid mättade förhållanden minskar regleringskapaciteten 

och förmågan att fungera som en buffert vilket ger ökad volym vid översvämningsevent och gör 

att nederbörd får en direkt effekt på flödet i vattendrag (Bullock & Acreman 2003). Våtmarkers 

förmåga att minska risk för översvämning är alltså större om de är placerade högre upp i ett 

avrinningsområde. 

 

1.2 Grundvattenbildning  

Den rekordvarma sommaren 2018 orsakade mycket låga grundvattennivåer på många platser i 

Sverige till följd av höga temperaturer och långa perioder utan nederbörd. Grundvattenbildning 

beror främst på nederbörd, avdunstning och markens genomsläpplighet, vilket i sin tur påverkas 

av geologi och markanvändning i området (Thorsbrink et al. 2019). I och med ökad 

medeltemperatur i Sverige ökar avdunstningen och vegetationsperioden förlängs något vilket kan 

innebära sjunkande grundvattennivåer. På platser med begränsad magasineringsförmåga, 

exempelvis platser med tunna jordtäcken eller berg, är risken för grundvattenbrist extra stor 

(Naturvårdsverket 2017). Genom att anlägga eller restaurera våtmarker i dessa områden kan 

förmågan att magasinera vattnet under mer nederbördsrika perioder öka. Detta kan då gynna 

grundvattenmagasineringen under perioder då grundvattennivåerna är låga och vattenbehovet 

större genom ökad markinfiltration från våtmarker. Bildningen av grundvatten gynnas av 

jordlager med sand och grus då dessa har goda infiltrationskapaciteter (Dahlqvist et al. 2017). En 

våtmarks effekt på grundvattenbildningen kan därför variera. I studien av Bullock & Acreman 

(2003) sker grundvattenbildning i hälften av de studerade fallen. En anledning till att 

grundvattenbildning inte sker i större utsträckning uppges vara att uppkomsten av naturliga 



våtmarker ofta kan bero på ogenomträngliga jordlager eller berggrund som inte tillåter vattnet att 

perkolera och därför inte ger någon möjlighet för grundvattenbildning. 

 

2 Vanliga åtgärder för restaurering av våtmarker för hydrologiska 

syften 
Återvätning är en vanlig restaureringsåtgärd för tidigare dränerade våtmarker. Återvätning av 

torvmark är en gynnsam åtgärd i det svenska klimatet där förhållandet mellan nederbörd och 

avdunstning gynnar våtmarkens magasinering. På torvmark leder denna åtgärd till minskad 

genomsnittlig avrinning och mindre flödestoppar vid lågflöden. Under månader med liten 

nederbörd resulterar åtgärden också i längre perioder med mycket låga flöden samt ett större 

antal dagar med noll flöde (Lundin et al. 2017). 

  

Att återskapa breda våtmarker längs med vattendrag är en restaureringsåtgärd som kan verka 

flödesutjämnande och minska risken för översvämning då en buffrande zon skapas längs 

vattendragen. Denna effekt blir extra stark om restaureringen innefattar beskogning av ytan 

(Naturvårdsverket 2017). Uppehållstiden för vattnet kan också öka genom åtgärder för 

återmeandring av vattendrag uppströms och nedströms våtmarken (Naturvårdsverket 2009). 

En åtgärd för att förbättra en existerande våtmarks funktion, framförallt vid höga vattennivåer, är 

vattenuttag. Detta ökar buffringskapaciteten och förmågan att reglera flödet av vatten (Andersson 

2012).  

 

3 Mer kunskap eftersöks om våtmarkers påverkan på hydrologi 
I de studier som har undersökts i denna förstudie är de flesta forskare överens om att våtmarker 

kan ha vattenhushållande funktioner såsom magasinering av vatten vilket leder till buffring av 

vattenflöden. Däremot menar flera myndigheter i Sverige att det saknas kunskap om vilka 

faktorer som är viktigast gällande våtmarkers vattenhushållande funktion, och hur dessa faktorer 

skulle kunna samspela (Naturvårdsverket 2017). Under 2019 gick Naturvårdsverket ut med en 

utlysning för forskningsprojekt som ska kunna förbättra kunskapsläget om våtmarkers hydrologi 

och förmåga till vattenmagasinering och flödesutjämning. I januari 2020 beviljades och 

påbörjades projekten med fokus på våtmarkers ekosystemtjänster. Projekten finns presenterade 

på Naturvårdsverkets hemsida där forskningsfrågor som behandlar våtmarker ur ett hydrologiskt 

perspektiv berör 5 av de totalt 8 projekten (Naturvårdsverket 2020). 

 

Förutom det har även SGU ett pågående regeringsuppdrag med syftet att utveckla en 

kartläggning och karaktärisering av Sveriges grundvattenresurser (Abelsson et al. 2019). 

Uppdragets fokus riktar sig i första hand till områden som kan tänkas vara mer utsatta för 

vattenbrist och målet är att förbättra redan befintliga beräkningsmodeller samt placera ut fler 

mätstationer i landet för att öka kunskapen om grundvattennivåer. SMHI har i samverkan med 

SGU en hydrologisk modell (S-HYPE) som beskriver dagliga vattenförhållanden och 



vattenkvalitet såsom flöden och vattennivåer i 37 000 delavrinningsområden (SGU 2019). 

Mycket av informationen finns presenterade i SMHIs Vattenweb, vilket kan vara användbart för 

att hitta grundvattendata för våtmarker och på så sätt kunna besvara projektets frågeställningar.  

 

Referenslista 
Abelsson, J., Hjerne, C.-E., Wendelin, E., Gustafsson, M., Lång, L.-O. & Dahlqvist, P. (2019). 

Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser - delredovisning av 

regeringsuppdrag. Uppsala. Tillgänglig: 

http://resource.sgu.se/produkter/regeringsrapporter/2019/RR1904.pdf [2020-04-23] 

 

Andersson, K. (2012). Varför multifunktionella våtmarker? En studie om 

våtmarksimplementering och aktörssamverkan i Sverige. Stockholm. Tillgänglig: 

https://mediamanager.sei.org/documents/Publications/Air-land-water-resources/sei-wp-2012-08-

sverige-vatmarker.pdf [2020-04-22] 

 

Bullock, A. & Acreman, M. (2003). The role of wetlands in the hydrological cycle. Hydrology 

and Earth System Sciences, vol. 7 (3), ss. 358–389 Copernicus GmbH. DOI: 

https://doi.org/10.5194/hess-7-358-2003 

 

Dahlqvist, P., Thorsbrink, M., Holgersson, B., Nisell, J., Maxe, L. & Gustafsson, M. (2017). 

Våtmarker och grundvattenbildning-om möjligheten till ökad kapacitet vid grundvattentäkter på 

Gotland. Uppsala. Tillgänglig: http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1701-rapport.pdf 

[2020-04-23] 
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Viktiga faktorer vid val av plats för 

restaurering eller anläggning av våtmarker 

Våtmarker är multifunktionella, men kan anläggas med ett huvudsyfte i åtanke. I denna rapport 

ligger fokus på våtmarker anlagda för hydrologiska syften och vilka förhållanden som är 

gynnsamma för detta ändamål. Även frågan om var behovet finns av denna typ av våtmark 

diskuteras.  

Naturvårdsverkets rapport “Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder - Sätt att stärka tillgången 

på grundvatten” (2019) framställdes i samband med Våtmarkssatsningen för att utgöra ett 

hjälpmedel vid val av plats för restaurering eller anläggande av våtmarker vars huvudsyfte är att 

främja tillgången på grundvatten. Påverkan på grundvattennivåer för att öka lagringskapaciteten, 

lösningar som minskar behovet av att utvinna grundvatten samt ingrepp med flödesutjämnande 

effekt på våtmarkens omnejd, innefattar alla insatser genom vilka man förväntas uppnå en större 

tillgång till grundvatten. Naturvårdsverkets rapport är avgränsad till restaurering av naturliga 

torvrika våtmarker i utströmningsområdet för grundvattnet (Thorsbrink et al. 2019). 

För det första har jordartstypen på plats betydelse för de hydrologiska funktionerna genom att 

den påverkar den hydrauliska konduktiviteten. En jordart bestående av stora korn släpper igenom 

vatten lätt och snabbt jämfört med en jordart bestående av små korn. Sand och grus tillhör den 

förstnämnda kategorin, medan lera och silt utgör finkorniga jordartstyper. I finkorniga jordarter 

är dels den uttagbara mängden vatten mer begränsad och dels rör sig vattnet så pass långsamt i 

systemet att grundvattnet har tid att åter fyllas på innan ett större område får en lägre 

grundvattennivå på grund att vattenuttaget. Morän är dominerande jordart i Sverige, men den 

hydrauliska konduktiviteten kan skilja sig mycket mellan olika moräner. Detta beror på att 

fördelningen av olika kornstorlekar ser olika ut beroende på om man studerar exempelvis en lerig 

morän eller en sandig morän. Utbredningen av en förändring i grundvattennivån kan bli större 

om genomsläppliga jordarter, såsom sandig morän, omger våtmarken. Följdaktligen kan mer 

grundvatten utvinnas (Thorsbrink et al. 2019). 

Vad gäller berggrunden verkar andelen grundvatten som bildas här inte vara betydande baserat 

på nuvarande kunskap, men stora osäkerheter finns (Eveborn et al. 2017). Sedimentära bergarter 

kan i jämförelse med urberg lagra mer grundvatten. Den hydrauliska konduktiviteten och 

magasineringskapaciteten beror dock mycket på hur många och stora sprickor och porer det finns 

i såväl berggrund som i jordlagren. I berggrunden är framför allt sprickor avgörande. Den största 

andelen lagrat grundvatten återfinns dock i avlagringarna från isälvarnas framfart. Dessa 

avlagringar utgörs av sand och grus som har en dämpande och lagrande funktion. Från dessa är 

det möjligt att utvinna mycket vatten vid enskilda tillfällen, däremot tar det tid innan 

grundvattenlagret återgår till ursprunglig nivå (Kyllmar & Wesström 2018).  

Vidare, ifall omgivande jordarter är genomsläppliga kan det vara intressant att titta på om det 

finns något vattendrag i närheten. Detta vattendrag skulle i sådana fall potentiellt kunna 

användas för att på artificiell väg kunna framställa mer grundvatten. Om vattendraget i fråga har 

så pass stora volymer vatten att de räcker till infiltration är detta med andra ord en möjlig lösning 

för ökad grundvattentillgång (Thorsbrink et al. 2019). 



Därutöver påverkar förekomsten och formen av torv vattnets möjligheter att transporteras i 

marken. I torv där nedbrytningsförloppet kommit längre är vattengenomsläppligheten lägre. 

Andelen fullständigt nedbrutet växtmaterial är generellt större ju djupare i en våtmark man tittar. 

Vad som återfinns under torven går i viss mån att härleda från istiden och hur den smältande isen 

påverkade olika delar av landet. Eftersom vattnets aktivitet och inverkan varit större nedanför 

högsta kustlinjen innebär det att det under torven i många fall oftare förekommer finkorniga 

jordar i de södra delarna av Sverige än i de nordligare delarna av landet. Den lägre hydrauliska 

konduktiviteten gör det svårare att manipulera grundvattennivån kring våtmarken (Thorsbrink et 

al. 2019). 

Topografi är ytterligare en faktor som påverkar var man finner naturliga, samt väljer att skapa 

nya, våtmarker. Dels återfinns våtmarker vanligtvis i så kallade lågpartier dit vatten har kunnat 

strömma. Medan grundvattnet bildas i inströmningsområden, mynnar det ofta ut i ytvattendrag 

som befinner sig på en lägre topografisk nivå. Med andra ord förekommer våtmarker ofta i 

utströmningsområden. Där det finns morän är grundvattenytan vanligtvis parallell med de ytliga 

topografiska förändringarna. Vid exempelvis åsar påverkas däremot vattenflödet av topografin 

hos den underliggande berggrunden och lågpunkternas lokalisering (Thorsbrink et al. 2019). 

Utöver gynnsamma förhållanden för våtmarksetablering behöver länsstyrelser och kommuner ta 

hänsyn till den befintliga markanvändningen på platsen. Ägs, och eventuellt även brukas, 

marken av exempelvis en privatperson krävs en dialog med denna part för att få igenom ett 

förslag om restaurering eller anläggning av en våtmark (Hermanson & Beck-Friis 2019).  

I en rapport från Naturvårdsverket listas våtmarker anlagda med huvudsyftet flödesdämpning 

som en av de syften där det är svårt att kartlägga lämpliga anläggningsområden. I rapporten ges 

riktlinjer för hur och var våtmarker ska anläggas. Rapporten gäller anläggning och restaurering 

av våtmarker generellt, inte bara våtmarker anlagda i hydrologiskt syfte. En viktig faktor att 

tänka på vid planeringen av anläggning eller restaurering av en våtmark är huruvida det finns 

befintliga våtmarker i området, naturliga, restaurerade eller anlagda. Vattendrag är även 

viktigt att kartlägga vid anläggning eller restaurering av våtmarker, för att avgöra storleken på 

våtmarkens tillrinningsområde (Naturvårdsverket 2009). 

Vid planeringen är det också betydelsefullt att undersöka var det tidigare funnits våtmarker, 

som försvunnit på grund av till exempel utdikning. Dessa platser kan identifieras med hjälp av 

historiska kartor och genom kontakt med utdikningsföretag. Att kunna identifiera var det tidigare 

funnits våtmarker är viktigt eftersom behovet av anlagda eller restaurerade våtmarker oftast är 

stort på sådana platser. När våtmark ska anläggas eller restaureras är det även av betydelse att 

identifiera bebyggelse, infrastruktur och områden med särskilda bestämmelser. Dessa områden är 

viktiga att kartlägga eftersom de kan utgöra hinder för våtmarksanläggningen eller restaureringen 

(Naturvårdsverket 2009). 

Därtill undersöks huruvida det finns arter eller naturtyper som är känsliga eller viktiga att 

bevara (Naturvårdsverket 2019). Våtmarker bör anläggas på platser med lågt naturvärde, 

eftersom våtmarker oftast ökar områdets naturvärde. Att anlägga en våtmark på områden som 

redan har högt naturvärde är däremot mindre lämpligt, då det finns risk att den anlagda 

våtmarken istället minskar naturvärdet (Länsstyrelsen Västra Götaland 2018). 



Det är inte heller lämpligt att placera våtmarker precis vid vattendrag. En sådan placering av 

våtmarken kan försvåra för de djur som lever i vattendraget. Vid låg vattennivå kommer 

våtmarkerna även göra att temperaturen i vattnet stiger, vilket även leder till minskad syrehalt 

(Länsstyrelsen Västra Götaland 2018). 

Förhållandet mellan storleken på avrinningsområdet och den planerade våtmarken är också av 

intresse eftersom man vill uppnå så stor positiv effekt som möjligt av våtmarken. Här är det 

alltså viktigt att försöka att avgöra hur stor andel av avrinningsområdet som skulle påverkas av 

en våtmarksetablering. Om våtmarken upptar en stor area av det aktuella avrinningsområdet är 

det också troligt att en större andel av avrinningsområdet påverkas (Andersson 2012).  

Länsstyrelser och kommuner tar även i beaktande var behovet av en våtmark finns. Med hjälp av 

skyfallsanalyser, eller från tidigare erfarenheter, kan man ta reda på var det finns extra stor risk 

för översvämningar (Danderyds kommun 2019). Särskilt utsatta områden är även ofta de som har 

mycket hårdgjorda ytor, till exempel städer och vägar (Naturvårdsverket 2009). Sannolikheten 

för olika väderbetingelser är alltså också av betydelse. Hur mycket nederbörd kan tänkas 

komma så att vatten kan strömma till, eller direkt fylla på, våtmarken och hur stor inverkan 

kommer avdunstning att ha? Detta kan avgöra huruvida våtmarken kommer att bibehållas även 

vid varma och torra förhållanden. Risken för uttorkning kan dessutom öka om underliggande 

jordart har hög genomsläpplighet, så att vatten från våtmarken går förlorat (Krook & Davidsson 

2019). 

Vad gäller översvämning verkar våtmarker ha en begränsad effekt vid extrema flöden. Anlagda 

våtmarker kan däremot ha viss effekt på mindre högflöden, genom att de kan magasinera vatten 

och på så sätt fördröja vattenflödet. Det leder till att det inte blir lika stor risk för 

översvämningar. Den här effekten av våtmarken ges nedströms våtmarken. För att ha störst 

effekt bör därför våtmarkerna anläggas uppströms det området man vill skydda från 

översvämning (Naturvårdsverket 2009). Viktigt för våtmarker som anläggs för att minska 

översvämningar är att flöden som är normala släpps igenom. Om inte detta görs leder det till att 

våtmarkens magasin blir fullt och inte klarar av att ta upp vatten då det blir högflöden. För bästa 

effekt bör även våtmarken anläggas i ett platt område. Det gör att vatten kan svämma ut runt 

våtmarken, vilket ger våtmarken större magasineringsförmåga (Länsstyrelsen Västra Götaland 

2018). 

Med sin förmåga att magasinera vatten under nederbördsrika tider kan våtmarker även bidra till 

att det blir mindre risk för grundvattenbrist under de mindre nederbördsrika månaderna. I vissa 

fall kan våtmarken dels hålla uppe grundvattennivåerna, men även fungera som bevattningskälla, 

vilket i sin tur leder till att mindre grundvatten behöver användas (Thorsbrink et al. 2019). En del 

områden har större risk för grundvattenbrist. Områden med extra stor risk för brist på 

grundvatten finns främst i södra, sydöstra och nordöstra delarna av Sverige, samt Öland och 

Gotland (Hjerne et al. 2018). På exempelvis Gotland har utdikningar av naturliga våtmarker skett 

under en lång tid, vilket lett till att större mängder vatten transporteras ut i havet, istället för att 

magasineras (Dahlqvist et al. 2017).  

I en utredning på Gotland, utreddes möjligheten till att öka grundvattentillgångarna genom att 

anlägga våtmarker på olika platser. Tre faktorer ansågs vara viktigast för att anlägga en våtmark 

på en viss plats, närheten till ytvatten samt förutsättningar för infiltration och magasinering av 



vatten på platsen (Dahlqvist et al. 2017). En annan viktig faktor för att en anlagd våtmark ska ha 

positiv inverkan på grundvattennivån är att det tillhörande avrinningsområdet ska vara tillräckligt 

stort (Thorsbrink et al. 2019). Enligt en rapport från SMHI, där olika åtgärder för ökat 

lågvattenflöde modellerades och utvärderades, bland annat en teoretisk omvandling av all 

torvmark till våtmark på fem olika avrinningsområden fann man att våtmarkens yta måste vara 

mycket stor för att ha en nämnvärd effekt på lågvattenföringen. I rapporten bedömdes inte 

anlagda våtmarker vara en lämplig åtgärd för en akut lågvattensituation, men ändå ha en 

förebyggande effekt. Dock bedömdes fler studier behöva göras (Stensen et al. 2019). 

Sammantaget är valet av plats komplex och flera olika faktorer påverkar beslutet i olika grad. För 

olika syften krävs olika förutsättningar på platsen där våtmarken anläggs. Generellt sett är det 

viktigt att våtmarken inte anläggs på en plats där den ger en negativ påverkan på djur, natur och 

människor. För att få den bästa hydrologiska effekten är bland annat jordarten, topografin och 

placering i området viktigt. Vid anläggande av våtmark med syfte att förhindra torka eller 

översvämning måste det även ses till var det största behovet finns. 
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Sammanfattning 

Denna arbetsrapport utgör ett protokoll över vad som diskuterades kring val av metoder. 

Rapporten handlar delvis om hur urvalet av våtmarker ska gå till samt hur vi ska samla in 

fullständig information om dessa våtmarker och vem/vilka som ska kontaktas. Var all kontakt- 

och våtmarksinformation ska sammanställas finns också med i denna rapport. En tanke om hur 

karaktäriseringsresultaten ska presenteras inkluderas även här. Rapporten tar också upp 

möjliga urvalskriterier för våtmarkerna som ska analyseras med avseende på hydrologiska 

effekter. Vidare innehåller rapporten en diskussion om hur metoderna ska utvecklas ytterligare; 

vad vi vill titta på, vad vi vill få fram, vilka saker som är viktiga att ha i åtanke m.m. 

Avslutningsvis finns beslut om arbetsfördelning och arbetsuppgifter framöver samt beslut om 

tre nya rapporter som ska produceras. 

  



Tid: 13.15 - 15:50 

Plats: Zoom-möte 

Närvarande: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau, Julia Tholander 

Metod 

Urval 

Karaktärisering 

● Vi ska se till att definiera våtmark tydligt eftersom det även finns dammar och s.k. 
småvatten 

● De våtmarker som väljs ut bör alla ha hydrologiskt syfte 
● Antal våtmarker? Så många som möjligt ska analyseras. 
● Geografisk position? Vi vill försöka få en bra spridning över landet. 
● Area: De våtmarker som inte har någon känd area väljs bort, förutsatt att de inte är 

väldigt många i antal och behövs för att komma upp i ett önskvärt antal våtmarker. 
● Modernare våtmarker kan komma att prioriteras om det finns mer data för dessa. 
● Antagande: alla våtmarker kopplade till LONA är restaurerade/anlagda i hydrologiskt 

syfte (se text om vilka som kan få stöd av LONA) 
● Olika aktörer, såsom länsstyrelser och LONA, ska kontaktas för att om möjligt 

komplettera eller fylla på den lista över våtmarker som vi väljer ut.  
Vad vill vi ha för information från de vi kontaktar?  
- Koordinater 
- Uppgift om huvudsakligt hydrologiskt syfte  
- Anläggningsår 
- Area på våtmarken (gärna exakt, som polygoner i GIS) 
- Typ av våtmark 

● Exempel på källor/aktörer att använda/kontakta: 
- SMHI:s våtmarksdatabas 
- Helsingborgs stad - maila Cecilia Andersson  
- LONA 
- Naturvårdsverket 

● Ett Excel-dokument skapas där man löpande fyller i vem/vilka som ska kontaktas, vem 
av oss som kontaktar den/dem, vad man får ut för info från kontakten m.m. 

● Ta reda på var i avrinningsområdet våtmarken ligger - uppströms/nedströms 
● Resultat vi vill ha: procentsatser för hur många våtmarker som har en viss 

egenskap/faktor gemensamt  



Hydrologiska effekter 

● De våtmarker som har hydrologiska data både innan och efter restaurering/anläggning 
prioriteras 

● Ev. anläggningsår 5-10 år sedan så att chansen är större att man kan se någon effekt efter 
restaurering/anläggning? 

● Ev. sätta ett krav på minimiförhållande mellan våtmarksarea och avrinningsområdets area 
för att säkerställa att det är en så pass stor våtmark att den kan antas ha en inverkan på 
flöden och magasinering  

GIS-analys 

● Vi väljer ut de faktorer vi vill kolla på så snart som möjligt.  
● I metoden ska vi, om möjligt, beskriva hur vi har tänkt analysera de olika faktorerna.  
● Värt att analysera: Finns det någon geografisk skillnad i vad som karaktäriserar 

våtmarkerna? T.ex. de flesta våtmarker i södra Sverige är anlagda på jordbruksmark, 
medan de flesta i norra Sverige är anlagda på skogsmark. 

● Viktig poäng: Det hade kanske gett mer info om vi hade försökt karaktärisera våtmarker 
anlagda i andra syften också, som referens. Nämn detta i diskussionen om det inte finns 
möjlighet att genomföra denna jämförelse.  

Hydrologiska data 

● Vill gärna kolla på en referens i avrinningsområden i närheten med liknande förhållanden 
där det antingen inte finns någon våtmark alls eller där det finns en naturlig våtmark.  

● Flödesdata 
- Medelvärden för låg- och högflöden innan respektive efter restaurering/anläggning 

● Ytvattennivåer 
● Ev. grundvattennivåer om det finns data 

Vem gör vad? 

● Hanna: Skriver till lite fakta om olika typer av våtmarker i förstudien 
● Johanna: Påbörjar metodrapport (skapa ett utkast av det vi diskuterat i denna rapport)  
● Astrid: Skickar mejl till Länsstyrelser osv, prio till Helsingborg  
● Julia: Hör av sig till Naturvårdsverket och LONA.  

- Fråga LONA om vårt antagande att alla våtmarker kopplade till LONA är 
restaurerade/anlagda i hydrologiskt syfte är korrekt  

● Anna: Tar fram hydrologiska data 



Övrigt 

● Beslut om att denna rapport (W-20-80/L-6) tas 
● Beslut fattas om att Hanna ska skriva en till rapport med mer information om olika typer 

av våtmarker (W-20-80/L-7)  
● Beslus fattas om att Johanna ska skriva en rapport med metoden för kandidatprojektet 

(W-20-80/L-8)  
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Sammanfattning 
Denna rapport är en arbetsrapport inom den förstudie som ska sammanställas som del av 

projektet. Rapporten beskriver några olika typer av våtmarker, så som myrar och 

strandvåtmarker och några av deras underklasser och hur de skiljer från varandra.  

  



Våtmarkstyper 
Ordet ’våtmark’ har en bred definition och innefattar en mängd olika typer av natur. 

Definitionen för våtmark kan variera och lika så definieras de olika våtmarkstyperna olika på 

olika platser. Något våtmarksinventeringen, VMI, (2009) ämnade att göra var att utforma ett 

enhetligt system för att dela in våtmarker i olika typer. De olika våtmarkssorter som förklaras 

nedan utgår ifrån denna klassificering, men är inte fullständig då vissa mindre våtmarkstyper 

utelämnas (Gunnarsson & Löfroth 2009).  

1 Myrar 
De våtmarker som har vegetation som aktivt bildar torv klassas som myrar. Resterande 

våtmarkstyper saknar därmed tjocka lager av torv och växer istället på mineraljord eller i en 

miljö som är antingen limnisk eller marin. Myrar kan i sin tur delas in i tre klasser; mossar, 

kärr och blandmyrar, där dessa typer både kan vara skogsklädda eller öppna. Detta skiljer 

VMI:s klassning från andra, där skogbeklädda våtmarker klassas som sumpskogar oavsett 

torvbildning.  

1.1 Mossar 

Mossar karaktäriseras av förhållanden som är sura (ofta under pH 4) och extremt närings-

fattiga, och är därmed ekosystem där ganska få arter lever. Mossar reser sig ofta, men inte 

alltid, över den omkringliggande marken på grund av de tjocka torvlager som bildas. Till följd 

av detta är de helt beroende av regn som en källa till vatten. Mossar kan i sin tur delas in i ett 

antal underklasser, så som koncentriska mossar, sluttande mossar och nordliga nätmossar, 

beroende på hur de är formade och var de ligger.  

1.2 Kärr 

Till skillnad från mossarna får kärren sitt vatten från marken, detta gör att de generellt sätt har 

tillgång till mer näring då denna typ av vatten har en högre mineralhalt än regnvatten. Att 

vattnet kommer från marken kan ha stor inverkan på vegetationen beroende på dess 

näringsinnehåll. Vissa typer av kärr särskiljs från andra som ’fattigkärr’ då deras 

vattenförsörjning kommer från strömmande regnvatten, som alltså är mindre näringsrikt. Likt 

mossar kan kärr också delas in i ett flertal underklasser, så som backkärr och topogena kärr, 

beroende på form, lutning och läge. 

1.3 Blandmyrar 

Som namnet tyder på är blandmyrar helt enkelt myrar som har en blandning av moss- och 

kärrelement. Blandmyrarna består ofta av olika strukturer från de båda myrtyperna som går att 

särskilja till olika grad beroende på typen av blandmyr (Gunnarsson & Löfroth 2009).  

2 Strandvåtmarker 
Våtmarker som hittas i strandområden runt hav, sjöar eller vattendrag ingår i denna grupp. 

Dessa våtmarker är alltid mycket påverkade och beroende av den kemiska sammansättningen 

och vattenståndet i det vatten de angränsar till. Dessa våtmarker kan ibland bilda torv, men det 

förekommer sällan. Strandvåtmarker delas upp i limniska, som angränsar sjöar och vattendrag 

med sötvatten, och marina, som angränsar hav med salt- eller brackvatten. Underklasserna för 

strandvåtmarker, som är baserade på vattennivå, är dock väldigt lika för de limniska och 

marina typerna, där den enda egentliga skillnaden är att de som angränsar till hav har 

vegetation som är salttålig.  

2.1 Strandfuktäng och strandfuktskog 
Dessa våtmarkstyper ligger över medelvattennivån för det angränsande vattnet, men utsätts 



regelbundet för översvämningar vid högvatten och är även annars ofta fuktiga. Det som skiljer 

de två klasserna åt är framförallt vegetationen, som antingen kan bestå av ängsväxter eller 

skog.   

2.2 Mad 
Maden är en blötare typ av våtmarksområde och hittas ofta i samma höjdnivå som det 

angränsande vattnet vanligtvis ligger på. Dessa våtmarkstyper är ofta produktiva, och 

växtligheten domineras av örtväxter och starr. Torvbildning kan förekomma till viss grad, 

men om torv bildas blandas den ofta upp med sediment.  

2.3 Vegetationsrika vattenytor 

Under medelvattennivån för det närliggande vattnet hittas ytterligare en underklass till 

strandvåtmarkerna. Dessa delar är ofta fyllda av vass som sedan, längre ut, övergår till en så 

kallad ’flytbladzon’ som domineras av bland annat näckrosarter (Gunnarsson & Löfroth 

2009).  

3 Övriga våtmarkstyper 
Det finns ett flertal andra typer av våtmarker. Dessa är de fuktiga och våta områden som inte 

kan definieras som varken myr eller strandvåtmark. Något gemensamt för dem är att de inte är 

torvbildande och på sin höjd har små torvdjup. Dessa våtmarker delas in i två klasser. Den 

första klassen är ’öppen fuktig till våt mark’ där fuktängar och fukthedar är vanliga typer, den 

andra är ’skogklädd fuktig till våt mark’ dit sumpskogar som varken är torvbildande eller 

påverkad av limniska eller marina system tillhör (Gunnarsson & Löfroth 2009). 
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Sammanfattning 

Denna rapport är ett utkast till slutrapportens metoddel. I detta utkast beskrivs den metod 

som är färdig vid denna rapports skrivelse, vilket är en beskrivning av urvalet av våtmarker 

för karaktärisering och eventuell analys av den hydrologiska effekten av våtmarker. 

Kortfattat beskrivs även datainsamlingen och de faktorer som kommer att analyseras vid 

karaktäriseringen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Urval 
 
För att kunna karaktärisera våtmarker anlagd i hydrologiskt syfte, behövdes ett urval av 
lämpliga våtmarker ske. Avgränsningarna för urvalet var geografiska, samt utgick från 
anläggningsår. Vad gäller antalet våtmarker för karaktäriseringen valdes ett så stort antal 
lämpliga våtmarker som var möjligt att få inom en rimlig tidsram, målet var att analysera 
cirka 100 anlagda eller restaurerade våtmarker. Tidsgränsen för när lämpliga våtmarker skulle 
sluta samlas in var 6 maj 2020. 
 
Den geografiska avgränsningen för urvalet var inom Sveriges gränser, men med en så stor 
spridning i landet som möjligt. Hänsyn togs till att våtmarker med data kanske ej fanns 
tillgänglig för alla områden samt att behovet av våtmarker anlagda i hydrologiskt syfte skiljer 
sig åt på olika platser. 
 
Vid urval av våtmarker var även en faktor våtmarkernas area. I första hand sållades våtmarker 
utan känd area bort. Blir mängden våtmarker för få kommer även våtmarker utan känd area 
att karaktäriseras.  
 
Vad gäller anläggningsår kommer även våtmarker anlagda eller restaurerade under 2000-talet 
att prioriteras vid urvalet, såvida inte en äldre våtmark har anlagts eller restaurerats med ett 
uttalat hydrologiskt syfte. Våtmarker anlagda senast 2010 valdes ut för analysen av  den 
hydrologiska effekten.  
 
För den hydrologiska effekten av våtmarker var urvalet i huvudsak densamma som för 
karaktäriseringen, däremot användes färre våtmarksobjekt. Ytterligare en avgränsning var att 
våtmarker med hydrologisk data för avrinningsområdet innan och efter anläggning eller 
restaurering kommer att valdes ut, där mätstationerna för datan ska finnas nedströms 
våtmarken i avrinningsområdet. Urvalet för våtmarker till den hydrologiska analysen 
avgränsades genom att de våtmarker som valdes ut skulle ha ett visst minimiförhållande 
mellan ytan och det tillhörande avrinningsområdet. 
 
Datainsamling 
 
Datainsamlingen för urval av våtmarker gjordes genom att ta reda på vilka våtmarker som är 
anlagda eller restaurerade för hydrologiskt syfte, exakta arean av dessa, koordinater för 
platsen, anläggningsår, placering i avrinningsområdet och våtmarkstyp. För att få ut lämplig 
data kontaktades aktörer ansvariga för anläggning och restaurering såsom länsstyrelser, 
kommuner, Naturvårdsverket och ansvariga för LONA. Information om våtmarker söktes 
även i Naturvårdsverkets våtmarksdatabas. 
 
Data som används för att se hydrologiska effekter fås är framförallt data över från SMHI:s 
databaser över vatten. 
 
 
Karaktärisering 
Våtmarker anlagda i hydrologiskt syfte karaktäriserades främst genom GIS analys. Faktorer 
som analyserades var jordart, marktäcke samt närheten till vattendrag och samhällen. 
Topografin analyserades också, för att kartlägga våtmarkens ungefärliga läge i 



avrinningsområdet. Ytterligare faktorer som inte analyserades i GIS, men som användes för 
karaktäriseringen var typen av våtmark som anlagts och vilken åtgärd som gjorts för att skapa 
våtmarken. 
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Sammanfattning 

Denna arbetsrapport utgör ett protokoll över vad som diskuterades kring metoder och 

mittredovisningen. Rapporten bygger delvis vidare på det som diskuterades i W-20-80/L-6, så 

avgränsningar, faktorer och metod diskuteras här ytterligare. I protokollet ingår en lista över 

vilka faktorer som tillsvidare valts ut för karaktäriseringen samt vem som ska arbeta med vilken 

faktor. Ett förslag på hur den eventuella analysen av hydrologiska effekter ska utföras finns 

också med.  Osäkerheter och saker som är bra att tänka på tas upp.  Rapporten handlar även 

om vad som ska ingå i mittredovisningen och vem som ska göra vad de närmaste dagarna. 

 

  



Tid: 09:00 - 11:30 

Plats: Zoom-möte 

Närvarande: Anna Engman, Johanna Kero, Astrid Oleskog, Hanna Pierrau, Julia Tholander 

Metod 

Syfte  

● Klargöra metoden 
● bestämma faktorerna för karaktäriseringen vi ska analysera och fördela dem 
● bestämma faktorerna för hydrologiska data vi ska analysera och fördela dem 

 

Diskussion kring metod 

Karaktärisering 

Faktorer för karaktärisering och vem som har hand om vilken analys: 

● Jordartstyp - torv - JOHANNA 
● Berggrund (kanske ej prio) - JOHANNA 
● Marktäckedata - HANNA 
● Markanvändning (kanske ej prio) - HANNA 
● Närhet till samhälle - ANNA 
● Närhet till vattendrag - ASTRID 
● Läge i avrinningsområdet (topografi, ev. högt upp (tidigt) eller långt ner (sent) i 

avrinningsområdet) - JULIA 
● Typ av våtmark (ej i GIS)  
● Typ av åtgärd (ej i GIS) - hur våtmarken skiljer sig från andra typer av våtmarker 

Fortfarande osäkert hur vi gör med typen av våtmark. Det beror på vilken data vi kan få fram.  

Alla tar fram data och förslag på analysmetod för sin del i karaktäriseringen.  

Alla fyller i info om de två sista punkterna i Excel-arket i Google Drive (flik i Excel-dokumentet 
“Kontaktuppgifter och våtmarksinfo”) och ANNA ansvarar för sammanställningen 



Sammantaget: När alla faktorer analyserats bör vi vara uppmärksamma på eventuella geografiska 
samband t.ex. karaktäristika typiskt för södra respektive norra Sverige 

Hydrologiska effekter 

För hydrologiska data ska vi, om möjligt, ta hänsyn till storleksförhållandet mellan våtmarken 
och avrinningsområdet och välja ut det våtmarker som utgör störst andel i sina respektive 
avrinningsområden. Denna avgränsning gäller inte karaktäriseringen.  

● Grundvattennivå - beräkna årsmedelvärde, sammanställa för x antal år innan resp. efter 
anläggning/restaurering  

● Vattenföring - högsta resp. lägsta flödena på ett år, sammanställa för x antal år innan resp. 
efter anläggning/restaurering  

● Urval grundvattennivå: mätpunkten bör inte vara för långt bort eller för nära ett annat 
stort vattendrag 

● Urval vattenföring: våtmarkerna måste ha en mätstation nedströms 
● GIS: våtmarkerna och mätstationerna markeras ut på en karta, ev. tillsammans med 

avrinningsdata 
● Nederbörd och temperatur? Fråga Johanna om detta. 
● Jämförelse med närliggande område? Fråga Johanna om detta. 
● Ev. kolla hur många våtmarker som finns i avrinningsområdet. Om flera våtmarker ligger 

i avrinningsområdet är det svårare att säga om en enskild våtmark har påverkat 
grundvattennivån eller vattenföringen. 

 

Presentation 

Saker som kan vara bra att ha med i  

● Syfte 
● Mål 
● Frågeställning 
● Metodberskrivningar kopplade till respektive frågeställning 
● Uppnådda milstolpar 
● Vad som görs i nuläget 
● Hur vi ligger till i arbetet i förhållande till projektplanen:  

- Skillnad mellan vad uppdragsgivaren sa skulle vara den jobbiga biten och vad som 
faktiskt verkar vara den jobbiga biten 



- Hitta våtmarker svårare än tänkt - kommer troligtvis ej gå enligt projektplanen, 
följaktligen förskjuts analysen 

 

Vem gör vad?  

Alla ska: Beskriva sin analys och hitta relevant data för sin analys kring karaktäriseringen 

Johanna och Julia: Mittredovisning - sammanställa metoder och fixa ppt-presentation m.m. 

Astrid: Maila de länsstyrelser (och ev. Skogsstyrelsekontakter) som finns i listan och göra 
minilitteraturstudie 

Anna: Fixa en ny flik i Excel-arket där all info om våtmarkerna förs in  
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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver hur insamling av data om våtmarker för karaktäriseringen har gått till. 
Information om våtmarker samlades in genom att kontakta länsstyrelser, kommuner, 
Naturvårdsverket och ansvariga för LONA-projekt. Endast de våtmarksprojekt som hade tydligt 
hydrologiskt syfte samt tillgängliga koordinater valdes ut. Efter urval återstod  51 olika våtmarker 
som kommer användas till karaktäriseringen och dessa fördes in i en databas. Den geografiska 
spridningen på objekten var koncentrerad till södra Sverige. På grund av bristande rutiner för 
dokumentation varierar kvaliteten och mängden på den insamlade informationen för respektive 
våtmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Insamling av data för våtmarker 
1 Inledning 
Denna delrapport beskriver hur datainsamlingen av våtmarker som ska användas för 
karaktäriseringen, men även som kan vara kandidater för den hydrologiska analysen, gått till. 
Resultatet diskuteras och osäkerheter för det insamlade datamaterialet tas upp. 
 
Metoden för datainsamlingen till karaktäriseringen utgick från att hitta ett så stort antal lämpliga 
våtmarker som var möjligt inom en rimlig tidsram. Målet var att samla ihop en databas med cirka 
100 anlagda eller restaurerade våtmarker att karaktärisera. Tidsgränsen för när lämpliga våtmarker 
skulle sluta samlas in sattes till 6 maj 2020. 
 
2 Metod 
Uppdragsgivaren gav som förslag att projektet skulle utgå från SMHI:s våtmarksdatabas för anlagda 
våtmarker (SMHI 2017). Efter granskning av innehållet i databasen gjordes bedömningen att ingen 
eller ytterst få av de angivna huvudsyftena gick under projektets definition för hydrologiska syften. 
Våtmarkerna i SMHI:s databas användes därför inte för karaktäriseringen. 
 
Informationen om våtmarker har samlats in genom att kontakta olika aktörer som är ansvariga för 
anläggning och restaurering av våtmarker i Sverige, såsom länsstyrelser, kommuner, 
Naturvårdsverket och ansvariga för LONA-projekt. Via dessa kontakter har även tips på andra 
aktörer kommit in och följts upp. Den information som efterfrågades om våtmarker våtmarker med 
hydrologiska syften i länen var specificering av syftet till exempel utjämning av flöden, 
vattenmagasinering och grundvattenbildning, koordinater, anläggningsår, area i form av numerisk 
data eller polygon, vilken typ av våtmark som har anlagts eller restaurerats samt vilka åtgärder som 
har gjorts.  
 
Informationen har samlats in från mejlkonversationer, shape-filer, Excel-tabeller, rapporter och 
ansökningar. Ett stort antal våtmarker har samlats in via en sammanställning av våtmarksprojekt 
från LONA-registret tillhandahållet av Naturvårdsverket. I de fall våtmarker från en viss källa haft 
bristande information har informationen kompletterats genom att matcha våtmarkerna med andra 
källor. Till exempel kompletterades information om syfte, anläggningsår och åtgärder för LONA-
projekt genom att söka på projektnummret i LONA-registret (Naturvårdsverket). Huruvida 
våtmarksprojektet är utfört eller endast planerat noterades. Informationen sammanställdes i en 
databas i Google Sheets, se bilaga. Alla koordinater som inte var i rätt format omvandlades till 
SWEREF 99 TM. 
 
2.1 Urval 
Information samlades endast in för svenska våtmarker och sökandet utgick från att få en så stor 
geografisk spridning som möjligt. Våtmarker som inte uppfyllde kravet på hydrologiskt syfte 
sållades bort i omgångar. Detta innebar att alla våtmarker vars syfte inte specificerats som 
utjämning eller fördröjning av flöden, vattenhushållning, vattenmagasinering, grundvattenbildning 
eller minskad översvämningsrisk exkluderades. Dock exkluderades även projekt där till exempel 
vattenhushållning nämndes som syfte men där det tydligt beskrevs att detta var för att gynna en 
specifik art. En annan vanlig exkludering var projekt med syftet ”återställande av naturlig hydrologi 
för biologisk mångfald”.  
 



I sammanställningen av LONA-registret fanns 420 projekt med startår mellan 2018-2020. Av dessa 
granskades endast de från 2018 på grund av tidsbrist. År 2018 valdes för att Våtmarkssatsningen 
pågick under den perioden vilket innebär att sannolikheten för att projekten har hydrologiskt syfte 
är större. Våtmarker utan hydrologiskt syfte och som inte gällde planerad eller genomförd 
restaurering eller anläggning av just våtmark exkluderades. Till exempel exkluderades förstudier 
och utredningar, projekt gällande dammar, vattendrag och sjöar, samt projekt med syften som att 
gynna djurliv, näringsretention och vattenrening.  
 
Av de våtmarker som uppfyllde kravet på hydrologiskt syfte användes endast de objekt som hade 
pålitliga koordinater för placering, då detta var ett krav för att kunna utföra karaktäriseringen.  
 
3 Resultat 
Totalt kom över 600 objekt in från tidigare nämnda källor. Projektgruppen lyckades inte få tag på 
representanter från alla Sveriges länsstyrelser och de som kontaktades var inte alltid medvetna om 
några projekt som uppfyllde kraven. På grund av projektets tidsbegränsning hade aktörerna 
dessutom inte alltid möjlighet att få ihop information innan den uppsatta deadlinen.   
 
Efter exkludering av objekt baserat på syfte och tillgång till koordinater fanns totalt 51 
våtmarksobjekt kvar i databasen. Av dessa hade anläggning eller restaurering utförts för 30 objekt, 
varav 21 objekt endast var i planeringsstadiet under tiden för datainsamlingens utförande. 
Anläggningsår eller restaureringsår för de utförda projekten varierar mellan 1994-2020.  
 
Mängden av information som hittas för de olika våtmarksobjekten varierar. Area finns för 24/51 
våtmarker, information om åtgärder finns för 31/51 våtmarker, tidigare markanvändning för 11/51 
våtmarker, och våtmarkstyp finns angivet för 9/51 våtmarker. 
 
Formen på den data som samlats in för area varierar och olika aktörer har angivit värden som 
relaterar till olika typer av ytor. Areorna i databasen kan därför representera yta där åtgärder gjorts, 
total yta för en våtmark där åtgärder endast utförts på en andel av ytan, total yta för restaurerade 
områden som ej är sammanhängande eller yta som påverkas av åtgärderna. Noggrannheten på den 
rumsliga datan som kommit in varierar också då en del areor inkommit som numerisk data och 
andra som shape-filer med polygon och exakt placering.  
 
Den geografiska spridningen på våtmarksobjekten koncentrerad till södra delen av Sverige och 
presenteras i figur 1. På platser som Helsingborg och Öland finns ett större antal våtmarker i nära 
anslutning till varandra. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Geografisk spridning på våtmarksobjekten i den slutgiltiga databasen, utmarkerat på 
länsvis indelad Sverigekarta från SCB (SCB). 

 
4 Diskussion 
Det är tydligt att rutiner för dokumentation och rapportering av anlagda och restaurerade våtmarker 
med hydrologiska syften saknas eller är bristfälliga. Det finns ingen samlad information tillgänglig 
vilket har försvårat arbetet med att hitta data som är representativ.  
 
Den geografiska spridningen på våtmarksobjekten är inte så stor som önskat men ger en relativt bra 
spridning över södra halvan av Sverige. Detta kan bero på att informationen som fåtts av olika 
länsstyrelser varierar stort, men skulle också kunna tyda på att denna typ av våtmarksprojekt är 
koncentrerat till södra Sverige.  
 
Trots efterfrågan på våtmarker med hydrologiska syften som flödesutjämning, vattenmagasinering 
och grundvattenbildning skickade länsstyrelser och andra aktörer in information för många objekt 
som inte följde det kravet. Detta kan såklart bero på bristande tydlighet i vilken typ av våtmark som 
efterfrågades, missförstånd eller en vilja att hjälpa till trots brist på relevant information, men det 
tyder även på att det finns en osäkerhet kring vad som menas med att anlägga en våtmark för 
hydrologiska syften. Aktörer hänvisade ofta till våtmarker med syftet att ”återställa den naturliga 
hydrologin”, men i det här projektet görs det skillnad på funktioner som gynnandet av biologisk 
mångfald och flödesutjämning eller minskad översvämningsrisk, även om alla dessa är effekter som 
kan uppnås genom att återskapa den naturliga hydrologin hos en våtmark. I vissa fall har det också 
varit en utmaning att avgöra om en våtmarks syfte är hydrologiskt då en våtmark kan ha många 
olika funktioner och att man ofta vill åt många av dessa genom åtgärderna. Beskrivningen av syftet 
med våtmarken är inte alltid tydlig, och det kan framgå av sammanhanget att åtgärder görs för att 



till exempel gynna biologisk mångfald även om projektansökan hänvisar till den generella nyttan 
med vattenhushållning.  
 
4.1 Osäkerheter 
Den varierade kvaliteten på dokumenterad och hittad information har haft stor påverkan på 
osäkerheten hos den slutgiltiga datamängden. Informationen har som sagt samlats och 
sammanställts från många källor, varav information om syften och åtgärder främst kommit från 
rapporter och ansökningar. På grund av projektets tidsbegränsning och mängden av våtmarker har 
dessa dokument endast kunnat skummas igenom för att snabbt extrahera den relevant 
informationen. Detta samt skillnaderna i hur och hur utförligt informationen presenteras innebär att 
information om syften och åtgärder kan ha missats, både i de våtmarker som finns med i databasen 
och de våtmarker som har exkluderats i urvalet.  
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DATABAS VÅTMARKER

ID
LONA 
projektnr

Våtmarksnamn/
projektnamn X Y Plats (län)

Källa till 
information Syfte

Area 
[ha] Area [m2] Radie [m]

Anläggningsår/
restaureringsår Åtgärder Våtmarkstyp

Tidigare 
markanvändning

1 Ramlösa, R10 360965 6210886 Skåne Helsingborgs Stad
Flödesutjämning, bevattning, 
näringsretention, biologisk mångfald 1 10000 56,42 1994

Anlagd genom utbyggnad av 
fördröjningsdamm 

Igenväxande 
gräsmark

2 Bunketofta, R40 366695 6208909 Skåne Helsingborgs Stad
Flödesutjämning, näringsretention, 
biologisk mångfald 2,96 29600 97,07 2007

Anlagd genom invallning av ett område 
genom att leda in vatten från en 
stamledning. Åker

3 Benarp, H3 367243 6216115 Skåne Helsingborgs Stad
Flödesutjämning, näringsretention, 
biologisk mångfald 1,45 14500 67,94 2000

Grävd i två segment pga gasledningar 
som går genom området. Båda 
segmenten är anlagda som sidodammar.

Igenväxande 
betesmark

4 Kattarp, H4 363429 6223112 Skåne Helsingborgs Stad
Flödesutjämning, näringsretention, 
biologisk mångfald 1,54 15400 70,01 2000

Igenfyllning av dike. Anlagd i två delar i 
en svacka. Inloppet är ett öppet dike 
vilket fylldes igen och förgrenades till de 
båda dammarna. Åker

5 Lydestad, H8 366137 6216761 Skåne Helsingborgs Stad
Flödesutjämning, näringsretention, 
biologisk mångfald 1,18 11800 61,29 2001

Igenväxande 
betesmark

6 Horsahagen, H9 358238 6224715 Skåne Helsingborgs Stad
Flödesutjämning, näringsretention, 
biologisk mångfald 3,3 33000 102,49 2003

Anlagd som en sidodamm med två 
djuphålor som kopplas samman med ett 
fördelningsdike Åker

7 Tostarp, H10 362247 6217637 Skåne Helsingborgs Stad
Flödesutjämning, dagvattenmagasin, 
näringsretention, biologisk mångfald 11,2 112000 188,81 2005 Åker

8

Römosse, 
Hälleskogsbränn
an 566348 6635255 Västmanland

Länsstyreslen 
Västmanland Flödesutjämning, grundvattenbildning 900 9000000 1 692,57 Utförd Igenläggning av diken Mosse

9
Hamra 
Nationalpark 488500 6847800 Gävleborg

Länsstyreslen 
Västmanland

Återställning till naturligt och 
funktionellt tillstånd för ökad 
vattenmagasinering  och biologisk 
mångfald 300 3000000 977,21 2009-2019 Igenläggning av diken med torvpluggar

Varierande: 
norrländsk 
blandmyr med 
mosseplan, 
kärr och 
strängflarkkärr

10 Gryssjömyran 476200 6849700 Gävleborg
Länsstyreslen 
Västmanland

Återställning till naturligt och 
funktionellt tillstånd för ökad 
vattenmagasinering  och biologisk 
mångfald 5 50000 126,16 2013 Igenläggning av diken med torvpluggar Strängflarkkärr

11 Skrebbmyran 515500 6859000 Gävleborg
Länsstyreslen 
Västmanland

Återställning till naturligt och 
funktionellt tillstånd för ökad 
vattenmagasinering  och biologisk 
mångfald 150 1500000 690,99 2019 Igenläggning av diken med torvpluggar

Norrländsk 
blandmyr, 
mycket kärr

12
Storröjningsmora
n 609700 6779900 Gävleborg

Länsstyreslen 
Västmanland Återställning av hydrologin 25 250000 282,09 2018-2019 Igenläggning av diken med torvpluggar

Al- och askkärr, 
d.v.s. 
sumpskog

13 19146743
Våtmark i 
Topperyd 481961 6390234 Jönköping

Länsstyrelsen 
Jönköping Vattenhushållning, grundvattenbildning 100,00 2019

Buskar och 
annan växtlighet

14 20146346

Damm 
Skräddarebo i 
Bor 450226 6329021 Jönköping

Länsstyrelsen 
Jönköping Vattenhushållning, grundvattenbildning 100,00 2020

15 20146656
Våtmarken 
Klinten 506231 6394008 Jönköping

Länsstyrelsen 
Jönköping Vattenhushållning 100,00 Utförd

Dämning och höjning av vattennivån i 
området Skog

16
Våtmark i 
Ekenässjön 502302 6371188 Jönköping

Länsstyrelsen 
Jönköping Vattenhushållning, grundvattenbildning 100,00 Utförd Grävning

17
Våtmark i 
Träslanda 483240 6391646 Jönköping

Länsstyrelsen 
Jönköping Vattenhushållning, grundvattenbildning 100,00 Utförd

18 18125310

Malmby 
våtmarkssatsnin
g 681317 6621323 Stockholm

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret

Flödesutjämning, vattenrening, 
biologisk mångfald 3,6 36000 107,05 Planerad

Dämning i en avlång dalgång sför att 
skapa ett cirka 3,6 hektar stort vatten 
med två öar



19 18065312

Våtmarksrestaur
ering i Mödänge 
- underlag och 
åtgärdsplan 567472 6799296 Gävleborg

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Vattenhushållning Planerad

20 18115322

Anläggande av 
våtmark för 
hantering av 
dagvatten i 
Oxelösunds 
kommun 573192 6504541

Södermanla
nd

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Vattenhushållning, vattenrening 100,00 Planerad

Öppen dagvattenlösning och en 
tvåstegsdikes-struktur med 
dagvattenpolering

21 18125345
Våtmark 
Norsjöbäcken 708038 6630909 Stockholm

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Vattenhushållning, grundvattenbildning 100,00 2020

Anlagd genom skapande av dammvallen, 
omlöp, dämme och groddamm

22 18105348

Karö våtmark - 
utredning och 
förberedelse 686610 6687226 Uppsala

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Vattenhushållning, grundvattenbildning 100,00 Planerad

23 18125107 Våtmark Enviken 705155 6615128 Stockholm

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Vattenhushållning 100,00 Planerad

24 18205358
Vattenvårdsproje
kt vid Almåsa 382507 6159405 Skåne

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret

Vattenrening, flödesutjämning, ökad 
biologisk mångfald, rekreation 100,00 Planerad

25 182053670

Våtmark vid 
Risebergabäcke
n 379128 6162691 Skåne

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret

Minskad översvämningsrisk, 
näringsretention, biologisk mångfald. 0,15 1500 21,85 2019

Dikeskanten schaktas ur och marken i 
anslutning till diket sänks så att vattnet 
vid höga flöden kan breddas ut på 
våtmarken.

26 18155090

Våtmarker för 
dagvatten i 
Borensberg 515132 6490979 Östergötland

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Vattenhushållning 100,00 Planerad

27 18125374

Anlägga ny 
våtmark 
Lejondals 
naturreservat 652172 6602530 Stockholm

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Flödesutjämning 100,00 Planerad jordbruksmark

28 18195384

Våtmarker vid 
Västermaden, 
Björnstorp 473140 6306587 Kronoberg

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Flödesutjämning, rekreation 5,5 55000 132,31 Planerad

Upprensning av växtlighet vid in- och 
utloppet samt längs sjöns kanter. 
Borttagning av sediment. Anläggning av 
ny våtmark i anslutning till befintlig. 
Schaktmassorna används som vallar.

29* 18065386

Hydrologisk 
restaurering av 
Hornslandets 
ekopark 628541 6842043 Gävleborg

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Vattenhushållning, grundvattenbildning 123 1230000 625,72

2018-2019, 
flera våtmarker Dikesproppning

30 18105389

Restaurering av 
våtmarken 
Lortfjärden - 
kvarhållande av 
vatten i 
landskapet som 
gynnar biologisk 
mångfald 688986 6692491 Uppsala 

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Vattenhushållning, grundvattenbildning 3,5 35000 105,55 2019

Dämme för att kunna höja vattennivån 
samt dammvall kring utloppet. Ett omlöp 
har byggts för att möjliggöra vandring in 
och ut ur våtmarken.

31 18165222
Magasinering 
och fördröjning 561155 6252340 Kalmar 

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Flödesutjämning 100,00 Planerad

32 18155395

Ullabergs och 
Mossens 
våtmarker 537818 6468945 Östergötland

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Minskad översvämningsrisk 100,00 2019

Avverkningar genomförts. Stubbrytning 
och anläggandet av öar genomfördes 
och ca 60 öar har anlagts av många 
hundra granstubbar i 5 delområden. 

33 18155400

Våtmark vid 
Prästgårdsbäcke
n 512228 6493551 Östergötland

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Vattenhushållning, grundvattenbildning 2 20000 79,79 2019 Bortschaktning av matjord



34 18145410 Våtmark Lövhult 482021 6390345 Jönköping

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Flödesutjämning 100,00 Planerad

35 18065277

Våtmarker i 
Bollnäs stad - 
underlag och 
åtgärdsplan 573808 6803433 Gävleborg

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Vattenhushållning 100,00 Planerad

36 18165431

Ölandsvatten - 
restaurering av 
öländska 
våtmarker 601381 6305543 Kalmar

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret

Vattenhushållning, 
grundvattenbildning, minskad 
översvämningrisk 30 300000 309,02

2019, flera 
marker

Anläggning av naturliga utloppströsklar. 
Anpassad regleringsmunk vid 
utloppsdiket. Ny, naturligt utformad 
bäckfåra skapas från våtmarken med en 
bestämmande tröskel som syftar till att 
hålla kvar vattnet längre och återfå en 
våtmarksyta likt den ursprungliga. 
Röjning av igenväxningsvegetation, 
återställning av rensade 
vattendragssträckor, åtgärdande av 
vandringshinder och åtgärder för fortsatt 
eller utökad beteshävd.

37 18165468

Utökning 
Glosebo 
våtmarksområde 561954 6253127 Kalmar 

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret

Vattenhushållning, grundvattenbilding, 
biologisk mångfald 1 10000 56,42 2018 Grävning

38 18105483

Rätt vatten på 
rätt plats - 
Vattholmaån 655667 6667807 Uppsala

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Vattenhushållning, grundvattenbildning 100,00 Planerad

39 18085486 Hedens Våtmark 508483 6572551 Örebro

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret

Minskad översvämningsrisk, 
vattenrening 100,00 Planerad

40 18165499 Våtmark Guttorp 585575 6323365 Kalmar 

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Buffring av låg och högflöden 100,00 Planerad

41* 18205500 Våtare mark 445660 6207138 Skåne

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret

Födesutjämning, grundvattenbildning 
och vattenrening 100,00 Planerad

42 18135509
Våtmark i 
Brättelund 340353 6470264

Västra 
Götaland

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret

Fördröjning och utjämning av flöden, 
minskad översvämningsrisk, 
grundvattenbildning 100,00 Planerad

43 18205619 Klågerup 1:3 390949 6162814 Skåne

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Fördröjning av flöden, näringsrening 1,6 16000 71,36 2019

Justering av breddningsnivån i utloppet 
till högre vattennivå, borttagning av 
kaveldun, fördjupning av ett område om 
0,14 ha, samt viss utökning av den 
ursprungliga schaktlinjen.

44 18135643

Tätortsnära 
våtmark 
Nilsemyren 
Strömstads 
kommun 280629 6540547

Västra 
Götaland

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Flödesutjämning 100,00 2019

Röjningsarbeten av träd och 
buskvegetation.

45 18085696

Restaurering av 
våtmarkslandska
pet i det 
kommunala 
naturreservatet 
Björka Lertag, 
del 2 508134 6554373 Örebro

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Minskad översvämningrisk 100,00 2019

Vassen i området slogs, videstråket 
skulle tas ned.En 
vattenregleringsanordning monterades.

46 18105669

En renande och 
biologiskt rikare 
vattenmiljö i 
Korsängsdiket 617886 6612136 Uppsala

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Fördröjning av högflöden 100,00 Planerad

47 18065673

Våtmarks- och 
flottledsåterställn
ing Svea Skogs 
marker 543402 6814792 Gävleborg

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret

Minskad översvämningsrisk, 
flödesutjämning 100,00 Planerad



48 18155704

Restaurering av 
våtmarken 
Hammarn steg1 604843 6450212 Östergötland

Naturvårdsverket, 
sammanställning 
av LONA-registret Vattenhushållning, näringsrening 100,00 Planerad

49 Ekeby 631217 6543488
Södermanla
nd

Länsstyrelsen 
Södermanland Vattenhushållning, biologisk mångfald 100,00 Planerad Igenläggning av diken med pluggar Skog

50 Böda Brokhål 625049 6346234 Kalmar
Länsstyrelsen 
Kalmar

Minksad översvämningsrisk, återskapa 
naturlig vatteregim 3,3 33000 102,49 Utförd

Plugga, dämma i huvuddike och leda in 
vatten i en tidgigare naturlig 
översvämningsvåtmark

Översvämnings
våtmark

51 Hyllekärr 615328 6322270 Kalmar
Länsstyrelsen 
Kalmar

Minksad översvämningsrisk, återskapa 
naturlig vatteregim 3,5 35000 105,55 Utförd

Anlägga munk och återskapa naturlig 
breddningströskel i kanal för att 
återskapa översvämningsvåtmark.

Översvämnings
våtmark

52 Heljemossen 596065 6255933 Kalmar
Länsstyrelsen 
Kalmar

Minksad översvämningsrisk, återskapa 
naturlig vatteregim 3,4 34000 104,03 Planerad

Återskapa naturlik tröskel i dike för att 
återskapa översvämningsvåtmark.

Översvämnings
våtmark

53 Wikegård 619456 6327580 Kalmar
Länsstyrelsen 
Kalmar

Minksad översvämningsrisk, återskapa 
naturlig vatteregim 1,5 15000 69,10 Utförd

Återskapa naturlik tröskel i dike för att 
återskapa översvämningsvåtmark.

Översvämnings
våtmark

* Objekt med ID 29 och 41 har tagits bort från datamängden som används för karaktäriseringen. Detta på grund av att det rör sig om flertalet våtmarker i 
ett större område och information om deras lägen saknas, vilket innebär att ingen positionsbunden analys kan göras. Denna insikt kom efter att databasen sammanställts och objekten försätts med ID-nummer, vilket är varför de finns kvar.  
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Sammanfattning 

Här följer en beskrivning av hur karaktäriseringen av våtmarker med avseende på de 

underliggande jordarterna utförts. Analysen har skett i kartprogrammet ArcGIS. För att 

identifiera vilka jordarter som ligger under våtmarkerna har en så kallad overlay analys 

gjorts med hjälp av verktyget Intersect. Morän var den vanligaste jordarten för både 

våtmarkerna med känd area och okänd area, men för våtmarkerna med okänd area var det 

mera jämnt fördelat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Analys av Jordarter 
För att se om de anlagda och restaurerade våtmarkerna kunde karaktäriseras utifrån jordarten 
gjordes en analys i ArcGIS av de jordarter som låg under. 

1.Jordartskartan 

För att karaktärisera de anlagda och restaurerade våtmarker som samlats in har kartan 
JORDARTSKARTAN 1:25 000-1:100 000 använts(SGU, u.å). Jordartskartan är i skalan 1:25 
000-1:100 000, dataformatet ESRI shapefil och koordinatsystemet för datan är 
SWEREF99TM. Osäkerheten är 25 meter för 1:25 000 och 100-200 m för 1:100 
000(EPSG:3006). Då en karta över hela Sveriges jordarter inte kunde laddas ned, laddades 
totalt fem jordartskartor från olika delar av Sverige ned. 

Jordartskartan JORDARTSKARTAN 1:25 000-1:100 000 innehåller fyra olika filer med 
jordarter, den fil som använts för karaktäriseringen var jordarter, grundlager. Filen visar de 
jordarter som ligger cirka en halvmeter under markytan. I jordartskartan är antalet 
jordartstyper stort(SGU, 2014). 

Utöver jordarter, grundlager fanns två filer med jordarter, tunt eller osammanhängande och 
en fil jordarter, underliggande. Jordarter, tunt eller osammanhängande används inte då en del 
platser saknar jordlagret. Det underliggande jordlagret valdes bort då kartläggningen är 
bristfällig och osäkerheten stor (SGU, 2014). 

I SGU:s kartprodukt STRÄNDERS JORDART OCH ERODERBARHET, har 
jordartstyperna från JORDARTSKARTAN 1:25 000-1:100 000 gjorts om till sju 
jordartsgrupper torv, lera-silt, sand-grus, sand-block,berg, fyllning och morän 
(Karlsson,2016). 

2.Metod 

Jordartskartan från SGU laddades ned i programmet ArcGIS Desktop. Jordartskartan, med 
produktnamnet JORDARTSKARTAN 1:25 000-1:100 000.  



En sedan tidigare skapad shapefil med punkter för de våtmarker som skulle användas till 
analysen laddades ned och öppnades i GIS tillsammans med jordartskartan för det område 
som skulle analyseras. Därefter användes verktyget Intersect under verktygssamlingen 
overlay i verktygslådan Analysis tools, som finns i ArcToolbox.  

Verktyget Intersect användes för att se vilka jordarter som låg under våtmarksobjekten. Med 
verktyget delades våtmarkerna i polygonform in i mindre polygoner utifrån vilken jordart 
som låg under (se figur 1 och figur 2). Polygonerna kunde sedan paras ihop med våtmarken 
de tillhörde genom att leta upp våtmarkens ID-nummer i intersectets attributtabell. För 
våtmarkerna i punktform kunde jordarten på platsen utläsas i intersectets attributtabell. 

 

 

Figur 1: Figuren visar våtmarksobjektet (rund grön polygon) med ID nummer 1 ovanpå 
jordartskartan. De övriga olikfärgade polygonerna representerar olika jordarter. 
JORDARTER 1:25 000-1:100 000 ©Sveriges Geologiska Undersökning. 



 

Figur 2: figuren visar de tre resulterande polygonerna från intersect av våtmarksobjekt 1 och 
jordartskartan. Intersectpolygonerna ligger ovanpå jordartskartan. JORDARTER 1:25 
000-1:100 000 ©Sveriges Geologiska Undersökning. 

Totalt användes Intersect tio gånger under analysen. Först gjordes Intersect för de 51 
våtmarksobjekt som endast hade punkter med koordinater och totalt fem olika jordartskartor. 
Därefter gjordes samma sak med de 24 våtmarksobjekt med känd area. 

Resultaten från Intersect sammanställdes sedan i Excel. För att föra över informationen från 
intersectpolygonerna till ett Exceldokument användes verktyget Table to Excel under 
Conversion→ Excel i ArcToolbox. Vid sammanställningen gjordes en del resultat om genom 
att dela in jordarterna från JORDARTSKARTAN 1:25 000-1:100 000 till jordartsklasserna 
från STRÄNDERS JORDART OCH ERODERBARHET, där klassen vatten lades till. 
Procentberäkningar gjordes för de jordarter och jordartsklasser som fanns under varje 
våtmark. 

3.Resultat 

Totalt användes 51 våtmarksobjekt i punktform för jordartsanalysen. Två av 
våtmarksobjekten, våtmarksobjekt 31 och 37, fanns på platser som inte verkade omfattas av 
jordartskartan. Av den anledningen finns de objekten ej med i resultaten. Av de förenklade 



jordartsklasserna fanns ej sand-block och fyllning på någon plats. De är därför ej 
representerade i resultaten. Den jordartsklass som var vanligast på platserna för våtmarkerna  

3.2 Utan känd area 

Lera-silt, torv och morän är de mest förekommande jordartsklasserna. De tre 
jordartsklasserna representerar alla var för sig mellan 20 % och 25 % av våtmarkerna i 
punktform. Vatten är minst vanlig med 5% (se figur 3). 

 

Figur 3: Figuren visar fördelning av jordarterna under våtmarkerna i punktform 

3.3 Med känd area 

Fördelningen av jordarterna under våtmarkerna varierade (se figur 4). Den jordartsklass som 
oftast var den mest förekommande var morän på 30 % och minst oftast förekommande vatten 
på 5 % (se figur 5). 

 



 

Figur 4 : Figuren visar fördelning över de olika jordarterna klassade enligt 
JORDARTSKARTAN 1:25 000-1:100 000 i de tio våtmarksobjekten med ID nummer 1-10. 

 

 

Figur 5: Figuren visar fördelningen av de mest förekommande jordarterna under varje 
våtmark med area. 

4.Diskussion 



Resultaten från analysen av våtmarkerna i punktform visar inte på en enda vanligast 
förekommande jordartsklass under våtmarkerna i punktform. För de 49 våtmarksobjekt i 
punktform som analys kunde utföras på var det en jämn fördelning mellan klasserna torv, 
lera-silt och morän, där lera-silt var något mer förekommande än de övriga (se figur 3). Torv 
är antagligen en vanlig jordart då den bildas under våtmarker, det skulle kunna tyda på att det 
tidigare funnits en naturlig våtmark i området som dikats ut. 

Vad gäller de 23 våtmarksobjekt med area som var inom jordartskartornas täckningsområde, 
var fördelningen mellan de mest förekommande jordarterna under varje våtmark mindre jämn 
än för våtmarkerna i punktform. Morän var den jordartsklass som oftast var mest 
förekommande under våtmarkerna med känd area (se figur 5). Lera-silt, den jordart som näst 
oftast var den vanligaste förekommande jordartsklassen, var 8% mindre förekommande än 
morän. Att morän är vanlig beror antagligen på att den är vanligast i Sverige. 

Under våtmarkerna var det relativt homogent gällande jordarterna. En majoritet av 
våtmarkerna bestod av två till tre jordarter och ungefär samma antal jordartsklasser. Sett till 
de förenklade jordartsklasserna var det ungefär samma homogenitet under våtmarkerna, där 
två eller tre klasser var vanligast (se bilaga 1). Med indelning i de förenklade 
jordartsklasserna blev däremot fler våtmarker helt homogena, till exempel våtmarken med 
ID-nummer 3 består av postglacial grovsilt-finsand och svämsediment sand, vilka hör till 
klassen sand-grus (se figur 4). Nästan alla våtmarker hade en underliggande jordartstyp som 
var i ganska tydlig majoritet, där den mest förekommande jordarten täckte cirka 60 % av 
våtmarksarean eller mer (se bilaga 1). Våtmark med ID-nummer 8 avvek både i homogenitet 
och fördelningen av jordartsklasserna inom området. Den hade fem olika underliggande 
jordartstyper (se figur 4), vilket är det högsta antalet jordartstyper bland de våtmarker med 
känd area som undersökts (se bilaga 1). Den mest förekommande jordarten under våtmarken 
var sandig morän, som täckte 35,5% av våtmarksarean. Urberg och kärrtorv täckte däremot 
också en förhållandevis stor del av arean, 25 % och 35%. Två av jordarterna, kärrtorv och 
mossetorv, tillhörde samma jordartsklass. Det gjorde att den totala mängden torv blev knappt 
35,5%, vilket nästan är samma som andelen morän (se bilaga 1). Anledningen till att 
våtmarken hade ett stort antal jordarter och jordartsklasser är antagligen på grund av att den 
täcker ett stort område. Arean för våtmark med ID-nummer 8 är 900 hektar, vilket innebär att 
den kan täcka ett större antal jordartsområden.  

Jämförs resultaten från våtmarkerna i punktform med våtmarkerna med känd area, var 
resultaten relativt lika. Endast fyra av de 23 objekt med area fick andra resultat i 
punktform(se bilaga 2). Antagligen beror likheten på att det är större sannolikhet att punkten 
finns på den mest förekommande jordarten. För våtmarkerna med känd area var den 
vanligaste jordartsklassen morän förhållandevis mycket mer än de övriga jordarterna (se figur 
3 och 5). Våtmarkerna i punktform hade däremot mycket jämnare fördelning bland de tre 
vanligaste jordarterna. Eftersom resultaten på de gemensamma våtmarkerna var relativt lika 
beror detta antagligen på att de i punktform var fler. 
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Bilaga 1: Visar hur de olika jordarterna och jordartsklasserna var fördelade på våtmarkerna 
med känd area. 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2: Jämförelse mellan fördelningen av jordarter i punktform och mest förekommande 
jordart för våtmarkerna med känd area. 
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Analys av marktäcke 

1 Inledning 
Syftet med denna analys var att avgöra vilka typer av marktäcke som är vanligast i samband 

med våtmarker som anläggs eller restaureras av hydrologiska syften. Resultatet kommer 

sedan vara en del av den karaktärisering av våtmarker med hydrologiska syften som skall 

genomföras som del av projektet.  

3 Data som används  
Till grund för denna analys ligger två olika datamängder; information om marktäcke insamlat 

från Naturvårdsverkets Nationella Marktäckedata (NMD) (Naturvårdsverket 2019a), 

kombinerat med den databas av våtmarker som sammanställts under projektet (se Bilaga X). 

NMD kommer i flera olika varianter och tilläggslager, av dessa har endast det ogeneraliserade 

basskiktet använts. Detta användes istället för det generaliserade skiktet eftersom vissa 

marktäcken med en area mindre än 0,25 hektar ersätts av kringliggande marktäcke i den 

generaliserade varianten (Naturvårdsverket 2019b). Då några av våtmarkerna som 

analyserades hade en area som var mindre än 0,25 hektar ansågs det att relevant information 

kunde försvinna om det generaliserade basskiktet användes. 

NMD delar upp vegetation i 25 olika klasser som visualiseras med hjälp av var sin färg (se 

Figur 1). Marktäckedatan samlades in mellan åren 2017 – 2019 och noggrannheten på datan 

är hög. I en utvärdering gjord av SLU konstaterades det att klassningsnoggrannheten var 

95,4 % om vegetationstyperna delades in i lite grövre klasser, till exempel att alla de olika 

skogstyperna sammanfattades under klassen ”skog” (Allard et al.).  

 

 
Figur 1. Karta över Göteborg med underlag från Naturvårdverkets Nationella Marktäckedata 

(Naturvårdsverket 2019a). 
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4 Metod 
För att kunna genomföra analysen behövdes först de våtmarker som skulle analyseras läggas 

in som punkter i ArcMap. Detta gjordes genom att ladda in Excelarket med koordinaterna och 

använda funktioner Display XY Data. Informationen sparades sedan i ett lager med hjälp av 

funktionen Export Data. 

För 24 av dessa våtmarker hade information om area kunnat samlats in. Dessa våtmarker 

sparades i en separat fil och sedan skapades areor i form av buffrar åt dessa våtmarker. 

Polygonerna som skapades var i cirkulära till form och hade samma area som respektive 

våtmark. För att åstadkomma detta användes verktyget Buffer där fältet Distance, som 

avgjorde buffrarnas radie, sattes till Field. Föra att kunna använda detta hade en kolumn i 

våtmarkernas Attribute Table förberetts med radier till respektive våtmark. Dessa radier hade 

beräknats så att cirkelskivan som skapades skulle få samma area som våtmarken den tillhörde. 

Denna kolumn med radier vad sedan den som valdes som Field vilket ledde till att alla 

våtmarker fick unika buffrar med ytor anpassade efter våtmarkernas egna areor.    

Nästa steg var att se vilka typer av marktäcke de olika våtmarkerna överlappade. Detta 

gjordes i två omgångar med verktyget Zonal Statistics as Table, först för alla punkter och 

sedan för buffrarna. Detta resulterade i att de våtmarker som hade en given area analyserades 

två gånger; en gång som punkter och en andra gång som bufferytor. För punkterna visade 

detta verktyg vilket marktäcke som låg under punkten och för bufferytorna togs områdets 

vanligaste marktäcke fram genom att titta i kolumnen Majority. 

Resultatet av analysen exporterades till Excel där datan bearbetades separat för de två 

analyserna. Det första som gjordes var att se över de punkter och bufferytor som fick 

resultatet ”våtmark” eller ”sjö och vattendrag”. Då dessa resultat inte ansågs bidra med någon 

intressant information inspekterades dessa punkter för hand och korrigerades. För punkterna 

korrigerades dessa marktäcken till den närmaste liggande marktäcket med ett annat värde, och 

för bufferytor korrigerades de till det marktäcke som var näst vanligast i området (för 

exempel, se Figur 2). Denna korrigering gjordes för 12 våtmarker i punkt-analysen och 5 

våtmarker i buffer-analysen. I samband med denna korrigering delades vissa av marktäckena 

in i grövre kategorier enligt Tabell 1 nedan. I kategorin ”blandskog” ingick även de områden 

där mycket av båda kategorierna ”barrskog” och ”lövskog” förekom. 

Tabell 1. De nya, grövre, kategorierna som skapades för vissa marktäckestyper. I de olika 

skogstyperna är både kategorierna som förekommer utanför och på våtmark inräknade.  

Originalkategorier Nya kategorier 

Exploaterad mark, bebyggelse 

Exploaterad mark Exploaterad mark, ej byggnad eller väg/järnväg 

Exploaterad mark, väg/järnväg 

Tallskog  

Barrskog Granskog  

Barrblandskog  

Lövblandad barrskog 
Blandskog 

Temporärt ej skog 

Triviallövskog 

Lövskog Ädellövskog 

Triviallövskog med ädellövinslag 
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Till sist gjordes en mer övergripande visuell bedömning av alla de områden våtmarkerna låg i. 

Denna karaktärisering gjordes enligt de nya kategorierna från Tabell 1.  

 

Figur 2. Marktäcket (Naturvårdsverket 2019a) för området kring en av de våtmarker som 

analyserades, denna våtmark hade ID-nummer 30 i den sammanställda databasen (se Bilaga X). 

Punkten representerar koordinaten för våtmarken, och den röda cirkeln runtom är den buffer som 

skapades med våtmarkens area som underlag. Då denna våtmark hade både koordinat och area 

genomfördes båda dessa analyser. För punkt-analysen blev resultatet ”Sjö och vattendrag” och för 

analysen för bufferytan blev resultatet ”Öppen våtmark”. I korrigeringen skrevs resultatet för både 

punkt-analysen och buffer-analysen om till ”Blandskog” och det övergripande området klassades i 

samma kategori.  

 

5 Resultat  
Alla de tre analyser som genomfördes (punkter, buffrar och övergripande områden) fick 

relativt liknande resultat. Bland de 51 våtmarker som var del av punktanalysen var de 

vanligaste marktäckena ”Övrig öppen mark med vegetation” med 16 våtmarker, 

och ”Lövskog” med 13. Det minst vanliga marktäcket som förekom var våtmarker som 

anlagts på exploaterad mark (se Figur 3).  
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Figur 3. Cirkeldiagram för de marktäcken som förekom under våtmarkerna när de representerades av 

punkter. Totala antalet våtmarker som analyserades var 51. 

 

I resultatet från analysen av buffer-ytorna, där totalt 24 våtmarker ingick, dominerade 

marktäcket ”Övrig öppen mark med vegetation” dit 12 våtmarker räknades. Likt resultatet 

från punkt-analysen är den näst vanligaste klassen en skogskategori, i detta fall barrskog med 

6 våtmarker (se Figur 4). 

 

Figur 4. Cirkeldiagram för de marktäcken som förekom under våtmarkerna när de representerades av 

buffer-ytor. Totala antalet våtmarker som analyserades var 24. 

 

När området runt om våtmarkerna studerades blev istället det marktäcke med flest 

våtmarker ”Åkermark” dit 22 av de totalt 51 våtmarkerna kunde räknas. Den näst vanligaste 

kategorin var barrskog (se Figur 5).  

 

14%

8%

25%

18%

31%

4%

Marktäcke från punkter

Barrskog

Blandskog

Lövskog

Åkermark

Övrig öppen mark med vegetation

Exploaterad mark

25%

4%

17%

50%

4%

Marktäcke för buffer-ytor

Barrskog

Blandskog

Åkermark

Övrig öppen mark med vegetation

Exploaterad mark



5 
 

 

Figur 5. Cirkeldiagram för de marktäcken som när våtmarkers kringliggande område studerades. 

Totala antalet våtmarker som analyserades var 51. 

Samtliga resultat kan ses sammanställda i tabellform i Bilaga 1. 

6 Diskussion 
Beroende på vilken typ av område som analyserades blev resultaten aningen olika, men 

övergripande går det att säga att skog, åker och ”övrig öppen mark med vegetation” är de tre 

mest vanligaste marktäckena våtmarker med hydrologiska syften anläggs eller restaureras på. 

Detta resultat säger dock inte väldigt mycket, då dessa kategorier innehåller de flesta typer av 

vegetation. 

En stor skillnad mellan de analyser som gjordes med hjälp av Zonal Statistics as Table och 

den som gjordes genom att studera det mer övergripande området är att det i det senare fallet 

är åkermark som är det dominerande marktäcket istället för ”övrig öppen mark med 

vegetation”. En anledning till detta är att många av zonerna med ”övrig öppen mark med 

vegetation” förekommer på just större områden av åkermark, för exempel se Figur 6 nedan. 
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Figur 6. Marktäcket (Naturvårdsverket 2019a) för området kring en av de våtmarker som 

analyserades, denna våtmark hade ID-nummer 43 i den sammanställda databasen (se Bilaga X). 

Av en liknande anledning är också andelen våtmarker på exploaterad mark större i fallet då 

det övergripande området studerats, då ett antal våtmarker har anlagts på mindre 

vegetationsbeklädda ytor som befinner sig inne i städer. 

I fallet som ses i Figur 6 kan resultatet från marktäcket i det övergripande området tyckas mer 

relevant, men då analysen för ”det övergripande området runt våtmarkerna” gjorts visuellt är 

resultatet inte lika tillitbart som de analyser som gjorts med ArcMap-verktyg. Till exempel 

har utsträckningen på området som granskats inte alltid varit samma, då olika områden har 

varit homogena till olika grad. Resultatet från punkt- och bufferanalysen är på detta sätt 

säkrare, då det exakta området alltid går att hitta. Det sammanlagt med den höga 

noggrannheten på själva marktäckedatan gör dessa resultat väldigt tillitbara. Det är dock värt 

att notera att den kvalitetsutvärdering som gjordes av NMD endast gällde en viss del av 

Sverige, och trots att sannolikheten är hög att NMD:s noggrannhet ligger på samma nivå i 

resten av landet går det inte att garantera.  

Anledningen till att många våtmarker som anlagts med hydrologiska syften hittas på områden 

med åkermarker kan bero på våtmarkernas multifunktionella natur; på åkrarna kan de även 

bidra med näringsrening samtidigt som de till exempel skyddar från översvämningar. Att 

våtmarkerna annars är relativt jämt spridda mellan skog och öppen mark kan vara ett tecken 

på den bristande kunskapen gällande anläggning av våtmarker med hydrologiska syften. Det 

är helt enkelt oklart vilken av vegetationstyperna som är best ämnad för sådant som 

flödesutjämning och ökad grundvattenbildning, eller kanske om marktäcket har en stor 

påverkan över huvud taget. Platserna där våtmarkerna anläggs väljs kanske istället utifrån 

andra faktorer, eller helt enkelt där det finns markägare som är villiga att låta en del av sin 

mark användas till anläggning av våtmarker.  
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Bilaga 1 

Tabell 1. Resultat i tabellformat för respektive våtmark som analyserades. 

Våtmarks-ID 
Punkter Buffer-ytor 

Övergripande område 
Marktäcke  Korrigerad Vanligaste marktäcket Korrigerad 

1 Sjö och vattendrag Åkermark Sjö och vattendrag Åkermark Åkermark 

2 Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Åkermark 

3 Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Åkermark Åkermark Åkermark 

4 Åkermark Åkermark Åkermark Åkermark Åkermark 

5 Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Åkermark 

6 Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Åkermark 

7 Sjö och vattendrag Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Åkermark 

8 Öppen våtmark Barrskog Temporärt ej skog (utanför våtmark) Barrskog Barrskog 

9 Öppen våtmark Barrskog Öppen våtmark Barrskog Barrskog 

10 Öppen våtmark Barrskog Öppen våtmark Barrskog Barrskog 

11 Öppen våtmark Barrskog Öppen våtmark Barrskog Barrskog 

12 Lövblandad barrskog (utanför våtmark) Barrskog Tallskog (utanför våtmark) Barrskog Barrskog 

13 Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation     Stad 

14 Öppen våtmark Lövskog     Barrskog 

15 Granskog (på våtmark) Barrskog     Barrskog 

16 Åkermark Åkermark     Åkermark 

17 Åkermark Åkermark     Åkermark 

18 Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Åkermark 

19 Öppen våtmark Blandskog     Åkermark 

20 Temporärt ej skog (utanför våtmark) Blandskog     Blandskog 

21 Triviallövskog (utanför våtmark) Lövskog     Stad 

22 Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation     Lövskog 

23 Triviallövskog (utanför våtmark) Lövskog     Lövskog 

24 Sjö och vattendrag Övrig öppen mark med vegetation     Åkermark 

25 Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Stad 

26 Ädellövskog (utanför våtmark) Lövskog     Åkermark 

27 Ädellövskog (utanför våtmark) Lövskog     Lövskog 

28 Exploaterad mark, ej byggnad eller väg/järnväg  Exploaterad mark Exploaterad mark, väg/järnväg Exploaterad mark Stad 

30 Sjö och vattendrag Blandskog Öppen våtmark Blandskog Blandskog 

31 Triviallövskog (på våtmark) Lövskog     Lövskog 

32 Åkermark Åkermark Åkermark Åkermark Åkermark 

33 Åkermark Åkermark     Åkermark 

34 Exploaterad mark, väg/järnväg Exploaterad mark     Stad 

35 Åkermark Åkermark     Åkermark 

36 Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark 

37 Ädellövskog (utanför våtmark) Lövskog Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Stad 

38 Åkermark Åkermark     Åkermark 

39 Åkermark Åkermark     Åkermark 

40 Ädellövskog (utanför våtmark) Lövskog     Lövskog 

42 Öppen våtmark Övrig öppen mark med vegetation     Åkermark 

43 Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Åkermark 

44 Ädellövskog (utanför våtmark) Lövskog     Lövskog 

45 Ädellövskog (utanför våtmark) Lövskog     Stad 

46 Triviallövskog (utanför våtmark) Lövskog     Åkermark 

47 Temporärt ej skog (utanför våtmark) Blandskog     Blandskog 

48 Triviallövskog (på våtmark) Lövskog     Lövskog 

49 Temporärt ej skog (utanför våtmark) Barrskog     Barrskog 

50 Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark 

51 Ädellövskog (utanför våtmark) Lövskog Tallskog (utanför våtmark) Barrskog Blandskog 

52 Öppen våtmark Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Åkermark 

53 Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark med vegetation Övrig öppen mark 
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Våtmarkers placering i förhållande till tätorter  

1 Inledning 
Våtmarker har olika syften och bidrar till en rad olika nyttor i landskapet. I takt med 

klimatförändringarna, behöver vi i Sverige rusta oss för ökad nederbörd och en höjd 

medeltemperatur. Därför är det aktuellt för myndigheter, länsstyrelser och kommuner att ta 

fram åtgärdsplaner för att hushålla med våra resurser som att bland annat att skydda 

dricksvattnet. Klimatförändringarna innebär större risk för torka under sommaren vilket kan 

innebära vattenbrist, men förändringarna kan också öka risken för översvämningar i orter som 

ligger längre ner i landskapet (Naturvårdsverket). Det finns idag ett stort engagemang från 

alla Länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, kommuner och andra aktörer att stärka 

viktiga funktioner som minskar sådana negativa följder. 

Man talar ofta om att våtmarker kan tillföra viktiga ekosystemtjänster till samhället, såsom 

flödesutjämning för att minska högflöden nedströms och undvika översvämningar 

(Naturvårdsverket 2017). Förutom det har även våtmarker en förmåga att hushålla med vatten, 

och kan fungera som vattenreservoarer och i de fall det finns en god infiltationskapacitet kan 

även våtmarker bidra till grundvattenbildning (Thorsbrink et al. 2019). Alla nämnda 

funktioner ovan är viktiga ekosystemtjänster som är mycket centrala för ekosystemen och inte 

minst för vårt samhälle och civilisationen.  

Syftet med denna rapport är att studera hur myndigheter och kommuner placerar våtmarker i 

förhållande till tätorter i Sverige, och beskriva dess plats i landskapet (uppströms/nedströms) 

utifrån bebyggelse i närheten.  

I januari 2019 anordnade Naturvårdsverket ett seminarium digitalt med fokus på anläggande 

och restaurering av våtmarker i tätort. Flera aktörer var med, bland annat SGU och MSB. 

Seminariet tog upp flera intressanta aspekter vid planering av stadsnära våtmarker. 

Länsstyrelserna har bland annat under sommaren 2019 sammanställt data utifrån sex olika 

punkter (grund- och ytvattenbrist, översvämning, övergödning, klimatgaser och biologisk 

mångfald) för att se vilka län som brister på flest punkter och därmed har störst behov av att 

anlägga våtmarker. Resultatet visade ganska väntat att det fanns olika stort behov över landet 

att anlägga våtmarker. Skåne togs upp som ett exempel där behovet av att skapa fler 

våtmarker är stort. Troligtvis på grund av de stora arealerna åkermark vilka medför att 

markavvattningen är mycket stor i länet. SGU visade bland annat på att det kan finnas risker 

med att anlägga våtmarker nära städer. Till exempel kan grundvattnet komma att påverkas vid 

infiltration från våtmarker med vatten av sämre kvalitet. Hela seminariet går att hitta på 

Youtube under Naturvårdsverket konferenser & möten (Naturvårdsverket). 

2 Metod  
För att kunna studera våtmarkers avstånd till tätorter har ArcMap 10.7.1 använts. De 

våtmarker som analyserats i denna rapport är 51 stycken anlagda, restaurerade eller planerade 

våtmarker som samlats in av ett flertal länsstyrelser i landet. Våtmarkerna är utspridda över 13 

stycken län i landet. Från SCB laddades tätortsskiktet, ”Tätorter vektor”, ned med referensår 

2015 och tillsammans med våtmarkernas koordinater skapades en överblick över 

våtmarkernas placering i förhållande till Sveriges tätorter. Tätort definieras i SBCs data som 

ett samlat bebyggt område med fler än 200 invånare (SCB).  



Med hjälp av verktyget Near under proximity analysis i GIS bestämdes avstånd till närmsta 

tätort genom att ange lagret med våtmarker som input feature och tätortsskiktet som output 

feature. Det Near gör är att den beräknar kortaste vägen mellan ett objekt och ett annat objekt. 

Objekten kan vara dels linjer och punkter, men också polygoner. Det går att använda olika 

objekt som indata och utdata.   

Utifrån avstånden som erhölls skapades sedan intervall där våtmarkerna samlades i varsin 

kategori beroende på närhet till tätort. Intervallen ordnades enligt: 0–0,5 km, >0,5–2 km, >2–5 

km, >5–10 km, >10–15 km, >15–20 km och slutligen >20 km. Därefter utformades ett 

cirkeldiagram över hur många våtmarker som hamnade i respektive intervall. För att ta reda 

på i vilket län våtmarkerna låg användes koordinatfil ”Län, kommuner, FA-regioner och LA-

regioner” från SCB, där endast kartskiktet med län nyttjades (SCB). I detta lager placerades 

våtmarkernas koordinater som förstorades till cirklar för att synas i kartan. Varje intervall 

representerade en viss färg, där koordinaterna erhöll den färg inom vars intervall våtmarken 

hamnat i. 

Vidare analyserades också om våtmarkerna låg uppströms eller nedströms den närmaste 

tätorten. Detta gjordes genom att ladda hem kartskikt från svenskt vattenarkiv på SMHIs 

hemsida. De hydrografiska kartprodukterna, som laddades hem som shapefiler från SMHI var 

”Delavrinningsområden SVAR 2016”, ”Vattenytor SVAR 2016” och ”Vattendragslinjer 

SVAR 2016” (SMHI 2019). Kartskiktet med delavinningsområden är uppdelade i 53 760 

avrinningsområden. För att skilja områdena ifrån varandra har varje delavrinningsområde ett 

identitetsnummer som kallas AROID. Ett avrinningsområde definieras som det område 

uppströms den punkt i ett vattendrag vars utlopp all ytavrinning i området når (SMHI 2020).  

Det andra kartskiktet med vattenytor innehåller bland annat sjöar, öar och större vattendrag. 

Likt delavrinningsområdena består kartskiktet med vattenytor av polygoner. Skiktet innehåller 

bland annat sjöar, öar och större vattendrag. Mindre vattendragen finns med i kartskiktet med 

vattendragslinjer.  

Med hjälp av de tre skikten gjordes en bedömning av våtmarkernas läge (i tätort, nedströms 

eller uppströms tätort) till närmsta tätort. I Excel skapades en tabell med tre kategorier; 

våtmarker vars koordinater som låg i tätort, låg uppströms alternativt nedströms närmsta 

tätort. En del av våtmarkerna gick inte att kategorisera på grund av att de befann sig utanför 

närmsta tätorts avrinningsområde och hamnade därför i en grupp för sig. I övrigt placerades 

de som inte gick att bedöma med hjälp av kartskikten i klassen ”data saknas”. En del av 

våtmarkerna gick direkt att bedöma utifrån delavrinningområdet och dess vattendragslinjer (se 

figur 1), medan andra bedömdes med hjälp av verktyget identify. Detta verktyg visar 

information om det objektet som klickas på i GIS. Identify användes i de närliggande 

delavrinningsområdena för att identifiera om dessa låg nedströms eller uppströms ett 

referensområde. Liksom identitetsnumret som beskrivits längre upp i denna rapport har även 

varje delavrinningsområde en identitet för att beskriva vilket delavrinningsområde som ligger 

nedströms. Detta nummer anges som OMRID_NED. Det område som våtmarken befann sig i 

sattes som referensområde och med Identify studerades närliggande delavrinningsområden. 

De områden med referensområdets identitetsnummer i attributet för OMRID_NED kunde då 

konstateras ligga uppströms referensområdet. På det viset kunde en kartläggning av 

våtmarkens placering i förhållande till tätorten i landskapet göras.    

 



 

Figur 1: Karta över våtmark i Västra Götaland och dess placering i förhållande till närmsta 

tätort Vänersborg. Våtmarken ligger uppströms Vänersborg i avrinningsområdet. Källa: 

(SMHI 2019) och (SCB).   



3 Resultat 
Figur 2 visar att 21 stycken av våtmarkerna ligger på ett avstånd 0 km till 0,5 km från närmsta 

tätort, medan sju ligger inom avståndet från 0,5 km till 2 km. Slås två intervall ihop så hamnar 

19 stycken våtmarker inom ett avstånd 2 km till 10 km bort och resterande fyra ligger över 10 

km bort från närmsta tätort. 

 

Figur 2: De olika avståndsintervallen från närmsta tätort för de 51 stycken våtmarkerna från 

13 län.  
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I figur 3 syns spridningen av våtmarkernas avstånd till närmsta tätort. I Gävleborg och på 

Öland är medelavståndet längre än i övriga län. I Skåne ligger ett flertal våtmarker inom 5 km 

avstånd till närmsta tätort. I övrigt är 92 % av våtmarkerna placerade inom ett avstånd 10 km 

bort. 

 

Figur 3: Karta över de 13 länens 51 våtmarkernas avstånd till närmsta tätort. Källa: (SCB) 

  



Tabell 1 visar att 12 stycken av våtmarkerna ligger i tätort. 13 stycken av våtmarkerna ligger 

uppströms närmsta tätort, medan fyra ligger nedströms. Fem ligger utanför tätortens 

avrinningsområde och 17 stycken går inte att karaktärisera med befintlig information. Av de 

som kategoriserats i tätort, uppströms tätort och nedströms tätort är det 41% i tätort, 45 % 

uppströms och 14 % nedströms närmsta tätort.  

Tabell 1: Våtmarkens placering i förhållande till närmsta tätort: I tätort; uppströms tätort; 

nedströms tätort; utanför tätorts avrinningsområde. I vissa fall saknas data. Finns också en 

kolumn med kommenterar om våtmarken och en med syfte/önskad funktion.  

ID Plats (stad/ 

kommun/ län) 

I 

tätort  

Upp-

ströms 

tätort  

Ned-

ströms 

tätort  

Utanför 

tätorts 

avr.omr 

Saknas 

data 

Kommentar Syfte/ 

önskad funktion 

13 Jönköping län X         Ligger i tätort Nässjö Återhållande av 

vattenflöden i landskapet 

(vattenhushållning), 

grundvattenbildning 

21 Stockholm X         Ligger i tätort Norrtälje Vattenhushållning, 

grundvattenbildning 

25 Skåne X         Ligger i tätort Malmö Minskad risk för 

översvämning, 

näringsretention, biologisk 

mångfald 

28 Kronobergs län X         Ligger i tätort Alvesta Flödesutjämning, 

rekreation 

34 Jönköpings län X         Ligger i tätort Nässjö Flödesutjämning 

35 Bollnäs X         Ligger i tätort Bollnäs  Vattenhushållning 

37 Kalmar län X         Direkt anslutning till 

tätort Torsås 

Vattenhushållning, 

grundvattenbildning, 

biologisk mångfald 

44 Västra götaland X         Ligger i tätort Strömstad  Flödesutjämning (bromsa 

flöden nedströms) 

45 Örebro län X         Ligger i tätort Kumla  Minskad översvämningrisk 

(buffert vid 

översvämningar) 

46 Uppsala X         Ligger i tätort Enköping Fördröjning av högflöden 

26 Östergötland X         Ligger i tätort Borensberg  Vattenhushållning 

36 Öland X         Ligger i tätort Borgholm Vattenhushållning, 

grundvattenbildning, 

minskad 

översvämningsrisk 

31 Kalmar län   X       Anslutning till tätort 

Torsås, uppströms tätort 

Utjämning av flöden 

30 Uppsala Län   X       Anslutning till tätort 

Öregrund, uppströms 

tätort  

Vattenhushållning, 

grundvattenbildning 

1 Helsingborg   X       Uppströms tätort  Flödesutjämning, 

bevattning, 

näringsretention, biologisk 

mångfald 

39 Örebro   X       Uppströms tätort  Minskad 

översvämningsrisk, 

vattenrening 

4 Helsingborg   X       Uppströms tätort  Flödesutjämning, 

näringsretention, biologisk 

mångfald 

43 Skåne   X       Uppströms tätort  Fördröjning av flöden, 

näringsrening 

22 Uppsala   X       Uppströms tätort Vattenhushållning, 

grundvattenbildning 



ID Plats (stad/ 

kommun/ län) 

I 

tätort  

Upp-

ströms 

tätort  

Ned-

ströms 

tätort  

Utanför 

tätorts 

avr.omr 

Saknas 

data 

Kommentar Syfte/ 

önskad funktion 

42 Västra götaland   X       Uppströms tätort  Fördröjning och utjämning 

av flöden, minskad 

översvämningsrisk, 

grundvattenbildning 

32 Östergötland   X       Uppströms tätort  Minskad 

översvämningsrisk  

49 Södermanlands 

län 

  X       Uppströms tätort  Vattenhushållning, 

biologisk mångfald 

18 Stockholms län   X       Ej i samma 

delavrinningsområde, 

uppströms tätort 

Flödesutjämning, 

vattenrening, biologisk 

mångfald 

19 Bollnäs   X       Ej i samma 

delavrinningsområde, 

uppströms tätort i 

anslutning till Voxsjön  

Vattenhushållning 

38 Uppsala   X       Ej i samma 

delavrinningsområde, 

uppströms tätort  

Vattenhushållning, 

grundvattenbildning 

23 Stockholms län     X     Nedströms tätort  Vattenhushållning 

3 Helsingborg     X     Nedströms tätort Flödesutjämning, 

näringsretention, biologisk 

mångfald 

5 Helsingborg     X     Nedströms tätort Flödesutjämning, 

näringsretention, biologisk 

mångfald 

6 Helsingborg     X     Nedströms tätort Flödesutjämning, 

näringsretention, biologisk 

mångfald 

8 Västmanland       X   Ej i samma 

avrinningsområde, varken 

nedströms eller uppströms 

tätort  

Flödesutjämning, 

grundvattenbildning 

47 Gävleborgs län       X   Ej i samma 

avrinningsområde, varken 

nedströms eller uppströms 

tätort  

Minskad 

översvämningsrisk, 

flödesutjämning 

11 Gävleborg       X   Ej i samma 

avrinningsområde, varken 

nedströms eller uppströms 

tätort  

Biologisk mångfald, 

vattenmagasinering 

9 Gävleborg       X   Ej i samma 

avrinningsområde, varken 

nedströms eller uppströms 

tätort  

Biologisk mångfald, 

vattenmagasinering 

10 Gävleborg       X   Ej i samma 

avrinningsområde, varken 

nedströms eller uppströms 

tätort  

Biologisk mångfald, 

vattenmagasinering 

17 Jönköping län         X Ej i samma 

delavrinningsområde  

Återhållande av 

vattenfköden i landskapet 

(vattenhushållning), 

grundvattenbildning 

16 Jönköping län         X Anslutning till tätort 

Ekenässjön 

Återhållande av 

vattenfköden i landskapet 

(vattenhushållning), 

grundvattenbildning 

14 Jönköping län         X Anslutning till tätort Bor Återhållande av 

vattenfköden i landskapet 

(vattenhushållning), 

grundvattenbildning 

40 Kalmar län         X Anslutning till tätort 

Mönsterås  

Buffring av låg och 

högflöden 



ID Plats (stad/ 

kommun/ län) 

I 

tätort  

Upp-

ströms 

tätort  

Ned-

ströms 

tätort  

Utanför 

tätorts 

avr.omr 

Saknas 

data 

Kommentar Syfte/ 

önskad funktion 

7 Helsingborg         X Ej i samma 

delavrinningsområde  

Flödesutjämning, 

dagvattenmagasin, 

näringsretention, biologisk 

mångfald 

24 Malmö         X Ej i samma 

delavrinningsområde 

vattenrening, 

flödesutjämning, ökad 

biologisk mångfald och 

rekreationsvärden 

27 Stockholms län         X Ej i samma 

delavrinningsområde 

Flödesutjämning 

2 Helsingborg         X Ej i samma 

delavrinningsområde 

Flödesutjämning, 

näringsretention, biologisk 

mångfald 

20 Södermanlands 

län 

        X Ej i samma 

delavrinningsområde 

Vattenhushållning, 

vattenrening 

33 Östergötland         X I samma 

delavrinningsområde 

Vattenhushållning, 

grundvattenbildning 

15 Jönköping län         X Ej i samma 

delavrinningområde 

Återhållande av 

vattenfköden i landskapet 

(vattenhushållning) 

12 Gävleborg         X Ej i samma 

delavrinningsområde  

Återställa hydrologin i 

sumpskogen för att gynna 

arter, och kanske 

framförallt lövträden 

genom att ”dränka” 

granarna. 

52 Öland         X Ej i samma 

delavrinningsområde  

Minskad 

översvämningsrisk, 

återskapa naturlig 

vatteregim i utdikad 

våtmark 

50 Öland         X Ej i samma 

delavrinningsområde  

Minskad 

översvämningsrisk, 

återskapa naturlig 

vatteregim i utdikad 

våtmark 

53 Öland         X Ej i samma 

delavrinningsområde  

Minskad 

översvämningsrisk, 

återskapa naturlig 

vatteregim i utdikad 

våtmark 

48 Östergötlands 

län  

        X Ej i samma 

delavrinningsområde  

Ökad förmåga för 

vattenhushållning och 

näringsrening 

51 Öland         X Ej i samma 

delavrinningsområde 

Minskad 

översvämningsrisk, 

återskapa naturlig 

vatteregim i utdikad 

våtmark 

  Summering 12 13 4 5 17     

  Procent  41% 45% 14%         

 

  



4 Diskussion 
Omkring 55 % (28 av 51), dvs över hälften av de erhållna våtmarkerna ligger inom avståndet 

0–2 km från närmsta tätort, se figur 2. Dessa är sin tur relativt utspridda över de län som varit 

med i studien. Av 28 är det 12 stycken som ligger i en tätort, där flera har i syfte att jämna ut 

flöden, vattenhushållning och några enstaka att minska översvämningsrisken och 

grundvattenbildning.  

Vilken av nyttorna som har störts betydelse för samhället i respektive tätort kräver en vidare 

analys. Däremot tyder resultaten på att det planeras och anläggs många våtmarker i Skåne och 

också i närheten av större städer såsom Malmö och Helsingborg. Precis utanför dessa städer 

ligger stora åkermarker där markavvattningen är stor, och i och med bristen på våtmarker ser 

det ut som att det finns ett särskilt fokus bland myndigheter och markägare att konstruera 

våtmarker för att hushålla med vatten.  

De flesta våtmarkerna (92 %) finns ändå inom ett avstånd 10 km från närmsta tätort. Av de 

som ligger längre än 10 km bort ligger tre i Gävleborgs län, medan en ligger på Öland, se 

figur 3. En anledning till att avståndet är större till närmsta tätort för våtmarkerna i Gävleborg 

skulle kunna vara för att de är placerade i områden där det inte är lika tättbefolkat. När det 

gäller Öland i sammanhanget skulle en förklaring kunna vara att tätorterna på Öland inte är 

lika utspridda som i övriga län. En annan kanske troligare förklaring skulle kunna vara att 

platsen valts av den anledning att den är lämplig för infiltration som skulle kunna öka 

grundvattenbildningen för de småorter som finns i närheten.   

Tittar man på placeringen av våtmarkerna utifrån om de ligger i tätort, uppströms eller 

nedströms närmsta tätort hamnar 41 % i tätort (12 av 29), medan 45 % ligger uppströms 

närmsta tätort (13 av 29) och slutligen runt 14 % nedströms närmsta tätort, se tabell 1. Det 

verkar därmed vara vanligare att placera våtmarker uppströms tätorter än nedströms, och även 

i tätorter. Att de flesta våtmarkerna är placerade i eller uppströms tätort kan bero på att de har 

en större sannolikhet att påverka tätorten, till exempel genom att jämna ut flöde och minska 

översvämningar. För fem av våtmarkerna (ID 8, 9, 10, 11, 47) observerades att våtmarkerna 

låg utanför närmsta tätortens tillrinningsområde och därmed verkar det osannolikt att de 

skulle kunna ha någon påverkan på tätorten i fråga.   

4.1 Osäkerhetsanalys 
Analysen har utgått från våtmarkernas koordinater och inte tagit hänsyn till att våtmarkerna 

har en area. Metoden har endast utgått från närmsta tätort och inte tittat på om det finns fler 

tätorter i närheten. I rapporten har närmsta avstånd till tätort beräknats, och därmed kan 

längden för de vattendrag som binder ihop våtmarkerna och tätorterna vara annorlunda.  

4 Slutsats  
Våtmarkers avstånd i förhållande till tätort varierar mycket. Däremot hittas de flesta 

våtmarker inom ett avstånd på 10 km till närmsta tätort. Av de våtmarker vars koordinater inte 

var placerade i tätort låg övervägande delen av dem uppströms närmsta tätort.     
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Metod 

Topografidata (GSD-Höjddata, grid 50+ nh, nya nationella höjdmodellen från laserdata) 

hämtades från Lantmäteriets öppna geodata (Lantmäteriet 2020a) och 

delavrinningsområdesdata laddades ned från SMHI:s dataportal Svenskt Vattenarkiv (SMHI 

2019). Topografidatan angavs i Normaal Amsterdam Peil (NAP) och inte som meter över 

havet (Lantmäteriet 2020b). NAP är ett höjdmått som utgår från en referenspunkt där 0 meter 

ungefärligt motsvarar Nordsjöns medelhavsnivå (Rijkswaterstaat 2020). Vattennivån kan 

ändras både på kort och lång sikt och NAP-måttet är taget från en lokal bukt vid högvatten 

sommartid (Atlas Obscura 2019). Eftersom det i denna analys inte var nödvändigt med 

numeriska höjdmått gjordes ingen konvertering av höjdvärdena, utan relativa mått togs fram 

genom att beräkna differenser som absolutbelopp.    

Topografidatan var indelad i flera raster i form av kvadrater i samma storlek som täckte hela 

Sveriges yta. Rutorna visade höjd enligt en färgskala där vitt motsvarade högsta höjden i 

rutan och svart motsvarade lägsta höjden i rutan, men eftersom de olika rutorna hade olika 

min- och maxhöjd blev intervallen olika i färgkodningen. Detta gjorde att det inte blev 

enhetligt och rutornas gränser syntes tydligt. Dessutom motsvarade varje ruta en egen fil.  

För att lösa detta genomfördes följande steg i ArcMap så att Mosaic to New Raster kunde 

användas: Alla lager, i form av alla raster, markerades i Table of Contents. Därefter öppnades 

ArcToolbox och följande steg valdes: Data Management Tools → Raster → Raster Dataset 

→ Mosaic to New Raster. Detta ledde till att ett fönster öppnades. Alla markerade raster 

drogs sedan till sektionen med flera rader under Input Rasters. En Output Location valdes och 

det nya datasetets namn skrevs in under Raster Dataset Name with Extension 

(topografi_swe). Spatial Reference for Raster sattes till SWEREF99 (Geographic Coordinate 

Systems → Europe → SWEREF99) och Pixel Type till 32_BIT_FLOAT efter att ha klickat 

på ett raster för att stämma av pixeltypen i fönstret som dyker upp. Cellsize lämnades tom, 

Number of Bands sattes till 1, Mosaic Operator till SUM samt Mosaic Colormap Mode till 

MATCH. Knappen OK klickades i för hela fönstret och processen startade. En nytt lager 

(topografi_swe) skapades där alla raster hade sammanfogats och färgintervallen hade 

matchats.  

De aktuella våtmarkernas koordinater fördes in i GIS från den, speciellt för projektet, 

framtagna våtmarkssammanställningen. För respektive delavrinningsområde extraherades 

information om min-, max- respektive medelhöjd med hjälp av GIS-verktyget Zonal Statistics 

as Table* (ArcToolbox → Spatial Analyst Tools → Zonal → Zonal Statistics as Table). 

Valen som gjordes i fönstret var: Input raster or feature zone data: Delavrinningsområden, 

Zone field: FID, Input value raster: Topografi_SWE, ibockad “Ignore NoData in 

Calculations” samt Statistics type: ALL. Därefter togs höjden för samtliga våtmarker fram 

med samma verktyg, med den enda skillnaden att vatmarker fylldes i under Input raster or 

feature zone data. Även ID-nummer och area på delavrinningsområdena och våtmarkerna 

samt intervall, standardavvikelse och summa för topografifördelningen i 

delavrinningsområdena inkluderades i analysen. Alla resultat exporterades till Excel med 

hjälp av verktyget Table to Excel (ArcToolbox → Conversion Tools → Excel → Table to 

Excel).  

För att tydligt på kartan kunna se vilket delavrinningsområde en våtmark tillhörde matchades 

delavrinningsområde och våtmark med hjälp av Select by location. Valen som gjordes i det 

öppnade fönstret var: Target layer: Delavrinningsområden, Source layer: vatmarker, Spatial 

selection method for target layer feature(s): Contain the source layer feature → OK. De 



framtagna delavrinningsområdena sparades som ett lager (akt_dao) och exporterades till 

Excel med hjälp av verktyget Table to Excel (akt_dao). 49 st delavrinningsområden erhölls 

för de 53 st våtmarkerna.  

Genom att använda Identify kunde ur kartan avläsas vilka våtmarker som hörde ihop med 

vilka delavrinningsområden och Zonal Statistics för våtmarkerna respektive 

delavrinningsområdena matchades och lades in i samma Excel-ark. I denna etapp uteslöts två 

av de 53 våtmarkerna ur analysen på grund av otillräcklig information. I Excel utfördes 

ytterligare analyser på den sammanställda topografistatistiken från ArcMap för att kunna 

avgöra våtmarkernas höjdläge relativt de motsvarande delavrinningsområdenas min-, max- 

respektive medelhöjd. Detta gjordes genom att beräkna skillnader mellan 

delavrinningsområdenas min-, max- respektive medelhöjd och våtmarkens höjd. Antalet 

våtmarker som låg närmare minhöjden än maxhöjden noterades och en andel av det totala 

antalet våtmarker beräknades för att kunna visualisera resultatet med ett cirkeldiagram. 

Avståndet mellan respektive våtmark och dess delavrinningsområdes min-höjd beräknades 

också som en andel av delavrinningsområdets totala höjdskillnad, eller intervall, för att kunna 

se hur nära våtmarkerna låg min-höjderna, relativt sett.      

 

  



Resultat 

En majoritet av våtmarkerna, nämligen 43 av totalt 51 stycken, låg närmare 

delavrinningsområdets min-höjd än max-höjd. Detta motsvarade cirka 84 % av våtmarkerna.  

 
Figur 1: Fördelningen av hur våtmarkerna ligger i förhållande till min- och max-höjd i sina 

respektive delavrinningsområden. 

Den största andelen av våtmarkerna låg på ett avstånd till min-höjden som sett till 

delavrinningsområdets totala höjdintervall utgjorde mindre än 30 %, varav de flesta utgjorde 

under 10 % av höjdskillnaden.   

 
Figur 2: Fördelningen av våtmarkernas avstånd till min-höjden som andel av respektive 

delavrinningsområdes totala höjdskillnad.   



 

Diskussion 

Utifrån den bakgrund som samlades in under förstudien var det att vänta sig att de flesta av 

våtmarkerna skulle vara lokaliserade långt ned, topografiskt sett, i landskapet eftersom vatten 

rinner nedåt och ofta återfinns vid lågpunkter.   

Antagandet inför denna analys var att våtmarkerna generellt skulle ligga närmare min-höjden 

eftersom detta tros innebära att de ligger nedströms i avrinningsområdena, närmare utloppet. 

Detta är en ganska grov generalisering. Om det hade varit praktiskt och tidsmässigt möjligt 

hade det varit bättre att gå in och titta på varje delavrinningsområde för sig lite mer i detalj, 

för att utvärdera topografin närmare och identifiera inlopp och utlopp respektive våtmarkens 

avstånd till dessa.  Trots att en våtmark ligger närmare max-höjd än min-höjd kan den ligga i 

terräng som är gynnsam för en våtmark, såsom i en sänka eller dal där marken är plan. 

Eftersom ändringar i topografin inte är regelbundna är det inte rimligt att anta att topografin 

var normalfördelad i delavrinningsområdena. De medelvärden och standardavvikelser som 

erhölls med Zonal Statistics säger med andra ord troligtvis inte så mycket. Analysen tillät 

dock inte framtagandet av median och kvartiler, som kanske hade varit mer beskrivande och 

intressant att titta på. Av denna anledning jämfördes våtmarkernas läge i avrinningsområdena 

enbart med min- och max-höjderna, vilket är en förenkling som inte ger en lika tydlig bild av 

förhållandena i terrängen.   

Därutöver gjordes antagandet att en våtmarks olika delar inte ligger på olika höjd eftersom 

det troligtvis skulle försvåra ansamlandet av vatten. I och med detta behandlades våtmarkerna 

bara som punktdata, i form av givna koordinater, så att enbart ett höjdmått erhölls. Hade 

våtmarkerna istället lagts in som areor i GIS hade man eventuellt kunnat analysera hur plan 

marken kring våtmarken var genom att notera flera höjdmått. Detta ansågs dock inte vara 

nödvändigt eller intressant för analysen.    
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effekter av våtmarker på vattenflöden och grundvattennivåer. Detta gjordes genom att i 
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med att studera data för dessa våtmarker och mätstationer. Slutligen valdes ett antal 

områden ut till att göra analys på och till dessa valdes även referensområden.
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Utredning om förutsättningar för hydrologisk analys 

1 Inledning 
Syftet med denna utredning är att svara på huruvida det är möjligt att undersöka de 

hydrologiska effekterna av anlagda eller restaurerade våtmarker. För att göra detta har det 

undersökts om det finns avrinningsområden med både våtmarker och antingen grundvatten- 

eller vattenflödesmätstationer. 

2 Våtmarksurval 

Första steget för att kunna göra en hydrologisk analys var att välja ut de 

delavrinningsområden där både våtmarker och antingen grundvatten- eller 

vattenflödesmätstationer förekom. Våtmarkerna som låg till grund för denna undersökning var 

en kombination av våtmarker från SMHI:s våtmarksdatabas (SMHI 2017) och våtmarker som 

samlats in genom kontakt med Helsingborgs stad (se Bilaga X). SMHI:s våtmarksdatabas 

lagrar anlagda och restaurerade våtmarker och fokuserar på de våtmarker som har huvudsyftet 

närsaltsreduktion. Databasen innehåller våtmarker från hela Sverige, men är inte fullständig 

(SMHI 2017). Det existerar därmed våtmarker som inte är med i denna analys. Bland 

våtmarkerna från SMHI:s databas fanns inga med ett tydligt hydrologiskt huvudsyfte. Det 

ansågs dock vara intressant att studera hydrologiska effekter av även andra typer av 

våtmarker, vilket var anledningen till att denna databas användes. 

Från SMHI:s våtmarksdatabas valdes de våtmarker som anlagts mellan 2010 och 1970 ut. 

Resterande våtmarker togs bort och användes ej i analysen, detta då det med stor sannolikhet 

inte skulle gå att hitta relevanta mätdata för längre tidsperioder både före och efter dessa 

våtmarker anlagts, vilket var ett krav för att analysen skulle kunna genomföras. Utöver det 

togs även alla våtmarker utan koordinater bort. Efter detta urval återstod 1523 våtmarker i 

SMHI:s databas.  

Våtmarkerna från Helsingborg är alla anlagda av hydrologiska syften. Anledningen till att 

endast dessa våtmarker används från de som samlats in under projektet är att dessa är de enda 

våtmarker som anlagts innan 2010. Våtmarkerna från Helsingborg var 8 stycken, vilket 

resulterade i att totalt 1531 våtmarker analyserades i denna undersökning. En sammanlagd 

GIS-fil med punkter för alla dessa våtmarker skapades. 

3 Data som används och urval av mätstationer 

3.1 Vattenflödesstationer 
För denna analys användes våtmarkerna som beskrivits tidigare i rapporten tillsammans med 

polygoner för Sveriges delavrinningsområden och polygoner för vattenytor och 

vattenflödeslinjer från SMHI:s vattenarkiv (SMHI 2019), samt en shape-fil med punkter för 

SMHI:s vattenföringsstationer. Bland dessa vattenföringsstationer ingick endast de 

mätstationer som var dela av det nationella hydrologiska grundnätet och ägdes av SMHI eller 

där SMHI ansvarar för avbörsningssambandet. Utöver detta ingår 110 externt ägda 

mätstationer i grundnätet (SMHI 2018). Dessa utelämnas ur analysen då koordinaterna skulle 

behöva plockas ut för hand fört att kunna använda dem, vilket ansågs för tidskrävande.  
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3.2 Grundvattenstationer 

För denna analys användes samma våtmarker och delavrinningsområden som beskrivits innan 

tillsammans med koordinater för grundvattenobservationsrör från SGU (SGU 2019). Bland 

dessa grundvatten-mätstationer togs de utan koordinater bort, lika väl som de med mätningar 

som började efter 2000 eller slutade innan 2015. Efter detta urval återstod 335 mätstationer. 

Utöver detta användes även en topografisk karta i form av raster över Sverige från 

lantmäteriet (Lantmäteriet 2020). 

4 Metod 

4.1 Vattenflödesstationer 

All data lästes in i ArcMap. För att hitta avrinningsområden som hade både 

vattenföringsstationer och våtmarker användes funktionen Select By Location i två steg. Först 

valdes de delavrinningsområden ut som innehöll minst en mätstation genom att använda 

lagret med avrinningsområdena som Target layer och lagret med koordinaterna för 

mätstationerna som Source layer. Ett nytt lager skapades för dessa områden genom 

funktionen Create Layer From Selected Feaure. Bland detta urval av områden valdes sedan, 

med samma metod som innan, de områden som innehöll minst en våtmark, vilka exporterades 

till ett nytt lager. På detta vis valdes alla delavrinningsområden med både minst en mätstation 

och minst en våtmark ut. Dessa områden kallas fortsättningsvis ”analysområden”. Sedan 

avgjordes avståndet mellan våtmarkerna och deras närmaste belägna mätstation genom att 

använda verktyget Near. 

Från alla dessa mätstationer, våtmarker och analysområden togs information fram med hjälp 

av Identify. För avrinningsområdena var denna information avrinningsområdets namn, 

AROID (identifikationsnumret för våtmarken) och area. För mätstationerna togs stationsnamn 

samt -nummer fram. För våtmarkerna utlästes area, anläggningsår och avstånd till närmaste 

mätstation. Med hjälp av de olika areorna beräknades det sedan hur stor del av 

avrinningsområdets area tillhörande våtmarker utgjorde.  

Med hjälp av GIS-skiktet med vattenytor och en baskarta med satellitbilder undersöktes det 

även om det fanns sjöar i de olika analysområdena och deras angränsande avrinningsområden 

och med hjälp av flödeslinjerna avgjordes det huruvida mätstationerna låg nedströms 

våtmarkerna. 

Till sist valdes referensområden ut till de analysområden vars mätstationer ej låg i direkt 

anslutning till sjöar. Referensområdena valdes till närbelägna, ofta anslutande, 

delavrinningsområden med mätstationer, med en storlek så nära analysområdets som möjligt. 

Om ett sådant område ej kunde hittas sållades det analysområdet bort. För referensområdena 

och dess mätstationer noterades samma information som för analysområdena. 

4.2 Grundvattenstationer 

Den topografiska kartan över Sverige samanställdes från flera rasterfiler till en rikstäckande 

fil på samma sätt som beskrivits i metoden för analys av våtmarkers läge i avrinningsområdet. 

Koordinater för mätstationerna laddades ner länsvis som CSV-filer och sammanställdes i ett 

Excel-ark som sedan lästes in i ArcMap och representerades som punkter med hjälp av 

funktionen ”Display XY Data”. Resterande data lästes in och sedan identifierades de 

avrinningsområden med både våtmarker och mätstationer med samma metod som för 

flödesmätningarna. Avståndet mellan våtmark och närmaste mätstation bestämdes också på 
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samma sätt. I detta fall förekom det att det fanns flera grundvattenobservationsrör i ett och 

samma avrinningsområde, i dessa fall valdes det observationsrör som var närmast 

våtmarkerna och resten ignorerades.  

För att bestämma höjdläget för våtmarker och mätstationer användes verktyget Add Surface 

Information med våtmarkerna respektive mätstationerna som Input Feature Class och den 

topografiska kartan som Input Surface.  

På samma sätt som innan användes sedan Identify för att ta fram relevant information. För 

avrinningsområdena var detta, som innan, avrinningsområdets namn, AROID och area. För 

grundvattenmätstationerna noterades stations-ID, stationsnamn, platsens höjd över havet och 

när mätningar började respektive avlutades på platsen. För våtmarkerna utlästes area, 

anläggningsår, höjd över havet samt avstånd till närmaste mätstation. Lik innan beräknades 

hur stor del av avrinningsområdets area tillhörande våtmarker utgjorde. 

På samma sätt som med flödesstationer undersöktes sjöar i områdena och referensområden 

hittades till de områden som ansågs mest lämpade för analys. De områden som sållades bort 

var de där det fanns en stor sjö i området, eller om mätstationen låg ovanför våtmarken i höjd.  

5 Resultat  

5.1 Vattenflödesstationer 
Bland Sveriges delavrinningsområden fanns det fem områden med både våtmarker och 

mätstationer om man utgår från de data-set som använts. Dessa områden hittas alla söder om 

Stockholm (se Figur 1). Den sammanställda datan för områdena hittas i Tabell 1. 

 

Figur 1. a) Karta över de avrinningsområden där både mätstationer för vattenflöde och våtmarker finns. 

              b) Karta över de avrinningsområden där både mätstationer för grundvatten och våtmarker finns.
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Tabell 1. Sammanställning av den data som togs fram för avrinningsområden, flödesmätstationer och våtmarker. Avrinningsområdena är 

numrerade från söder till norr. Vissa avrinningsområden hade flera våtmarker, i dessa fall är de också ordnande från söder till norr förutom för 

avrinningsområde 5 där de är ordnade från öst till väst.  Med ”andel av avrinningsområde [%]” avses andelen våtmarkens area utgör av 

avrinningsområdets area. 

Avrinningsområde Mätstation Våtmark 

Nr AROID Namn Area [km2] Namn 

Stations-

nummer 

Började 

mäta 

Area 

[ha] 

Andel av 

avrinningsområde [%] 

Anläggnings

-år 

Avstånd till närmaste 

mätstation [m] 

1 

615591-

133818   Vid mätstation 12,3 Svedala 1879 1964 2,5 0,203 2008 3767 

2 

617590-

136174 Utloppet av Vombsjön 39,0 Vombsjön 2018 1969 17,3 0,443 2009 4885 

              0,8 0,020 2008 5520 

3 

624157-

131915 Ovan Kägleån 45,5 Ärrarp 2325 1982 3,9 0,085 2009 7988 

4 

642512-

129848 Utloppet av Mjörn 155,7 Solveden 887 1898 2,7 0,018 2010 8239 

              4,0 0,026 2010 9119 

 5 

647514-

134668 Ovan Dofsan 76,5 Attorp 2371 1985 0,2 0,002 2009 6444 

              0,6 0,008 2009 7270 

              1,0 0,012 2009 10 233 

              0,4 0,005 2009 11 011 
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Från Tabell 1 går det att utläsa att det minsta avståndet som kunde uppmätas mellan en 

våtmark och dess närmaste mätstation var över 3,5 km. Det går också att se att ingen våtmark 

till ytan utgör mer än 0,4 % av avrinningsområdet den tillhör. 

När vattenföringsstationernas läge undersöktes noterades det att samtliga stationer 

lågnedströms respektive våtmark, men att två av stationerna, Solveden och Vombsjön, låg i 

mynningen av sjöar så dessa sållades bort för analys. Område 3 sållades också bort då det 

saknade ett lämpligt referensområde. För att se de områden som valdes ut och deras 

referensområden, se Tabell 1 i Bilaga 1. 

 

5.2 Grundvattenstationer 
Baserat på den data som använts hittades nio avrinningsområden som hade både minst en 

anlagd våtmark och en mätstation för grundvatten. Likt situationen för vattenföring ligger alla 

dessa områden i södra Sverige (se Figur 1). Den sammanställda datan för områdena hittas i 

Tabell 2. 

Bland dessa delavrinningsområden var minsta avståndet mellan en våtmark och en 

grundvattenmätstation strax över en kilometer, och ingen våtmark utgjorde till ytan mer än 

0,1 % av dess avrinningsområde. Ur Tabell 2 går det även att utläsa att för avrinningsområde 

nummer 3, 4, 5, 6 och 9 låg grundvattenmätstationerna högre upp i terrängen än tillhörande 

våtmarker. Dessa områden sållades därmed bort för analys då detta tolkades som att det fanns 

en stor risk att mätstationerna låg uppströms våtmarkerna och därmed ej skulle påverkas av 

dem. Även område 2 valdes bort då mätstationen låg i nära anslutning till en sjö. För att se de 

områden som valdes ut och deras referensområden, se Tabell 2 i Bilaga 1. 
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Tabell 2. Sammanställning av den data som togs fram för avrinningsområden, grundvattenmätstationer och våtmarker. Avrinningsområden och 

våtmarker är ordnade från söder till norr. Med ”Andel av avrinningsområde [%]” avses andelen våtmarkens area utgör av avrinningsområdets 

area. Med ”höjd” avses höjd över havet och ”Avstånd” syftar på våtmarkens avstånd till närmaste grundvattenmätstation. 

Avrinningsområde Mätstation Våtmark 

Nr AROID Namn 

Area 

[km2] 

Stations 

ID Namn 

Började 

mäta 

Slutade 

mäta 

Höjd 

[m] 

Area 

[ha] 

Andel av 

avrinningsområde % 

Anläggnings-

år 

Höjd 

[m] 

Avstånd 

[m]  

1 

614749-

139871 

Rinner mot 

Sandhammaren-

Simrishamn 36,4 41_1 Sandhammaren_1 1970 - 3,9 2,25 0,062 2010 7,5 3454 

                  2,25 0,062 2010 16,0 3791 

2 

616101-

133898 

Utloppet av 

Yddingesjön 19,4 44_3 Bökeberg 1974 - 44,9 0,34 0,018 2010 47,3 3511 

3 

627714-

565564 Mynnar i Ljungbyån 54,2 6_26 Kalmar_26 1957 - 54,7 5,8 0,107 1998 11,1 7464 

                  0,1 0,002 2000 32,2 4767 

                  6,4 0,118 2001 11,6 7527 

4 

635188-

157507 

Rinner mot N Ölands 

kustvatten 31,3 7_3 Böda_3 1968 2016 16,7 1 0,032 2005 9,8 1286 

5 

634987-

165364 Nedlagd mätstation 66,8 8_4 Hemse_4 1986 - 21,8 1,04 0,016 2010 19,7 4266 

                  1,03 0,015 2010 19,6 4146 

6 

637160-

164825 Förgrening 88,0 10_1 Isums_1 1967 - 34,7 1 0,011 2008 32,5 2379 

                  0,29 0,003 2008 32,8 2037 

                  1 0,011 2008 33,3 2059 

7 

647721-

145784 Ovan 647682-146138 30,0 60_11 Motala_11 1975 - 82,9 1,6 0,053 2008 91,9 3204 

                  0,47 0,016 2008 97,5 3394 

8 

648137-

145885 Mynnar i Skenaån 29,0 60_32 Motala_32 1975 - 

107,

1 2,11 0,073 2008 108,9 1006 

9 

649286-

153362 Mynnar i havet 51,9 64_1 Vikbolandet_1 1975 - 32,5 2,93 0,056 2010 32,3 5020 
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6 Diskussion och slutsats 
En osäkerhet i denna analys är faktumet att många anlagda och restaurerade våtmarker saknas 

i våtmarksdatabasen som använts. Det finns även fler vattenföringsstationer än de som 

använts i analysen. Sannolikheten är därmed ganska stor att det existerar fler områden där 

våtmarker överlappar med mätstationer. Det är även möjligt att vissa koordinater är fel vilket 

skulle resultera i följdfel i avstånds och höjdberäkningar. 

Baserat på endast faktumet att det finns delavrinningsområden med både våtmarker och 

mätstationer är det möjligt att en analys av våtmarkers hydrologiska effekter skulle kunna 

göras. Det urval som gjorts ökar förhoppningsvis sannolikheten att se en påverkan från 

våtmarkerna, men det är inte säkert att de områden som valts är de som är mest troliga att se 

effekter i. På grund av projektets tidsbegränsning har inte alla intressanta faktorer, så som 

storleken på vattendragen flödesstationerna mäter i, kunnat undersökas, och dessa kan ha en 

betydande vikt. Något annat som är osäkert är hur stor andel av ett avrinningsområden en 

våtmark bör vara för att det ska kunna gå att se resultat. Att de referensområden som valts ut 

är bra för syftet är inte heller säkert, då urvalet var mycket begränsat. 
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Bilaga 1: Utvalda områden 

Tabell 1. De områden som valts ut för vattenflödesanalysen och deras referensområden. Områdesnumren är samma som innan. 

 

Tabell 2. De områden som valts ut för grundvattensanalysen och deras referensområden. Områdesnumren är samma som innan. 

 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Arbetsrapport 

Dokumentkod 
W-20-80 / L-17 

Datum 
2020-05-20 

Ersätter 
 

 Författare 
Julia Tholander, Hanna Pierrau 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Hydrologisk analys av våtmarkers effekt på grundvattennivåer 

 

Sammanfattning 
I denna rapport analyserades huruvida några våtmarker tycktes ha någon effekt på 

grundvattennivåer. Detta gjordes genom att med hjälp av Excel  jämföra 

medelgrundvattennivåerna ett bestämt antal år innan respektive efter anläggning eller 

restaurering av en våtmark, samt för motsvarande perioder i ett referensområde. Även 

lådagram togs fram för att se variationerna i grundvattennivån. Resultaten visade att 

våtmarker möjligtvis har någon effekt på grundvattennivåerna, men då resultaten inte var 

entydiga är denna slutsats mycket osäker.  

 
 



Hydrologisk analys av våtmarkers effekt på 
grundvattennivåer 
1 Inledning 
Syftet med denna analys är att  analysera huruvida våtmarker tycks ha någon effekt på 
grundvattennivåerna och i så fall vad för effekt.  

 

2 Metod 
För de delavrinningsområden med våtmarker samt tillhörande referensområden som valts ut 
laddades tidsserier med grundvattennivåer ned. Utifrån hur många års data det fanns efter 
anläggning eller restaurering valdes data motsvarande lika många år ut för innan åtgärderna. 
Data från ett år innan respektive efter det angivna anläggnings- eller restaureringsåret 
inkluderades inte eftersom det inte fanns tydlig information om exakt när våtmarkerna började 
att anläggas eller restaureras och hur lång tid detta tog. Med hjälp av \emph{Data 
Analysis}-verktyget \emph{Descriptive Statistics} erhölls bland annat medelvärde, median 
och en rad statistiska parametrar för grundvattennivåerna innan respektive efter anläggning 
eller restaurering. Differenser mellan innan och efter beräknades för att se om nivåerna hade 
höjts eller sjunkit, samt hur mycket. Även lådagram togs fram för varje tidsserie med 
grundvattennivådata.  

 

3 Resultat  
Bilaga A.1 visar sammanställd data för de områden som analyserades. I samtliga områden var 
medelgrundvattennivån lägre under åren efter våtmarkerna anlagts än under åren innan. För 
två av områdena, 7 och 8, hade grundvattnet sjunkit mer i referensområdena än i områdena 
där våtmarkerna anlagts. För område 6 var fallet tvärtom (se Figur 1) 

1 
 



 

Figur 1 Genomsnittlig grundvattennivåändring vid jämförelse mellan lika många år innan som efter anläggning. 
Data för samma årtal som analysområdena analyserades för referensområdena. 

 

För två av analysområdena (1 och 8) hade spridningen av grundvattennivåerna minskat, 
medan det motsatta gäller för det tredje området (se Figur 2) 

 

 

Figur 2 Lådagram som visar median och spridning av grundvattennivåerna. 

 

Motsvarande lådagram för referensområdena finns i Bilaga A.2.. Alla resultat som Figur 1, 
Figur 2 och Bilaga A.2 bygger på finns i Bilaga A.3.  
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4 Diskussion 
Analysen visar att grundvattennivåerna har sjunkit i alla fallen, vilket skulle kunna vara en 
konsekvens av ett ändrat klimat. Det faktum att de sjunkit även där våtmarkerna finns behöver 
alltså inte nödvändigtvis vara en indikation på att våtmarker inte har någon effekt på 
grundvattennivåerna. Att nivåerna sjunkit mindre för områdena med våtmarker i två av fallen 
skulle exempelvis kunna vara ett tecken på våtmarkernas positiva inverkan på 
grundvattennivån. Att detta är fallet är dock mycket osäkert, då område 1 visar det motsatta. 
Om område 1 bara är en avvikelse eller ett faktiskt motbevis är oklart då så få områden har 
undersökts. Något annat som talar emot att denna förändring har med våtmarkerna att göra är 
att i alla tre fall är det område där grundvattennivån minskat mest också det område med 
störst area, oberoende om det fanns en våtmark eller inte. En annan möjlig förklaring är 
således att den skillnad som ses inte har något med våtmarkerna att göra, utan med själva 
områdena och hur de ser ut.  

För referensområdena är bredden på lådorna större ''efter'' än ''före'', vilket vilket tyder på en 
mer varierande grundvattennivå. I fallet med våtmarkerna är dock lådbredden mindre i två av 
fallen efter våtmarksanläggning vilket skulle kunna tyda på att våtmarker ger en jämnare 
grundvattennivå. Men då det tredje fallet (område 7) visar på det motsatta, samt att så få 
områden har undersökts är det inte alls säkert att det heller faktiskt har något med 
våtmarkerna att göra. 

 

5 Slutsatser  
Resultaten tydde på att det kan finnas en viss positiv effekt på grundvattennivåer. Från denna 
analys är det dock svårt att dra en generell slutsats om att några effekter av våtmarker på 
grundvattennivåer kan ses. Några orsaker till detta är dels att fler objekt krävs för att få 
pålitligare resultat, dels att resultaten var motsägelsefulla eller visade på ytterst små 
skillnader.  
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Appendix 
Bilaga A.1 Utvalda områden för grundvattennivåanalysen 
Tabell De områden som valts ut för grundvattenanalysen. Sammanställning visar den data som togs fram för 
avrinningsområden, grundvattenmätstationer och våtmarker. Avrinningsområden och våtmarker är ordnade från 
söder till norr. Med ”Andel av avrinningsområde [%]” avses andelen våtmarkens area utgör av 
avrinningsområdets area. Med ”höjd” avses höjd över havet och ”Avstånd” syftar på våtmarkens avstånd till 
närmaste grundvattenmätstation. 

 

 

Bilaga A.2 Grundvattennivå före och efter för referensområden 

 
Figur Lådagram som visar median och spridning av grundvattennivåerna. 
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Bilaga A.3 Tabeller med deskriptiv statistik för grundvattennivåerna 
Tabeller 41_1 och 41_5 är analys- respektive referensområde 1. 60_11 respektive 60_71 är analys- respektive 
referensområde 7. 60_32 respektive 60_45 är analys- respektive referensområde 8. *lmå=lika många år innan 
som efter (gäller för alla) 

Analysområden 
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Referensområden
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Sammanfattning 

Den här arbetsrapporten behandlar den hydrologiska analysen av anlagda eller restaurerade 
våtmarker med avseende på vattenflöde. Analysen gjordes för två vattenföringsstationer med 
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Hydrologisk analys av anlagda eller 
restaurerade våtmarker-flödesmätningar 

1. Inledning 
 
Arbetsrapporten syftar till att undersöka den eventuella hydrologiska effekten av anlagda eller 
restaurerade våtmarker med avseende på vattenflödet i delavrinningsområdet.  

 2. Metod 
De två vattenföringsstationer som valdes ut var Svedala, med en våtmark anlagd 2008, och 
Attorp, med fyra våtmarker anlagda 2009. Till dessa valdes mätstationer från närliggande 
delavrinningsområden som referens för beräkningarna, för att om möjligt utesluta olika 
väderförhållanden. Svedalas referensstation blev Tånemölla och Attorps blev Valttorp. 
Datan från de fyra vattenföringsstationerna laddades sedan ned från SMHI:s VattenWebb 
(SMHI 2020) till Excel. Dygnsvattenföringsvärdena för åren 2000-2004 och 2013-2017 
sorterades i storleksordning. Därefter valdes fyra värden ut för varje år, de som överskred 
5 och 10 % och de som underskred 5 och 10%. Dessa värden motsvarade de 18 lägsta/- 
högsta värdena och de 36 lägsta/högsta under året. Därefter beräknades medelvärde och 
standardavvikelse för åren 2000-2004 och för åren 2013-2017. Utifrån dessa beräknades 
sedan hur stor procentandel av flödesvärdena innan anläggning värdena efter anläggning 
motsvarade. 

3. Resultat 
Diagrammet visar att endast Tånemölla, Svedalas referensområde, hade både högre lågflöden 
och högflöden 2013-2017 än 2000-2004. Svedala hade högre högflöden men lågflödena 
hade minskat (se Figur 1). 
 



 
Figur 1: Diagrammet visar medelvärdena av de olika vattenflödena år 2013-2017 som 
procent av medelvärdena för vattenflödena år 2000-2004. Det orange strecket markerar 
100%. 

3. Diskussion 
Det går inte att dra slutsats om att de två anlagda våtmarkerna, Svedala och Attorp, 
skulle ha haft någon effekt på vattenflödet i tillhörande avrinningsområdet. Vattenflödena 
varierar mycket från år till år (se bilaga). Då medelvärdena för åren 2000-2004, 
innan våtmarkerna anlagts, jämfördes med medelvärdena för åren 2013-2017 skiljde sig 
resultaten åt mellan avrinningsområdena. För Attorp var medelvärdena för åren efter 
anläggandet av våtmarkerna lägre än för åren innan både vad gäller låg-och högflödena. 
Att högflödena minskar kan i teorin innebära att våtmarkerna haft en flödesdämpande 
effekt, men då även referensområdet Valttorp haft en högflödessänkning är en troligare 
orsak att åren 2013-2017 var torrare i snitt än åren 2000-2004. Även om lågflödena 
minskade för både Attorp och referensstationen Valttorp, minskade den något mer för 
Valttorp. Det skulle kunna visa på att våtmarken haft en vattenhållande effekt. Det 
kan däremot bero på olika faktorer i avrinningsområdena som skiljer sig åt, till exempel 
terräng eller vegetation. 
 
Vad gäller den andra flödesmätningsstationen, Svedala, visar resultaten på att våtmarken 
snarare haft en negativ påverkan på flödesutjämningen i avrinningsområdet då 
högflödena har ökat och lågflödena minskat (se figur 1). Referensstationen Tånemölla 
hade även den en ökning av högflödet, men skiljer sig från Svedala genom att den även 



har en ökning av lågflödena. Skillnaden skulle kunna bero på faktorer i avrinningsområden 
som skiljer sig åt, i Tånemöllas område finns till exempel en liten sjö som kan 
ha haft olika stort magasineringsutrymme och lett till ökade lågvattenflöden. Det kan 
även ha skett bebyggelse eller förändring i vegetation i någon av avrinningsområdena. 
Även om referensstationerna ligger i ett avrinningsområde som ligger nära den där våtmark 
anlagts, kan det ändå vara små skillnader i väderförhållanden som kan ha lett till 
annorlunda resultat. 
 
För att kunna dra en slutsats om huruvida anlagda eller restaurerade våtmarker har en 
påverkan på vattenflödet i området behövs mer omfattande undersökningar göras. Förutom 
fler våtmarksobjekt behövs även utredningar om övriga faktorer i avrinningsområdena som 
kan påverka vattenflödena, såsom temperatur, nederbörd, bebyggelse etc. Det behövs för att 
kunna avgöra huruvida det är faktiskt är våtmarken som haft en hydrologisk effekt. 

Referenser 
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Bilagor 
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