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VARFÖR BEHÖVS VÅTMARKER? 
Tre fjärdedelar av alla våtmarksområden har försvunnit från södra Sveriges jordbruksområden de 

senaste 200 åren p.g.a. de omfattande utdikningarna under 17- och 1800-talet.  Därmed har 

man förlorat en av naturens renande funktioner och många arter har förlorat sina hem. Vege-

tationsrika våtmarker bromsar upp vattnet och fungerar som vattenrenare och näringsfällor för 

främst kväve och fosfor. Våtmarker värms upp tidigt på våren och producerar mat åt många insek-

ter, groddjur, fiskar och vattenfåglar. Våtmarker har även ett stort värde för landskapsbilden och 

rekreation.

VAR ANLÄGGER MAN EN VÅTMARK?
Har det funnits en våtmark på platsen tidigare? Syns det någon våtmark på gamla kartor? Sväm-

mar marken över på våren? Är marken försumpad? Om svaret är ja på någon av dessa frågor är 

det troligtvis ett bra ställe att återskapa en våtmark på. 

HUR GÖR MAN?
Våtmarker kan ha olika huvudsyften och funktioner och utformas därmed olika. Ska våtmarken 

vara effektiv för att rena vattnet från kväve ska den vara tillräckligt stor så att inte det näringsrika 

sedimentet sköljs ut ur våtmarken. Om huvudsyftet är biologisk mångfald är det en variationsrik 

våtmark som ska skapas. En varierande vattennivå och bete skapar variation. I normalfallet, utan 

större hållfasthetsberäkningar, byggs vallar inte högre än 2 meter. En vall ska helst smält in na-

turligt i landskapet. Nivåbrunnar med löstagbara träplank kan reglera vattennivån.

KOMMER DET BLI MER MYGG?
Nej, stickmyggor trivs i små vattensamlingar som grunda pölar och regntunnor, inte i större våt-

marker. I större våtmarker finns rovinsekter och fisk som håller efter stickmyggorna. Däremot trivs 

fjädermyggor i större våtmarker men dessa är helt harmlösa.

VAD FINNS DET FÖR ERSÄTTNINGAR? 
Anlägga eller restaurera en våtmark

För att anlägga eller restaurera en våtmark kan man få pengar från Jordbruksverket . Man söker 

stöd för denna miljöinvestering hos Länsstyrelsen. Man kan få upp till 90% av de stödberättigade 

kostnaderna, men högst 100 000 kr/ha. Våtmarken ska ligga på jordbruksmark eller ha koppling 

till jordbruksmark. 

Sköta våtmarken

När våtmarken är färdig ska man oftast söka ett 5-årigt åtagande för skötsel av våtmarker (miljö-

ersättning). En våtmark anlagd på åkermark kan få en ersättning på 4 000 kr/ha. Om den är     

anlagd på betesmark och övrig mark är ersättningen 1 500 kr/ha. Våtmarken måste också vårdas 

i 20 år. Du ska underhålla dammvallar, brunnar och övriga anläggningar så att de fungerar under 

hela åtagandeperioden. Du ska också ta bort igenväxningsvegetation.

Du kan få gårdsstöd för viss del av marken.

Om marken betas eller slås kan du även få gårdsstöd och miljöersättning för skötsel av betes-

marker och slåtterängar för denna del, förutsatt att marken uppfyller villkoren för de stöden.

VAD KAN UPPLANDSSTIFTELSEN HJÄLPA TILL MED?
Funderar ni på att anlägga en våtmark så kan vi komma ut på ett första rådgivningsbesök. 

Vi tittar på om det tänkta området kan vara en lämplig plats för att anlägga eller restaurera en våtmark 

och om det skulle leda till höga naturvärden. Om det är fallet kan vi hjälpa er vidare med ert projekt.

LÄS MER

Våtmarksguiden 

(www.vatmarksguiden.se)

Våtmarksguiden är tänkt som 

inspirationskälla för dig som 

planerar att anlägga en våtmark. 

Här kan också du som har en 

våtmark få tips om skötsel, 

underhåll och förbättringar.

Greppa Näringen (www.greppa.nu)

Greppa Näringen erbjuder 

kostnadsfri rådgivning till 

lantbrukare. Målen är minskade 

utsläpp av klimatgaser, minskad 

övergödning och säker använd-

ning av växtskyddsmedel.

TEMA VÅTMARKER

I detta nummer av informations-

brev har vi valt att berätta mer 

ingående om våtmarker.



ÅTERKRAV FRÅN LÄNSSTYRELSEN
För närvarande skickar Länsstyrelsen ut preliminära besked inför återkrav av ersättningar för åren 

2009 till 2011. Efter Jordbruksverkets inventering av block 2008–2012 har mark tagits bort 

som inte ansetts uppfylla kraven för jordbruksmark för gårdsstöd. Felaktigt gårdsstöd ska betalas 

tillbaka. Mark som inte är godkänd är till exempel tomtmark, vägar och skogsmark. Betesmark 

och skogsbeten som var godkända som jordbruksmark enligt då gällande regler ger inte ett åter-

krav. Så om du har en konstaterad areal i t.ex. en åtagandeplan så ska det inte gälla denna mark. 

Hör i så fall av dig till Länsstyrelsen!!

HISTORISK BYVANDRING I EDVALLA
Om man kombinerar historiska kartor med biologisk mångfald och andra spår i landskapet, finns 

det mycket att upptäcka som berättar om tidigare generationers odlarmöda. Den 13 september 

gjordes en bio-historisk fältvandring i byn Edvalla i Hållnäs. Marja Erikson, kulturgeograf från 

Upplandsmuseet, och Tommy Lennartsson, biolog på Upplandsstiftelsen, höll i vandringen. Men 

också deltagarna med sin lokalkännedom bidrog med många spännande berättelser om markan-

vändning och om bygdens människor och historia. -–”Det var en spännande byvandring; vi som 

var ledare lärde oss minst lika mycket som deltagarna”, säger Tommy Lennartsson. 

Om ni skulle vara intresserade av en byvandring i er by så hör av er till Frida Hermanson.

 BILD byvandring
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FÅ DETTA BREV TILL DIN E-POST 
Visste du att du kan få detta informa-
tionsbrev till din e-post istället för via 
posten? 

På vår hemsida www.upplandsstiftelsen.se 
(under Roslagshagar) kan du anmäla din 
e-postadress. 

STUDIERESA OM VÅTMARKER
Vi planerar för en studieresa till Närke den 17 

oktober för att titta närmare på anläggande av 

våtmarker. Anmälan kan göras fram till den 

8 oktober till Anett Persson (se kontaktuppgif-

ter i marginalen). Begränsat antal platser, men 

om intresset är stort kan vi ordna med ytterli-

gare en resa. Program finner ni på vår hemsida 

www.upplandsstiftelsen.se (under Roslagshagar).

BYGDEMÖTEN UNDER HÖSTEN/VINTERN
I månadsskiftet november/december planerar 

vi att bjuda in till bygdemöten på Gräsö vid två 

tillfällen. Vi vill då diskutera ängs- och hag-

markers skötsel och framtid på ön, samt vad 

Roslagshagar kan bidra med. Både mark- och 

djurägare är välkomna, stora som små. Preli-

minära datum är 26 november och 3 decem-

ber, klockan 18–20, på Gräsö gård. Mötena 

kommer att annonseras i Annonsbladet, så  

håll utkik om du är intresserad av att delta! 

Ingen anmälan krävs.

KOMMANDE STUDIERESOR 2013
Vi planerar för en studieresa där vi kommer 

att titta på olika lösningar på ladugårdar för 

nötköttsproduktion, vilken kommer genomföras 

någon gång efter årsskiftet. Till våren kommer 

vi även bjuda in till en resa till Estland för att 

där besöka några gårdar. Är ni intresserade så 

hör av er till oss redan nu! 

Byvandring i Edvalla. Foto: Tommy Lennartsson


