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Bakgrund 

Vad är våtmark? 
Våtmark är mark där vatten under en stor del av året finns nära under, i eller strax över 
markytan. Eftersom vattenytan inte alltid syns kan det emellertid vara svårt att bedöma 
vad som är våtmark. I de flesta fall kan istället vegetationen användas för att skilja 
våtmark från annan mark. Minst hälften av vegetationen bör tycka om vatten, vara 
vattenälskande, för att ett område ska klassas som våtmark. Bottnar i sjöar, hav och 
vattendrag som tillfälligt torrläggs och som saknar vegetation räknas dock också som 
våtmark. 

Nuläge/problematik 
Våtmarkernas areal i Sverige har minskat kraftigt. Utdikningar och sjösänkningar har 
inneburit att nästan en fjärdedel av Sveriges totala ursprungliga våtmarksareal försvunnit 
under det senaste seklet. De som finns kvar är många gånger påverkade av oss 
människor. Därmed försvinner också de viktiga nyttor som våtmarkerna ger oss. Dagens 
brist på våtmark beror främst på våra handlingar under slutet av 1800-talet och första 
halvan av 1900-talet. På 1800-talet var svälten stor i Sverige och att hitta ny mark att odla 
på blev viktigt. Då gjordes våtmark om till odlingsbarmark genom att gräva diken och på 
så sätt sänka grundvattenytan. Vi avvattnade våtmarkerna och det gjorde att spannmål 
som havre och råg kunde växa, men även trädslag som granen. 

Miljöpåverkan 
Utdikningen av våtmarkerna har lett till stora koldioxidutsläpp. När våtmarker förstörs 
orsakar det utsläpp av växthusgaser. När man gräver diken kommer luften ner i marken 
där det finns hålrum. Marken blir sedan som kompost och området bryts ned. När 
torven i dikade våtmarker bryts ner bildas växthusgaserna koldioxid och i näringsrika 
miljöer lustgas. Faktum är att de beräknas stå för hela 20 procent av Sveriges totala 
växthusgasutsläpp. Många växter och djur som är beroende av våtmarker har minskat 
kraftigt och är numera rödlistade. Översvämningsrisken har ökat eftersom svämplan har 
dränerats och bebyggts. Kopplingen mellan vatten och land har minskat genom 
dränering, torrläggning av sjöar och rätning av vattendrag vilket i sin tur har påverkat 
våtmarkernas kapacitet att filtrera sediment, näringsämnen och andra substanser. Andra 
negativa effekter är minskad grundvattenbildning och mindre motståndskraft mot torka 
för både människor och djur.  

Nyttan med att återskapa våtmarker 
Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska 
mångfalden. De bidrar också till en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende 
av, exempelvis vattenrening, biologisk mångfald och rekreation. Eftersom våtmarker kan 
binda koldioxid spelar de dessutom en viktig roll i arbetet med att bromsa 
klimatförändringarna. Våtmarker verkar också utjämnande och minskar flödestoppar 
såväl som risk för uttorkning av vattendrag.  
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Våtmarker som restaureras eller anläggs på platser med naturliga förutsättningar d v s där 
det tidigare varit våtmarksmiljöer har bäst förutsättning att fungera långsiktigt och ge 
mest nytta för många olika samhällsintressen. Restaurering av våtmarker är avgörande 
för att uppnå god status i våra vattenförekomster. Återställning av våtmarker på naturligt 
sätt bidrar till detta medan anläggande av våtmarker genom schakt och fyllnad t ex i 
naturliga våtmarksmiljöer eller svämytor för vattendrag riskerar att motverka 
vattendragens naturliga funktioner  

Förutsättningar i Älmhults kommun 
Älmhults kommun har påverkats mycket starkt av olika sjösänkningsföretag, 
markavvattningsföretag, utdikning av mossmarker för torvbrytning och skogsdikning. 
För odling är det till ganska stor del mossodlingar och många av dessa har idag sjunkit 
mycket och är svåra att odla eller har redan övergetts för skogsproduktion (ofta av sämre 
värde). Flera av de sänkta sjöarna är idag outnyttjade och kanske finns förutsättningar att 
höja nivån något och bromsa igenväxningen som idag begränsar potentialen för t ex 
häckande fåglar i många av dem? Klimatfrågan har seglat upp som en allt viktigare faktor 
vid våtmarksplanering och även om det inte ingått specifikt i uppdraget kan resultatet 
utnyttjas även för att minska koldioxidavgång genom återvätning. 

Uppdragsbeskrivning 
Våtmarksplanen ska ge en god bild av var det finns naturmässiga, topografiska och 
hydrologiska förutsättningar att genomföra vattenvårdsåtgärder med stor nytta för i 
första hand vattenhushållning, biologisk mångfald och rekreation inom Älmhults 
kommun.  

Uppdraget omfattar framtagande av ett GIS-baserat planeringunderlag som pekar ut ytor 
som är särskilt lämpliga för anläggning eller restaurering av våtmarker. Planen ska 
underlätta kommunens övergripande arbete och planering kring vattenvårdsfrågor och 
åtgärder som syftar till att nå de nationellt fastställda miljökvalitetsmålen. Underlaget ska 
utgå från att stärka möjlighet att uppnå god status (MKN) genom att fram ett 
kunskapsunderlag var de bästa naturliga restaureringsytorna finns. Åtgärdsförslag ska 
pekas ut och vara kostnadseffektiva i förhållande till nyttan och vara väl anpassade till 
landskapsbilden, befintliga naturvärden och naturliga processer.  

Planeringsunderlaget består av denna sammanhållande rapport med bakgrund, 
metodbeskrivning, sammanfattande resultat samt kartor och framtagna ytobjekt som 
GIS-underlag.  

Underlag 
Primära underlag för arbetet har varit följande: 

- Lantmäteriets nya nationella höjdmodell, Grid 2+ utlånad av Älmhults kommun 
och utnyttjad i form av ascii-filer för analys i GIS-miljö. 
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- Lantmäteriets Laserdata Nedladdning, Skog (öppna data, LAZ-filer) för kontroll 
av vissa objekt i högre upplösning 

- Markavvattningsföretag i linjeobjekt tillhandahållna av Länsstyrelsen i 
Kronobergs län  

- Lantmäteriets Ortofoto 25, utlånat av Älmhults kommun (WMS-tjänst) 
- Historiska flygfoton (1960 & 1975, Lantmäteriet öppna data, WMS-tjänst) 
- Fastigheter, ytor, shp-fil utlånad av Älmhults kommun 
- Avrinningsområden, SMHI (shp-filer 

delavrinningsområden/huvudavrinningsområden) 
- Terrängkarta (öppna data, Lantmäteriet) 
- VISS, Vattenkartan  
- Avgränsning skyddade områden (Naturvårdsverket, öppna data) 

Metodik  
Kommunen har sökts igenom primärt i GIS-miljö med höjddata omvandlad till 
terrängmodell som baskarta. Terrängkarta har använts för orientering. Avgränsade 
svackor och fördjupade bestämmande sektioner genom utdikning har granskats i detalj 
genom simulering av olika potentiella dämningsnivåer och hydrologisk belastning har 
bedömts genom flödesmodellering (ytavrinning) på terrängmodellen (grid 2+). Ytor med 
tillräckligt stor potential har ritats in och ytorna redovisas i bilaga 1. Olika parametrar har 
noterats per yta och redovisas i tabell (bilaga 2). Ursprungliga vattennivåer före 
markavvattning har valts som potentiell restaurerad våtmarksyta om inte alltför 
uppenbara och svarhanterliga motstående intressen noterats. I vissa fall har då något 
lägre dämningsnivå och mer begränsad yta valts. Finns en stor potential så har ytan 
inkluderats även om det är uppenbart att det idag sannolikt saknas genomförbarhet (t ex 
i de fall fungerande jordbruksmark starkt påverkas). 

GIS-analysen har fokuserats på att eftersöka våmtmarkslägen på kring 1 ha storlek och 
uppåt. Sänkta sjöar har inkluderats i de fall det finns en uppenbar naturvårdspotential 
med en vattennivåhöjning (bedömt utifrån främst flygfoto). Främst om området 
uppenbart är till stor del under igenväxning och vattenområdet begränsas av det.  

Ytorna redovisas med utvalda attribut i tabellform (excel, bilaga 2). Excel-tabellen 
innehåller för alla objekt information om: 

- Specifikt namn/ID för ytan 
- Centrumkoordinat för ytan 
- Berörda fastigheter 
- Delavrinningsområde (SMHI) 
- Ytans storlek  
- Tillrinningsområdets storlek  
- Bedömning av potential för respektive näringsrening, biologisk mångfald, 

flödesutjämning och vattenhushållning i skala 1-3 där 1 är högst potential. 
- Om markavvattningsföretag direkt berörs (Länsstyrelsens GIS-skikt) 
- Kommentar i fritext kring intressekonflikter och åtgärdens potentiella nytta 
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Tabellen kan med fördel utvecklas efterhand som olika lägen utreds och nya kolumner 
kan läggas till. Attributen kan även kopplas till georefererade ytobjekt som skapats. 

Bedömningar och komplettering av vissa våtmarksytor har gjorts av Sven G Nilsson 
samt Ingvar Nilsson som har mycket lång erfarenhet av naturvårdsarbete i Älmhults 
kommun. Där de haft kommentarer till enskilda lägen framgår det av excel-tabellen 
(kursiv text). 

Bedömda parametrar 
Vissa attribut kräver olika avvägningar och dessa har gjorts enligt följande: 

Ytans storlek utgår normalt från en bedömning av den dämningsnivå som var den 
naturliga före markavvattningsåtgärder genomförts. Delvis har också en avvägning gjorts 
mellan svackans utformning och en uppdämnings påverkan på omgivande mark. I vissa 
fall har bedömningen gjorts att det underlättar väsentligt att inte införliva vissa diken 
eller blanda in fler fastigheter eller påverka uppenbart väl fungerande åkermark. Ytan är 
alltså i vissa fall en första grov bedömning och avgränsning utifrån genomförbarhet. Där 
avgränsning inte enkelt kan göras illustreras dock hela den potentiella restaureringsytan 
även om t ex uppenbart fungerande åkermark tas i anspråk. 

Dikningsföretag har bedömts påverkas när ytan påverkar de linjeobjekt som finns 
tillgängliga via Länsstyrelsen. Kontroll i enskilda akter har inte gjorts i detta skede. 

Potential för näringsrening har bedömts primärt utifrån andel åkermark i 
tillrinningsområdet men med hänsyn även taget till främst ytans storlek men också läge i 
förhållande till recipienten. Hänsyn tas även till den totala tillrinningen, där ytan ska både 
ge en rening över hela året (dvs tillräckligt stor hydrologisk belastning även för flöde 
under torrare perioder) och att tillrinningen inte är orimligt stor i förhållande till ytan så 
omsättningstiden blir för kort. Ytor med tillrinningsområden på totalt över 50 ha med 
betydande andel (kring 50% eller mer) åkermark och bedömd vattenyta som bör medge 
tillräcklig omsättningstid får normalt högsta proritet, dvs 1 i tabellen. Ytor där naturmark 
dominerar tillrinningsområdet får normalt lägsta prioritet, dvs 3 i tabellen och 
intermediära lägen där ändå reningsnyttan är uppenbar får 2. Verksamheter som torvtäkt 
eller förekomst av betydande andel hårdgjorda ytor och bebyggelse där det uppenbart 
bidrar till en onaturlig belastning i tillrinningsområdet anses normalt tillräckligt för att ge 
prioritet 2. Stora lägen där omsättningstid och belastning ger en mycket större potential 
per investerad krona tillmäts stor betydelse och de största lägena får därför högre 
prioritet även för rening. 

Potential för biologisk mångfald har bedömts primärt utifrån läge i landskapet och 
storlek. Stora (>3 ha) öppet belägna lägen får en mycket stor nytta för våtmarksfåglar 
samt en hög potential för mångfald genom solexponering och potential för vattenväxter. 
Dessa får normalt högsta prioritet (1). Lägen över 10 ha får normalt också högsta 
prioritet om det inte finns en tydlig risk för konflikt med befintliga naturvärden (noteras i 
fritextfält). Närhet till myrmarker eller ytor med dokumenterade naturvärden där en 
uppdämning uppenbart är mycket angelägen har getts högre prioritet (1-2). 



 Rapport sida 
 2021-12-10 8(9) 
 

Naturcentrum AB                Jens Morin Tel: 010-220 12 15 
Strandtorget 3 jens.morin@naturcentrum.se www.naturcentrum.se 
444 30 Stenungsund 

Intermediära lägen hamnar i klass 2. Lägen av måttlig storlek (<5 ha) men som bedöms 
kunna vara fiskfria, ger förstärkning av öppna mossemiljöer eller sumpskogsmiljöer får 
normalt hamna i kategori 2. Stora lägen (över 10 ha) men där det kan antas finnas 
konflikter med befintliga värden har också degraderats till klass 2. Lägen över 5 ha har 
normalt getts pioritet 2 eller högre. 

Ytor med begränsad potential för mångfald för mångfald har fått lägsta prioritet (3). 
Omfattar lägen upp till 3 ha där inga särskilda nyttor för mångfald identifierats (se ovan)  

Potential för flödesutjämning har bedömts primärt utifrån tillrinningsområdets storlek 
och beskaffenhet och läget i landskapet. Tillrinning från hårdgjorda ytor ger högre värde 
och även kraftigt utdikade och åkerdominerade tillrinningsområden. Tillrinning från 
naturmark är mer utjämnat och ger lägre värde. Känsliga miljöer nedströms som t ex 
bebyggelse och infrastruktur har gett högre värde. Ytans storlek i förhållande till 
tillrinningsområdet är självklart avgörande men å andra sidan kan även mindre ytor ha 
höga poäng om de t ex kan förväntas utnyttjas just för utjämning vid högflöden 
(tillgänglig volym kan skapas med små ingrepp) så i huvudsak är det ytans läge och 
hydrologiska belastning som styrt bedömningen.  

Potential för vattenhushållning har bedömts primärt utifrån läget i det hydrologiska 
landskapet och storleken på den aktuella ytan, egentligen den potentiella kvarhållna 
volymen vatten. Tillrinningsområdet behöver inte vara stort, tvärtom är det de mindre 
systemen som mer direkt behöver förstärkning under torrperioder och oftast är det 
angeläget med vattenhushållning högt upp i avrinningsområdena. Stora våtmarkslägen 
kan ha full poäng på både flödesutjämning och vattenhushållning men ofta är alltså 
vattenhushållning och kanske biologisk mångfald det som tenderar att ge störst poäng på 
ytor utvalda högre upp i systemen. Kraftigt utdikade områden, särskilt i anslutning till 
torvmosseytor eller grusförekomster där grundvattennivåer kan gynnas är särskilt 
intressanta att återskapa och kan ge extremt värdfull vattenhushållande nytta och ger 
normalt högsta poäng för vattenhushållning. 

Resultat 
Totalt 181 potentiella våtmarksytor har lokaliserats och inkluderats i 
planeringsunderlaget. Totalt omfattar förslagen en yta av 1868 ha (1,9 % av kommunens 
totala yta). Kan man utnyttja resultatet både i kommunal planering och att inspirera de 
markägare som berörs kan det bidra till att återskapa naturligare våtmarker på rätt plats 
och starkt bidra till minskad klimatpåverkan, gynna biologisk mångfald och återskapa 
flödesdämpande och vattenhushållande funktioner. 

Resultatet är ett tämligen komplett underlag över de topografiskt mest gynnsamma 
platserna där man kostnadseffektivt kan restaurera större våtmarker som passar naturligt 
in i landskapet och där tidigare markavvattningsinsatser dränerat naturliga våtmarksytor.  

Vissa ytor som är lämpliga för våtmarksanläggning kan förväntas ha utelämnats där t ex 
en flack yta finns som kan vattenförsörjas men där det inte finns en avgränsad svacka. 
Det finns också många alternativa lösningar nära eller precis på ytor som är med i urvalet 
som tar mer eller mindre mark i anspråk. Det finns också stora markavvattningsområden 
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som bedömts för orealistiska att arbeta med eller svackor helt ute i intensivt brukad 
odlingsmark som utelämnats. Små områden har utelämnats och även till stor del 
utdikade myrmarker/högmossar. Aktivt pågående eller nyligen avslutade 
torvtäktsområden (bedömt utifrån flygfoto/terrängkarta) har inte heller inkluderats. 

Svämytor utmed vattendrag som påverkats av sänkning av vattendraget är endast 
inkluderade om de är välavgränsade. För att nå framgång i vattenvårdsarbetet både med 
avseende på att uppnå god status i vattendragen och att minska problemen med 
övergödning, översvämningar och torka så är det nödvändigt att utgå från de 
hydromorfologiska förutsättningarna och behoven vattendragsvis. Den nya 
biotopkarteringsmetodiken (Länsstyrelsen 2017) ger ett standardiserat verktyg för att 
kartlägga och karakterisera vattendragen och ger ett underlag för åtgärdsplanering och 
bör utnyttjas som ett första steg. 

Urvalet av ytor, ska understrykas, är gjort utifrån samhällsperspektiven biologisk 
mångfald, näringsretention, vattenhushållning, flödesdämpning samt minskad 
klimatpåverkan. Övergripande målsättningen är att skapa förutsättningar att uppnå 
uppsatta miljömål och miljökvalitetsnormer samt åtaganden kring begränsad 
klimatpåverkan. Det innebär utan tvekan att vissa ytor som pekats ut är orealistiska eller 
olämpliga att genomföra eftersom de står i konflikt med andra intressen. T ex behovet av 
jordbruksmark, skogsproduktion, dränering av fastigheter eller 
verksamheter/infrastruktur eller ibland specifika biologiska värden (t ex enskilda hotade 
arter). Resultatet är alltså inte ett åtgärdsprogram utan bruttolista av ytor med stor 
restaureringspotential utifrån topografi och hydrologi, men där merparten av ytorna 
måste modifieras, många får strykas och endast ett fåtal faktiskt är genomförbara utan 
konflikter med andra intressen. 

Bilagor 
Bilaga 1 Våtmarkslägen Älmhult – Översiktskarta med ytor och ID-nummer (1-181) 

Bilaga 2 Våtmarkslägen Älmhult – Excel-tabell med bedömningar och data för 181 
våtmarkslägen 

GIS-underlag – Shape-fil, georefererade ytor med attribut (se excel-tabell) 

Referenser 
Länsstyrelsen i Jönköpings län (2017) Biotopkartering vattendrag. Metodik för kartering 
av biotoper i och i anslutning till vattendrag. Februari, 2017. Meddelande nr 2017:09 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/vatmark 

 


