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1 Sammanfattning 

Denna litteraturstudie syftade till att identifiera olika design- och skötselkriterier för anlagda 

våtmarker vars huvudsyfte är att producera biomassa till biogastillverkning. Syftet var även att 

utveckla en planeringsmodell för att säkra att alla aspekter som är viktiga beaktas i processen.  

Dessa aspekter inkluderar placering, utformning, val av växtlighet, reglering av vattennivåer och 

utformning av våtmarkens skörde- och skötselregim. Rapporten behandlar också kriterier för att 

sådana våtmarker även ska kunna leverera ekosystemtjänster, såsom kväve- och fosforavskiljning, 

biologisk mångfald och fiske. Resultatet visar att det går att kombinera en del av dessa med skörd 

med hjälp av mindre förändringar i designen. Studien visar även på motstående intressen som kan 

förekomma mellan olika sekundärintressen och produktionen, alltså hur vissa ändringar inte är 

förenliga med produktionssyftet. Rapporten tar upp kriterier för att gynna utvalda helofyter och 

hydrofyter som kan vara lämpliga som produktionsväxter. Avslutningsvis appliceras 

planeringsmodellen som stöd vid planering av en våtmark på en testgård i östra Östergötland, för 

att visa hur en planeringsprocess kan se ut.  
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2 Bakgrund 

Dagens utsläpp av CO2 orsakar stora problem för klimatet (IPCC, 2013) och människans fortsatta 

utbredning, användande av fossila bränslen och ianspråktagande av resurser hotar biodiversiteten 

och artrikedomen. Ca 18 % av Sveriges rödlistade arter är knutna till våtmarker (Gärdenfors, 2010) 

varför detta är en viktig miljö att värna i arbetet med biodiversitet. 

 

Sveriges riksdag bestämde 1999 om 15 miljömål, vilka 2005 utökades till 16, där myllrande 

våtmarker, ingen övergödning och begränsad klimatpåverkan är några (Naturvårdsverket, 2014). 

För att kunna nå dessa tre mål behöver mark avsättas för att anlägga våtmarker och beroendet av 

fossila bränslen behöver minska. Under åren 2000 till 2011 anlades cirka 5 700 ha våtmarker i 

Sverige (Naturvårdsverket, 2012). Målet var dock ursprungligen att det fram till 2010 skulle 

anläggas eller återskapas 12 000 ha våtmarker. Det finns alltså ett behov av att ytterligare 

stimulera anläggandet av våtmarker och när man bestämmer vilken målsättning man har med en 

våtmark kan man fundera på om fler syften kan uppfyllas med samma våtmark. De syften som 

vanligen nämns i och med våtmarksanläggning är retention av näringsämnen och metaller, 

översvämningsskydd, ökad biologisk mångfald, gynnade fågelpopulationer och fiskemöjligheter. 

Att använda våtmarker för produktion av biomassa till biogastillverkning, och därmed minska det 

fossila beroendet, är ytterligare en möjlighet men har än så länge skett i relativt liten skala i Sverige 

med endast några få regional projekt (Blidberg, 2012; Baden, 2013). Det skulle dock kunna ha 

fördelar gentemot t.ex. produktion av biobränslen från energiskogar med tanke på de andra syften 

som en våtmark kan uppfylla. Eftersom våtmarksväxter kan ta upp stora mängder näringsämnen 

och denitrifierande bakterier i våtmarker bidrar till en minskad kvävehalt kan anläggning av 

produktionsvåtmarker bidra till att minska belastningen av kväve på Östersjön. Samtidigt kan även 

fosfortransporten minska genom att fosfor kan sedimentera eller tas upp av växterna i våtmarker 

(Weisner & Tonderski, 2002; Leonardson, 2002). Det finns dock ett antal frågor som behöver 

besvaras för att produktionsvåtmarker ska bli en praktisk verklighet i Sverige. 

 

Kunskapen om hur olika växters biomassa lämpar sig som substrat för biogasproduktion under 

mellansvenska förhållanden är dock inte så utbredd. Studier har gjorts i Sverige av bladvass (Risén, 

2013; Hansson & Fredriksson, 2004) samt för bredkaveldun och rörflen (Alvinge, 2010), men fler 

växtarter skulle rent teoretiskt kunna skördas från våtmarker (Lakshman, 1987). 

 

Frågan är då hur en våtmark bör vara utformad för att ge bästa effektivitet vad gäller både 

mängden biomassa som kan skördas, mängden biogas som kan utvinnas och kvaliteten på denna 

biogas? En annan viktig fråga är om man kan kombinera produktion av biomassa med en ökad 

biodiversitet, närsaltsretention och/eller ökade rekreationella värden?   
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2.1 Syfte 

Denna studie syftade till att utifrån en litteraturöversikt identifiera kriterier för utformning och 

skötsel av våtmarker som är ämnade till produktion av biomassa till biogastillverkning. Syftet var 

även att ta fram en planeringsmodell för att kunna inkludera hur utformningen ska se ut på olika 

platser, och kriterier för hur utformning och skötsel påverkas av hänsyn till olika andra 

ekosystemtjänster som en våtmark kan leverera. De andra tjänster som behandlas är biologisk 

mångfald generellt, mångfald av fåglar, mångfald av fiskar samt retention av kväve och fosfor.  

 

2.2 Metod 

Arbetet är utfört som en litteraturstudie där information har hämtats från böcker, vetenskapliga 

artiklar, rapporter från myndigheter samt rapporter från företag och föreningar. För att hitta 

informationen har Google, Scopus, Web of Science, Libris och biblioteken på Linköpings universitet 

använts. Ytterligare källor var samtal med ekologer på Linköpings universitet, Calluna AB och 

Biototal AB. Materialet samlades in utifrån ämneskategorierna biogas, vattenväxters miljökrav och 

skördepotential, retention av kväve och fosfor i våtmarker, våtmarkslevande fåglar och fiskars 

miljökrav, våtmarksförvaltning och skördemetoder. 

 

Denna information sammanställdes sedan och kriterier för placering, utformning, växtval, skörd 

och vattenregim identifierades. Dessa designkriterier låg sedan till grund för utvecklandet av en 

planeringsmodell för anläggning och skötsel av produktionsvåtmarker med hänsyn tagen till andra 

ekosystemtjänster. 

 

Under utvecklandet av planeringsmodellen prövades en tidig version vid planeringen av en 

våtmark på en exempelgård, Fransberg i östra Östergötland, tillsammans med ägaren Tomas 

Kjellquist.  

 

2.3 Biogas – ett alternativ till fossila bränslen 

Dagens utsläpp av CO2 orsakar stora problem i miljön (IPCC, 2013) och därför krävs att vi hittar 

alternativ för fossila bränslen. Biogas är ett bra alternativ då det minskar utsläppen av CO2 kraftigt 

eftersom produktionen av biomassa tar upp CO2 från atmosfären och kan i bästa fall motsvara den 

mängd CO2 som frigörs vid förbränning av gasen (Johansson, 1996). Biogas pekas även ut som en 

av flera möjliga lösningar på klimatproblemet i IPCCs senaste rapport (2014). 

 

Biogasen har också den fördelen att restprodukten kan användas för att återföra näring till 

jordbruket vilket minskar beroendet av handelsgödsel. Hansson (2002) visade att det är en 

energimässig vinst att använda biogödsel för lantbrukare om det hanteras rätt. Ett minskat 
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beroende av handelsgödsel är också ett steg mot ett ekologiskt jordbruk som i sin tur har visat sig 

minska energiförbrukningen jämfört med konventionellt jordbruk och i många fall även minska 

koldioxidutsläppen totalt sett (Lynch, 2011). 

 

2.4 Våtmarker och biologisk mångfald 

För att kunna prata om hur våtmarker och biologisk mångfald hänger ihop måste man först 

definiera vad en våtmark är för något. En våtmark är en miljö som är våt under större delen av 

året. Med våt menas att vattenlinjen befinner sig max 2 meter över, vid eller strax under markytan. 

Detta kan alltså innebära stränder, fuktängar, dammar, diken, åar eller andra liknande 

vattensamlingar (Landin, 2002). 

 

Den antropogena påverkan på naturen har haft en stor negativ effekt på den biologiska 

mångfalden. I skrivande stund klassificeras 4 127 utav de svenska arter som har undersökts som 

rödlistade, varav 224 är nationellt utdöda (Gärdenfors, 2010). En stor del av dessa arter är knutna 

till våtmarker. Effektiviseringen som skett inom jordbruket och sjösänkningar för att vinna 

odlingsmark under det senaste århundrandet har lett till att ungefär en fjärdedel av landets 

våtmarksarealer dränerats (Naturvårdsverket, 2013). Majoriteten av de dränerade 

våtmarksarealerna finns i jordbrukslandskapet i de södra och mellersta delarna av landet. I 

jordbrukslandskapen i norra Europa (inklusive den södra delen av Sverige) har 90 % av de vatten 

som tidigare utgjorde våtmarker nu försvunnit genom att vattendrag rätats ut, sjöar har torrlagts 

och marken har dränerats till förmån för friläggning av ny jordbruksmark (Feuerbach, 2010). 

 

Anläggandet av nya våtmarker har en positiv effekt på den biologiska mångfalden och är ett bra 

verktyg för att skydda många arter som är hotade (Gärdenfors, 2010). Genom att anlägga 

våtmarker återskapar vi de förlorade miljöer som många arter kräver för växtplats, föda, boplats, 

rastning, parningsställe och barnkammare (Feuerbach, 2010). Skörd av biomassa för 

biogasproduktion fyller även en viktig ekologisk funktion genom att den skapar störning. Störning i 

lagom mängd och intensitet är positiv för mångfalden (Hall, 2012). Denna positiva störning kan 

också ske genom betning i strandzonen, vilket kan öppna den så kallade blå bården som är en 

viktig del av våtmarken för bland annat insekter (Landin et al., 2002). Om en näringsrik våtmark 

inte får den störning som skörd och/eller bete innebär så växer den snart igen (Feuerbach, 2004) 

med följd att antalet häckande fåglar minskar (Strand, 2008) och även mångfalden totalt minskar 

enligt teorin om störningars betydelse för mångfald (Hall, 2012). 
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2.5 Våtmarker som ett verktyg för att minska kväve- och fosforhalter 

För att Sverige skall kunna uppnå miljömålet ingen övergödning krävs inte bara att utsläppen av 

närsalter minskar utan även att de läckage som faktiskt sker hanteras. En rapport från 

Naturvårdsverket (Weisner, 2010) visar att våtmarksanläggande är en viktig del i arbetet för att 

minska övergödningen av insjövatten och hav. Detta då våtmarker är ett bra verktyg för retention 

av närsalter (van der Valk, 2012; Hansson A, 2012) eftersom flera biologiska och fysiokemiska 

processer bidrar till att minska halterna i vattnet (se avsnitt 7.1). 

  



 9 

3 Samhälleliga aspekter 

Ekonomiska kalkyler av vad de ekosystemtjänster som våtmarker medför är värda för samhället 

har gjorts på en global skala och visar att en våtmark kan ha ett samhällsvärde på så mycket som 

17 000 US dollar per hektar och år (Brander, 2006). Dessa ekosystemtjänster innefattar allt från 

flödesbuffring som minskar riskerna för översvämningar, minskad övergödning av vatten, 

förbättrad vattenkvalitet till biologisk mångfald. 

 

Att då se till att flera av dessa behov samtidigt uppfylls i våtmarker är något som samhället har stor 

nytta av. Hansson (2012) visade dock i en intervjustudie att för att lantbrukare skall vilja anlägga 

våtmarker behövs både mer kunskap på området och att det blir ekonomisk lönsamt. Studien var 

inriktad på våtmarksanläggande generellt och inte specifikt för produktion av biomassa till biogas. 

Sannolikt är dock en förutsättning för att utbyggnaden av produktionsvåtmarker skall ta fart i 

Sverige att det blir företagsekonomiskt lönsamt. 

 

3.1 Ekonomisk lönsamhet 

Flera ekonomiska kalkyler har gjorts för att studera och avgöra om det finns någon lönsamhet i 

våtmarksanläggningar för produktion av biomassa samt skörd i befintliga våtmarker och dessa har 

gett olika svar. Flera av studierna visar att en brist på prissättning av de ekosystemtjänster som 

våtmarken medför ger missvisande negativa siffror (Gunnarsson, 2013; Blidberg, 2012) och om 

dessa värden räknas in så kan projektet bli lönsamt för lantbrukaren. Andra studier som gjorts på 

rörflen visar att en anlagd produktionsvåtmark visst kan vara lönsam i bara sin egen produktion 

(Glommer Miljöenergi, 2008). Den sistnämnda studien avser dock en våtmark med väldigt låga 

anläggningskostnader. 

 

Det som dock lyfts fram som en möjlig utveckling för lönsamheten är dels en teknikutveckling som 

effektiviserar skörden, och att ekosystemstjänster värdesätts som den samhällsnytta det faktiskt är 

(Gunnarson, 2013). 
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4 Etiska aspekter 

Med de positiva konsekvenser som anläggning av våtmarker och minskning av beroendet av fossila 

bränslen för med sig så bör vi göra satsningar i denna riktning. Ekosystemstjänsterna som 

anläggning av våtmarker ger för samhället i helhet är viktiga för många aspekter. För säkerheten 

genom att exempelvis ge ett översvämningsskydd (Van der Valk, 2012) och för mänsklig hälsa då 

många medicinska och tekniska genombrott har skett tack vare substanser och processer som sker 

i naturen och en större diversitet ger större underlag för nya sådana upptäckter (Landin et al., 

2002). Det bidrar också med en förbättring av vattenkvalitet (Van der Valk, 2012), välbefinnande 

tack vare rekreation i form av naturmiljöer, fiske eller fågelskådning bland annat med flera. 

 

Utöver de nyttor som våtmarksanläggandet gör för oss människor så kan man också resonera att vi 

människor har en etisk skyldighet att värna levande varelser i stort (Derr, 2003). Detta 

resonemang, kopplat med de studier som visar att anläggandet av våtmarker är viktiga för 

biodiversiteten (Bernes, 2011), gör att vi bör undersöka hur vi kan göra anläggningar mer attraktiva 

för anläggaren. 
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5 Växtarter för biomassaproduktion 

Vid anläggning av en produktionsvåtmark kan olika växtarter kolonisera spontant beroende på hur 

de hydrologiska, geografiska och kemiska förhållandena ser ut, men man kan även aktivt etablera 

olika arter i samband med anläggningen. Olika arter är bättre eller sämre anpassade till olika 

miljöer och bidrar med olika värden till en produktionsvåtmark. Här nedan presenteras ett antal 

arter som förekommer naturligt eller inplanterat i våtmarker och som kan vara av intresse vid 

produktion av biomassa för biogas. 

 

För att en art skall vara intressant för produktion av biomassa krävs att den har god återväxt efter 

skörd, är snabbväxande och har goda egenskaper för rötning. De växter som undersöks i denna 

litteraturstudie är bladvass (Phragmites australis(Cav.)), jättegröe (Glyceria maxima(Hartm.)), 

rörflen (Phalaris arundinacea(L.)), kaveldun (Typha spp.), vattenpest (Elodea spp.), andmat (Lemna 

spp., Spirodel polyrhiza(L.)), särv (Ceratophyllum spp.), slingeväxter (Myriophyllum spp.), grönslick 

(Cladophora spp.) och andra makroalger. Dessa växter valdes ut eftersom de är vanligt 

förekommande våtmarksväxter som har medelhög till hög tillväxttakt och därför eventuellt lämpar 

sig för produktion av biomassa. Valet skedde löpande under arbetet i samarbete med handledaren 

samt kontakter på Calluna och Biototal. Växter valdes ut i olika kategorier, som presenteras nedan, 

för att ge underlag för design av olika typer och delar av våtmarker. 

 

Dessa växtarter kan delas in i helofyter och hydrofyter. Den senare kategorin kan ytterligare delas 

in i flytande växter och undervattensväxter. I gruppen helofyter behandlas i denna studie bladvass, 

jättegröe, rörflen och kaveldun. Dessa växter har sina blad och stor del av stammen ovanför 

vattenytan medan rötterna och rhizomen (jordstammen) befinner sig i jord som är vattenmättad 

större delen av året. 

 

Flytande växter är växter vars blad flyter på ytan medan rotsystemet befinner sig strax under 

vattenytan. Dessa skall inte förväxlas med flytbladsväxter, som till exempel näckrosor, som har 

flytande blad men vars rotsystem befinner sig i sedimentet på botten av våtmarken. De arter som 

studien behandlar i denna grupp är olika arter av andmat. 

 

Undervattensväxter är växter vars hela biomassa är under vattenytan. Det enda som sticker upp 

över ytan är växtens blomma i vissa fall. Dessa växter kan vara friflytande i vattenmassan eller 

rotade vid botten. Särv, slingeväxter och grönslick är de exempel som presenteras i denna studie. 

Grönslick är en filamentös (trådformig) grönalg och får här representera flera andra filamentösa 

algarter.  
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En produktionsvåtmark behöver inte nödvändigtvis vara koloniserad av endast en av dessa växter, 

utan flera arter i samma våtmark ger en mer diverse miljö med större vinster för biodiversiteten. 

Även flera växtarter som inte tas upp i denna studie kan vara lämpliga för produktion av biomassa 

till biogasindustrin, men de som behandlas är de vanligt förekommande i sammanhanget, samt 

några potentiellt intressanta arter. 

 

5.1 Bladvass 

Bladvass (Phragmites australis) är Nordens största gräs (Anderberg, 2009) och kan bli upp till hela 

4 meter hög (Mossberg, 2003). Bladvassen är en beståndsbildare som trivs bra i fuktig mark eller 

direkt i vatten ner till 2,5 meters djup (Anderberg, 2009). Den förekommer vanligt i näringsrika 

sjöar, våtmarker, diken eller liknande. Vassfrön kan inte gro under vatten utan sprider sig där 

vegetativt med hjälp av rhizom. Vassen blommar i augusti till september och kan därefter sprida 

sig sexuellt, men fröna måste då hamna på blottad jord som inte står under vatten. (Mossberg, 

2003). 

 

Bladvass är en väldigt produktiv växt som kan producera upp till 15 ton (torrvikt) per hektar och år, 

enligt erfarenheter från skörd i sydsvenska förhållanden (Gunnarsson, 2013). Dessa siffror är 

baserade på att bladvassen klipptes en gång precis över bottenytan i en torrlagd våtmark vid 

maximal biomassa i slutet av juli. Produktionspotentialen P/B (årlig produktion/maximal biomassa) 

är 1,03 - 1,15 (Westlake, 1982). 

 

5.2 Jättegröe 

Jättegröe (Glyceria maxima) är en ganska vanlig växt som förekommer på stränder och i diken av 

näringsrika vatten, men har svårt att växa i vatten djupare än 50 cm (Harrström, 2005). Det är en 

beståndsbildare som blommar i juni-juli, förekommer upp till Dalarna och kan bli upp till 3 meter 

hög (Anderberg, 2009). Den förökar sig sexuellt med frön, men sprider sig även asexuellt med hjälp 

av rhizom (Mossberg, 2003). Fröna kan inte gro i vatten djupare än 10 cm (NWCB, 2005). 

 

Studier av jättegröens tillväxtpotential har visat att denna är något högre än för bladvass med en 

P/B (årlig produktion/maximal biomassa) på 1,2 - 1,5 (Westlake, 1982). 

 

5.3 Rörflen 

Rörflen (Phalaris arundinacea) är en vanlig beståndsbildande växt som förekommer vid stränder, 

diken och våtmarker där jorden är näringsrik och kan bli upp emot 2 meter hög (Mossberg, 2003). 

Den blommar i juni-juli och sprider sig både med frön och med rhizom.  
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Odlingar av rörflen som energigräs i norra Sverige har visat att skörden kan uppgå till ca 4-6 ton 

torrsubstans per hektar efter andra året (Glommer Miljöenergi, 2008; Henson, 1987). Vid hög 

näringstillgång har en studie av Seppälä (2009) visat att den kan ge så mycket som 13.7 ton 

torrsubstans per hektar och år i mellersta Finland. Första året kan man räkna med att skörden blir 

ca 20 % lägre än kommande år (Glommer Miljöenergi, 2008). I dessa undersökningar klipptes 

växterna precis över markytan. 

 

5.4 Kaveldun 

Kaveldun (Typha sp.) är en växt som vanligen påträffas i grunda näringsrika vatten. Det finns två 

arter i Sverige, bredkaveldun (Typha latifolia(L.)) och smalkaveldun (Typha angustifolia(L.)). De blir 

ca 1-2 meter höga och bildar stora bestånd (Mossberg, 2003). Vad gäller vattendjup så 

förekommer bredkaveldun från fuktig mark ner till 80 cm djup medan smalkaveldun förekommer 

ner till ungefär 1 meters djup (Weisner, 1993). 

 

Vid skörd ovan vattenytan är en realistisk skattning av skörden ca 10 - 15 ton torrvikt per hektar 

och år enligt tidigare studier i Tjeckien och Kanada (Květ, 1999; Grosshans et al., 2012).  

 

5.5 Andmat 

Andmatsväxter består av ett antal olika arter. Andmat (Lemna minor(L.)), korsandmat(Lemna 

trisulca(L.)), kupandmat (Lemna gibba(L.)) samt stor andmat (Spirodela polyrhiza). Dessa växter är 

alla ganska vanliga till vanliga i näringsrika, lugna vattensamlingar. De flyter ovanpå vattenmassan 

och kan täcka hela vattnets yta (Mossberg, 2003). Andmat används rätt ofta vid rening av 

näringsämnen från vatten då arterna har ett högt och snabbt upptag av till exempel kväve och 

fosfor enligt en studie av Vermaat & Khalid Hanif (1998). 

 

Trots att andmatsväxter är små växter som endast växer vid ytan så har de stor tillväxtpotential. 

Studier har visat en teoretisk tillväxthastighet på mellan 22-26% biomassa per dag i 

labbförhållanden (Zhang, 2014). I försök med daglig och veckoskörd av olika andmatsväxter har 

man erhållit resultat om 12 – 70 kg per hektar och dag (Björndahl, 1984). Detta medför att om man 

beräknar växtsäsongen från april till augusti får man en teoretisk tillväxt på 1,8 - 10,7 ton per 

hektar och år. Den växt som hade högst produktivitet i dessa studier var Lemna minor. Dessa 

studier var dock utförda i varmare klimat än det vi har i Sverige, varför den möjliga årliga skörden 

måste beräknas utifrån variationerna i temperatur och solförhållandena under ett år.  
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5.6 Vattenpest 

Vattenpest (Elodea sp.) är en undervattensväxt som kan bli upp till 2 meter lång och det är endast 

blomställningen som sticker upp ovanför ytan. I Sverige har vi två arter, vattenpest (Elodea 

canadensis(Michx.)) och smal vattenpest (Elodea nuttallii(Planch.)). De växer i mer eller mindre 

näringsrika vatten så som sjöar, diken, kanaler eller vattendrag (Mossberg, 2003). Vattenpest 

förekommer i södra delarna av landet, upp till Dalarna med färre förekomster norrut (Anderberg, 

2009). Vattenpesten har väldigt effektiv spridning, om än bara asexuell, och kan snabbt fylla en hel 

våtmarks volym (Strand, 2008). Den är en invasiv art som har sitt ursprung i Nordamerika och som 

har etablerat sig i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Dess stora utbredning i svenska vatten har 

orsakat problem, varför den anses som oönskad. Orsaken är bland annat att den har en 

utbredningscykel om 4-5 år, under vilken den växer kraftigt och konkurrerar ut inhemska växter, 

sedan avstannar tillväxten och populationen försvinner från lokalen (Kyrkander, 2010).  

 

Den maximala biomassan som uppnås under ett år är, enligt två studier, i juli/augusti och 

uppskattas till 7 ton per hektar (Kunii, 1984; Di Nino et al., 2005). Dessa studier gjordes i norra 

Frankrike respektive Japan, vilket gör att värdena är något så när jämförbara med vad som kan 

förväntas för svenska förhållanden. 

 

5.7 Särv 

I Sverige finns två arter särv, hornsärv (Ceratophyllum demersum(L.)) och vårtsärv (Ceratophyllum 

submersum(L.)). Hornsärven är relativt allmän i södra Sverige medan vårtsärven är sällsynt (Krok & 

Almquist, 2013). De är fleråriga undervattensväxter som förekommer i näringsrika och klara 

vattensamlingar. Särvar saknar rötter och växer därför fritt flytande i vattenmassan. Hornsärven 

förekommer upp till Dalarna medan vårtsärven primärt växer i sydligaste delarna av landet 

(Mossberg, 2003). 

 

Särven (Ceratophyllum sp.) har en teoretisk tillväxt på mellan 7 och 10 ton torrmaterial per hektar 

och år, menade Lakshman (1987) medan Baden (2013) använder Wetzels (1983) angivelse att 

netto primärproduktionen för undervattensväxter är 1 - 7 ton torrsubstans per hektar och år.  

 

5.8 Slingeväxter 

I familjen Myriophyllum finns det 4 arter representerade i Sverige. Kransslinga (M. 

verticillatum(L.)), axslinga (M. spicatum(L.)), knoppslinga (M. sibiricum(Kom.)) och hårslinga (M. 

alterniflorum(DC.)). Alla arter är fleråriga undervattensväxter och förekommer i näringsrika vatten. 

Hårslinga är den vanligaste av arterna och förekommer i hela landet (Mossberg, 2003). 
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En litteraturstudie av våtmarksväxters produktivitet visade att slingeväxter har en teoretisk tillväxt 

på 1,2 - 11,5 ton torrvikt per hektar och år (Lakshman, 1987). I en uppskattning av den skördbara 

biomassan i dammar inom Höje å användes dock siffran 1-7 ton torrsubstans per hektar och år för 

undervattensväxters primärproduktion (Wetzel, 1983, citerad i Baden, 2013).  

 

5.9 Grönslick 

Grönslick (Cladophora spp.) är trådformiga grönalger som är vanligt förekommande i söt- och 

brackvatten i större delen av landet. Det finns många arter inom familjen Cladophora men några 

av de vanligaste är C. glomerata(B., L.) och C. rupestris(M., B.). Grönslick trivs bäst i rörligt, 

näringsrika vatten där den effektivt kan ta upp näringsämnen från vattnet och tillväxa snabbt. 

Grönslick växer både fäst vid klippor och stenar, fritt flytande i vattenmassan och som påväxt på 

undervattensväxter (Tehler, 2013). Grönslick har här använts som representant för filamentösa 

alger, men förekommer ofta tillsammans med andra arter som till exempel Spirogyra spp..  

 

Algtillväxt sker enligt försök av Robinson (1997) bäst i grunda vatten med en vattennivå på max 30 

cm. Studier av Lawton et al. (2013) har visat att de kan tillväxa med en teoretisk tillväxthastighet 

om ca 80 kg per hektar och dag medan Baden (2013) ansåg att en skörd av ca 1 – 5 ton 

torrsubstans per hektar skulle vara möjlig i dammar i Höje å. Skillnaden på dessa siffror är stor men 

eftersom alger bör vara relativt okänsliga mot en upprepad skörd kan troligen upp emot 5 ton 

förväntas, eller möjligen mer. 
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6 Biogasproduktion 

När man bedömer hur bra våtmarksväxter passar som substrat för biogasproduktion får man 

betänka några olika saker. Dels mängden biomassa som kan skördas, men också mängden biogas 

och metan som den mängden biomassa kan generera, samt hur biprodukten som bildas efter 

rötning kan återanvändas. Biomassans nedbrytbarhet förändras då den kemiska 

sammansättningen förändras. Den kemiska sammansättningen i sin tur påverkas av en rad 

faktorer, bland annat när under växtsäsongen som biomassan skördas. Generellt kan man säga att 

ju senare på växtsäsongen man skördar desto mer lignin och cellulosa innehåller biomassan. 

Halten lignin har visats vara den faktor som har starkast negativ påverkan på metanproduktionen 

vid rötning av biomassa (Triolo, 2011). Haglund (2014) har i ett nyligen publicerat examensarbete 

gjort en mer ingående bedömning av några våtmarksväxters lämplighet som substrat för 

biogasproduktion, med hänsyn tagen till olika tekniska aspekter.  

 

6.1 Mängd biogas och metanhalten 

Olika våtmarksväxter lämpar sig olika bra för produktion av biogas. Vad gäller helofyter har det 

visats att mängden metan man erhåller per ton VS (’Volatile substance’, vilket mäts som 

glödförlust och är ett mått på mängden organiskt material) från bladvass, kaveldun och rörflen är 

ungefär densamma. Rörflen ligger på 340-430 m3 CH4/ton VS (Lehtomäki, 2006), bladvass på 400 

m3 CH4/ton VS (Gregeby och Welander, 2012) och bredkaveldun på 300 m3 CH4/ton VS (Alvinge, 

2010). Dessa siffror är baserade på endast en studie per art vilket gör att vidare studier kan ge 

andra siffror. Inga studier av metanproduktion vid rötning av jättegröe har hittats.  

 

Vid användning av våtmarksväxter i en biogasreaktor kan vattenhalten vara ett problem. Detta 

gäller speciellt för undervattensväxter som kan innehålla upp till ca 94 % vatten, vilket blir dyrt att 

transportera till reaktorn. Vad gäller till exempel vattenpest så gav 1 kg våtvikt ca 20-44 Nm3 

medan 1 kg torrvikt gav 415-520 Nm3 i en studie av Escobar et al. (2011) där vattenpest 

samrötades med majs. Därför bör växterna torkas direkt efter skörd för att sedan skickas till 

biogasproduktion. Detta kan bli ett problem i det mellansvenska klimatet och effektiva lösningar 

på torkning behövs för att denna del av processen inte skall bli ohållbar ekonomiskt. Liksom för 

vass och kaveldun erhölls ca 276 m3 CH4/ton VS i samma studie (Escobar et al., 2011). 

 

Studier av andmat har visat att mängden biogas man får ut av 1 kg våtvikt är som för vattenpest 

och något lägre än för helofyter, ca 132-176 Nm3, medan däremot metanhalten varierade från 

liknande värden upp till något högre, 43-85 %, enligt en studie av Jain (1992). De stora 

variationerna i den studien berodde på metallhalterna i växterna. Ju högre halter av tungmetaller 
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desto sämre metanproduktion blev det i biogas reaktorn. Detta gällde för koppar, kobolt, bly och 

zink, medan järn och magnesium inte hade någon effekt i intervallet som studerades.  

 

För alger har studier gjorts på grönslick som visade att biomassan var något torrare än till exempel 

vattenpest, men behövde torkas, helst en vecka, innan den rötades enligt Baden (2013). Mängden 

metan man erhöll var ca 200 m3 CH4/ton VS (Baden, 2013). 

 

Några studier på metanproduktion vid rötning av särv eller slingeväxter har inte hittats. 

 

6.2 Biogödsel som biprodukt 

Den rötrest som blir kvar efter rötningen till biogas innehåller stora mängder närsalter och kan 

därför lämpa sig för gödsling av jordbruksmark. Den innehåller de närsalter som fanns i den 

skördade biomassan och mängden av dessa beror på växternas ursprungliga näringsinnehåll samt 

på hur substratet har hanterats vid framställning av biogasen (Jarvis, 2009). Det som bestämmer 

lämpligheten som biogödsel är bland annat hur mycket metaller den innehåller samt andra 

föroreningar som patogena mikroorganismer, organisk föreningar och mängden grobara frön (SP, 

2013). I dagsläget finns det ett certifieringssystem som heter SPCR 120. Där specificeras vilka 

riktvärden som produkten måste hålla sig inom vad gäller parametrarna som nämnts ovan och hur 

stor maximal tillförsel av olika metaller som får ske från biogödsel på en åker per år. 
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7 Övriga intressen i produktionsvåtmarker 

En anlagd våtmark i jordbrukslandskapet kan ha många olika syften. Till exempel vattenrening, 

fågelvåtmarker, viltvatten, vattenmagasin för utjämning av flöden eller, som diskuteras i denna 

litteraturstudie, produktion av biomassa för biogasproduktion. En våtmark behöver inte ha enbart 

ett syfte utan med små enkla modifikationer i designen kan man gynna flera av dessa värden 

(Feuerbach, 2010).  

 

7.1 Avskiljning av kväve och fosfor 

För att våtmarken skall kunna avskilja så mycket kväve och fosfor som möjligt krävs att några 

optimeringar sker vid planeringen av våtmarken. 

 

Det finns flera processer i en våtmark som gör att den minskar mängden näringsämnen i vattnet 

och då framför allt kväve och fosfor. Kvävet som kommer in i våtmarken kan försvinna ut från 

systemet antingen genom denitrifikation, alltså den process då vissa bakterier använder nitrat för 

respiration och kvävet övergår till kvävgas, eller genom upptag av organismer (Leonardson, 2002). 

För en produktionsvåtmark är den andra processen väldigt intressant eftersom syftet då är att 

växtligheten skall ta upp kväve så att maximal tillväxt kan ske. Sedan skördas växterna och kvävet 

tas bort ifrån systemet (Álvarez, 2008) och slutligen kan det återföras som näring till åkermarkerna 

efter att biogasprocessen är färdig. Växtupptaget är dock endast aktivt under växtperioden, och 

målet måste därför också vara att gynna denitrifikationen i största möjliga mån. Även 

denitrifikationen missgynnas av sjunkande temperaturer, men gynnas å andra sidan av tillgång på 

lättnedbrytbart kol. Det betyder att det kan finnas en viss motsättning mot att skörda bort 

växtbiomassan och samtidigt gynna en så hög denitrifikation som möjligt under den kallare delen 

av året. Betydelsen av detta för den totala kväveavskiljningen har inte undersökts.   

 

Vad gäller kväveavskiljningen i våtmarker så har en våtmark med kort uppehållstid stora 

variationer i mängden kväve som avskiljs och det går inte att förutspå om en sådan våtmark blir en 

kvävefälla eller en kvävekälla menar Arheimer & Wittgren (2002). Därför förespråkas att en 

våtmark har minst en uppehållstid på 2 dygn. 

 

En annan viktig faktor som bestämmer hur mycket kväve en våtmark kan avskilja är storleken. En 

större area ger större total avskiljning av kväve (Hansson, 2005). 

 

För fosfor så tas det upp av växter på samma sätt som kväve, men det kan inte övergå i gasfas på 

samma sätt. En annan process som är viktig för fosforavskiljning i våtmarker är sedimentation 

(Leonardson, 2002). Fosfor absorberas till jordpartiklar som sjunker till botten om 
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vattenhastigheten är tillräckligt låg. Så länge sedimentet sedan inte störs så kommer fosforn vara 

bunden där och därmed inte vara lätt tillgänglig för växtproduktion. En studie i Norge visade att 

sedimentation stod för den största delen av fosforavskiljning i en våtmark (Braskerud, 2002b). 

 

Ett problem med fosforsedimentation är att höga flöden kan orsaka sedimentet att sköljas ur och 

den totala avskiljningen av fosfor minskar därför. Den allmänna uppfattningen har därför varit att 

en våtmark således bör ha en lång uppehållstid men Braskerud (2002a) visade dock i sin studie att 

den procentuella avskiljning av fosfor ökade med en ökad flödesbelastning, trots de negativa 

effekter som ursköljningen hade. Ytterligare en studie av Braskerud (2002b) visade att 

ursköljningen minskade när växtsamhället var tätare. 

 

Även i djupare våtmarker kan undervattensväxter bidra till att minska resuspensionen men i för 

täta bestånd kan retentionen av fosfor minska för att vattnet då passerar över växterna och 

fosforn har svårare att sedimentera (Leonardson, 2002). 

 

För att kunna beräkna hur mycket närsalter som en våtmark kan avskilja har olika matematiska 

modeller utvecklats (t.ex. Weisner et al., 2012; Tonderski et al., 2002). Dessa har olika styrkor och 

svagheter men kan vara bra verktyg för att få en uppskattning av hur mycket kväve eller fosfor som 

en våtmark med en viss placering och storlek kan avskilja. Dessa modeller är dock ofta utvecklade 

utifrån data från våtmarker vars huvudsyfte är avskiljning av kväve och/eller fosfor, och effekter av 

skörd tas inte med i beräkningarna. 

 

Naturvårdsingenjörerna (2011) uppskattade dock att kväveavskiljningen borde vara ungefär lika 

oavsett om man skördar eller inte. Detta för att skörden forslar bort delar av kvävet som belastar 

våtmarken, men det tar även bort kol vilket används av denitrifierande bakterier vid 

denitrifikationsprocessen. Storleksordningen av dessa effekter är inte utredd och avskiljningen kan 

bli högre eller lägre än för våtmarker som inte skördas. 

 

7.2 Biodiversitet 

Biodiversitet kan mätas på flera nivåer. Genetisk variation, som är variation inom en viss art, lokal 

variation eller alfa diversitet, som är inom ett visst homogent habitat, till exempel en våtmark, 

beta diversitet som är diversiteten mellan habitat och regional variation eller gamma diversitet, 

som är variationen i landskapet som helhet (Bernes, 2011). När man anlägger en våtmark med 

biodiversitet i åtanke så kommer de flesta åtgärder man gör att vara inriktade på den lokala 

diversiteten i våtmarken. Genom att tänka i banor av genetisk och regional diversitet finns det 

dock åtgärder som man kan utföra för att gynna mångfalden även på dessa nivåer. 
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Biodiversiteten i en våtmark beror på många faktorer. En generell regel som passar bra på just 

mångfalden av arter i våtmarker är art-area sambandet. Det innebär att ju större area en miljö har 

desto fler olika arter förekommer det i den miljön (Ricklefs, 2009). Utöver art-area sambandet så 

är även närheten till andra liknande miljöer viktig för att arter skall kunna sprida sig mellan de olika 

våtmarkerna och detta påverkar också diversiteten (Schweiger, 2002). 

 

Ytterligare faktorer som är viktiga för biodiversitet generellt är störningar så som hävd (Hall, 2012), 

vilket en produktionsvåtmark per definition har i form av skörd. Skörd av bladvass i våtmarker har 

visats ge positiva effekter för insekter vilket i sin tur gynnar insektsätande fåglar och fladdermöss 

(Blidberg, 2012; Haslam, 1973). Skörden skapar även en mer varierad miljö vilket i sin tur också 

gynnar biodiversiteten genom att det skapas många olika habitat (Haslam, 1973). Störning i form 

av bete eller slåtter är troligen inte relevant för en produktionsvåtmark då alla delar av våtmarken, 

även strandzonen, är potentiellt produktiv mark. Effekten av skörden kan dock möjligen ersätta 

dessa skötselregimers effekt. 

 

Variationen av miljöer i en våtmark ger utrymme för flera arter med olika nischer (Feuerbach, 

2004; Schweiger et al., 2002) vilket leder till en större biodiversitet. Den viktigaste delen av en 

våtmark för att gynna en hög biodiversiteten är strandzonen. Ju längre stranden är desto mer yta 

finns det för olika typer av växter att etablera sig vilket i sin tur gynnar insekter och kräftdjur.  

 

Diversiteten av olika grupper av arter hänger ofta ihop. Finns det fler växtarter kan fler olika 

insektsarter förekomma (Haslam, 1973). Finns det fler insekter så har insektsätande fåglar mer mat 

liksom fiskar. Dessa i sin tur ger föda åt rovfiskar och rovfåglar. Detta är dock väldigt generellt och 

varje art är anpassad till olika förutsättningar, varför man behöver tänka igenom vilken art, eller 

grupp av arter, man vill gynna.  

 

En annan aspekt som gör att en våtmark anses mer värdefull är hur diversiteten av andra 

våtmarker ser ut i området (Schweiger, 2002). Med diversitet menar vi här mångfald av 

våtmarkstyper definierade utifrån form, djup och vegetation. För att bäst gynna mångfalden och 

artrikedomen bör man alltså även undersöka hur andra våtmarker ser ut i området, och prioritera 

anläggning av en sådan typ som förekommer i mindre utsträckning.  
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7.3 Fåglar 

En uppskattad del av att ha en våtmark är det fågelliv som den för med sig. Våtmarker kan utgöra 

viktiga häckningsplatser men dessutom utnyttjar många fåglar våtmarker tillfälligt när dom rastar 

under flyttning, för att söka föda eller bomaterial eller för att gömma sig (Strand, 2008). Frågan är 

om en produktionsvåtmark kommer att kunna attrahera lika många fåglar som andra våtmarker? 

Kan en produktionsvåtmark fylla de funktioner i form av boplats, födosök och predatorskydd som 

finns i t.ex. rika fågelsjöar? 

 

Många våtmarksfåglar är beroende av stora, öppna ytor i anslutning till vatten. Detta visade Syrbe 

(2013) i en studie som genomfördes i södra Tyskland. I sin handledning om våtmarksbygge för 

fåglar menar Strand (2008) att vissa fåglar kräver så mycket som 50-60 hektar öppen mark runt 

våtmarken, helt utan större träd eller skog, för att kunna häcka. Därför förespråkas en skyddszon 

utan objekt högre än 1,5 meter och denna skall helst vara 70-100 meter bred (Feuerbach, 2004). 

Detta kan bero på att de höga objekten och skogen är utmärkta platser för rovfåglar vilket gör att 

vissa andra fåglar drar sig från att häcka i våtmarken enligt Strand (2008). Dessa öppna ytor i 

anslutning till vattenspegeln kan också vara del av våtmarken enligt definitionen i avsnitt 2.4 och är 

därmed också produktiv mark för helofyter. Genom skörd skulle dessa ytor kunna vara öppna 

under rätt tid och därmed gynna fågellivet. Att detta skulle kunna bli en effekt av skörd måste dock 

studeras närmare. 

 

Det man ska tänka på med våtmarksfåglar är att dom utnyttjar olika delar av våtmarken i olika 

utsträckning och därför kan delas in i grupperna strandfåglar, vattenfåglar och vassfåglar (Strand, 

2008). Dessa tre grupper gynnas av att olika miljöer finns och en viss våtmark kan gynna en typ av 

fåglar, men missgynna en annan. För att en produktionsvåtmark skall gynna alla dessa grupper 

krävs en stor vassvegetation, stora öppna vattenytor samt en skördad strandzon. Den stora 

vassvegetionen är primärt viktig under den del av året då fåglarna häckar, alltså fram till och med 

mitten av juli, men även efter denna tid. Detta innebär en motsättning mellan produktion och 

diversitet av häckande fåglar.  

 

Många fåglar trivs i grunt vatten (max 0,5 meter) menar Strand (2008) vilket kan orsaka problem 

vad gäller val av växter och hur stor yta öppet vatten man bör ha. Även här finns alltså en 

motsättning mellan produktion och diversitet av fåglar. 

 

En annan viktig faktor är förekomsten av fisk. Fiskar konkurrerar med många fågelarter om födan, 

och en våtmark med fisk ger mindre antal häckande fågelarter än en våtmark utan fisk (Phillips, 

1992). Vissa fågelarter så som storskrake och storskarv gynnas dock av fisk, då detta är deras 
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huvudsakliga föda (Strand, 2008), men vad gäller totala artantalet i en våtmark så minskar den då 

det förekommer fisk. 

 

7.4 Fisk 

I Sverige finns det minst en miljon personer som ägnar sig åt fritidsfiske (Bernes, 2011). Därför kan 

det vara intressant att se om det går att kombinera en våtmark för produktion och en som gynnar 

fisklivet. Det fiskar som vanligen förekommer i näringsrika vatten i södra Sverige är karpfiskar så 

som mört, braxen och björkna som livnär sig på djurplankton. Rovfiskar som utnyttjar karpfisk är 

ofta gädda, gös eller abborre (Bernes, 2011).  

 

I många vatten planteras idag fisk in istället för att den fritt får vandra dit. Detta är dock inte att 

rekommendera då det kan leda till negativa konsekvenser för dessa ekosystem (Bernes, 2011). 

Utsättning av fisk, beroende på vilken art det är, kan leda till minskad genetiskt baserad, lokal 

anpassning hos populationen av samma art i området, samt att den utsatta fisken har mindre 

chans att överleva än vild fisk. Det kan även ha negativa effekter på andra fiskarter samt andra 

djurgrupper (Petersson & Johnsson, 2011) vilket minskar den biologiska mångfalden.  

 

Förutom utplantering så kan även fiskarter etablera sig själv genom migration från lokaler 

uppströms eller nedströms. Det som är viktigt att tänka på då är vilka arter som naturligt 

förekommer i vattensystemet och vart eventuella leklokaler för olika arter finns. För att gynna 

arter som är känsliga för predation bör en våtmark anläggas så långt uppströms som möjligt 

(Scheffer & van Geest, 2006). Migration av arter in i våtmarken är även påverkad av eventuella 

vandringshinder (Ekologgruppen, 2009) så som fördämningar vilka minskar möjligheten för arter 

att både etablera sig i våtmarken samt ta sig förbi våtmarken uppströms och nedströms  

 

När man anlägger en produktionsvåtmark som man tänker sig skall innehålla fisk kan det vara bra 

att veta att fisk generellt tenderar att ha en lång etableringstid (Hansson, 2005). Karp, braxen och 

björkna är också arter som betar mycket på botten och de stör sedimentet (fosfor återförs till 

vattenfasen) och äter mycket växtskott, vilket kan störa våtmarken på fel sätt beroende på vilket 

syfte man har. 

 

För att gynna fisk i en våtmark krävs oftast att siktdjupet inte är för litet. Många arter kräver olika 

stort siktdjup som till exempel gärs, benlöja och braxen, vilka trivs bäst med ett siktdjup om 2,5 

meter medan gädda behöver ca 4 meters siktdjup (Petersson, 2008). Siktdjupet i sin tur beror på 

lite olika faktorer bland annat näringsbelastningen och mängden fytoplankton. Högre halter av 

näring betyder generellt ett lägre siktdjup. En högre näringshalt i vattnet kommer att gynna 
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karpfiskar framför abborre och gädda (Tibblin, 2012).  Fytoplankton-samhället är i sin tur beroende 

av hur uppsättningen fisk och djurplankton ser ut. Består fisksamhället endast av planktivora fiskar 

så kommer mängden djurplankton, så som daphnier, att minska. Detta i sin tur leder till att 

fytoplanktonen kan tillväxa i större utsträckning och vattnet grumlas. Finns det däremot en 

population av rovfiskar som håller mängden planktivora fiskar nere så kommer det leda till fler 

djurplankton och färre fytoplankton och därmed ett större siktdjup. 

 

Ett litet siktdjup är i sin tur negativt för tillväxten av undervattensvegetation vilket gör att 

fisksamhällets artsammansättning och täthet är viktigt ur produktionssynpunkt. 

 

Undervattensväxter är speciellt viktiga för fiskar både för att binda sedimentet men också för att 

ge skydd och föda, inte minst för yngre fiskar (Ekologgruppen, 2007). Fisk gynnas även av öppna 

vattenytor med vassvegetation längs strandkanterna (Haslam, 1973).  
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8 Beslutsprocessen 

Planeringsprocessen vid anläggandet av en våtmark är väldigt viktig och med en välgenomtänkt 

plan och en tydlig målsättning ökar chanserna att projektet blir lyckat och att man inte stöter på 

oväntade komplikationer längs vägen. Figur 1 visar hur en sådan process kan se ut och hur man 

kan gå till väga i planeringsfasen för att projektet skall ge önskat resultat. 

Figur 1. Översikt över de olika faserna vid planering av en produktionsvåtmark. 

 

Det första man bör bestämma är vilken målsättning man har med våtmarken, och om den skall 

uppfylla några sekundära funktioner förutom produktion av biomassa. Detta styr i sin tur var 

våtmarken bör placeras och hur den skall utformas. Dessa två punkter hänger självklart ihop, då 

alla placeringar inte möjliggör den utformning som man bör ha för att projektet skall uppfylla 

målsättningarna. 

 

När man väl har valt en placering och en utformning så är det dags att fundera på vilka växter som 

skall sås eller planteras för produktionen. Valet av växter för produktionen leder i sin tur till en 

skötsel- och skörderegim som är anpassad därefter. Om den utformning och placering som valts i 

tidigare skede inte möjliggör odling av önskade växtarter får man gå tillbaka i processen och 

fundera på alternativa utformningar eller placeringar. Denna iterativa upprepade process innebär 

flera mer detaljerade överväganden som måste göras under varje del av projektet (Fig. 2) 
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Planeringsprocessen är en iterativ process där man ofta behöver gå tillbaka och tänka om tidigare 

steg för att få våtmarken att bli så bra som möjligt. Man bör därför vid varje steg i processen (Fig. 

1) gå tillbaka till tidigare steg och överväga om andra alternativ, till exempel annan placering, ger 

förutsättningar för en bättre utformning, produktion av andra växter eller annan skötselregim. När 

sedan planeringen är färdig så finns det en god grund för att realisera våtmarksprojektet. 

 

8.1 Målsättning med våtmarken 

Målsättning med en våtmark är avgörande för utformningen (Fig. 3). Skall man anlägga en våtmark 

där enbart produktion är viktigt så kan den se ganska olik ut från en våtmark där man vill 

kombinera produktion med att gynna fågellivet, skapa fiskemöjligheter, avskilja kväve och fosfor 

eller gynna en mångfald av växter. Genom att anpassa utformningen kan man dock uppnå flera av 

dessa målsättningar i samma våtmark (Feuerbach, 2010). 

 

Figur 3: Olika möjliga målsättningar som påverkar utformningen och skötseln av en 

produktionsvåtmark.  

 

Notera dock att de flesta övriga målsättningar förutom produktion kan minska den totala skörden 

något, men istället ge många extra värden. Alla utformningsalternativ är inte heller kombinerbara. 

Till exempel så missgynnas fågellivet i stort av att det finns fisk i sjön (avsnitt 6.3). 
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9 Placering av våtmarken 

När målsättningen är bestämd skall man fokusera på att hitta en lämplig plats. Man kan då via 

topografiska kartor leta efter lågpunkter i landskapet; detta är marker som redan idag kan vara 

fuktiga och därmed mindre intressanta för det konventionella jordbruket. De har därmed generellt 

ett större tillrinningsområde än mer högt liggande områden, vilket ger större mängder vatten som 

kan användas i utformningen av våtmarken. Att anlägga våtmarker i lågpunkter ger ofta lägre 

anläggningskostnader, då schaktkostnader m.m. oftast blir mindre och man kan undvika att pumpa 

vatten till våtmarken (Naturvårdsingenjörerna, 2011). Ett bra sätt kan vara att studera äldre kartor 

av omgivningen för att på så sätt identifiera tidigare våtmarksområden. Dessa innehåller generellt 

en jordmån som gynnar etableringen av våtmarksväxter (Van der Valk, 2012).  

 

Diken och vattendrag i landskapet är också självklart en viktig faktor att titta på. Placerar man 

våtmarken i ett läge så att det går att dämma ett dike eller vattendrag så kan kostnaden för 

projektet minskas kraftigt jämfört med om våtmarkens hela volym måste grävas ut, eller vattnet 

ledas om eller pumpas. Vid en våtmarksanläggning kan man generellt säga att grävning är dyrast 

följt av dämning, och billigast är att fylla igen ett utloppsdike så att marken uppströms detta 

översvämmas (Svenska Jägareförbundet, 2013).   

 

All anläggning av våtmarker skall ske i samråd med Länsstyrelsen och de markägare som kan 

tänkas beröras av konstruktionen. Anläggandet kan påverka markavvattning eller annan 

verksamhet uppströms den planerade våtmarken, och därmed kan även tidigare vattendomar och 

dikningsföretag beröras, och då kan länsstyrelsen kräva att en miljökonsekvensbeskrivning 

genomförs (Svenska Jägareförbundet, 2013). Detta är viktigt att ta hänsyn till när man funderar 

över vilken placering som är bäst då olika placeringar kan påverka olika vattenmiljöer, 

vattendomar, dikningsföretag eller berörda markägare. I vissa fall kan det, enligt Miljöbalken (SFS 

1998:808) kapitel 11 Vattenverksamhet, krävas att ansökan lämnas till Mark och miljödomstol 

(Tabell 1). 
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Tabell 1: Ett urval av våtmarksanläggningar som kräver att fallet prövas i Mark och Miljödomstol. 

(Länsstyrelsen, 2014) 

Anlägga våtmark med en yta över 5 ha 
 
Grävning, schaktning, muddring eller sprängning i vattendrag om bottenytan är mer än 500 m3 
 
Grävning, schaktning, muddring eller sprängning i annat befintligt vatten om bottenytan är mer än 3000 m3 

 
Uppförande av anläggning så som dämningar om det påverkar en yta större än 500 m3 i vattendrag eller 3000 
m3 i andra vatten 
 
Gräva om vattendrag som har ett medelflöde på mer än 1 m3 per sekund, om detta inte påverkar 
markavvattning 
 
Leda bort mer än 600 m3 vatten per dygn och max 100 000 m3 per år från vattendrag eller mer än 1000 m3 per 
dygn och 200 000 m3 per år för andra vatten 

 

 

För att få en så stor tillväxt av biomassa som möjligt bör våtmarken placeras där näringstillgången 

är som störst. Det kan vara i avrinningsområden dominerade av jordbruk, och då gärna vid 

mynningen av täckdikningssystem, eller vid punktutsläpp från till exempel industrier eller hushåll 

(Naturvårdsingenjörerna, 2011). I dagsläget finns ett antal stora våtmarker i anslutning till 

avloppsreningsverk i Sverige, anlagda framför allt för att minska halten kväve i vattnet. Exempel på 

sådan våtmarker är den 35 ha stora Alhagens våtmark i Nynäshamn (Tönnes, 2013) eller Ekeby 

våtmark som är 40 ha och finns i Eskilstuna (Eskilstuna Energi & Miljö AB, u.å.). Dessa skulle kunna 

utgöra en möjlighet för skörd av biomassa till biogasproduktion.  

 

Om våtmarken anläggs i anslutning till en industri bör det dock betänkas vad för typ av utsläpp 

industrin har. Våtmarksväxter har en förmåga att ansamla metaller vilket är bra ur en 

vattenreningssynpunkt, men det kan gör att resterna efter rötningen inte kan användas som 

gödsel till jordbruket (SP, 2013). 

 

Avser man odla andmat i våtmarken bör den vara placerad på sådant sätt att påverkan från vind 

minimeras (Björndahl, 1984). Det kan till exempel vara i kuperad terräng, eller i anslutning till skog 

eller bebyggelse. Om möjliga lokaliseringar är kraftigt vindpåverkade bör andra växter väljas för 

produktionen. 
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9.1 Placering av våtmarken: Avskiljning av kväve och fosfor  

 Även avskiljningen av kväve och fosfor gynnas av att våtmarken placeras där halterna av 

näringsämnen i vattnet är höga.  Detta för att många studier har visat att reduktionen av 

näringsämnen i vattnet blir högre per areal våtmark ju högre halterna är (Weisner, 2012, Tonderski 

et al., 2002). 

 

9.2 Placering av våtmarken: Biodiversitet 

Placering för att gynna biodiversiteten generellt handlar om att se våtmarken i ett 

landskapsperspektiv. För att arter skall kunna spontant etablera sig i den nya våtmarken krävs att 

de kan spridas dit och då är avstånd till andra våtmarker en negativ faktor (Schweiger, 2002; Syrbe 

2012). 

 

Man bör även fundera på om flera små våtmarker är mer rimligt än en stor. Dels kan 

anläggningskostnaderna bli lägre om man inte behöver gräva lika mycket (de kan också bli högre 

då fler in- och utloppsbrunnar kan behöva anläggas), och dels skulle det kunna gynna mångfalden 

genom att skapa konnektivitet mellan flera existerande våtmarker. Nackdelen med denna modell 

är att skörden kan ta längre tid, och därmed bli dyrare, eftersom körsträckorna blir längre. 

Finns det möjlighet att dämma istället för att gräva vid anläggande av våtmarken så kan detta vara 

positivt för diversiteten av kärlväxter visade en studie av Österberg (2005). Korrelationen i studien 

var dock svag, och fler studier behövs för att styrka sambandet. Om det finns möjligheter att skapa 

en våtmark genom dämning i stället för grävning innebär det ofta bättre möjligheter att skapa en 

bred strandzon, och detta gynnar som nämnts biodiversiteten (avsnitt 7). Mark som periodvis 

översvämmas och kan skördas är extra bra för diversiteten visar erfarenheterna från betade 

strandängar (Haslam, 1973).  

 

9.2.1 Placering av våtmarken: Fåglar 

Är man intresserad av att gynna fågellivet bör man också fundera lite extra på placering. Enligt 

resonemangen i avsnitt 7 gynnas diversiteten av fåglar av att våtmarkens yta är stor, vilket platsen 

därför måste kunna ge möjlighet till, och att den inte placeras i närheten av skogsdungar eller 

andra högre objekt i landskapet. 

 

9.2.2 Placering av våtmarken: Fisk 

När det gäller målsättningen att gynna fisk är den kanske viktigaste faktorn att placera våtmarken 

så att fisk kan vandra in och ut ur våtmarken. För att detta skall vara möjligt så skall det finnas 

vattendrag som är öppna in till och/eller ut från våtmarken. Våtmarken kan även påverka andra 

arter som redan är etablerade i vattendraget, så att inte arter som leker i vattendraget hindras att 
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vandra uppströms/nedströms alternativt utsätts för en ökad predation av rovfiskar när dom 

passerar genom våtmarken. Ett sätt att undvika detta är att placera våtmarken långt uppströms, 

alternativt avsides från vattendraget så att fisken ej behöver passera igenom våtmarken. 
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10 Utformning 

Nästa steg i processen är att fundera på hur våtmarken skall se ut. Beroende på hur platsen man 

valt ser ut med avseende på b.la. topografi och markanvändning är det möjligt att välja storlek, 

djup och form. Djupet är avgörande för vilka växter som kommer att gynnas på platsen. En grund 

våtmark med ett djup på max 0,5 meter gynnar helofyter som t.ex. bladvass och kaveldun, samt 

alger som grönslick, medan djupare våtmarker är lämpliga för flytande växter och 

undervattensväxter. Våtmarken bör dock inte vara djupare än 2 meter, förutom möjligen om man 

tänker skörda andmat. Produktionen av övriga växter minskar när vattendjupet överstiger 2 meter.  

 

Ett alternativ till grunda eller djupa dammar är översilningsmarker. Det innebär att vattnet 

översvämmar marken när vattenflödena är höga, och att områdena sedan torkar ut under andra 

delar av året. Denna vattenregim medför att näring tillförs markerna vid högflöden och tillväxten 

blir god, medan marken senare blir torr då skörden skall ske. Översilningsmarker kan konstrueras 

genom att vatten leds från ett vattendrag över en närliggande markyta, till exempel genom 

dämning eller genom att vattnet pumpas (Tonderski, 2002). 

 

För att gynna alger framför helofyter i en grund våtmark bör botten bestå av ett hårt substrat 

istället för mjuk botten (Hansson, 2012). Vill man å andra sidan gynna helofyter så gäller således 

motsattsen. 

 

Det finns flera fördelar med att anlägga en våtmark så att vattenståndet kan regleras, dvs. med 

reglerbara in och utflöden. Det kan både underlätta skörden och ge möjligheter att skapa en 

vattenregim som gynnar de växter som skall skördas och/eller biodiversiteten 

(Naturvårdsingenjörerna, 2011; Feuerbach, 2010). En grund våtmark kan man designa så att den 

helt går att tömma. På det sättet kan man eventuellt använda sig av konventionella 

jordbruksmaskiner för att skörda biomassan, vilket minskar kostnaderna för ytterligare 

skördeutrustning. Detta förutsätter dock att markdräneringen tillåter en total uttorkning av 

marken (Naturvårdsingenjörerna, 2011). Där upptorkningen tar för lång tid, eller marken inte 

tillåter dränering fullt ut, behöver troligen amfibiska skördare användas istället för konventionella 

maskiner (se avsnitt 12). 

 

Våtmarken bör vara designad på ett sådant sätt att de vallar som konstrueras är plana så att 

jordbruksmaskiner kan köra på vallarna för att klara skötseln. Därmed bör vallarna vara av 

lerblandad jord så att de är täta och inte riskerar att eroderas sönder av vågor och vind 

(Feuerbach, 2010). Tillväxten av växter kan dock vara dålig på styv lerjord och någon form av 
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mulljord kan vara bra att blanda in på vallar för att underlätta etableringen av gräs eller andra 

valda arter för att därmed bidra till att minska problem med erosion (Haslam, 2002b). 

 

Lutningen på vallar och slänter bör inte vara högre än 1:5 (1 meter höjdskillnad på 5 meter längd) 

för att det skall vara möjligt att köra med jordbruksfordon för att skörda dem 

(Naturvårdsingenjörerna, 2011). De helofyter som har beskrivits i denna studie växer även på 

översvämningsområden och i grunda strandzoner, så även vallarna skulle kunna utgöra en del av 

den produktiva ytan med denna lutning. Det finns även en säkerhetsmässig aspekt på lutningen, då 

brantare slänter ökar riskerna för att djur och människor kan ramla ner i våtmarken. 

 

Vad gäller lutningen på strandkanterna så finns det även fler aspekter att tänka till om ifall 

våtmarken är djup och avsedd för skörd av undervattensväxter. Det bör finnas en plats där det är 

lätt att lägga i en båt eller annat fordon för skörd, och eventuella fritidsändamål. Ju brantare 

lutningen är desto närmare stranden kan man skörda undervattensväxterna.  

Undervattensväxter och flytbladsväxter har generellt en väldigt hög vattenhalt vilket har visats i 

studier av vattenpest (Escobar et al., 2011) och Baden (2013) anser även att det är ett problem vid 

hantering av alger. Det behövs därför avsättas lämpliga ytor för att torka dem innan de 

transporteras vidare till biogasanläggningen. 

 

I en kuperad terräng kan det vara en fördel att anlägga en våtmark med både djupare och 

grundare delar för att minska grävkostnaderna, och i en sådan gynnas olika växtarter som skördas 

på olika sätt. Därmed bör alla ovanstående punkter betänkas vid utformningen. Nackdelarna är att 

det försvårar skördeprocessen om alla delar av våtmarken skall skördas (Bagnall, 1987). 

 

Då man har funderat på hur designen bör se ut så får man applicera dessa tankar på den plats som 

man tidigare pekat ut som den mest lämpliga. Detta gäller den design som beskrivs ovan men även 

det som nämns i följande avsnitt om utformning för en våtmark med sekundärfunktioner. I detta 

skede kan det vara så att det inte är applicerbart på den aktuella lokalen och man bör då fundera 

om inte någon av de mindre lämpliga placeringarna möjliggör en betydligt bättre design. Detta är 

en bedömningsfråga som får göras från fall till fall. 

 

10.1 Utformning: Retention av näringsämnen 

För att gynna avskiljningen av kväve och fosfor i en våtmark bör man anlägga våtmarken med in 

och utlopp så långt ifrån varandra som möjligt. På så sätt sprids vattnet effektivare över hela ytan 

och en större mängd näring kan avskiljas under flödet igenom våtmarken (Tonderski, 2002). Finns 

möjlighet bör även våtmarken vara långsmal snarare än rund, för att därmed ytterligare skapa en 
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god spridning av vattnet och effektivisera avskiljningen av näringsämnen (Braskerud, 2002a). Om 

detta inte är möjligt kan inloppet utformas på ett sådant sätt att vattnet fördelas över hela 

våtmarkens yta med hjälp av flera inlopp eller genom att ett flödeshinder, t.ex. en ö, placeras efter 

inloppet (Braskerud, 2002a). Vikar och andra partier där vattenutbytet blir lågt och vattnet står 

nästan stilla minskar den totala kväve- och fosforavskiljningen från vattnet (Tonderski, 2002). 

 

En annan design som kan vara effektiv för närsaltsavskiljning är översilningsytor om de används för 

att öka våtmarkens yta vid höga flöden och därmed göra att den totala avskiljningen blir högre.  

 

10.1.1 Utformning: Avskiljning av fosfor 

För att sedimentationen skall vara så hög som möjligt föreslår Braskerud (2002a) att våtmarker 

skall konstrueras med en djupare zon vid inflödet för att minska vattnets hastighet och gynna 

sedimentation av grövre partiklar, följt av en grundare del med tät vegetation, en översilningsyta 

och slutligen en uppsamlingsdamm. Eftersom dessa råd gäller för våtmarker specifikt anlagda för 

rening av partikulär fosfor är de inte helt relevanta vid utformning av en produktionsvåtmark med 

avskiljning av fosfor som sekundärt mål. Det som är relevant är dock att man bör anlägga en 

djupare del för sedimentation vid inloppet. I Braskeruds (2002a) studie var den ca 1 meter djup vid 

lågflöden, medan Feuerbach (2010) anser att den bör vara 1 – 1,5 meter djup. Resten av 

våtmarken bör sedan vara högst 0,5 meter djup för att gynna helofyter.  

 

En sedimentationsdel vid inloppet bör konstrueras så att det lätt går att tömma sedimentet genom 

grävning (Feuerbach, 2010).  

 

10.1.2 Utformning: Retention av kväve 

Enligt resonemang i avsnitt 7 så bör en våtmark som har retention av kväve som sekundärmål vara 

konstruerad med största möjliga storlek och med en uppehållstid om minst 2 dygn. 

 

10.2 Utformning: Biodiversitet 

För att göra en strand längre på en given yta behöver man göra strandlinjen flikig (Landin, 2002). 

Det man skall betänka när man gör stranden flikig är att det kan försvåra skörd och skötsel av 

våtmarken och brukandet av intilliggande mark, menar Feuerbach (2004). Därför bör strandlinjen 

vara designad på så sätt att flikigheten inte är snävare än att man kan vända med skördemaskiner. 

Detta innebär ungefär 12 – 14 meter (Feuerbach, 2004). Ett annat sätt att öka strandlängden, på 

och även gynna mångfalden av olika typer av habitat, är att anlägga öar i våtmarken, vilket dock 

försvårar skörden av de djupare delarna.  Stränders och vallars lutning är viktigt för mångfalden i 

våtmarken visader en studie av Van Leeuwen (2014). Därför menader Strand (2008) och Feuerbach 
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(2004) att lutningen bör vara mellan 1:7 – 1:20 för att gynna både flora och fauna. Är det inte 

möjligt att skapa en sådan lutning runt hela våtmarken så är det bättre att ha delar av våtmarken 

flackare än 1:7 än att man har jämn lutning på 1:5 runt hela. Om vissa delar av stranden har en 

potentiellt högre diversitet så bör den totala diversiteten bli högre än om strandzonen är mer 

uniform i sin lutning vilket ger en mindre habitat diversitet och bör därför ge en lägre artdiversitet. 

 

Biodiversiteten gynnas generellt av en varierad miljö med i huvudsak grund design (Hansson et al., 

2005). Därför är odling av helofyter och ett djup på max 0,5 meter att föredra framför djupare 

delar med undervattensväxter, men en kombination av djupare och grundare delar förväntas ge 

högst biodiversitet.  

 

10.2.1 Utformning: Fåglar 

Storleken på våtmarken och speciellt den del som inte är täckt av helofyter är viktig för fåglarna. 

För att fler arter än de absolut vanligaste ska utnyttja en viss våtmark bör arean på vattenspegeln 

vara minst 2 hektar, men en storlek om 5 hektar är mest effektiv vad gäller antal fåglar per area 

under mellansvenska förhållanden (Landin, 2002). Enligt resonemang i avsnitt 7 bör en våtmark 

med fokus på fågeldiversitet ha ett max djup om 0,5 meter i stora delar av våtmarken. Detta 

innebär alltså en avvägning mellan produktion och fågeldiversitet eftersom denna yta också delvis 

bör ha en öppen vattenspegel enligt ovan. Den bästa kompromissen bör dock vara att anlägga en 

våtmark med djupare partier där man skördar undervattensväxter, och således får en öppen 

vattenspegel, samt en grundare zon/strandzon där man skördar helofyter. 

 

Strandlinjens flikighet är en viktig faktor även för fåglarna.  För andfågelpar är den synliga 

strandlinjen det territorium som de upprätthåller vilket gör att många vikar med en diameter på 12 

– 14 meter ger utrymme för många fågelpar (Haslam, 1973; Strand, 2008; Landin, 2002). 

 

Om man skapar en våtmark som gynnar fågellivet så kan den även bli attraktiv för fågelskådare. 

För att underlätta för dessa och dirigera dom till önskade delar av området kan det vara bra att 

anlägga eller anvisa parkeringsytor.  I en produktionsvåtmark är det inte alltid önskvärt att lägga de 

extra pengarna som det innebär, men genom att samarbeta med eventuella intresserade 

organisationer som ornitologiska föreningar kan man möjligen knyta kontakter som kan vara till 

hjälp vid anläggandet och dirigering av besökare. Ett sådant samarbete kan leda till att minska 

eventuellt negativa effekter av dessa besökare. 
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10.2.2 Utformning: Fiskar 

Enligt resonemang i avsnitt 7 bör en våtmark som skall gynna fisk vara djupare där man odlar 

undervattensvegetation. Den skall inte tömmas helt vid skörd då detta är negativt för fisksamhället 

(Haslam, 1973). Odling av helofyter i strandzonerna gynnar ytterligare fisksamhället. Ett 

fisksamhälle bestående av både rovfiskar och planktivora fiskar är i sin tur positivt för 

produktionen då detta kan förbättra siktdjupet i vattnet jämfört med ett system endast bestående 

av planktivora fiskar. 

 

När man utformar inlopp och utlopp från våtmarken skall man ta i beaktande att fiskarna skall 

kunna passera dessa hinder för att de skall kunna komma till våtmarken. Det bör alltså finnas 

någon form av obehindrad passage för fiskar, framförallt under vår och höst (Svenska 

Jägareförbundet, 2013). 
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11 Växtval och etablering 

Beroende på vilken målsättning och utformning man har valt för våtmarken kommer det att finnas 

olika val att göra när det kommer till vilken eller vilka växter man sår eller planterar. Förutom 

utformningen, så bör olika växtarter skördas olika ofta för att ge en hög skörd, och detta kan vara 

en avgörande faktor vid val av växtarter i en produktionsvåtmark.  

 

Om våtmarken ska utformas så att den endast består av fuktig, men ej permanent dränkt, mark 

eller om man vill skörda biomassa i strandzonen blir det helofyter som ska etableras. Samtliga 

arter kan användas på mycket grunt vatten eller ovanför vattenlinjen medan bladvass, bred- och 

smalkaveldun passar bättre i djupare delar ner till 0,5 meter. 

 

För odling i grundare vatten lämpar sig utöver helofyterna även alger så som grönslick bra för 

odling; helst med ett max djup om max 30 cm. Detta för att tillväxten har visats minska på större 

djup (Robinson, 1997). 

 

Helofyterna har visats kunna ge en skörd på 4 till 15 ton torrsubstans per hektar och år, men 

bladvassen och kaveldunen producerar mest biomassa (Květ, 1999; Grosshans, 2012; Gunnarsson, 

2013). Alla dessa helofyter kan planteras, etableras via naturlig spridning från andra habitat, eller 

sås. Plantering av rotskott är att föredra då detta minskar skötseln under etableringsfasen. Sådd är 

billigare och enklare, men det kräver mer skötsel för att säkerställa att just de arterna man önskar 

etablerar sig (Naturvårdsingenjörerna, 2011). Spontan kolonisering från andra habitat är något 

som sker med tiden och kan göra att flera arter bildar bestånd än de man först tänkte sig. De arter 

som behandlats i denna rapport är starka konkurrenter och kommer troligen att dominera trots 

detta, varför det inte borde bli något problem för produktionen. Att bara förlita sig på naturlig 

spridning bör innebära att det tar betydligt längre tid innan en hög skörd kan uppnås. 

 

Genom att så in eller plantera flera sorters helofyter kan man uppnå en större total produktivitet 

vid fler än en skörd per år. Detta eftersom de olika gräsen kompletterar varandra i växtfaser då 

vissa primärt har tillväxt tidigt på året och andra senare.  Totalbiomassan kan därför bli högre 

menar Seppälä (2009). 

 

 Vad gäller odling av alger så bör man, till skillnad från odling av helofyterna, skörda biomassan 

oftare för att få ut maximal utdelning. Närmare bestämt så har studier i Kanada visat att algerna 

har en omsättningstid på 22 – 48 dagar (Gordon, 2012) vilket betyder att skörd bör kunna ske med 

ett uttag om halva biomassan med ungefär dessa intervall.  

 



 37 

Trådformiga alger kan föras in i vattensystemet genom insamling från annan lokal och sedan 

utplantering genom att man helt enkelt häller in dom i det nya systemet. En nackdel med alger kan 

vara att de kan försämra vattenkvaliteten (siktdjupet) eftersom en kraftig tillväxt av alger skuggar 

ut makrofyter vilka i sin tur inte längre binder sedimentet med risk för resuspension vid högre 

flöden. Detta leder till att mer sediment ger ett grumligare vatten vilket också medför att rovfiskar 

så som abborre och gädda får svårare att klara sig och därmed förändras fiskpopulationen till en 

mer karpdominerad, om fisk finns i systemet vill säga. Oavsett vilket så fås en kedjereaktion som 

gör att sedimentet inte är lika fast bundet, vilket tillsammans med en hög planktonkoncentration 

ger ett dåligt siktdjup. Studier har också visat att algmattor kan medföra en förhöjd mängd 

sjukdomsalstrande bakterier i vattnet tack vara att algmattor markant ökar livslängden hos 

bakterierna (Verhougstraete, 2010). Detta skulle kunna innebära problem för människor och djur 

som vistas i våtmarken, men i en produktionsvåtmark borde det inte bli ett problem eftersom 

syftet är att skörda algmattorna frekvent. 

 

Djupare vatten än 0,5 meter lämpar sig bättre för hydrofyterna. Som nämnts bör vattenpest 

undvikas (avsnitt 5.6), utan i stället kan man välja särv eller slingeväxter. Dessa ger dock lägre 

biomassaskörd än övriga växter (avsnitt 5.7–5.8). Det krävs också speciell skördeutrustning för att 

få upp biomassan till land vilket kan innebär en extra kostnad. Dessa arter är dock relativt 

skördetoleranta och återetablerar sig bra genom att växtdelar slår rot igen eller tillväxer i den fria 

vattenmassan (Ramey, 2001). Eftersom växterna har denna egenskap kan spridning av växtdelar 

vara ett alternativ för etablering. Vad gäller hur stor andel biomassa som skall skördas vid varje 

tillfälle finns det inga studier gjorda och mer forskning krävs för att skördefrekvensen skall kunna 

optimeras. 

 

Ett alternativ till plantering och frösådd som ger god effekt för framför allt mångfalden i en 

våtmark är att använda sig av donator sediment. Genom att med en slambil suga upp sediment 

från en våtmark med liknande förutsättningar vad gäller fysikaliska och kemiska parametrar som 

den man skall anlägga kan man få en tillförsel av många fröer och delar från olika plantor, vilket 

kan ge en hög diversitet i den nya våtmarken (Staufer & Brooks, 1997). Detta har visat sig effektivt 

om den biotop där man hämtat sediment har en hög diversitet (Richter & Stromberg, 2005), och 

speciellt stor skillnad kan det bli om det inte finns vattenmiljöer med hög diversitet i direkt 

anslutning till den anlagda våtmarken (Leck, 2003). 

 

Andmatsväxter kräver liksom alger att man skördar oftare för att ge en hög årlig skörd av 

biomassa. Skörden ger bäst utdelning om man skördar dagligen men en hög biomassa fås även vid 

skörd veckovis, visade Björndahl (1984). Hur mycket som bör skördas är inte fullt klarlagt, då olika 
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studier visar på väldigt olika resultat vad gäller optimal växttäthet för återväxt. Tre studier som 

Björndahl (1984) refererade (DeBusk, 1981; Porath, 1979; Said, 1979) visade på så olika resultat 

som 10,7 , 20 eller 120 g m-2 kvarlämnad biomassa för optimal återväxt. Det verkar därför krävas 

mer studier för att ge tydliga råd om hur stor andel av biomassan man bör skörda varje gång. 

 

Andmaten kan etableras genom att man för in hela plantor, vilket bör ge gott resultat för 

tillväxten. För att ge maximal utdelning kan man lägga ut flytande barriärer över dammen eftersom 

det gör att växterna påverkas mindre av vind och vågor och därmed kan tillväxa snabbare 

(Wolverton, 1987). Om våtmarken är placerad på ett sådant sätt att den kommer att vara kraftigt 

påverkad av vind bör man överväga andra växter, till exempel alger (Björndahl, 1984) om 

djupprofilen är lämplig för detta. 

 

11.1 Växtval och etablering: Avskiljning av näringsämnen 

Kväve som finns tillgängligt i vattnet avskiljs genom växtupptag eller genom denitrifikation. Vad 

gäller val av växter för näringsupptag i en våtmark så har alla växter som presenteras ovan använts 

eller undersökts för rening av närsalter (Hammer, 1989; Wilkie, 2002; Harrström, 2005). Eftersom 

alla är snabbväxande växter som tar upp näring effektivt så har de bra egenskaper för användning 

vid rening av vattnet från närsalter. Som tidigare nämnts kan skörden av biomassa medföra att 

denitrifikationen minskar eftersom lättillgängligt kol förs bort (avsnitt 7.1). Det är därför svårt att 

bedöma hur valet av olika växter som ska skördas påverkar den totala avskiljningen. Mer studier 

krävs på området för att kunna ge klara råd. 

 

En viktig sak att tänka på vid etableringen är att låta vegetationen breda ut sig över hela 

vegetationsdelen av våtmarken. Med vegetationsdelen menas den grundare delen som är placerad 

efter en inledande sedimentationsdel. Anledningarna är både att skapa en jämn spridning av 

vattnet för att effektivisera upptaget av näring och denitrifikationen. Och att minska vågors 

inverkan på sedimentet (Tonderski, 2002). Det är också viktigt att tänka på att skörda växterna när 

de delar som skördas (ej rötter och rhizom) innehåller så mycket näring som möjligt. 

 

11.2 Växtval och etablering: Biodiversitet 

Många evertebrater är knutna till ganska specifika miljöförhållanden och ibland till specifika växter. 

Detta gör att genom att etablera flera olika växtarter i våtmarken så ökar biodiversiteten, inte bara 

av växter utan även av andra grupper (Haslam, 1973).  
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Även undervattensväxterna anses hysa en större biomassa och större diversitet av evertebrater än 

andra växter (Cremona, 2008), varför områden med sådana ”undervattensskogar” gynnar den 

generella diversiteten i våtmarken. 

 

Genom att lämna ytor oplanterade eller osådda ges det också utrymme för andra arter att 

etableras i våtmarken, vilket ytterligare gynnar mångfalden. 

 

För att gynna biodiversitet bör de växtarter man väljer inte vara invasiva eftersom dessa 

konkurrerar ut inhemska arter, både i produktionsvåtmarken och i andra vattensystem som 

arten/arterna kan sprida sig till. I denna rapport är det vattenpest som anses som en problematisk 

invasiv art och inte bör användas till produktion av den anledningen.  

 

När man har bestämt vilken eller vilka växtarter man skall använda sig av så är det viktigt att välja 

rätt sort. Välj med fördel sorter från Sverige om fröer köps från ett företag, men helst bör fröer 

eller rotskott samlas in från närliggande våtmarker (Harrström, 2005). På det sättet bevaras lokala 

genuppsättningar och det är mindre risk att den genetiska diversiteten ”späds ut”. Genom att välja 

lokala sorter kan också spridning av eventuella nya sjukdomar undvikas.  

 

11.2.1 Växtval och etablering: Fåglar 

Det viktigaste vad gäller val av växter till en våtmark för att gynna fågelfaunan är att det finns en 

diversitet av olika miljöer (Haslam, 1973). Olika våtmarksfåglar ockuperar olika nischer, vilket gör 

att olika miljöer och växter i våtmarken gynnar mångfalden. De fåglar som primärt använder de 

öppna vattenmassorna för att söka föda behöver stora ytor öppet vatten, gärna med mycket 

undervattensvegetation då denna innehåller stora mängder evertebrater har Cremona (2008) visat 

i sin studie. Så för att gynna denna grupp föreslår Strand (2008) att man bör införa olika sorters 

undervattensväxter vilket enligt resonemang i avsnitt 10 ger en motsättning mellan produktion och 

diversitet av fåglar. 

 

För att gynna fåglar som använder stranden och markerna runt våtmarken för att bygga bo och 

söka föda bör lågväxande arter etableras där, menar Strand (2008). Lågväxta arter av den sort som 

Strand (2008) avser tas inte upp som produktionsväxter i denna studie.  

 

Man skulle kunna tänka sig att skörden minskar mängden biomassa i strandzonen under just 

häckningsperioden, men detta är inte visat i någon studie. Det finns dock studier på skörd av 

bladvass som visar att skörd under sommaren och under vintern har en negativ effekt på 
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biomassan i strandzonen (Fogli, 2014), men detta är hämmande för produktionen och inte aktuellt 

i en produktionsvåtmark. 

 

Den sista gruppen fåglar som gynnas av våtmarker är de vassberoende fåglarna. Dessa gynnas av 

stora områden med övervattensväxter då de använder dessa miljöer för att söka skydd, bygga bo 

och leta efter föda. Detta behöver inte vara bladvass som gruppnamnet antyder utan även andra 

helofyter fungerar för dessa arter enligt Strand (2008). Hur denna grupp av fåglar påverkas av 

skörden är inte heller utrett i någon studie men de kan möjligen påverkas negativt. Genom att 

lämna ett område varje år av vass som inte skördas så kan denna potentiella negativa effekt delvis 

motverkas.  

 

11.2.2 Växtval och etablering: Fiskar 

Enligt resonemang i avsnitt 10.2.2 bör man primärt odla undervattensväxter i de djupare delarna 

av våtmarken samt helofyter i strandzonen.  
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12 Skörd och skötsel 

Skörden av våtmarken sker på olika sätt beroende på hur våtmarken är designad, samt vilken eller 

vilka växter som används för produktion av biomassa. Strandzonen runt våtmarken består också av 

produktiv mark och kan skördas; Alternativt måste den skötas för att underlätta skörden i det 

centrala delarna av våtmarken. Skötsel av strandzonen kan även ha positiva effekter för 

mångfalden. 

 

12.1 Skörd 

Det är skillnad på hur och när man bör skörda olika växter, men den största skillnaden i 

skörderegim förekommer mellan grunda, torrläggningsbara våtmarker och djupare våtmarker 

dominerade av flytande växter och undervattensväxter, då de senare kräver en annan uppsättning 

av utrustning än vad som vanligen används i lantbruket. Om våtmarken inte kan torrläggas 

tillräckligt för att en traktor skall kunna köra, krävs även speciell utrustning i grunda våtmarker. 

 

12.1.1 Torrläggningsbara våtmarker 

Om en våtmark är designad för att torrläggas innan skörd så kan vanliga jordbruksmaskiner 

användas, förutsatt att marken hinner torka tillräckligt mycket för att bära fordonet. De växter som 

har nämnts för den här typen av våtmark är helofyterna. Det är viktigt att marken är tillräckligt torr 

innan skörden börjar så att jordbruksmaskinerna inte kör fast och växterna 

(Naturvårdsingenjörerna, 2011). Då många av de platser som lämpar sig för våtmarksanläggning 

(se avsnitt 9) redan i dagsläget är fuktiga kan det vara svårt att torrlägga dem tillräckligt för att 

kunna köra där med konventionella jordbruksmaskiner. Detta gäller speciellt då jordmånen är 

dåligt dränerad som till exempel i lerjordar. Då är en amfibisk skördemaskin att föredra framför 

konventionella skördemaskiner. 

 

De helofyter som presenterats ovan sprider sig primärt med hjälp av rhizom och rotskott. 

Rotskotten kommer från rhizomen som växer några centimeter under eller ovanför jordytan 

beroende på både vattendjup, sedimenttyp och vilken växt det gäller. För att växten skall kunna 

återväxa snabbt krävs att rhizomen inte skadas för mycket. För att förhindra det bör körsträckan i 

våtmarken vara så kort som möjligt och maskinerna bör, om möjligt, vända utanför 

produktionsområdet (Naturvårdsingenjörerna, 2011). 

 

Skörden av växtligheten, och således även tömningen av vatten, bör inte ske före sista veckan i juli 

eftersom en tidigare skörd anses störa groddjur och fågelungar som håller på att utvecklas 

(Feuerbach, 2004; Gunnarsson, 2013). 
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De studier som har gjorts på skörd av dessa växter har alla varit med skörd strax över mark- eller 

vattenytan med god återväxt i samtliga fall. Detta ger också största mängd biomassa och bör 

därför ge största möjliga skörd över en så väl som flera säsonger. Detta är dock inte fastställt och 

fler studier behövs på ämnet.  

 

Vad gäller bladvass så bör skörden ske i slutet av juli fram till slutet av augusti då det under denna 

tid finns största mängder närsalter i skottbiomassan. Genom att skörda vid denna tidpunkt ökar 

därför bortförseln av närsalter (Weisner & Tonderski, 2002). Modellberäkningar på flera skördar 

per år indikerar en något högre skörd (ca 17 %) än om man skördade vassen årligen, men de 

erfarenheter man har från skörd av vass är årlig skörd i juli eller december (Blidberg, 2012; Haslam, 

1973). En skörd i december är inte avsedd för biogasproduktion eftersom vassen då har vissnat och 

inte har en bra sammansättning. En skörd i slutet av juli bör vara bäst anpassad för biogas, men 

fler studier i ämnet kan förbättra kunskapen om detta. Två skördar per år skulle innebära större 

kostnader i form av en extra skörd samt att fågel- och djurlivet störs då den första skörden skulle 

behöva placeras i juni, men det skulle kunna innebära en högre produktion av biogas totalt.  

 

Även jättegröe bör skördas endast en gång per år för att ge god skörd varje år. Skördas den flera 

gånger per år kan andra året ge en sämre skörd (Weisner & Tonderski, 2002). Om den gödslas rätt 

kan den dock möjligen skördas två gånger, men det krävs fler studier för att bekräfta detta.  

 

Rörflen har använts som gröda för bioenergi under en relativt lång tid i norra 

Sverige och har visat sig återväxa bra om man skördar den årligen (Glommers Miljöenergi, 2008). 

Erfarenheter från Norrlands inland förespråkar vårskörd, mitten av maj till mitten av juni, 

(Glommers Miljöenergi, 2008) men studier av skörd i mellersta Finland visade att även höstskörd 

kan ge god utdelning (Seppälä, 2009). Höstskörd kan ge något sämre återväxt på våren (Glommers 

Miljöenergi, 2008; Seppälä, 2009), men fördelen är att djur- och fågellivet störs mindre vid 

höstskörd (Feuerbach, 2004), samt att växterna innehåller mer energi och näring vilket gav mer 

metan vid rötning (Seppälä, 2009). Man kan skörda rörflen två gånger per år, vilket också gav högst 

utbyte av biogas enligt Seppälä (2009). Då skördades rörflen både på våren (mitten av juni) och på 

hösten. 

 

Kaveldun bör skördas på hösten för att få bästa återväxt (Hai, 2006). Erfarenheter av 

kaveldunskörd i Kanada visade också att höstskörd var att föredra (Grosshans, 2012). Grosshans 

(2012) studie hade dock som primärt fokus att avskilja närsalter och använda biomassan till 

förbränning. Feuerbach (2004) menade däremot att båda arterna av kaveldun är härdiga och klarar 
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skörd både en och två gånger per år, men han hänvisade inte till någon studie som visade hur 

detta påverkar biomassaproduktionen och återväxten.  

 

Har man flera arter i samma våtmark så kommer olika skörderegimer att gynna olika arter, varför 

man bör fundera på vilken art man vill gynna och vilken som därmed kommer att dominera 

området. Skörd av vass och kaveldun tillsammans har dock visat att en skörd i mitten av september 

gav bra resultat i form av mycket näring och energi i plantorna (Toet, 2005). Detta kan dock vara 

sämre för biogasproduktionen då lignin-innehållet generellt ökar ju längre säsongen fortgår. 

Generellt har studier visat höga skördar av alla arter vid höstskörd, men det är oklart hur lämplig 

den skördade biomassan är för produktion av biogas. 

 

För skörd av alger, se avsnitt 12.1.2 nedan. 

 

12.1.2 Ej torrläggningsbara våtmarker 

Våtmarker som ej kan torrläggas kräver lite annan skördeteknik och det kan också vara så att andra 

sorters växter ska skördas. En våtmark av denna typ har generellt en strandzon med helofyter som 

har etablerats eller spridit sig till våtmarken. Skörd av dessa växter kan antingen ske från land med 

någon form av skördemaskin, alternativt från vattnet med någon form av amfibisk skördemaskin 

(Dorotea Mekaniska, 2013). Amfibiska skördare som finns idag är bland annat Truxorskördare som 

har en kapacitet på ca 333 m2 per timme för skörd och hopsamling av stråna vilket i sin tur leder till 

att 1 ha tar 30 timmar i anspråk (Berglund, 2010). Därför är denna lämplig för mindre våtmarker 

som kräver amfibisk skördare, men blir arealerna större krävs det större maskiner.  

 

Det finns även modeller som lämpar sig för större arealer som till exempel Weed Harvester 2000. 

Denna maskin kapar och samlar ihop biomassan som sedan lätt kan tömmas på valfri plats. 

Nackdelen är att maskinen kräver minst 0,5 meters djup för att vara manöverduglig menar 

Berglund (2010) vilket i sin tur inte är optimalt för helofyter, men bättre för hydrofyter. 

 

I det öppna vattnet handlar det om att skörda undervattensväxter, eventuellt med påväxt av 

filamentösa alger. De flesta erfarenheterna finns från studier med skörd av vattenpest med avsikt 

att minska dess utbredning. Det man kan finna av sådana studier är att två skördar per år kraftigt 

minskade biomassan (Di Nino, 2005) och en optimal skörderegim för att bibehålla produktionen 

bör därför vara en gång per år i slutet av juli eller början av augusti. Eftersom arten är invasiv och 

dess utbredning bör minskas så bör spridning av växtdelar nedströms från våtmarken minimeras 

vid skörd (Kyrkander, 2010). 
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För undervattensväxter som särv och slingeväxter finns det i dagsläget en del kommersiella system 

(Bagnall, 1987) där växterna kapas vid botten och sen kan tas om hand och transporteras i land. 

Skörd på dessa arter av undervattensväxter för produktion av biomassa är relativt ovanligt och inte 

undersökt i större utsträckning (Bagnall, 1987), vilket gör att ett stort behov av utveckling finns för 

att optimera denna typ av produktion och skördestrategi. Kimbel (1981) menar dock att skörden 

inte bör läggas senare än i juli månad om arterna skall återväxa bra året efter skörd. 

 

Andmat kan skördas med ett mobilt system (Lemna Corporation, 1992) eller ett fast monterat 

system (Bagnall, 1987). Mobila system så som amfibiska skördare kräver tömning med jämna 

mellanrum och eftersom växterna är relativt otympliga kan detta bli ineffektivt (Bagnall, 1987). Ett 

immobilt system bygger på att växterna är lätta att förflytta med sin egen bärförmåga. Genom att 

använda en insamlare monterad på vinschar, samt en uppsamlare så kan växterna skördas 

(Bagnall, 1987). Båda systemen har omkostnader och fördelar respektive nackdelar. Ett mobilt 

system har fördelen att det minskar den visuella påverkan på dammen eftersom utrustningen 

endast tas fram vid behov. Andmat tillväxer så länge vattentemperaturen är över 3-6 grader 

(Lemna Corporation, 1992) och skörd är därför aktuell under stora delar av den isfria årstiden, 

även om frekvensen minskar när temperaturen sjunker.  

 

Alger skördas liksom övriga vattenväxter med en amfibisk skördare där det finns ett stort urval av 

skördare beroende på bland annat vilken storlek våtmarken har (Isaksson, 2012). De filamentösa 

algerna har sin primära tillväxtperiod under juni till september (Verhaugstraete, 2010) och skörd 

bör ske kontinuerligt under denna period när tillräcklig biomassa har ackumulerats. Lawton (2013) 

anser att skördefrekvensen inte behöver vara tät och skörd kan troligen ge god total produktion 

om den sker med 2 till 4 veckors mellanrum. 

 

Sammanfattningsvis så finns det i dagsläget kommersiella system för skörd av olika typer av 

våtmarksväxter, men det krävs mer utveckling för att ge större effektivitet till en lägre kostnad, och 

därmed större lönsamhet (Blidberg, 2012).  

 

12.1.3 Skötsel för avskiljning av fosfor 

För en våtmark som är utformad med en sedimentationsdel (se avsnitt 10.1.1) bör sedimentet i 

denna grävas ut och forslas bort med jämna mellanrum. 

 

Om urgrävningen av sedimentet sker samtidigt som resten av våtmarken är tömd på vatten för 

skörd så minskar läckage av det fosfor som rörs upp. De massor som grävs upp är fulla av fosfor 
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och skulle därför kunna vara lämpliga som gödningsmedel om inte halterna av metaller och andra 

föroreningar är för höga. 

 

12.1.4 Hänsynsåtgärder för biologisk mångfald 

Som det har nämnts ovan så bör skörd av framförallt helofyter, men även andra växter, inte ske för 

tidigt på året för att minska påverkan på fågel- och djurlivet. Skörd bör ske tidigast sista veckan i 

juli (Feuerbach, 2004; Gunnarsson, 2013). När man väl skördar bör man även se till att lämna 

tillräckligt med oskördade plantor så att de arter som behöver detta kan fortsätta klara sig i 

området under kvarvarande säsong (Haslam, 1973). 

 

12.2 Vattenregim 

Vattenståndet i en våtmark kan behöva regleras av olika anledningar, vilket diskuterades tidigare i 

avsnitt 10. Dels kan tillväxten av produktionsväxterna optimeras och dels kan skörden underlättas. 

Utöver det kan en vattenståndsreglering gynna mångfalden av växter och djur i en våtmark. 

Säsongsvariationer i vattenstånd är en naturlig del av hydrologin i alla vattensamlingar där våren 

och försommaren (i södra Sverige) normalt har högst flöden med eventuella översvämningar för 

att sen minska till låga flöden under sommaren (Feuerbach, 2004). Flödena är högre under hösten 

än under sommarhalvåret, och ibland kan det översvämma även då. Under vinter minskar ofta 

flödet något jämfört med hösten och våren. 

 

Vad gäller möjligheterna till vattenståndsreglering inför skörden så beror det på vilka 

förutsättningar man har utifrån tidigare val i planeringsprocessen. Om våtmarken är tömningsbar 

så bör den tömmas så att den är helt torr inför skörd. För att denna tömning skall gå så snabbt som 

möjligt är det bra om man kan reglera vattenmängden vid både in- och utflödet 

(Naturvårdsingenjörerna, 2011). 

 

När vattnet åter skall släppas på i våtmarken är det viktigt att låta det flöda in långsamt. Dels för 

att sedimentet inte skall röras upp och näringsämnen återcirkuleras, men även för att inte skada 

de skördade plantorna genom att dränka dem (Naturvårdsingenjörerna, 2011). För att garantera 

återväxt bör därför plantornas nya skott alltid vara över vattenytan.   

 

De växter som påverkas mest av vattenregimer är helofyterna. Därför kan meningen med en 

medveten vattenregim när det gäller andra typer av våtmarker vara att minska helofyternas 

utbredning (Feuerbach, 2004) och således ge mer utrymme för flytande växter och 

undervattensväxter. Genom att framförallt höja vattennivån under våren så minskar man 

helofyternas utbredning. Ett annat effektivt sätt att minska deras utbredning kan vara att torka ut 
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våtmarken under vintern (Feuerbach, 2004) men då detta försök att frysa helofyternas rötter även 

kan påverka andmat negativt, som ligger på botten under vintern (Lemna Corporation, 1992). 

 

För att gynna helofyterna i en våtmark bör det finnas stående vatten under vintern för att 

förhindra att tjäle och is förstör rotskotten. Sedan bör vattennivån vara så låg under våren att 

växterna är precis över vattenytan och kan breda ut sig maximalt (Strand, 2008; Feuerbach, 2004; 

Haslam, 1973). Detta står i motsats till den naturliga variationen, där vattennivån generellt är som 

högst under våren.   

 

Under sommaren är vattennivån naturligt låg då det sker stor avdunstning på grund av värmen. 

Genom att inte höja vattenståndet efter vårens höga nivåer så undviks att fågelbon förstörs eller 

sköljs undan, menar Strand (2008). Under hösten så regleras vattennivån som beskrivs ovan, där 

växterna får möjlighet att tillväxa ovanför vattenytan. 

 

För djupare vatten med undervattensväxter så gäller det att se till att växterna har tillräckligt med 

ljus (Hilt, 2010) och utrymme för att tillväxa. Djupet bör vara omkring 1 meter och max 2,5 meter i 

större delen av våtmarken under våren samt efter skörd för att maximera tillväxten hos särv och 

slingeväxter (Zhu, 2012). Dessa arter minskar också i tillväxt om det sker för stora fluktuationer i 

vattennivå, även om de klarar det bättre än många andra undervattensväxter (Zhu, 2012). Därför 

bör förändringar i vattenstånd ske långsamt.  
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13 Exempel: Fransbergs gård 

Under utveckling av detta arbete har en liten gård i östra Östergötland använts som ett fall för att prova 

planeringsmodellens olika steg. Gården drivs av Biototal AB, och tanken är att den skall fungera som 

modellgård för olika initiativ för ett hållbarare jordbruk.  Under arbetet med att utveckla en 

planeringsmodell utifrån de kriterier som identifierades för att anlägga produktionsvåtmarker provades en 

första variant på gården tillsammans med Tomas Kjellquist från Biototal. 

 

Det första som beslutades var vilket syfte våtmarken skulle ha och det som lantbrukaren önskade var att 

kunna skörda våtmarken men också att den effektivt skulle avskilja närsalter. Det fanns också en önskan om 

att våtmarken skulle kunna fungera som ett vattenmagasin, ett syfte som inte hade studerats närmare i 

litteraturstudien.  

 

När målet väl var fastställt kom nästa fas, att fastställa vilken placering som lämpade sig bäst (Placering i 

Fig. 2). Gården är relativt liten (ca 50-150 ha) och består av mestadels åkermark, små skogspartier och ett 

dike som följer gårdens södra och östra gräns (Bilaga 1). Gården har bara mark på ena sidan av diket längs 

med större delen av sträckan, men längs kortare partier ingår marken på båda sidorna. Diket mynnar i 

Vadsbäcken (EU_CD: SE648948-153205) som enligt länsstyrelsens rapporter är övergödd, och jordbruket 

samt enskilda avlopp är några av de källor som klassas ha betydande påverkan (VISS, u.å.). Vadsbäcken är 

19,7 km lång totalt och Fransberg ligger uppskattningsvis 14 km uppströms från utloppet. Bäcken mynnar 

ut i Östersjön vid Svensksundsviken (EU_CD: SE583730-162500) som även den är klassad som övergödd. 

Topografiska kartor över området analyserades och 4 möjligheter undersöktes vidare. 

 

Inom gården finns idag ett fuktigare parti med starrarter i södra delen av området och där fanns även en 

öppen vattenspegel vid besöket den 14 maj. Området var uppskattningsvis cirkulärt med en diameter om 4 

meter. Denna plats bedöms inte få så stor vattentillförsel enligt våra studier av topografiska kartor och 

därmed förväntades den inte ge så stor effekt vad gäller avskiljning av kväve och fosfor. På grund av 

våtmarkens läge med nära angränsning till bäcken på ena sidan och åker på andra samt den relativt låga 

vattenförsörjningen så bedömdes platsen inte lämpa sig för en större våtmark än vad som redan fanns på 

platsen. 

 

Nästa plats som undersöktes var längs med Vadsbäcken. Vattenytan låg vid besöket den 14 maj ca 1,5 

meter under markytan och vattenståndet bedömdes vara något högre än vid normal vattenföring. För att 

en våtmark skulle kunna anläggas på denna del av gården skulle ett stort område behövas grävas ur, vilket 

innebär mycket stora kostnader för lantbrukaren. Projektet skulle även generera stora mängder 

schaktmassor som skulle behövas tas hand om, vilket sågs som ett stort problem. Denna åtgärd skulle 

troligen också påverka Vadsbäckens flöde eftersom en dämning skulle behöva byggas vid våtmarkens 
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utflöde och inflöde. Detta skulle innebära legala processer (se avsnitt 9 samt Tabell 1), vilket också sågs som 

ett hinder i projektet. Av dessa anledningar valdes även denna plats bort. 

 

Strax öster om själva gårdsbyggnaderna fanns en liten, ca 10 meter i diameter, befintlig våtmark som 

dominerades av kaveldun och som tidigare troligen använts som branddamm. Denna damm hade 

uppskattningsvis ett medeldjup om 0,5 meter, med djupare delar i mitten. Denna bedömning gjordes 

primärt genom att studera kaveldunets utbredning i dammen. Vart vattentillförseln för denna damm kom 

ifrån var oklart, men troligen inte från åkermarken som låg i anslutning till dammen, då dessa separerades 

av ett mindre dike. Detta dike leder i sin tur renat avloppsvatten från två hushåll väster om gården ner till 

Vadsbäcken. Denna plats bedömdes som lämplig för ett våtmarksbygge eftersom det fanns en markyta 

öster och söder om dammen som inte används i dagsläget. Genom att göra dammen flackare och större 

skulle tillräcklig yta kunna skapas för att göra biomassaproduktion möjlig, om än i liten skala (<1ha). En 

möjlighet att öka vattentillförseln till våtmarken skulle vara att leda om diket som leder avloppsvatten från 

hushållen ner till Vadsbäcken genom dammen och även att dra om täckdikningen i åkern (ca 8 ha) norr om 

dammen så att även den leder vatten till dammen. Denna placering skulle också ge möjlighet att rena 

vatten, framförallt från åkern norr om dammen, från näringsämnen och därmed minska belastningen på 

Vadsbäcken. Belastningen från hushållen bedöms i detta fall vara relativt låg, då det finns reningsåtgärder 

vid dessa och vattnet färdas en relativt lång sträcka innan det når den tänkta våtmarkslokalen. Längs denna 

sträcka hinner en del fosfor och kväve avskiljas både av växter, mikroorganismer och fysokemiska 

reaktioner. 

 

Den sista möjligheten som undersöktes var att pumpa upp vatten från Vadsbäcken till ett område i 

anslutning till bäcken som då skulle utformas som översilningsyta. Detta skulle dock innebära en stor 

kostnad eftersom man skulle behöva pumpa vattnet upp till översilningsytan. Detta skulle kunna lösas 

genom att endast pumpa vatten under kortare delar av dygnet, men då skulle man tappa reningseffekt 

eftersom mindre andel av vattnet i Vadsbäcken skulle passera våtmarken. Beroende på hur snabbt vattnet 

skulle komma att rinna över markytan, vilket beror bland annat på terrängens lutning, skulle dock 

pumpning under delar av dygnet kunna vara tillräckligt för att skapa en mark som är tillräckligt fuktig för att 

lämpa sig för produktion av våtmarksväxter. 

 

Det alternativ som sågs som mest lovande var dock alternativ 3, ombyggnad av branddammen och 

omdragning av täckdiken och det mindre diket i närheten av dammen. Nästa steg var att bestämma hur 

designen skulle se ut för denna våtmark (utformning i Fig.2). I och med att vattenförsörjningen till den 

nuvarande dammen är oklar uppstod vissa problem för att både uppfylla målet produktion och rening av 

närsalter. För rening av fosfor rekommenderas en sedimentationsfälla vid inloppet av våtmarken, men om 

det sker ett diffust inflöde så kan denna del uteslutas. Om däremot täckdikessystemet och diket från 
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hushållen ska dras om och ledas in i våtmarken kan en sedimentationsfälla placeras vid inloppet för dessa 

flöden. I övrigt bör våtmarken göras grund (max 0,5 meter), vilket också passar bra med den djupprofil som 

dammen har och det minskar jobbet och resurserna som anläggning tar i anspråk. Dammen ligger idag ca 

10 - 20 meter från Vadsbäcken och någon form av reglerbart utflöde från våtmarken till bäcken, till 

exempel en munk, bör anläggas så att vattenståndet kan regleras. Detta utflöde bör i sin tur placeras i den 

sydostligaste delen av våtmarken eftersom detta bör vara den plats som kommer längst ifrån inloppet av 

diket och täckdiket.  

 

Efter att utformningen var avklarad så var nästa steg att fundera över växtval och etablering (Fig.2). Då 

våtmarken designades med ett djup på max 0,5 meter så stod valet mellan alger och helofyter. Eftersom 

kaveldun i dagsläget redan dominerade dammen och bottensubstratet var mjukt så valdes helofyter. I 

dagsläget förekommer bara kaveldun naturligt i dammen, men bladvass förekommer i nära anslutning i 

Vadsbäcken och kan därför förväntas sprida sig till våtmarken. För att garantera snabb tillväxt kan dessa 

växter, samt eventuellt andra helofyter som rörflen och jättegröe planteras in i våtmarken. 

 

Om våtmarken görs på sådant sätt att den går att tömma bedöms den kunna tömmas helt och kan därför 

skördas med konventionella skördemaskiner under augusti månad. Storleken på våtmarken bedöms kunna 

bli maximalt 0,3 ha efter att ha studerat kartor över området och har uppskattningsvis 25-45 ha 

tillrinningsområde, om täckdikningen och diket dras om. Den stora osäkerheten i uppskattningen beror dels 

på att den görs manuellt med hjälp av karta och inte digitalt, samt att information om hur täckdikningen är 

dragen inte fanns tillgänglig. 
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14 Sammanfattande diskussion 

Denna studie visar att helofyter troligen är den grupp av växter skulle ge högst skörd av biomassa 

under svenska förhållanden. Dessa skall då skördas antingen en gång per år under augusti, vilket 

ger en hög skörd av biomassa och gynnar den biologiska mångfalden, eller två gånger per år vilket 

då potentiellt ger en högre skörd av biomassa med en bättre kvalitet för biogasproduktion – dvs. 

ett bättre biogasutbyte. Detta diskuteras mer utförligt i ett nyligen publicerat examensarbete 

(Haglund,2014). 

 

Våtmarksanläggningar av denna typ är förenliga med båda olika typer av diversitetsintressen, 

rekreationsintressen och närsaltsrening, men det finns också motstående målsättningar (Tabell 2). 

Dels så har flera åtgärder för att uppnå sekundära syften till följd att den totala mängden biomassa 

som kan skördas minskar. Exempel på sådana åtgärder är att anlägga en våtmark med varierat djup 

istället för en jämndjup våtmark, att ha en stor öppen vattenspegel för att gynna fågel och fisk men 

där produktionen inte blir som högst, eller att anpassa vattenregimen för närsaltsrening med 

högre vattennivå på våren vilket ger sämre tillväxt hos de helofyter som ska skördas. I dessa fall 

handlar det således om att prioritera mellan de olika syftena för den givna våtmarken och 

situationen. Det intresse som visat sig bäst går att kombinera med produktion är avskiljning av 

fosfor och kväve, och då framförallt kväve.  

 

Tabell 2: Sammanfattning av de viktigaste kriterierna vid utformning av våtmarker med olika 

målsättningar. Svaren i kolumnen indikerar om det givna kriteriet gynnar målsättningen eller inte. 

Kriterier vid utformning Produktion Kväveretention Fosforretention Biodiversitet Fåglar Fisk 

Stor yta 
 

Ja 
 

Ja Ja  

Översilningsmarker Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Grund våtmark Ja Ja 
  

Ja  

Djup våtmark Ja Nej Ja 
 

Nej Ja 

Varierat djup Nej 
  

Ja Ja Ja 

Varierat djup (sedimentationsfälla) Nej 
 

Ja 
  

 

Flikig våtmark eller/och med öar Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Flack strandlinje Ja 
  

Ja Ja  

In- och utlopp långt ifrån varandra 
 

Ja Ja 
  

 

Reglerbart in- och utlopp Ja Ja Ja 

  

 

Grunda delar utan helofyter Nej Nej 
  

Ja  

Lämna delar oplanterade Nej Nej 
 

Ja Ja Ja 

 

Hur våtmarken slutligen ser ut i form av utformning, djup, växtsamhälle och skötselregim är väldigt 

beroende på hur man valt att prioritera vad gäller de olika sekundära funktioner våtmarken kan 

ha. Därför är det viktigt att tänka igenom noga vad för funktioner våtmarken skall uppfylla 

eftersom dessa också har motstående intressen sinsemellan. Ett exempel som tagits upp i 
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rapporten är konkurrensen mellan fisk och fågel i en våtmark som leder till att i vatten med fisk är 

diversiteten vad gäller fågellivet ofta lägre. Så genom att prioritera och planera väl kan man få 

bättre och mer förutsägbara resultat av att anlägga en våtmark. 

 

Förutom detta så spelar även valet av plats en väldigt stor roll. Alla platser har inte de möjligheter 

som krävs för att uppfylla alla sekundärfunktioner, vilket gör att val av plats är något som behöver 

funderas runt mer än en gång. Till exempel kan en plats vara för liten för att kunna möjliggöra en 

våtmark som är gynnsam för fåglar, eller att det inte finns tillräcklig tillrinning för att djupet och 

vattenkvaliteten skall bli gynnsam för fisklivet. Så genom att kontinuerligt gå tillbaka i 

planeringsprocessen till valet av placering, och utvärdera detta, så kommer utförandet att kunna 

optimeras utefter vilka prioriteringar man gjort tidigare. 

 

I exemplet Fransberg visas olika problem som kan uppstå i platsspecifika förhållanden så som att 

vattennivån ligger djupt, det inte finns någon lämplig plats i anslutning till det vattensystem man 

vill använda, andra intressenter i vattensystem och ingen tillräckligt stor yta för anläggning. Dessa 

är endast några av de problem som kan uppstå under processen och genom att bedöma dem 

utifrån planeringsprocessen ovan och prioritera utefter det givna fallet kan goda resultat 

förhoppningsvis fortfarande uppnås. 

 

De samlade erfarenheter som presenteras ovan är ett resultat av olika försök med skörd av 

biomassa på olika skalor och flera av dem visar att det behövs ytterligare forskning och utveckling 

inom området för att optimera produktionsvåtmarkskonceptet.  
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