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Förord 
 

Denna uppsats hade varit svårt att skriva utan den hjälp jag har fått under tiden för skrivandet. 

Jag vill tacka markägaren Peter Hansson för materialet om våtmarken i Höja. Vidare vill jag 

tacka Håkan Hansson för materialet om våtmarken i Skörpinge. Dessutom har Gösta Regnéll, 

Våtmarksstrateg på Fiske- och vattenvård, Miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Skåne och 

Ena Segerfeldt på kommunstyrelseförvaltningen i Åstorps kommun varit till hjälp med frågor 

och material. 

Utöver dessa vill jag också tacka handledaren för hans tips och råd under skrivprocessen. 

 

 

 

 

Ängelholm, april 2013  

  



 

 

  



 

 

Sammanfattning 
 

Huvudsyftet med denna uppsats är redogöra hur två våtmarker i Ängelholms kommun har 

kommit till och dess nytta för miljön. För att kunna besvara denna fråga har jag noga studerat 

beslutsgången, gjort fältstudier, talat med markägare tagit del av opublicerat material och 

studerat äldre och nya kartor över de båda våtmarkerna, båda belägna i trakten av Höja, 

ungefär fem kilometer sydost om Ängelholm, och även gjort fältstudier. 

 

Utöver detta har jag visat hur Ängelholms och Åstorps kommun arbetar för att främja 

anläggningen av våtmarker. Båda intresserar sig för att minska övergödningen och med 

våtmarker så åstadkommer de detta. Utöver vattenrenare så är våtmarker också av intresse 

rent utbildningsmässigt och bra för att få en heterogen landskapsbild.  

 

Slutsatser 

 Det är skillnad på storleken av våtmarker i nordvästra Skåne gentemot i Danmark. 

Detta beror på att Danmark tidigare var indelade i amt som hade hand om 

vattenfrågor och kunde genomdriva våtmarksanläggningar i större utsträckning. 

 Våtmarkerna i Skörpinge och Höja fungerar båda som naturliga reningsverk av 

närsalter. Våtmarken i Skörpinge bör vara mer effektiv när det gäller rening av 

närsalter då denna har större antal hektar avrinningsområde i förhållandet till 

våtmarksareal. Till detta skapar våtmarkerna en biologisk mångfald,  

 Våtmarken i Höja visade sig vara väldigt effektiv, 43,4%, när det gällde rening av 

kväve. Men siffrorna är troligen missvisande i och med att det gjorde för få stickprov 

under för kort tidsrymd. Andra studier visar en reningseffektivitet på mellan 2 –

 20 %. 

 Det som skiljer våtmarkerna åt är dels formen och utförandet och dels antalet 

markägare. Våtmarken i Höja ägs av bara en markägare medan den andra ägs av fyra. 

Till detta krävdes det ett godkännande från Miljödomstolen för att våtmarken i 

Skörpinge skulle få anläggas. Båda våtmarkerna tog lika lång tid att anlägga, ungefär 

två år. Hur lång tid det tar att anlägga en våtmark kan bero på om markägare vill ha 

bidrag eller inte och i så fall från vilket myndighet. Så det kan säkerligen ta kortare 

tid att anlägga en våtmark.  

 För att följa upp nyttan av våtmarkerna i Höja och Skörpinge bör det göras fler 

stickprov under längre tid och med dessa avgöra hur effektiva våtmarkerna egentligen 

är. Till detta bör det göras en inventering av flora och fauna för att undersöka den 

biologiska mångfalden. 
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1 Inledning 
 

Vid förra sekelskiftet ökade befolkningen i Sverige, så även i Skåne, vilket innebar att 

åkermarken behövde bli större. Detta gjorde att många våtmarker torrlades och att många 

sjöar sänktes. Landskapet blev mer homogent och all mark lades för plogen. Jordbruket har 

sedan dess intensifierats vilket har inneburit att våtmarkerna har blivit mindre.  

 

I slutet av 1900-talet började markägare istället att återskapa våtmarkerna, eller bygga nya där 

det inte funnits våtmarker tidigare. Istället för homogena landskap återfinns nu heterogena 

landskap på många platser runt om i Skåne. Fördelarna med våtmarkerna är många, bl.a. ökad 

biologisk mångfald och minskat kväveutsläpp. Varför markägare och kommuner har ändrat 

inställning till våtmarker är vad denna uppsats handlar om.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att visa varför våtmarker anläggs samt hur det går till i nordvästra 

Skåne och framför allt i Ängelholms kommun. Specifikt kommer jag att undersöka två 

våtmarker inom Ängelholm kommun, vilka jag redovisar i en fallstudie. För att undersöka 

syftet har jag valt att använda följande frågeställningar: 

 

 Varför anläggs det våtmarker i Ängelholms och Åstorps kommun och på vilket sätt 

skiljer sig tillvägagångssättet i andra länders sätt att anlägga våtmarker? 

 Vad har forskningen för roll för anläggandet av våtmarker? 

 Hur har de två våtmarkerna i fallstudien kommit till och på vilket sätt bidrar de till en 

bättre miljö?      

 

 

Figur 1. Ängelholm, Höja och Åstorp. 

(Tolkat från http://www.geolex.lm.se/) 

http://www.geolex.lm.se/
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1.2 Metod och material 

 

För att besvara ovanstående frågeställningar valde jag att besöka två våtmarker vid Höja i 

Ängelholms kommun, se Figur 1, för att visa hur dessa ser ut samt visa på att våtmarker kan 

anläggas på olika sätt. Jag ville visa hur processen från idé till färdig våtmark kan gå till. 

Materialet till denna fallstudie har jag fått av markägare till våtmarkerna. Jag gjorde en 

fältstudie på de två våtmarkerna där jag tog foto på våtmarkerna, vilka finns i Bilaga 2. 

Material i pappersform kan i vissa fall härledas till någon tryckt källa, men inte allt. För att 

förtydliga har jag även kartor över de olika områden jag behandlar. Dessa återfinns i Bilaga 8 

– 11.  

 

Utöver detta har jag studerat beslutsgången för de olika våtmarkerna. Denna litteratur har jag 

fått av markägarna och som jag skrev ovan så fanns detta i pappersform och därmed kan inte 

allt hänvisas till tryckt källa. Materialet om inventeringen av kärlväxter på våtmarken i Höja 

är inte publicerad. Till denna hörde aven en del fakta om våtmarken som jag ändå har 

refererat. Besluten och rådgivningarna är tryckta och finns separat i referenslistan tillsammans 

med inventeringen.  

 

Figur 1 har jag gjort genom att kalkera vissa delar av en karta från Geolex.
1
 Figur 2 har jag 

också skapat genom att kalkera av vissa delar av en bild, denna funnen i Andréassons bok 

Geobiosfären. På liknande sätt har jag använt en utskrift från Greppa Näringen då jag skapade 

Figur 3. Figur 4 är också skapad genom att använda en utskrift och kalkera av. Denna utskrift 

kommer från Wikipedia.
2
 Figur 5 har redigerats i Photoshop. Tyvärr fanns ingen skala i 

originalet vilket resulterade i att denna figur inte har någon skalangivelse. 

 

Figur 6, 8 och 10 har jag också gjort själv. Den första gjordes för hand med en karta från 

Geolex som mall. De två andra figurerna har jag gjort i Photoshop och här har en utskrift från 

Google maps
3
 legat som grund. Samtliga figurer som nämns ovan, Bilaga 8 A, 10A och 11A 

har reviderats i Paint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 http://www.geolex.lm.se/  
2 http://www.wikipedia.org/   
3
 https://maps.google.se/maps?hl=sv&tab=wl  

http://www.geolex.lm.se/
http://www.wikipedia.org/
https://maps.google.se/maps?hl=sv&tab=wl
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Tabell 1. Kartor som används i uppsatsen. 

Bilaga 8A Skånska rekognosceringskartan 1812-1820. IW 198, 199.  

Ursprunglig skala 1:30 000. 

Skala i bilaga: 1:72 000 

Bilaga 9 Ekonomiska kartan, 1926, nr 33.  

Ursprunglig skala 1:20 000 

Skala i bilaga: 1:21 000 

Bilaga 10A Ekonomiska kartan, 1971. 3C 7e Höja, 3C 7d Ängelholm 

Ursprunglig skala 1:10 000 

Skala i bilaga: 1:13 000 

Bilaga 10B Ekonomiska kartan, 1971. 3C 7e Höja, 

Ursprunglig skala 1:10 000 

Skala i bilaga: 1:12 000 

Bilaga 11A Fastighetskartan, 2000. 3C 7e Höja, 3C 7d Ängelholm 

Ursprunglig skala 1:12 500 

Skala i bilaga: 1:15 000 

Bilaga 11B Fastighetskartan, 2000. 3C 7e Höja 

Ursprunglig skala 1:12 500 

Skala i bilaga: 1:11 250 

Copyright Lantmäteriet. I2012/900 Högskolan i Dalarna 
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2 Bakgrund 

2.1 Från våtmark till våtmark 

 

En våtmark är, enligt Jordbruksverkets definition, ett vegetationstäckt område där vattenytan 

är nära över, i nivå, eller nära under markytan och där vattennivån följer de naturliga 

variationerna efter säsong.
4
 Vid 1800-talets slut och början av 1900-talet torrlades många 

våtmarker i Skåne. På samma sätt sänktes många sjöar. Anledningen till detta var att frigöra 

mer mark som skulle användas till åkermark.
5

 Konsekvenserna av sjösänkningarna var 

positiva till en början men under en längre tid kunde man även märka negativa konsekvenser. 

Till de positiva konsekvenserna räknas att det skapades nya betes- och odlingsmarker, dock 

ofta till höga kostnader. Lokalklimatet förbättrades och marken varpå man kunde bygga 

ökade. Till de negativa konsekvenserna tillhör att den dränerade marken hela tiden sjunker, 

framför allt om den består av organogena jordarter. Jordarna som vanns av sjösänkning är 

idag oftast lågproduktiv. Sjösänkningarna innebar kraftig minskning av våtmarker, vilket 

innebar utarmning av flora, fauna och miljö.
6
  

 

Staten gav stora belopp för att marker skulle torrläggas. Detta gjordes för att säkerställa 

livsmedel till den allt större befolkningen i Sverige. Av de ursprungliga våtmarkerna som 

fanns i Skåne finns bara 10 % kvar idag.
7
 Figur 2 visar hur landskapsbilden förändrades i 

mellersta Skåne i och med torrläggningen. Intensifieringen av jordbruket ändrade landskapet. 

Denna förändring sker inte i samma utsträckning i Sverige, men förändringen till 

intensifierade jordbruk sker runt om i världen idag. Denna förändring innebär att den 

biologiska mångfalden minskar kraftigt. Landskapet ska vara heterogent för att bidra till 

denna mångfald. Dock har dessa ersatts av högproducerade homogena landskap. Våtmarker är 

viktiga för de ger ett naturligt skydd för vattenlevande, amfibie- och marklevande djur.
8
 

Förutom att naturen förstörs så försvinner även råmaterial och vattentäkter. Det är inte bara i 

Sverige det skapas nya våtmarker, utan det är något som görs runt om i världen. Det är 

framför allt i landskap som har intensifierade jordbruk som denna ökning av våtmarker sker. 

Utöver biologisk mångfald skapar även de nya våtmarkerna bättre vattenkvalité, kontroll av 

flödet och rekreation.
9
  

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Hansson m.fl. (2010) sid. 9 
5 Emanuelsson (1998) sid.116 
6 Andréasson (2006) sid. 551 
7 Länsstyrelsen (2007) sid. 13 
8 Thiere m.fl. (2009) sid. 964 
9
 Moreno-Mateos m.fl. (2009) sid. 2087 
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Figur 2. Kävlingeåns vattensystem. 

(Tolkning från Andréasson (2006)) 

 

Riksdagen antog år 1999 femton miljökvalitetsmål. 2005 utökades antalet till sexton. Dessa 

var följande: 

 

1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 16.  Ett rikt växt- och djurliv
10

     

 

Det är framför allt punkt 11 som behandlas i denna uppsats, men denna hör i viss mån 

samman med punkt 7 och 8. Målsättningen var att 12000 hektar våtmark skulle återskapas, 

varav 2500 i Skåne. Mellan åren 2000 – 2010 anlades 666 våtmarker i Skåne, se Figur 3. 

Dessa uppgick till 1990 hektar. Hälften av arealen är vatten medan andra halvan är 

skyddsområde runt vattenspegeln, mot t.ex. omkringliggande åkermark.
11

 Under samma 

                                                
10 Miljökontoret (2008) sid. 6 
11

 Greppa näringen (2011) sid. 7 
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period skapades 5 290 hektar våtmark i hela Sverige. Totalt har det i hela Sverige skapats 

7 800 hektar våtmark sedan den första skapades 1990.
12

  

 

 

Figur 3. Olika slags anlagda våtmarker i Skåne 2000-2010. 

(Tolkning från Greppa Näringen (2011)) 

 

2.2 Våtmarkers effektivitet 

 

Vad är det då som gör våtmarken till en effektiv vattenrenare? Just hur effektiv en våtmark är 

på att ta hand om näringsämnen varierar. Detta beror på att olika våtmarker är olika effektiva 

för att effektiviteten beror på bl.a. och temperatur och nederbörd. Det som kan beläggas är att 

ju högre belastning det finns på våtmarken desto högre är effektiviteten. Tillrinningsområdet 

bör vara upp emot 200 hektar per hektar våtmark
13

 eller åtminstone 150 hektar.
14

 Andelen 

åkermark, förutom vall och träda, inom avrinningsområdet bör vara över 80 % för bästa 

resultat.
15

 Förekomsten av växter har också stor betydelse dels för reningsprocessen, dels för 

den biologiska mångfalden. Kväve som rinner ut i våtmarker är i form av nitrat. I våtmarker 

tar bakterier hand om kvävet och omvandlar nitratet till bl.a. kvävgas, vilket kallas 

denitrifikation, som avdunstar upp i atmosfären. Eftersom kvävgas utgör den största delen av 

inandningsluften så är denna inte skadlig.
16

 Denitrifikationen omvandlar NO3
- 

till N2 på 

följande sätt: 

NO3
-
  NO2

- 
 NO  N2O  N2 

17
 

 

                                                
12 Strand m.fl. (2013) sid 1-2 
13 Gustafsson m.fl. (2006) sid. 3 
14 www.jordbruksverket.se  
15 Maichel (2007) sid. 39 
16 Gustafsson m.fl. (2006) sid. 3 
17

 Wu m.fl. (2009) sid 2910 

http://www.jordbruksverket.se/
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Vad det blir för typ av gas vid denitrifikationen beror på syretillgång, pH, nitrattillgång, 

temperatur i bakteriers närmiljö och sammansättningen av bakteriesamhället. Det är bara 

några få procent kväve som inte blir till kvävgas (N2) utan blir istället dikväveoxid (N2O) och 

kväveoxid (NO).
18

 Hur effektiv en våtmark är på att rena kväve är rätt så svårt att avgöra i och 

med att det skiljer sig från våtmark till våtmark. Någon studie visar att andelen kväve som 

renas ligger mellan 2 – 20 %
19

 medan en annan visar att reningen ligger på mellan 3,2 –

 12,3 %.
20

, vilket visas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Andelen kväve som renas från olika våtmarker. 

N-belastning och N-borttaget är kg/hektar våtmark/år. 

(Tolkat från Strand m.fl. (2013)) 

 

Våtmark Våtmarksareal 

(hektar) 

Tillrinningsområde 

(hektar) 

N-belastning 

(kg/hektar/år) 

N borttaget 

(kg/hektar/år) 

Andel % 

borttaget 

Bölarp 0,28 200 23378 1003 4,3 

Edenberga 0,22 60 6249 576 9,2 

Lilla Böslid 0,40 650 29837 989 3,3 

Genarp 1,0 300 4225 374 8,9 

Råbytorp 0,75 380 14270 791 5,5 

Slogstorp 0,65 880 47272 1524 3,2 

Södra Stene 2,1 100 138 17 12,3 

 

Avskiljningen av fosfor sker främst genom sedimentation. Fosforn är bunden i partiklar som 

sjunker till botten när vattnet rinner ut i våtmarken eller att partiklarna fastnar på växter. 

Växternas upptag av fosfor är mest effektivt om växternas skördas och forslas bort, vilket 

dock sällan sker. Dock kan det vara så att fosforn inte hinner sjunka till botten vid höga 

vattenflöden utan rinner ut i vattendragen utan att ha sedimenterat. Utformningen av 

våtmarken har också en stor betydelse för reningen av våtmarker. Det ska vara långt mellan 

inlopp och utlopp för bästa resultat. Då rinner inte vattnet bara igenom utan stannar kvar 

längre. Dessutom bör det vara djupare vid inloppet för att sedimenteringen ska fungera på 

bästa sätt. Detta sediment bör sedan grävas bort.
21

 Våtmarker som fungerar som naturliga 

reningsverk av kväve och fosfor fungerar i vilket typ av klimat som helst, allt från arida till 

tropiska.
22

  

 

Dock finns det inte bara fördelar med våtmarker utan det verkar som om gasutsläpp som 

påverkar klimatet också förekommer. De gaser som släpps ut är metan, koldioxid och 

dikväveoxid.
23

 Dikväveoxid bildas genom nitrifikation, då ammoniak oxideras till nitrat och 

genom denitrifikation.
24

 Just dikväveoxid har stor effekt på klimatet och ett kilo dikväveoxid 

                                                
18 Eriksson m.fl. (2011) sid. 275 
19 Maichel (2007) sid. 39 
20 Strand m.fl. (2013) sid 4 
21 Greppa näringen (2011) sid. 5-6 
22 Moreno-Mateos m.fl. (2009) sid. 2088 
23 Thiere m.fl. (2011) sid. 6-7 
24

 Eriksson m.fl. (2011) sid. 273-275 
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motsvarar 310 kilo koldioxid. Det är framför allt från jordbruket och gödselhantering som 

utsläppen kommer.
25

 Dikväveoxid finns i atmosfären i 120 år efter utsläppet och bidrar till 

förstörandet av ozonlagret. Till detta bidrar gasen till 5 % av den förväntade 

uppvärmningen.
26

  

 

2.3 Finansiering av våtmarker 

 

En av anledningarna till att våtmarker anläggs är för att minska de negativa effekterna som 

växtnäringsläckage kan innebära. Det är framför att kväve- och fosforutsläpp som minskas 

om våtmarker anläggs.
27

 En annan orsak till att våtmarker anläggs är för att minska kostnaden 

för att rena vattnen som förorenas av näringsläckage. Detta är dock ingen nyhet utan redan på 

1990-talet fanns det intresse av våtmarkernas nytta, alltså innan regeringen antog de sexton 

miljökvalitétskraven. 1992 räknades det ut att Sverige sparade 210 miljoner kronor per år 

genom användningen av våtmarker. Det som våtmarkerna bidrog till var minskat 

kväveutsläpp.
28

 För att få privata markägare intresserade av att anlägga våtmarker så har det 

funnits en del stödformer. Mellan åren 2001 – 2006 fanns Miljö- och 

landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU) som inriktade sig på att bevara den biologiska 

mångfalden genom att anlägga våtmarker. Till detta stödde LBU även skötseln av våtmarker. 

Skötselstödet uppgick till 3000 kronor om året och var till för att värdena av miljön i 

våtmarkerna skulle bestå eller rent av öka. En annan form av stöd som fanns från 1997 – 2008 

var för kommuner och kallades LIP och Miljödepartementet var de som var bidragsgivarna.
29

 

Tabell 3 visar hur de olika våtmarkerna i Skåne har finansierats. Det har visat sig att 

våtmarkerna som anlagts med LIP-pengar är bättre på att rena fosfor och kväve än de som har 

fått bidrag från LBU. Lip-projekt har gett bättre miljö och renar ungefär 500 kilo kväve och 4-

12 kilo fosfor per hektar per år. Skillnaden beror på näringsrenande förmågan och 

kostnadseffektivitet. Skillnaden i reningen av näringsämnen beror mest på placeringen i 

landskapet. Ett stort avrinningsområde ger en bättre reningseffektivitet.
30

  

 

Tabell 3. Antalet våtmarker som har anlags med olika finansiering. 

I övrigt ingår vattenvårdsprojekt och naturvårdssatsningar och åtgärdsprogram för hotade arter. 

(Tolkat från Greppa Näringen (2011)) 

 

LBU-projektstöd 57 % 

Endast skötselstöd 21 % 

LIP 20 % 

Övrigt 2 % 

 

                                                
25 http://utslappisiffror.naturvardsverket.se  
26 Wu m.fl. (2009) sid. 2910 
27 Hansson m.fl. (2010) sid. 10 
28 Byström (1998) sid. 354-355 
29 Hansson m.fl. (2010) sid. 10 
30

 Naturvårdsverket (2007) sid. 61-62 

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/
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2.4 Från idé till våtmark 

 

Hur det går till från det att en markägare har fått en idé om att anlägga en våtmark till att den 

är klar är en ganska lång process. I Skåne finns möjligheten till rådgivning via företaget 

Greppa Näringen som samarbetar med bl.a. Länsstyrelsen i Skåne. Vanligtvis ser processen ut 

som följer: 

1 Först en idé – kontakta Länsstyrelsen 

2 Rådgivning från Greppa Näringen 

3 Anmälan till Länsstyrelsen  

4 Beslut om anläggningsstöd 

5 Anläggning 

6 Slutbesiktning 

7 Utbetalning av anläggningsstöd 

8 Ansökan om miljöersättning 

9 Skötsel 

Det första en markägare bör göra när denne vill anlägga en våtmark är att kontakta 

Länsstyrelsen. Här kan man få råd och tips och få kontaktuppgifter hos dem som arbetar på 

Greppa Näringen. Därefter så kan markägaren få rådgivning om bl.a. kostnad, ersättningar och 

hur våtmarken ska utformas och dess miljönytta. När detta är klart så görs en anmälan till 

Länsstyrelsen.
31

 Det är dock inte så att markägare måste anmäla den tilltänkta våtmarken till 

länsstyrelsen utan ”Anmälan om vattenverksamhet skall, enligt föreskrifter som meddelas av 

regeringen, göras till generalläkaren, länsstyrelsen eller kommunen”.
32

 Alltså måste inte 

Länsstyrelsen veta om en markägare väljer att anlägga en våtmark. På samma sätt vet inte 

alltid en kommun om en våtmark anläggs. Efter det får man beslut om anläggningsstödet från 

Länsstyrelsen. Det är en del kriterier som ligger till grund för hur mycket anläggningsstöd en 

våtmark kommer att få. De våtmarker som får störst stöd är de som uppfyller följande: 

 Renar vattnet, framför allt från fosfor och kväve 

 Gynnar hotade arter vilka är knutna till våtmarker i odlingslandskapet 

 Stora våtmarker, helst större än fem hektar 

Ifall en eventuell våtmark inte klarar av dessa kriterier så kan markägaren ändå få ersättning, 

men då lägre. Anläggningsstödet kan uppkomma till 200 000 kr/hektar, men max 90 % av de 

faktiska kostnaderna. När Länsstyrelsen har gett sitt medgivande till anläggning av våtmark är 

det viktigt att en detaljritning över denna görs. Detta underlättar för dem som ska göra 

våtmarken samt att det är lättare att hävda sin rätt om något inte stämmer överens mellan 

ritning och färdig våtmark. Det är under detta skede som det är möjligt att ansöka om 

miljöersättning. Anläggningsstödet kan utbetalas under anläggningen, men endast upp till 

80 % av kostnaden. Slutbesiktningen sker med Länsstyrelsen som kontrollerar att våtmarken 

har anlagts enligt planen för projektet.
33

 

 

                                                
31 Greppa näringen (2011) sid. 7 
32 Miljödepartementet (1998) 11 kap. 9 b § 
33

 Greppa näringen (2011) sid. 7 
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Varför väljer då markägare att anlägga våtmarker? När det gäller jordbrukare så är den första 

frågan om marken är högproduktiv. Om den är det så är det knappast troligt att markägaren 

anlägger en våtmark. Den mesta arealen ska ju trots allt användas för odling. Marken som ska 

bli till våtmark bör vara lågproduktiv.
34

 Ska en markägare skapa eller återskapa en våtmark är 

det viktigt att markägaren förstår begränsningar för våtmarken och vad den ska användas till, 

hur stort avrinningsområdet är samt skapa förståelse hur våtmarken ska anläggas.
35

 Utöver 

detta är det viktigt att markägaren får information om möjligheten att söka bidrag. Om en 

markägare anlägger en våtmark så binder han/hon jorden under lång tid. Därför är det av vikt 

att markägaren blir kompenserad för att anlägga våtmarken samt att sköta om den. Utöver 

bidragsgivande verksamhet så spelar även andras positiva erfarenheter, egen användning, t.ex. 

till bevattning och trivselhöjande en stor roll när en markägare bestämmer sig för att anlägga 

en våtmark. Är det dock så att de egna kostnaderna blir höga, om skötseln av den tilltänka 

våtmarken är betungande, bristande information eller negativa erfarenheter så är det mindre 

troligt att det anläggs en våtmark, fastän marken är lågproduktiv. Något som bidrar till att en 

våtmark anläggs är markägarens intresse av flora och fauna. Är han/hon naturintresserad så 

finns det i hans/hennes intresse att anlägga en våtmark för att dra till sig fåglar och andra djur, 

allt för att öka möjligheten till naturupplevelser. Att våtmarken till detta bidrar till minskat 

näringsläckage till havet och att den biologiska mångfalden ökar är också gynnsamt.
36

 

 

2.5 Forskningens betydelse för anläggandet av våtmarker 
 

Länsstyrelsen i Skåne är involverad i många av de anlagda våtmarkerna. Frågan är då om de 

som arbetar på instansen håller sig uppdaterade på vad vetenskapen säger i frågan om 

våtmarker. Eftersom de är ganska få som arbetar med våtmarker så finns inte riktigt tiden till 

att studera vad som presentas i vetenskapliga artiklar hela tiden. Men om de märker att 

forskningen presenterar mycket om något så tar de kontakt med forskare om den berörda 

forskningen för att på så sätt tillförskansa sig mer kunskap eller omvärdera gammal. Dock kan 

det ibland vara ett glapp mellan teori och praktisk verksamhet.
37

 Underlagen som 

Länsstyrelsen främst följer är dock Miljöbalken med tillhörande förordningar och anvisningar 

samt alla bestämmelser som styr Landsbygdsprogrammet på regional och nationell nivå.
38

  

 

Hur mycket vetenskapligt material finns det då att tillgå som handlar om våtmarker? Antalet 

artiklar som har publicerats under de senaste trettio åren har ökat mycket, vilket ses i Tabell 3. 

Först handlade det mest om förbättrad vattenkvalité och näringsämnen, salter, tunga metaller 

och organiska föroreningar. Efter det var mer fokus på förstärkning av den biologiska 

mångfalden. Artiklarna handlade mest om hur anläggning av våtmarker påverkade 

mångfalden. Vidare studerades hur marken förbättrades i och med att nya våtmarker anlades. 

Till sist studerades landskapet i större skala för att bättre förstå fördelarna med det nya 

landskapet, med återskapande och nya våtmarker. Detta studerades oftast ihop med någon av 

                                                
34 Hansson m.fl. (2010) sid. 23 
35 Moreno-Mateos m.fl. (2009) sid. 2093-2094 
36 Hansson m.fl. (2010) sid. 23-24 
37 Regnéll (2012) 
38

 Regnéll (2013) 
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de tidigare punkterna.
39

 Som det syns i Tabell 4 så har de flesta artiklar handlat om 

vattenkvalité och detta har varit gällande under ungefär 30 år. På samma sätt så har andelen 

artiklar om förändring i landskapet varit få, vilket också detta varit gällande under 

tidsperioden.  

 

Tabell 4. Antalet artiklar som finns tillgängligt i Science Citation Index Expanded över 30 år. 

De innehåller en eller fler av nedanstående sökord.  

(Tolkat från Moreno-Mateos m.fl. (2009)) 

 

År Water quality 

improvement 

Biodiversity 

strenghtering 

Soil 

improvement  

Landscape 

scale 

1980-1989 3 1 0 0 

1990-1994 29 21 6 1 

1995-1999 87 68 17 12 

2000-2004 173 107 29 29 

2005-2009* 250 130 68 42 

     * artiklar fram till juni 2009 

 

2.6 Ängelholm, Åstorp och Danmark 

2.6.1 Ängelholm 

 

Ett av Ängelholms kommuns miljömål är att stoppa övergödningen. Övergödningen påverkar 

Skälderviken
40

 och just denna är viktig för kommunens invånare och dess turister. 

Övergödningen påverkar alger som blir fler samt orsakar syrebrist i djupare vatten. Det är 

förhöjda halter av näringsämnen som bidrar till övergödningen och av dessa är det framför allt 

kväve och fosfor som bidrar mest.
41

 I Ängelholms kommun rinner Rönne å och Vege å och 

dessa för varje år ut mängder av kväve och fosfor i Skälderviken. Dessa två åar har ett stort 

avrinningsområde varav ett stort antal hektar upptas av åkermark. Stora mängder 

näringsämnen förs på detta sätt ut i havet.
 42

   

 

Ammoniak och kväveoxider späder också på övergödningen och tillförs havet 

och vattendragen via deposition från luften. Jordbruket står för en stor del av 

ammoniakutsläppen men de har minskat p.g.a. svin- och 

nötkreaturbesättningarna har minskat och för att man idag har en bättre 

gödselhantering. Delmålet gällande ammoniak är idag nästan uppfyllt men fler 

förbättringar krävs43… 

                                                
39 Moreno-Mateos m.fl. (2009) sid. 2088 
40 Skälderviken är viken väster om Ängelholms kommun 
41 Miljökontoret (2008) sid. 24 
42 Miljökontoret (2008) sid. 52 
43

 Miljökontoret (2008) sid. 52-53 
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Figur 4. Skånes kommuner 

(Tolkat från http://www.wikipedia.org/) 

 

För att minska övergödningen så har kommunen kommit fram till att återskapning av 

våtmarker är en del som bör ske. Som ett långsiktigt mål ska det finnas 100 hektar våtmark i 

Ängelholms kommun. Fram till 2013 är målet att det ska finnas 20 – 30 hektar.
44

 För att detta 

ska vara möjligt så är kommunen beredd att bidra med 20 000 kronor per hektar våtmark, som 

ett komplement till statliga bidrag. Maximalt kommer kommunen bidra till 30 hektar 

våtmark.
45

 Effekten som beräknas är följande:  

 

Reduceringen av fosfor per hektar vattenyta bedöms till 15-50 kg/år med ett 

antaget medelvärde på 33 kg/år. Reduceringen av kväve per hektar vattenyta 

bedöms till 300-700 kg/år med ett antaget medelvärde på 500 kg/år. Om 

våtmarker anläggs i dess tänkta omfattning blir reduceringen av näringsämnen 

till Skälderviken 10 000-15 000 kg kväve/år och 660-990 kg fosfor/år.46 

 

Utsläppen i Skälderviken från Rönne å uppgick till 66 ton fosfor, 2600 ton kväve och 18 000 

ton organiskt material, 2007. Utsläppen från Vege å var 2011 ca 20 ton fosfor, 728 ton kväve, 

varav ca 38 ton ammoniumkväve och 582 ton nitrat och nitritkväve och 1436 ton organiskt 

kol.
47

 Dessa utsläpp kommer inte enbart från jordbruket utan innefattas av allt utsläpp. 

 

Men det finns andra orsaker till varför kommunen vill anlägga våtmarker. Dessa kan bl.a. 

bidra till fina rekreationsområden och promenadstråk. Utöver detta kan utbildningsstationer 

anläggas till förmån för skolklasser som kan genomföra naturvetenskapliga experiment för att 

                                                
44 Miljökontoret (2008) sid. 26  
45 www.engelholm.se  
46 Miljökontoret (2008) sid. 26 
47

 Wellbro (2013) 

http://www.wikipedia.org/
http://www.engelholm.se/
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på så sätt lära sig om våtmarker och ekosystem. Vidare bidrar våtmarker till att gynna den 

biologiska mångfalden i den mån att hotade växter och djur som är i behov av våtmarker får 

finnas kvar. I Sverige finns det 223 hotade arter som är knutna till våtmarker och 61 % av 

dessa återfinns i Skåne.
48

  

 

2.6.2 Åstorp 

 

Vattendragen som finns i Åstorps kommun är bäckar, åar och dammar. De största åarna är 

Vege å och Rönne å.
49

 Vattendragen mottar vatten från reningsverk, avlopp och jordbruk.
50

 

Kommunen ansökte 2009 om bidrag till projektet Identifiering av områden för 

vattenrestaurering och våtmarker i Åstorps kommun hos Länsstyrelsen i Skåne. Av de 

180 000 kronorna som de ansökte om fick kommunen endast 25 000 kronor. Trots att bidraget 

blev mindre än väntat så fortsatte Åstorps kommun att arbeta efter den ursprungliga idén och 

denna var att genom vattenrestaurering och våtmarker minska andelen fosfor och kväve som 

transporteras till Skälderviken via Rönne å och Vege å.
51

 Just i Åstorp behövs det anläggas 

fler våtmarker eftersom kommunen har lite våtmark i förhållande till andelen åkermark.
52

  

 

Ungefär 15 % av hotade växter och djur som är knutna till våtmarker finns inom kommunens 

gränser.
53

 Tolv stycken områden bearbetades inom ovanstående projekt. Sju av dessa var 

inom Rönne ås avrinningsområde och var Lerbäck – Rönne å, Sånna – Rönne å, Bjärnelid – 

Rönne å, Goentorpssbäcken, Goentorpsmossen, Sönnarslöv – Rönne å och Körslättsmossen. 

Inom Vege ås avrinningsområde var det Nyvång – Humlebäcken, Hyllinge tätort – Vege å, 

Salshultsmossen/Humlerydsmossen, Hyllinge – Vege å och Kölegården – Kölebäcken.
54

 

Dessa områden kan ses i Bilaga 1. Efter fältbesök avskrevs 3 områden, nämligen 

Goentorpsmossen, Goentorpsbäcken och Nyvång – Humlebäcken.
55

 

 

Av de nio resterande områdena så var två projekt igång under 2010, ett vid Kölebäcken och 

ett vid Hyllinge tätort. Till den förstnämnda arbetade miljökontoret för att ge stöd till 

markägarna och att söka bidrag. Våtmarken i Hyllinge kommer att vara en tätortsnära och 

pedagogisk våtmark intill Vege ås huvudfåra.
56

 Utöver dessa projekt så arbetar kommunen 

med att öka kunskapen om vilka arter som är hotade och som är knutna till våtmarker som 

finns inom kommunen, restaurera gamla våtmarker, anlägga nya våtmarker och sköta de 

våtmarker som redan finns för att bibehålla dess värde. För att uppnå detta kräver kommunen 

att inventeringar av våtmarkernas djur och natur görs med jämna mellanrum, utvecklar 

vandringsstråk med information och rastplatser utmed Humlebäcken, Rönne å och Vege å. 

Vidare anser kommunen att det bör göras pedagogiska material om våtmarkens betydelse för 

                                                
48 Miljökontoret (2008) sid. 26 
49

 Som sedan rinner vidare in i Ängelholms kommun.  
50 Kommunfullmäktige Åstorps kommun (2010) sid. 18 
51 Åstorps kommun (2009) sid. 1 
52 Greppa näringen (2011) sid. 7 
53 Åstorps kommun (2008) sid. 97 
54 Åstorps kommun (2009) sid. 2 
55 Åstorps kommun (2009) sid. 3-4 
56

 Kommunfullmäktige Åstorps kommun (2010) Bilaga 3 
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landskapet samt informera markägare om naturvärden som finns på deras marker och hur det 

går att bibehålla dess värden med rätt skötsel.
57

 

 

2.6.3 Danmark 

 

I Europa har våtmarker och sjöar minskat kraftigt i areal under de senaste årtiondena. Det 

räknas med att upp till 50 % av tidigare våtmarker har försvunnit. Danmark är inget undantag, 

men det arbetas för att antalet våtmarker ska öka igen. 1998 inrättades ett nationellt program i 

Danmark för att återskapa våtmarker. Anledningen var att minska kväveutsläppen. Sju år 

senare, 2005, hade 3060 hektar våtmark återskapats. Totalt fanns det, 2005, 569 km
2
 

våtmarker.
58

 Figur 5 visar antalet skapade våtmarker i Danmark. De som är namnsatta är 

färdiga våtmarker.  

 

 

Figur 5. Karta över Danmarks anlagda och blivande våtmarker.  

(Tolkat från Hoffmann m.fl. (2006)) 

 

Fram till 2007 fanns det fjorton amt i Danmark som kan liknas vid landsting. Amten hade stor 

personal och viktiga uppgifter när det gällde vattenfrågor, både när det gäller vattenkvalité 

och resning av vattendrag. Det var framför allt amten som drev på återskapandet av våtmarker 

och finansieringen sköttes på nationell nivå.
59

  

 

                                                
57 Åstorps kommun (2008) sid. 97 
58 Hoffmann m.fl. (2006) sid. 157 
59

 Länsstyrelsen (2005) sid. 6 
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2007 genomgick Danmark en kommunreform och av de tidigare 274 kommunerna återstår 98. 

De fjorton amten omvandlades till fem regioner som, till skillnad från amten, inte kan ta in 

skatt. Numera är det bra Folketinget och kommunerna som kan ta in skatt. Även ansvaret för 

marken är helt och hållet kommunernas som numera har planeringsansvar för hela ytan. Detta 

innefattar även vattendragen. Detta kan leda till att kommunerna har en önskan om att minska 

kostnaderna för våtmarkerna och att dessa blir färre i framtiden. En lösning är att ge 

markägaren ansvaret för vattendragen.
60

  

 

Anledningen till att Danmark började satsa på naturen var för att minska kväveutsläppen i 

vattendrag. Ett sätt att göra detta är att anlägga våtmarker men även genom att återskapa 

vattendrags tidigare meanderande kurs, vattenhål och sjöar och knyta dessa samman till 

våtmarker. DAPAE II
61

 önskade öka våtmarksarealen till 16 000 hektar och inom två 

årtionden till 60 000 – 100 000 hektar. Anledningen till detta var för att minska de årliga 

kväveutsläppen i haven med 5 600 ton.
62

 

 

Till skillnad från Skåne så anläggs det större våtmarker i Danmark. Detta gör att pengarna 

som investeras används bättre, i form av att kostnaden blir mindre per anlagd hektar våtmark, 

än om våtmarkerna är mindre. Genomsnittsstorleken av en våtmark i Skåne är en hektar 

medan i Danmark är de flesta runt 30 hektar, många över 100 hektar och ända upp till 915 

hektar.
63

 

 

  

                                                
60 Länsstyrelsen (2005) sid.15-16 
61 The Danish Action Plan on the Aquatic Enviroment II 
62 Hoffmann m.fl. (2006) sid. 165 
63

 Länsstyrelsen (2005) sid. 12 
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3  Resultat 

3.1 Fallstudie 

 

De två våtmarkerna i fallstudien ligger vid Höja, som ligger ungefär fem kilometer sydost om 

Ängelholm. Figur 1 visas var Höja ligger i förhållandet till Ängelholm. Området mellan Höja 

och Ängelholm kallas Skörpinge. E6:an går strax väster om Höja och närmaste avfart är 34.  

 

 
 

Figur 6. Ängelholm, Skörpinge, Höja och Mardal. 

De två våtmarkerna syns öster om E6:an och till höger i bild. 

(Tolkat från http://www.geolex.lm.se/) 

 

Figur 8 och 10 har båda numrerats och har pilar. I Bilaga 2 finns bilder som visar hur 

våtmarkerna ser ut. Siffrorna i figurerna motsvarar siffrorna i bilagan.  

 

3.1.1 Skörpinge 

 

Denna våtmark ligger Skörpabäckens dalgång.
64

 I denna finns en rad olika jordarter, såsom 

gyttja och älvsediment, ler-silt, se Bilaga 4. Marken varpå våtmarken byggdes ägs av fyra 

markägare, Christine Öhman, Skörpinge 7:3, Ängelholms kommun, Skörpinge, 7:5, 

Egendomsnämnden i Lunds stift
65

, Höja 15:1 och Jan Håkansson, Åvarp 1:10. De tre 

förstnämnda äger mark norr om våtmarken och den sistnämna söder om våtmarken. Detta gör 

att Jan Håkansson äger det mesta av våtmarken. Kostnaderna för våtmarken och framtida 

underhåll är följande: 

                                                
64 Skörpabäcken rinner ut i Rönne å i Ängelholm 
65

 Arrendator: Håkan Hansson 

http://www.geolex.lm.se/
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Skörpinge 7:3 16 % 

Skörpinge 7:5 17 % 

Höja 15:1  17 % 

Åvarp 1:10  50 %
66

 

 

Att anlägga våtmarken kostade ganska mycket, nämligen 1 273 278 kronor. Dock fick 

markägarna 1 154 928 kronor i projektstöd. Detta gjorde att markägarna endast fick betala 

118 350 kronor.
67

 Hur mycket var och en av markägarna skulle betala står i första stycket. En 

liten del av marken som markägarna har innefattas av Skörpabäcken men det mesta är 

åkermark, en del var tidigare betesmark. För denna åkermark fick de mer i projektstöd. 

 

 

Figur 7. Förslag till våtmark i Skörpinge, del av ansökan. Större bild finns i Bilaga 6A. 

Det som är lila är schaktområdena. De gråa punkterna visar våtmarksområdet.  

Det gröna till vänster i figuren är utfyllnadsområdet. Det är här bäcken däms upp. 

 

Planeringen av våtmarken genomfördes av Naturvårdsingenjörerna AB. Innan projektet med 

att bygga våtmarken startade så gjordes en arkeologisk undersökning. Denna visade att det 

inte fanns några fornlämningar utan att arbetet kunde fortgå. De som behövde godkänna 

förslaget till våtmark var Länsstyrelsen. Skulle dessa inte godkänt förslaget så skulle det inte 

givits ut projektstöd för arbetet. Ett annat godkännande som behövdes var det från 

Miljödomstolen, Växjö tingsrätt. Anledningen till att det gick till Miljödomstolen var för att 

                                                
66 Skriftlig överenskommelse mellan markägarna 
67

 Länsstyrelsen (2010) 
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Skörpabäcken uppströms var dikningsföretag
68

 och de som ägde detta satte sig emot att 

våtmarken anlades. Dikningsföretaget slutar vid gränsen till Höja 15:1 och våtmarken börjar 

vid denna gräns. När allt detta var klart så kunde byggandet påbörjas. Själva bygget av 

våtmarken gjordes också av Naturvårdsingenjörerna.  

 

Syftet med våtmarken var att reducera närsalter i form av kväve och fosfor, men även för att 

gynna den biologiska mångfalden. Våtmarken fick sin stora vattenspegel genom 

fördämning
69

, vilket visas med grön färg i Figur 7. Den totala våtmarksytan är 7 hektar, varav 

vattenytan består av 2 hektar. Medeldjupet är 0,6 meter och maxdjupet är 2 meter. Förutom att 

bygga ut den stora vattenspegeln så breddades även bäcken på vissa ställen.
70

 Detta kan ses på 

bild 4 i Bilaga 3. Avrinningsområdet är ungefär 600 hektar och upptas av åkermark.
71

 

Vattenståndet reglerades av en munk vilket är placerad vid fördämningen, se Bilaga 5A. I 

munken kan man ta bort eller lägga till plankor för att reglera vattenståndet. Hela 

våtmarksprojektet höll på från 2008 och den blev klar 2010. 

 

 

Figur 8. Karta över våtmarken i Skörpinge.  

De tjocka, grå linjerna är vägar. De yttre svarta linjerna visar hela våtmarksområdet  

medan de inre visar vattenspegeln.  

Pilarna visar i vilken riktning bilderna är tagna. 

 

3.1.2  Höja 

 

Denna våtmark ligger i en sänka nere vid Rönne å, se Figur 6. Markägaren, Peter Hansson, 

fick idén om att anlägga en våtmark då det var dags att dränera om området i början av 2000-

talet. I Bilaga 6 ser vi hur området dränerades för första gången 1938. Jorden består av glacial 

                                                
68 Nedre Skörpebäckens dikningsföretag II och Höja Mardals dikningsföretag 1938.  
69 Naturvårdsingenjörerna (2008) 
70 Naturvårdsingenjörerna (2005) 
71

 Länsstyrelsen (2004) 
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lera, älvsediment, ler-silt och sand, se Bilaga 4. Naturvårdsingenjörerna AB hjälpte honom att 

planera projektet. Peter Hansson ville egentligen ha en mindre våtmark men 

Naturvårdsingenjörerna tyckte att den borde vara större, och så blev det. Anledningen till att 

han inte tog hjälp av Greppa näringen var för att dessa inte bedrev rådgivning vid den tiden. 

2004 fick Peter Hansson beslutet från Länsstyrelsen att han fick anlägga våtmarken. Projektet 

stötte inte på några problem i Miljöbalken eller av den arkeologiska utgrävningen och i och 

med detta kunde arbetet sätta igång 2005.  

 

 

Figur 9. Förslag till våtmark i Höja, del av ansökan. Större bild finns i Bilaga 6B. 

Det gröna symboliserar fördämningarna och de lila linjerna motsvarar schaktade områden. 

Det blåa strecket visar vattenspegeln 

 

Våtmarken skapades genom grävning och dämning. Schaktmassorna, beräknat först till totalt 

10 000 m
3
, placerades inom våtmarksområdet, främst genom att bygga vallar i norr och söder. 

Tillrinningen sker via två stamledningar
72

, vilkas utlopp i våtmarken syns på bild 1 och 4 i 

Bilaga 2. Tidigare hade dessa lett vattnet till Rönne å, men ny ledningar lades för att rinna ut i 

våtmarken. En sådan ledning kan ses på första bilden i Bilaga 3. Utloppet till Rönne å sker via 

en munk som gör att man kan reglera vattennivån. Denna fungerar på samma sätt som den i 

våtmarken i Skörpinge. Våtmarken har ett avrinningsområde på 120 hektar som utgörs av 

åkermark.
73

 Den totala våtmarksytan är 15,8 hektar varav 7,2 hektar är vattenyta, vid 

normalvattenstånd. Maxdjupet är 3,5 meter.
74

 För att få ett sådant djup var byggarbetarna 

tvungna att schakta bort rätt mycket jord då området var ganska flackt. Bild 3 i Bilaga 3 ger 

                                                
72 Länsstyrelsen (2004) 
73 Naturvårdsingenjörerna (2004) 
74

 Falck (2008) 
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en bild om hur djupt de grävde. 2006 var våtmarken vattenfyllt. Området kring vattenytan 

betas av nötkreatur, vilket gör att slåtterhantering inte behöver göras. 

 

Under hösten 2008 gjordes en inventering av kärlväxter på våtmarken. Den plats som var 

speciellt intressant var ön i södra delen som inte betas av nötkreatur. Utöver detta studerades 

vattenväxterna. Följande växter fanns inom våtmarksområdet: 

I vattnet 

Vattenpilört, gäddnate, vattenpest, kransslinga och smålånke.  

Vattenpest dominerar undervattensvegetationen. 

Dammkanten 

Sumpfräne, tiggarranunkel, ältranunkel, kärrkavle, veketåg, brunskära, nickskära och 

bitterpilört.  

Ön 

Baldersbrå, bitterpilört, brunskära, eng. rajgräs, groblad, gårdskräppa, knölsyska, kålmolke, 

kärrkalve, rödklöver, salix-plantor (ca 10 ex), smörblomma, storven, sumpfräne, 

tiggarranunkel, vattenpilört (landformen), veketåg och våtarv. 

De dominerande växterna var Veketåg, Bitterpilört och gräs.
75

 

 

Det finns även många djur på våtmarken, framför allt fåglar. Men det har inte gjorts någon 

inventering på dessa. Dock förekommer det att fågelskådare besöker våtmarken, vilket bör 

innebära att det rör sig om relativt sällsynta fåglar, tillsammans med ”de vanliga”. Jag har 

själv besökt våtmarkerna ett antal gånger och då sett fåglar som jag i vanliga fall inte ser i ett 

jordbrukslandskap, t.ex. örn.
76

  

 

2007 gjordes ett stickprov, se Bilaga 7, för att studera vilka ämnen som kommer in gentemot 

rinner ut genom våtmarken. För att bryta ner kvävet, som är i nitratform, krävs bakterier. I 

avsnitt 2.2 går det att läsa hur detta går till. Ovan går det att läsa att det finns mycket växter i 

vattnet i våtmarken. Den enda kväveformen som ökar i utloppet är ammonium. I övrigt 

kommer mer in än det släpps ut. Att det släpps ut mer ammonium än vad som kommer in i 

våtmarken är inte troligt. Anledningen är att det inte kan bildas mer ammonium än vad som 

redan finns. Detta betyder då att det finns fler tillflöden till våtmarken än vad som har 

kontrollerats. Det är viktigt att det finns mycket syre i vattnet för ammoniumet kräver syre för 

att kunna omvandlas.
77

  

 

Stickproven var bara tre till antalet och provtagningen in i våtmarken och ut ur våtmarken 

gjordes under samma dag. Detta är inte optimalt då kvävet och fosforn har en viss 

uppehållstid i våtmarken. Om man tar ett stickprov samma dag så är det osäkert om hur 

mycket som renas. Det blir lätt fel. Mer korrekt vore att ha stickprover under en lång tidsrymd 

för att motverka eventuella fel.
78

  

 

                                                
75 Falck (2008) 
76 Observationer gjordes på hösten innan arbetet med uppsatsen startade och därför finns det inte nedskrivet. 
77 Lundström (2013) 
78

 Lundström (2013) 
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För att se hur bra våtmarken är på att rena kvävet så har jag använt mig av siffrorna i Bilaga 8 

och räknat ut hur effektiv vattenrenare våtmarken är. Uträkningen ser ut såhär: 

 

In 

3,45+3,92+1,8+4,90+3,25 / 5 = 3,464 

Ut 

1,6+1,63+1,8+1,43+3,21+2,10 / 6 = 1,96 

 

3,464-1,96 = 1,504 

1,504/3,464 = 0,434 

Denna uträkning visar att kväveutsläppet minskade med 43,4%. 

 

 

Figur 10. Karta över våtmarken i Höja 

Det tjocka, gråa strecket till höger är Rönne å. Det tunnare, grå strecket är en väg som leder till 

våtmarken. De yttre svarta linjerna visar hela våtmarksområdet och de inre visar vattenspegeln.  

Pilarna visar i vilken riktning bilderna är tagna 

 

3.1.3  Markanvändning under två sekel 

 

Hur har då områdena sett ut tidigare? För att besvara denna fråga så har jag valt några gamla 

kartor, se Bilaga 8 – 11. För att börja med våtmarken i Skörpinge, Bilaga 8, så var området på 

1810-talet obrukad mark med lövträd. Uppströms var det myrar, vilket stämmer även idag då 

jordarten är gyttja och kärrtorv, se Bilaga 5. Det som idag är våtmarken i Höja bestod i början 

av 1800-talet av myrar. 



28 

 

1926, Bilaga 9, hade det förändrats en del. Våtmarken i Skörpinge hade blivit betesmark med 

enstaka lövträd. Betesmarken var större, eftersom det inte gick någon väg väster om dagens 

våtmark. Den tillkom senare. När det gäller höja så går det inte riktigt att uttyda vad marken 

användes till. Dock var marken inte numrerad, som alla andra ytor, vilket troligtvis har att 

göra med att marken inte användes.  

 

Närmare ett halvt sekel senare, 1971, har landskapsbilden förändrats. Motorvägen väster om 

Höja har tillkommit och även den lilla vägen som går förbi gården Åvarp. I Bilaga 10A och B 

är det otydlig vad marken i Skörpinge användes till. Färgen stämmer ganska bra med färgen 

som symboliserad Prästparken, väster om Höja by. Detta gör att området troligast var öppen 

mark, eller skog, som inte användes för åkerbruk. Det andra området är uppodlat och bildar en 

stor åker ihop med omgivande åkermark.  

 

I Bilaga 11A och B, kartan från 2000 beskrivs området där det idag är våtmark i Skörpinge 

som skog eller annan öppen mark. Här är det det sistnämnda som är korrekt. Området där 

våtmarken i Höja idag finns var det troligtvis åkermark år 2000. Utifrån kartan går det inte att 

fastställa markanvändningen men marken behövdes dräneras några år senare. Då är det troligt 

att marken var åkermark, eftersom det annars inte skulle behövas dränering.  
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4 Diskussion 
 

Varför anläggs det då våtmarker i nordvästra Skåne? Båda kommunerna, Ängelholm och 

Åstorp är överens om att vattendragen bär med sig föroreningar ut i havet.
79

 Genom båda 

kommunerna rinner Rönne å och Vege å, vilka är de största rinnande vattendragen. Deras 

utlopp är i Skälderviken, vars eventuella förorening drabbar Ängelholms kommun värst. De 

flesta våtmarkerna läggs i anslutning till eller på jordbruksmark och avrinningsområdet ska 

helst bestå så mycket som möjligt av åkermark. Båda kommunerna vill minska 

övergödningen och därför används våtmarkerna som ett naturligt reningsverk.  

 

Trots att det ligger i kommunernas intresse av att anlägga våtmarker så är det ändå i slutänden 

markägarna som måste övertygas om dess nytta. Kommunerna äger viss del av marken inom 

en kommun och detta använde sig Åstorps kommun av när de la en våtmark intill en tätort, 

Hyllinge. Ängelholms kommun är villig att bidra med pengar för att få fler våtmarker.
80

 Men 

beloppet som Ängelholms kommun bidrar med är inte alls så stort som bidraget som 

Länsstyrelsen kan ge. Dock går det att göra som Åstorps kommun, som ansökte om pengar 

från Länsstyrelsen för att genom kommunen bidra till fler våtmarker.
81

 Det går inte att komma 

från att våtmarkerna bör ligga i närheten av åkermark, för att minska utsläppen i vattendrag, 

och denna mark ägs av andra än kommunen. Dessutom är det inte så att kommunen vet var 

alla våtmarker finns, eftersom en markägare inte behöver anmäla detta till kommunen.
82

 Så 

för att uppnå målet att anlägga våtmarker inom kommunen för att minska närsalternas 

inverkan på övergödningen måste de styrande i kommunen lita på att andra markägare 

anlägger dem.  

 

I Danmark fanns fram till 2007 fjorton amt. Fördelen med dessa amt är att inom dessa 

arbetade kunnig personal som var den drivande kraften bakom många av Danmarks 

våtmarker. Eftersom dessa fick ta upp skatt så fanns det dessutom kapital till utbildning och 

utbyggnad av våtmarksarealen. Den största skillnaden mellan nordvästra Skåne och Danmark 

är ändå den färdiga våtmarken. I Danmark är de mycket större, runt 30 hektar.
83

 Anledningen 

till det görs större är att kostnaden blir mindre per hektar. Dock blir effektiviteten lidande om 

det gäller rening av närsalter. En effektiv våtmark bör ha uppemot 200 hektars 

avrinningsområde per anlagd hektar våtmark.
84

 Detta innebär då att våtmarkerna i Danmark 

har ett avrinningsområde på 6 000 hektar och det anser jag är mindre troligt. Dock så anläggs 

inte alla våtmarker för att vara renare av närsalter utan många anläggs för den biologiska 

mångfalden. Det går att tolka att de stora våtmarkerna i Danmark är just sådana. Den största 

våtmarken var drygt 900 hektar och detta område måste verkligen bidra till den biologiska 

mångfalden.  

                                                
79 Miljökontoret (2008) sid. 52, Kommunfullmäktige Åstorps kommun (2010) sid. 18 
80 www.engelholm.se  
81 Åstorps kommun (2009) sid. 1 
82 Miljödepartementet (1998) 11 kap. 9 b § 
83 Länsstyrelsen (2005) sid.15-16 
84 Gustafsson m.fl. (2006) sid. 3, www.jordbruksverket.se  
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De vetenskapliga rönen som har förts fram de senaste tre decennierna har framför allt handlat 

om vattenkvalité, men även mycket om den biologiska mångfalden, se Tabell 3. Just den 

sistnämnda återkommer i många av artiklarna som är representerade i denna uppsats och alla 

är överens om att våtmarker krävs för att återskapa mångfalden i jordbrukslandskapet. Många 

artiklar om ämnet våtmark skrivs varje år och dessa ligger till viss del till grund när 

Länsstyrelsen i Skåne ska fatta sina beslut om våtmarksbidrag. Utöver detta söker de råd hos 

forskare när de ska göra en bedömning av en våtmark.
85

 Det förefaller naturligt att de som 

arbetar på Länsstyrelsen inte hinner med att läsa allt som skrivs i frågan och att de då, kanske 

hellre, vänder sig till dem som har det som yrke. Dock finns det inte alltid tid att sätta sig in i 

vetenskapliga artiklar utan Länsstyrelsen faller ofta tillbaka på Miljöbalken och andra 

bestämmelser.  

 

Det tycks ändå inte att det är bara fördelar med våtmarker. Andelen utsläpp av metan och 

dikväveoxid har ökat, vilket inte är bra för klimatförändringarna.
86

 Eftersom dikväveoxid är 

310 gånger farligare än koldioxid
87

, så bör denna gas verkligen bidra till klimatförändringen 

som sker i detta nu. Till detta ökar också utsläppen av metan. Så det finns även nackdelar med 

anläggningarna av våtmarker. Men överlag så är fördelarna större än nackdelarna. Det visar 

sig ju av att det kostar mindre att rena havet efter för höga halter kväve som rinner ut i dessa. 

1992 räknades det ut att staten sparar 210 miljoner kronor per år i och med användandet av 

våtmarker.
88

 Denna siffra har med säkerhet ändrats i och med inflationen, men också för att 

staten från 1999 verkligen har satsat på att anlägga fler våtmarker. Fler våtmarker, som 

anläggs för rening av närsalter, ger större effektivitet mot övergödningen i våra hav.  

 

Den största skillnaden mellan de två våtmarkerna är att Höja-våtmarken ägs av en medan den 

andra ägs av många. Därför bör planeringen ha varit lättare för Peter Hansson som inte 

behövde bekymra sig om andra i samma utsträckning. En fördel med att det är fler som äger 

en våtmark tillsammans är att våtmarken kan bli större. Nu var det inte så i detta fall eftersom 

våtmarken har förlags vid ett redan existerade vattendrag. Men i övriga fall bör en våtmark 

som återskapas, eller skapas, kunna bli större om fler är villiga att skapa denna tillsammans.  

 

Innan bygget av Skörpinge-våtmarken kunde börja var fallet tvunget att godkännas av 

Miljödomstolen, eftersom ägarna av Skörpabäcken uppströms motsatte sig bygget av 

våtmark. En annan skillnad på de båda våtmarkerna är utformningen av våtmarken. Höja-

våtmarken är ganska rund i formen (vattenytan) medan Skörpinge-våtmarken har en annan 

form. För att göra reningen av närsalter så effektiv som möjligt bör det vara långt mellan 

inlopp och utlopp.
89

 Eftersom Skörpinge-våtmarken följer en bäck så är detta inte svårt att 

uppnå, men avrinningen sker också till själva våtmarken och det är här som formen är bra. Att 

Höja-våtmarken är rund i formen är dock inte negativt för utloppet ligger långt ifrån inloppet. 

Till detta så leds vattnet till en liten sjö till innan vattnet till sist rinner ut i Rönne å. 

                                                
85 Regnéll (2012) 
86 Thiere m.fl. (2011) sid. 6-7 
87 http://utslappisiffror.naturvardsverket.se  
88 Byström (1998) sid. 354-355 
89

 Greppa näringen (2011) sid. 5-6 
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31 

 

Effektiviteten är också olika. Skörpinge-våtmarken har ett avrinningsområde på 600 hektar 

och är 7 hektar stor medan Höja-våtmarken har ett avrinningsområde på 120 hektar och denna 

våtmark är 15 hektar. Om man ser till effektiviteten, som säger att optimala förhållanden är 

150 – 200 hektars avrinningsområde per hektar våtmark
90

, så bör Skörpinge-våtmarken vara 

mer effektiv när det gäller rening av närsalter. Dock har det inte förekommit några mätningar 

på denna våtmark, så det är svårt att säga hur effektiv den egentligen är.  

 

Skörpinge-våtmarken bör vara mer effektiv eftersom denna har större avrinningsareal per 

hektar våtmark. Dock har det inte gjorts några undersökningar i denna våtmark. Det har det 

däremot gjorts i Höja-våtmarken, vilket Bilaga 7 visar. I denna syns det klart att andelen 

fosfor och kväve minskar efter att ha ”färdats” genom våtmarken. Dock så ökar andelen 

ammonium som kommer ut i Rönne å, vilket är besynnerligt i och med att ammonium inte 

kan bildas av andra sorters kväve. En våtmark renar mellan 2 – 20 % av kvävet.
91

 I resultatet, 

avsnitt 3.1.2 visar det sig att reningen uppgick till 43,4 %. Så här mycket kan det inte skilja 

mellan olika våtmarker så därför är det troligt att siffrorna i Bilaga 7 är missvisande. 

Anledningen till detta är att det är få stickprov och att proven på inlopp och utlopp är tagna 

under samma dag, vilket innebär att stickprovet inte tar hänsyn till uppehållstiden i 

våtmarken. Dessutom är det bara tre provtagningstillfällen. För att det ska ge en bra bild 

måste det göras fler stickprov under en längre tidsperiod. 

 

Våtmarkerna bidrar till ett rikare växtliv, vilket undersöktes i en av våtmarkerna. Eftersom 

marken inte utsätts för jordbruk så får växterna frodas på platsen. Till den biologiska 

mångfalden hör förutom växterna även också djuren. Men allt är inte bra med detta. 

Våtmarkerna drar till sig alla fåglar, även de som inte är bra för omkringliggande 

jordbruksmark. Det som jag framför allt tänker på är gäss. På senare år har grågåsen ökat i 

antal och denna höst/vinter har många av dessa slagit sig ner vid Höja-våtmarken. Åkrarna 

runt omkring våtmarken var höstsådda med raps vilket gäss har en tendens att tycka om. Så 

det finns inte bara fördelar med ett rikare fågelliv.  

 

Ifall en markägare har stort intresse av att naturen så finns det större chans att en våtmark 

anläggs. Till detta bör också räknas den som är intresserad av jakt. För i och med att fågellivet 

ökar så finns det goda möjligheter till goda jaktmarker. Ifall markägaren inte är intresserad så 

är det troligt att intresset kan finnas hos andra och det kan ge en extra inkomst.  

 

När jag började skriva denna uppsats fanns det anledning att tro att de områden som idag är 

våtmarker i Höja/Skörpinge har varit det tidigare. Markanvändningen hade ändrats genom 

seklerna, se Bilaga 8 – 11, och det som en gång hade varit betesmark blev senare åkermark 

och det som har varit åkermark är idag våtmark. Området där våtmarken i Skörpinge nu ligger 

rann en bäck med omkringliggande lövträd. Så här har det inte varit någon våtmark tidigare. 

Marken har i och för sig inte direkt använts till jordbruk, men någon våtmark har där inte 

                                                
90 Gustafsson m.fl. (2006) sid. 3, www.jordbruksverket.se 
91

 Maichel (2007) sid. 39, Strand m.fl. (2013) sid 4 
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funnits. När det gäller våtmarken i Höja så var detta område i början av 1800-talet faktiskt 

våtmark, i form av myrmark. Så detta område har gått från våtmark till våtmark. 

 

4.1  Slutsatser  
 

 Det är skillnad på storleken av våtmarker i nordvästra Skåne gentemot i Danmark. 

Detta beror på att Danmark tidigare var indelade i amt som hade hand om 

vattenfrågor och kunde genomdriva våtmarksanläggningar i större utsträckning. 

 Våtmarkerna i Skörpinge och Höja fungerar båda som naturliga reningsverk av 

närsalter. Våtmarken i Skörpinge bör vara mer effektiv när det gäller rening av 

närsalter då denna har större antal hektar avrinningsområde i förhållandet till 

våtmarksareal. Till detta skapar våtmarkerna en biologisk mångfald,  

 Våtmarken i Höja visade sig vara väldigt effektiv, 43,4 %, när det gällde rening av 

kväve. Men siffrorna är troligen missvisande i och med att det gjorde för få stickprov 

under för kort tidsrymd. Andra studier visar en reningseffektivitet på mellan 2 – 

20 %. 

 Det som skiljer våtmarkerna åt är dels formen och utförandet och dels antalet 

markägare. Våtmarken i Höja ägs av bara en markägare medan den andra ägs av fyra. 

Till detta krävdes det ett godkännande från Miljödomstolen för att våtmarken i 

Skörpinge skulle få anläggas. Båda våtmarkerna tog lika lång tid att anlägga, ungefär 

två år. Hur lång tid det tar att anlägga en våtmark kan bero på om markägare vill ha 

bidrag eller inte och i så fall från vilket myndighet. Så det kan säkerligen ta kortare 

tid att anlägga en våtmark.  

 För att följa upp nyttan av våtmarkerna i Höja och Skörpinge bör det göras fler 

stickprov under längre tid och med dessa avgöra hur effektiva våtmarkerna egentligen 

är. Till detta bör det göras en inventering av flora och fauna för att undersöka den 

biologiska mångfalden. 
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