DEL 2D. NULÄGESBESKRIVNING
Levande sjöar och vattendrag & Myllrande våtmarker

DEL 2. NULÄGESBESKRIVNING
Levande sjöar och vattendrag & Myllrande våtmarker

DEL 2D. NULÄGESBESKRIVNING
Levande sjöar och vattendrag & Myllrande våtmarker

DEL 2. NULÄGESBESKRIVNING
Levande sjöar och vattendrag & Myllrande våtmarker

INNEHÅLL
Översikt och utbredning .......................................................................................................5
Vattnet och våtmarkerna i länet ........................................................................................5
Storskalig omdaning av landskapet ....................................................................................6
Vatten och våtmarker i ett landskapskaraktärsperspektiv .................................................7
Vattnets väg i landskapet ...................................................................................................8
Ekosystemtjänster i vatten och våtmarker ............................................................................8
Hur produceras tjänsten – var skapas nyttan? ................................................................. 10
Rent vatten................................................................................................................... 10
Tillgång till fisk ............................................................................................................ 10
Dämpning av höga flöden ............................................................................................ 10
Exempel på prioritering av våtmarksrestaurering genom ekosystemtjänstanalys ............ 11
Perspektiv 1: Läckage av näringsämnen ....................................................................... 11
Perspektiv 2: Översvämning ........................................................................................ 12
Perspektiv 3: Värdefulla vattenmiljöer ......................................................................... 12
Perspektiv 4: Biologisk mångfald i våtmarksmiljöer .................................................... 13
Arter i länets vatten- och våtmarksmiljöer .......................................................................... 14
Översikt ........................................................................................................................... 14
Hotade arter med åtgärdsprogram ................................................................................... 15
fördelning av naturvärden i ett länsperspektiv .................................................................... 16
Täthet av värdekärnor ..................................................................................................... 17
Myrskyddsplan ................................................................................................................ 18
Värdefulla vatten.............................................................................................................. 20
Riksintressen .................................................................................................................... 21
Artvariation ..................................................................................................................... 21
Värdetrakter..................................................................................................................... 22
Värdetrakter i våtmarker ............................................................................................. 23
Värdetrakter i vatten .................................................................................................... 23
Övergångsmiljöer ................................................................................................................ 25

Del 2D. Nulägesbeskrivning: Levande sjöar och vattendrag samt myllrande våtmarker
Sida 2 av 47

Svämplan ......................................................................................................................... 25
Hot, påverkan och hinder för vattnets och våtmarkernas värden ....................................... 25
Vattenkvalitet .................................................................................................................. 25
Igenväxning...................................................................................................................... 27
Dikning, rätning och Rensning ....................................................................................... 28
Vandringshinder .............................................................................................................. 29
Överslamning av bottnar ................................................................................................. 30
Nationell analys av påverkan på våtmarker ..................................................................... 31
Så skapar vi grön infrastruktur för vatten- och våtmarker .................................................. 33
Vatten- och våtmarksmiljöers Ekosystemtjänster och biologiska mångfald i fysisk
planering .......................................................................................................................... 33
Utpekande av värdefulla vattenmiljöer i översiktsplanen ............................................ 33
Tätortsnära vattenmiljöer som höjer rekreationsvärdet............................................... 33
Våtmarker och småvatten för dagvattenhantering ....................................................... 33
Återställning av vatten- och våtmarksmiljöer .................................................................. 33
Ekologiskt funktionella kantzoner .................................................................................. 34
Fria vandringsvägar.......................................................................................................... 34
Kunskap om värdefulla limniska biotoper ....................................................................... 34
Befintliga bevarandeinsatser i vatten- och våtmarker........................................................... 35
Naturtyper........................................................................................................................... 37
Öppna mossar och kärr ................................................................................................... 37
Översikt ....................................................................................................................... 37
Viktiga ......................................................................................................................... 37
Fördelning av naturvärden för naturtypen inom länet ................................................ 38
Hot och påverkansfaktorer för naturtypen ................................................................. 39
Potentiella synergieffekter genom naturvårdande åtgärder .......................................... 40
Sjöar och vattendrag ........................................................................................................ 41
Översikt ....................................................................................................................... 41
Viktiga ......................................................................................................................... 43

Del 2D. Nulägesbeskrivning: Levande sjöar och vattendrag samt myllrande våtmarker
Sida 3 av 47

Särskilt viktiga arter i länet .......................................................................................... 45
Hot och påverkansfaktorer för naturtypen ................................................................. 46
Potentiella synergieffekter genom naturvårdande åtgärder .......................................... 46

Del 2D. Nulägesbeskrivning: Levande sjöar och vattendrag samt myllrande våtmarker
Sida 4 av 47

ÖVERSIKT OCH UTBREDNING
VATTNET OCH VÅTMARKERNA I LÄNET
Drygt 20 procent av länet utgörs av vatten och våtmark med ett brett spektrum av olika
livsmiljöer. Från sumpskogar och skogsbäckar till öppna högmossar och djupa
klarvattensjöar. Drygt 3 procent av länet består av öppen våtmark och ca 7 procent utgörs
av trädklädd myr (sumpskog). Vatten utgör drygt 10 %. Här finns ca 1200 sjöar som är
större än ett hektar och miltals med bäckar och åar. Sjöarna utgörs ofta av vattenfyllda
sprickdalar med många vikar, något som tydligt syns i t.ex. Helgasjön och Åsnen. Utmed
vattendrag och sjöar finns svämplan som översvämmas naturligt vid högvatten som tydligt
syns i t.ex. Helgasjön och Åsnen.
Sjöar genomgår en naturlig åldringsprocess genom att material som produceras i sjön eller
transporteras dit sedimenterar och gör sjön grundare. När vattendjupet blivit tillräckligt
litet går processen snabbare genom en tilltagande igenväxning och till slut har sjön övergått
till mosse eller kärr. I slättsjöar går processen fortare eftersom det förhållandevis
näringsrika sedimentet skyndar på igenväxningen.

Figur 1: Översiktlig fördelning av öppna våtmarker och sumpskog (minst 10 % inom 1 km sökradie) samt sjöar i
landskapet
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Länets våtmarker är genom våtmarksinventeringen, sumpskogsinventeringen och ängs- och
betesmarksinventeringen förhållandevis väl kartlagda. Däremot saknas i stor utsträckning
geografisk kunskap om värdekärnor i vatten eftersom ingen storskalig och heltäckande
inventering av värdefulla vattenmiljöer har genomförts i länet. Kunskapen om limniska
värdekärnor är därför spridd och mer slumpvis. Kalkeffektuppföljning, miljöövervakning
och samordnad recipientkontroll har bidragit med värdefull information om var det finns
värdefulla vattenmiljöer i länet. Kunskapen om våra vatten finns sammanställd i VISS
(Vatteniformationssystem Sverige) där påverkanskällor, statusklassningar och
miljökvalitetsnormer för våra vattenförekomster finns angivna.

STORSKALIG OMDANING AV LANDSKAPET
Det som framförallt präglat vatten- och våtmarksmiljöer i länet är den storskaliga
mänskliga påverkan. Vatten har alltid varit viktigt för oss människor och åtminstone sedan
1200-talet har fördämningar anlagts och vatten använts som kraftkälla. Rinnande vatten
med strömmar forsar och fall har omvandlats till mer lugnflytande vattendrag med dammar
ovan kraftverken. Nedan kraftverken har man kanaliserat och fördjupat åfårorna. Sjöar har
sänkts och reglerats för att skapa mer odlingsbar mark, våtmarker har dikats ut för att öka
markens avkastning och större vattendrag har flottledsrensats för att få fram timmer till
sågverken. Detta har haft mycket stora konsekvenser för vattenlevande organismer genom
att livsmiljöer försvunnit och hinder för förflyttning skapats. Men även landlevande
organismer som någon gång under sin livscykel är beroende av vatten t.ex. för födosök
eller föryngring, har påverkats. Många arter som tidigare varit vanliga har utrotats eller är
starkt hotade. Det är heller inte bara livsmiljöerna i sig som påverkas av ingreppen i
landskapet. Genom att kontrollera flödet har vattnets funktion som naturlig störning
kommit att upphävas vilket ökat igenväxningen och försämrat förutsättningarna för arter
som är beroende av ett fluktuerande vattenstånd.
Vi människor har även påverkat vattnets kemiska kvalitet genom utsläpp av kemiska
ämnen från industrier och hushåll. Gödsling av jordbruksmark har gett ett ökat läckage av
näringsämnen och utdikning av våtmarker för ökad produktion inom skog och jordbruk
har bidragit till att näringsämnen frigörs och transporteras ut i vattnet. Genom luftburet
nedfall av svavel och kväve har en stor andel av länets sjöar försurats.
Den biologiska mångfalden i vatten är alltså i mycket hög grad beroende av vad som
händer på land inom delavrinningsområdet. Mänskliga aktiviteter påverkar såväl vattnets
kvalitet som de fysiska förutsättningarna, alltså vattenmiljöernas utseende och karaktär. I
arbetet med grön infrastruktur är det därför viktigt med insatser både i vatten och på land
för att skapa och förbättra spridningsvägar mellan limniska värdekärnor.

Del 2D. Nulägesbeskrivning: Levande sjöar och vattendrag samt myllrande våtmarker
Sida 6 av 47

VATTEN OCH VÅTMARKER I ETT LANDSKAPSKARAKTÄRSPERSPEKTIV
Vattnets väg i landskapet är en av de viktigaste aspekterna för att förstå vattnets biologiska
mångfald ur ett landskapsperspektiv. Rinnvägarna avgränsas av topografin genom att allt
vatten som regnar inom området bildar sjöar, vattendrag och grundvatten som sedan rinner
till samma större å inom så kallade avrinningsområden. Kronobergs län ingår i 15
huvudavrinningsområden som i sin tur kan delas upp i delavrinningsområden. Av
huvudavrinningsområdena finns sju stycken beskrivna med avseende på geografi och
vattenförekomster på Länsstyrelsens hemsida.1
Avrinningsområdesindelningen ger inte bara en bild av den biologiska mångfaldens
förutsättningar utan även bättre förståelse för hur påverkan på vattnet uppströms kan ha
stora konsekvenser nedströms, och tvärtom. En dikesrensning kan t.ex. leda till att viktiga
reproduktionslokaler förstörs genom att sandiga bottnar flera kilometer ner i
vattensystemet slammar igen. Vandringshinder nedströms hindrar arter att nå uppströms
liggande sjöar och vattendrag.

Figur 2: Huvud- och delavrinningsområden i Kronobergs län

1

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun/miljo/vatten.html
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VATTNETS VÄG I LANDSKAPET
Den öppna mossen tillförs vatten via nederbörd då mossen fylls på som en tvättsvamp.
Avrinningen från mossen och omgivande skog rinner till kärren som ofta är belägna mellan
skogsmark och mosse, så kallade laggkärr. I kärren finns vattnets mer omfattande rinnvägar
och vattnet rinner oftast fram på bred front i kärren för att på vissa ställen bli till en liten
myrsjö med brunt vatten färgat av torven och omgiven av gungfly. Myrsjön är relativt
näringsfattig och är naturligt sur med ett lågt pH. Från kärren rinner vattnet vidare in i
skogen nedströms och blir till en stenig skogsbäck med strömsträckor som övergår till mer
lugnflytande djupare partier. Bäckfåran kan dela upp sig i flera rinnvägar och bilda så
kallade kvillområden där vattnet rinner på bred front.
Så småningom mynnar bäcken ut i en mindre sjö. Runt sjön finns näringsrika sediment
som till stor del utgörs av odlingsmark. Sjön mynnar i ett mindre vattendrag som rinner
genom slättlandskapet nedströms sjön. Vattendragets utseende styrs av de geologiska
förutsättningarna runt vattendraget. I slättlandskap har vattnet en annan process där
vattendraget ändrar form genom att vattnet flyttar på sand grus och sediment som avsätts
längre ner i vattendraget. Vattendraget har fått ett meandrande förlopp med olika
strukturer såsom t.ex. djuphålor, korvsjöar, strandbrinkar och grundare områden där sand
och grus avsatts. Vid höga flöden svämmar vattendraget över till de intilliggande
våtmarkerna vilka också kan benämnas som svämplan. Dessa svämplan utgör en viktig del
av själva vattendraget och är viktiga för att ta hand om överskottsvatten vid höga flöden.
Under långa tider har dessa våtmarker utnyttjats för bete och slåtter. Vattendraget rinner
vidare i slättlandskapet till ännu en sjö som är betydligt större med grunda bottnar och
många vikar. Sjön har sitt utlopp i en bredare vattendragssträcka med betydligt högre
flöden för att så småningom mynna i havet i Östersjön.

EKOSYSTEMTJÄNSTER I VATTEN OCH VÅTMARKER
Ekosystemtjänster kan delas upp utifrån den geografiska relationen mellan var tjänsten
produceras och var nyttan skapas. Vissa ekosystemtjänster skapar nytta på eller i närheten
av den plats där tjänsten produceras medan andra skapar nytta längre ned i ett flöde. En
lägesoberoende ekosystemtjänst skapar nyttor för människor oavsett var tjänsten
produceras. När det gäller vatten är det av naturliga skäl ofta så att tjänsten levereras på en
annan plats än där nyttan skapas. Produktionen av fisk som livsmedel och för rekreation
styrs bland annat av tillgången till lämpliga livs- och lekmiljöer på andra platser än där
fisken fångas. Likaså sker naturlig rening av bad- och dricksvatten sällan på samma ställe
som där själva uttaget eller aktiviteten äger rum. Dricksvatten transporteras idag långa
sträckor. Skåne hämtar sitt dricksvatten i sjön Bolmen i Kronobergs län, och flera större
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orter bl.a. Växjö och Alvesta hämtar sitt dricksvatten från Bergaåsen i Ljungby kommun.
Ett fåtal större dricksvattentäkter gör oss mer sårbara och gör det ännu viktigare att ta
hänsyn till vattenkvalitet genom att vara uppmärksam på olika påverkanskällor i det
omgivande landskapet. För att säkerställa leverans av ekosystemtjänster kopplade till vatten
är det med andra ord särskilt viktigt att ha ett större perspektiv och utgå från vattnets
naturliga vägar i landskapet. Det är också viktigt att i större utsträckning synliggöra den
påverkan som sker från andra naturtyper och hur åtgärder för att säkerställa leveransen av
ekosystemtjänster i vatten också kan gynna den biologiska mångfalden för dessa
naturtyper.
För identifiering av ekosystemtjänster i vatten kan Naturvårdsverkets svenska förteckning
av ekosystemtjänster användas (Naturvårdsverket, 2017). I nedanstående bild visas exempel
på generella ekosystemtjänster som levereras i vatten- och våtmarksmiljöer:

Figur 3: Ekosystemtjänster i vatten (Källa: Havs- och vattenmyndigheten)
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HUR PRODUCERAS TJÄNSTEN – VAR SKAPAS NYTTAN?
Olika ekosystemtjänster är beroende av olika typer av miljöer. Därför måste den som vill
tillgodogöra sig nyttan identifiera vad som krävs för att tjänsten ska levereras. Nedan följer
tre exempel på hur man kan arbeta geografiskt för att säkra leveransen av
ekosystemtjänster.
RENT VATTEN
För att säkerställa rent vatten är det viktigt att minska direktutsläppet av vatten från skogsoch jordbruksmark till sjöar och vattendrag via diken. Detta kan göras genom att återställa
dikade våtmarker och icke fungerande svämplan utmed sjöar och vattendrag eller återskapa
rätade vattendrag till mer naturliga miljöer med strömmande partier och fria
vandringsvägar. Det är också viktigt med ekologiskt funktionella kantzoner som bidrar till
att minska utsöndringen av humus, näringsämnen och sediment från skogs- och
jordbruksmark samt urbana miljöer.
TILLGÅNG TILL FISK
När det gäller produktionen av fisk är det viktigt att se till så att det finns lämpliga lek- och
uppväxtmiljöer i vattensystemet, att fisken kan vandra fritt, att vattenkvaliteten är
tillräckligt god för att fisken ska kunna föryngra sig och till sist att fisken är giftfri och
lämplig som livsmedel. En dikesrensning kan slamma igen grusiga bottnar flera kilometer
nedströms och transportera stora mängder sediment långa vägar nedströms, vilket i sin tur
kan förändra ett vattendrags morfologi med stora konsekvenser som följd. Detta belyser
vikten av god kunskap om var värdekärnorna i vatten finns samt att åtgärder alltid bedöms
utifrån ett större perspektiv. Vid rensning av diken är det t.ex. viktigt att lämna en zon mot
sjöar och vattendrag som
får översilas naturligt.
DÄMPNING AV HÖGA
FLÖDEN
Myrar är uppbyggda
av vitmossa, såväl levande
som delvis nedbruten
(torv). Vid kraftig
nederbörd och höga
flöden kan myren suga
upp vatten som en
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tvättsvamp och minska utströmningen av vatten till sjöar och vattendrag, vilket ger mindre
översvämning. Eftersom en igenväxande myr gradvis omvandlas till fastmark p.g.a. ökad
syretillförsel minskar vattenupptagningsförmågan. Genom att identifiera områden
med översvämningsrisk är det möjligt att restaurera våtmarksområden uppströms för att
skapa ekosystemtjänsten.

EXEMPEL PÅ PRIORITERING AV VÅTMARKSRESTAURERING GENOM
EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS
Våtmarker levererar många nyttor och att restaurera utdikade våtmarker är därför en god
samhällsekonomisk investering. Men eftersom Kronobergs län är ett kraftigt utdikat län
finns det väldigt många objekt att jobba med. Ett sätt att prioritera är att försöka hitta
områden där nyttan av en återställd våtmark är som allra störst ur ett regionalt
samhällsperspektiv. Denna analys utgår från fyra olika perspektiv på våtmarkernas nyttor
och identifierar områden där flera nyttor sammanfaller.
PERSPEKTIV 1: LÄCKAGE AV NÄRINGSÄMNEN
Läckage av näringsämnen
sker från såväl urbana miljöer
som skogs- som
jordbruksmark. Från diken,
till åar, ut i sjöar och slutligen
till havet. Våtmarker har en
viss förmåga att dämpa dessa
flöden genom att vattnet blir
stillastående och syrefattigt,
vilket gör att bakterier som
lever i syrefria miljöer kan
omvandla kväve till kvävgas.
Bilden till höger visar sjöar
och vattendrag i länet med
konstaterad övergödningsproblematik samt
delavrinningsområden i
direkt anslutning till sjöarna.

Figur 4: Delavrinningsområden som ansluter till vatten med
övergödningsproblem.
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PERSPEKTIV 2: ÖVERSVÄMNING
Klimatförändringarna
kommer att innebära
generellt ökad nederbörd och
mer extremväder i framtiden.
Vid höga flöden riskerar
områden att översvämmas
vilket åsamkar stora
kostnader. Våtmarker
fungerar dock som en
tvättsvamp med kapacitet att
magasinera vatten. Genom att
återskapa våtmarker med
stora mängder vitmossa kan
vattenflödet jämnas ut och
översvämning i bästa fall
undvikas. Bilden till höger
visar tätorter som drabbades
av översvämningar vid den de
höga vattenflödena 2010 samt
de (närmaste) delavrinningsområden som vattnet
kommer ifrån.

Figur 5: Delavrinningsområden som rinner till översvämningsdrabbade
tätorter

PERSPEKTIV 3: VÄRDEFULLA VATTENMILJÖER
Fungerande våtmarker som
sedimenterar slam och gifter
skyddar värdefulla livsmiljöer
i sjöar och vattendrag. Bilden
till höger visar värdetrakter
för vatten samt de (närmaste)
delavrinningsområden som
transporterar vatten till
värdetrakterna.

Figur 6: Delavrinningsområden som ansluter till värdetrakter i vatten.
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Genom att lägga samman
dessa tre kartbilden är det
möjligt att identifiera
delavrinningsområden där
restaurerade våtmarker
potentiellt kan fylla en
funktion utifrån alla de ovan
nämnda perspektiven. De
mörkgröna områdena är
sådana där samtliga tre
perspektiv sammanfaller.
Genom att prioritera
restaureringsåtgärder hit
skapas alltså särskilt stor
nytta.

Figur 7: Sammanläggning av delavrinningsområden med olika
nyttoperspektiv. Mörkgröna delavrinningsområden innebär att tre olika
nyttor sammanfaller.

PERSPEKTIV 4: BIOLOGISK MÅNGFALD I VÅTMARKSMILJÖER
För att tillföra ytterligare en
nyttoaspekt kan man även
lägga in information om
nätverk av värdefulla
livsmiljöer för öppna
våtmarker i kartan. Genom
att restaurera våtmarker inom
eller i anslutning till
nätverken stärks den gröna
infrastrukturen. De gröna
ringarna visar nätverksområden med goda
förutsättningar att hysa
långsiktigt livskraftiga
populationer av arter knutna
till öppna våtmarker. De röda
ringarna visar tre områden
som skulle kunna prioriteras
för att stärka den gröna
infrastrukturen.

Figur 8: De gröna ytorna är nätverk av värdefulla öppna våtmarker.
Röda ringar = områden där alla nyttor sammanfaller.
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Genom att zooma in i kartan
i ett av de rödmarkerade
områdena och lägga till
information om större
utdikade områden (streckade)
visas ett flertal objekt som
skulle kunna bli föremål för
restaurering om markägaren
är positiv. En restaurering av
dessa objekt skulle bidra med
buffring av näringsämnen,
dämpning av höga flöden,
minskad påverkan på
värdefulla vattenmiljöer samt
den biologiska mångfalden
knuten till våtmarker.

Figur 9: Restaurerbara våtmarker med hög nyttopotential.

ARTER I LÄNETS VATTEN- OCH VÅTMARKSMILJÖER
ÖVERSIKT
I Kronobergs län är enligt Artdatabanken 77 rödlistade arter knutna till sötvatten-, myroch strandmiljöer2 bofasta i länet. En jämförelse med grannlänen visar att motsvarande
urvalskriterier i Kalmar län ger 109 arter, i Jönköpings län 104 arter, i Hallands län 142
arter, i Blekinge län 119 arter och i Skåne län 268 arter. Att Kronobergs län har färre
rödlistade arter är en konsekvens av naturgivna förutsättningar men även det faktum att
våra sjöar, vattendrag och våtmarker är kraftigt påverkade av mänskliga aktiviteter.
Arealen sjö, vattendrag och våtmark är dock stor i Kronobergs län jämfört med ovan
nämnda grannlän, vilket innebär att länets vatten och våtmarker i flera fall kan vara
avgörande för de rödlistade arternas fortlevnad.
Drygt 49 procent av de rödlistade arterna är hemmahörande i sjöar och vattendrag, drygt
20 procent i strandmiljöer och ca 30 procent i våtmarker. Detta är dock naturligtvis en
förenkling eftersom många arter vistas i och är beroende av flera olika typer av miljöer.
Artgrupper som utmärker sig till antalet är kärlväxter (19 st), skalbaggar (17 st) samt fåglar
(11 st).
2

Artfakta, biotoptyp: Vattenyta/Vattenmassa/Myrbiotoper/Öppna
strandbiotoper/Sötvattensstrand/Vattendrag/Sjöar/Småvatten
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HOTADE ARTER MED ÅTGÄRDSPROGRAM
Av de arter som ingår i åtgärdsprogram för hotade arter och anses vara bofasta i
Kronobergs län är 13 stycken knutna till vatten- och våtmarksmiljöer.
Organismgrupp
Alger

Art
dvärgslinke

Rödlistekategori
Nära hotad (NT)

Viktiga faktorer
Hotas av
övergödning,
försurning och
konkurrens från andra
växter.

spädslinke

Nära hotad (NT)

Hotas av
övergödning,
försurning och
inplantering av
gräskarp.

Blötdjur

tjockskalig
målarmussla

Starkt hotad (EN)

Sandiga, grusiga
bottnar i rinnande
vatten

Däggdjur

utter

Nära hotad (NT)

God tillgång på fisk,
isfria vattendrag

Fiskar

mal

Sårbar (VU)

Långsamt rinnande
eller stillastående
vatten i sjöar eller
större vattendrag.

Fåglar

havsörn

Nära hotad (NT)

Kraftiga boträd, oftast
tallar, i anslutning till
kuster, sjöar och
vattendrag.

Kräftdjur

flodkräfta

Akut hotad (CR)

Fast bottensubstrat
utan för mycket
vegetation

Kärlväxter

skaftslamkrypa

Starkt hotad (EN)

Stränder och grunda
bottnar av
näringsfattiga sjöar
och småvatten

klockgentiana

Sårbar (VU)

Fuktig till våt mark
längs sjöar, gölar och
vattendrag.
Kontinuerlig hävd.
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flytsvalting

Starkt hotad (EN)

Sprids med hjälp av
sjöfåglar

sjönajas

Starkt hotad (EN)

Mjukbottnar i rena,
måttligt näringsrika
sjöar

Mossor

hårklomossa

Nära hotad (NT)

Något skuggade
stenblock, busk- och
trädbaser.
Fluktuerande
vattenstånd.

Storsvampar

strandjordtunga

Starkt hotad (EN)

Flacka,
grusiga/sandiga
stränder vid
näringsfattiga sjöar.
Fluktuerande
vattenstånd.

FÖRDELNING AV NATURVÄRDEN I ETT
LÄNSPERSPEKTIV
Genom att kombinera olika kunskapsunderlag har Länsstyrelsen identifierat större
landskapsavsnitt där förutsättningarna för biologisk mångfald är högre än i resterande delar
av länet. Sådana landskapsavsnitt benämns “värdetrakter”. Värdetrakterna visar
på landskapets karaktär och vilka naturvärden som generellt bör prioriteras. När det gäller
vattenmiljöer är ett viktigt syfte med värdetrakterna att öka förståelsen för landskapets
betydelse ur ett artperspektiv, där hela vattensystem, inklusive mindre vattendrag och
landmiljöer har betydelse för att skapa förutsättningar för livskraftiga populationer.
Genom att arbeta tillsammans inom värdetrakterna med restaurering av vatten- och
våtmarksmiljöer för säkerställande av nödvändiga strukturer och processer finns en
långsiktig möjlighet att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och säkerställa
många viktiga ekosystemtjänster.
Bland de underlag som legat till grund för värdetraktsavgränsningarna finns:
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TÄTHET AV VÄRDEKÄRNOR
Genom Våtmarksinventeringen som huvudsakligen genomfördes i Kronobergs län under
80-talet finns uppgifter om många av länets större våtmarker. Informationen är dock i vissa
avseenden inaktuell. Kunskapen om våtmarker i det så kallade svämplanet utmed sjöar och
vattendrag är i många fall bristande, svämplanens omfattning som varierar beroende på
hög- och lågvatten finns inte utmärkta på Lantmäteriets bakgrundskartor (dessa kartor
visar en medelvattennivå), alltså är det svårt att veta vad som verkligen är ett svämplan. Om
svämplanen är fungerande eller om de är påverkade av mänskliga åtgärder är också till stor
del okänt. I många fall kan det handla om sekundära svämplan som inte längre
översvämmas naturligt p.g.a. av morfologiska förändringar i vattendraget eller sjön.
Vidare omfattar Skogsstyrelsens Sumpskogsinventering en stor del av sumpskogarna i
länet. Skogsstyrelsens Nyckelbiotopsinventeringen innehåller data över skogliga biotoper
med värdefulla vattenmiljöer, t.ex. bäckmiljöer. När det gäller övriga värdefulla
vattenmiljöer är kunskapen däremot inte heltäckande utan beroende på var
biotopkartering, miljöövervakning, kalkeffektuppföljning m.m. har utförts. I Kronobergs
län har inte en heltäckande nyckelbiotopsinventering av limniska miljöer genomförts utan
kunskapen om befintliga värdekärnor är en expertbedömning som grundar sig på befintlig
kunskap om värdefulla livsmiljöer. De värdekärnor som presenterats har värdefulla arter,
naturliga livsmiljöer och strukturer. För att få en mer komplett bild bör ytterligare
inventeringar t.ex. limnisk nyckelbiotopsinventering genomföras i större skala.
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Figur 10: Täthet av våtmarksvärdekärnor.

Jämfört med de skogliga värdekärnorna utgör våtmarks- och sumpskogsvärdekärnorna en
betydligt större andel av länet. Detta alltså trots den kraftiga hydrologiska påverkan som
skett genom bland annat dikning. Fördelningen av värdekärnor är starkt korrelerad till
fördelningen av torvmark i länet. Med andra ord kan värdekärnorna sägas vara jämt
fördelade över länets myrrika områden. Men eftersom dessa har sin högsta koncentration i
västra delen av länet är det också här värdekärnorna ligger tätast. Det är anmärkningsvärt
att detta inte avspeglas i variationen av rödlistade arter. Fler faktorer bidrar troligtvis till
detta. Våtmarksinventeringens inaktualitet innebär att många värdekärnor har förlorat
naturvärden de senaste 20 åren och skevheten när det gäller registrerade artfynd i
Artportalen ger slagsida åt tätortsnära och lättillgängliga områden.

MYRSKYDDSPLAN
I Myrskyddsplan för Sverige har Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna gjort
ett urval av de områden som bör prioriteras för skyddsåtgärder. Urvalet är gjort så att hela
den variation som finns gällande myrtyper, vegetationstyper och flora och fauna så
småningom ska finns representerade i ett nätverk av skyddade områden. Urvalet har skett
utifrån landets myrregioner. I Kronobergs län ingår totalt ungefär 22 000 hektar våtmark i
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planen och det motsvarar ca 2,3 procent av länets våtmarksareal. Av 27 objekt i länet är det
endast tre som inte är naturreservat eller utpekade som Natura2000-områden.

Figur 11: Objekt i myrskyddsplanen
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VÄRDEFULLA VATTEN
Inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, sammanställde 2006
Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet tillsammans med
länsstyrelserna områden med Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer ur natur-, fisk/fiske- och kulturmiljövårdssynpunkt.
Områdena i Värdefulla vatten pekades ut utifrån befintlig kunskap baserat på de kriterier
som anges i den nationella strategin för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer.
Syftet med utpekandet var att erhålla underlag för arbete med skydd och restaurering.

Figur 12: Värdefulla vatten

Del 2D. Nulägesbeskrivning: Levande sjöar och vattendrag samt myllrande våtmarker
Sida 20 av 47

RIKSINTRESSEN
Länsstyrelsen har pekat ut områden av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 §
miljöbalken.

Figur 13: Riksintressen för naturvård i vatten- och våtmarkslandskapet.

ARTVARIATION
Artrikedom kan ge en viss antydan om områden som har höga naturvärden på
landskapsnivå eftersom artvariationen indikerar en god tillgång på olika livsmiljöer inom
ett avgränsat område. I nedanstående kartbild har artvariationen analyserats på två olika
sätt. Den orangea färgskalan visar variationen av rödlistade arter knutna till
våtmarksmiljöer medan de blå-röda prickarna visar ”cold spots” respektive ”hot spots” för
vattenanknutna arter som viktats utifrån naturvårdsvärde i ett länsperspektiv. Att de två
olika analyserna korrelerar tyder dels på att det finns en viss överlappning mellan de arter
som valts ut för de respektive analyserna. Men det kan också vara en indikation på den
stora betydelse som svämplan och våtmarker intill sjöar har för den biologiska mångfalden.
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Figur 14: Täthet och variation av arter.

VÄRDETRAKTER
Genom att kombinera olika kunskapsunderlag har Länsstyrelsen identifierat större
landskapsavsnitt där förutsättningarna för biologisk mångfald är högre än i resterande delar
av länet. Sådana landskapsavsnitt benämns “värdetrakter”. Värdetrakterna visar
på landskapets karaktär och vilka naturvärden som generellt bör prioriteras. När det gäller
vattenmiljöer är ett viktigt syfte med värdetrakterna att öka förståelsen för landskapets
betydelse ur ett artperspektiv, där hela vattensystem, inklusive mindre vattendrag och
landmiljöer har betydelse för att skapa förutsättningar för livskraftiga populationer.
Genom att arbeta tillsammans inom värdetrakterna med restaurering av vatten- och
våtmarksmiljöer för säkerställande av nödvändiga strukturer och processer finns en
långsiktig möjlighet att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och säkerställa
många viktiga ekosystemtjänster.
Vid avgränsningen av värdetrakter i våtmarker har utgångspunkten varit en nationell
analys utförd av Länsstyrelsen i Västerbottens län
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VÄRDETRAKTER I VÅTMARKER
Avgränsningen av värdetrakter i våtmarker bygger på en sammanvägd bedömning av flera
kriterier. Grunden är en nationell analys av områden med en hög koncentration av
värdefulla våtmarker, avgränsat till moss- och kärrkomplex. Utifrån denna har gränser
dragits där myrskyddsplanens våtmarker, riksintressen, artvariation och graden av
påverkan beaktats.

Figur 15: Värdetrakter i våtmarker.

VÄRDETRAKTER I VATTEN
I Kronobergs län har det inte genomförts någon inventering av limniska nyckelbiotoper.
En biotopkartering av vattendrag har påbörjats men täcker än så länge endast ett begränsat
antal vattenområden. Annan kunskap finns genom kalkeffektuppföljning och de
provfisken och kemiska uppföljningar som görs inom ramen för detta arbete. Ytterligare
en källa till kunskap är den samordnade recepientkontrollen som är en egenkontroll som
samordnas av berörda verksamhetsutövare inom de olika huvudavrinningsområdena.
På grund av kunskapsbristen på detaljnivå är det svårt att ge någon heltäckande bild av var
det finns naturliga vattenmiljöer med höga naturvärden. Genom att åskådliggöra den kända
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kunskapen om naturliga vattenmiljöer med bevarade strukturer, samt hur förekomsten av
arter knutna till vatten fördelar sig över länet kan man dock få en bild av var värdefulla
vattenområden finns. Detta har varit en av utgångspunkterna för att identifiera
värdetrakter i vatten i Kronobergs län. Bilden grundar sig på den kunskap vi har idag (GISunderlag, artdatabaser, expertdata m.m.) och utesluter inte att det i länet finns andra viktiga
områden med höga naturvärden kopplade till vatten. Arbetet behöver därför fortsätta och
utvecklas i framtiden.

Figur 16: Värdetrakter i vatten
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ÖVERGÅNGSMILJÖER
SVÄMPLAN
Vid höga flöden svämmar sjöar och vattendrag över till de intilliggande våtmarkerna vilka
också kan benämnas ”svämplan”. Dessa svämplan utgör en viktig del av själva vattendraget
och tar bland annat hand om överskottsvatten vid höga flöden. Under långa tider har dessa
våtmarker utnyttjats för bete och slåtter.
De naturliga fluktuationerna i vattenståndet gör att svämplanen hålls öppna med en
översvämningsgynnad vegetation. Den rika tillgången på insekter och groddjur gör att de
fungerar som viktiga häckningslokaler för fåglar.
I rätade och fördjupade vattendrag översvämmas ofta svämplanen inte längre. Det
förekommer också ofta att vallar hindrar vattnet att svämma över i sidled. Detta får stora
konsekvenser för den biologiska mångfalden men även för den vattenhållande förmågan i
landskapet. Fungerande svämplan kan också minska direktutsläppet av vatten från skogsoch jordbruksmark till sjöar och vattendrag via diken.
Kunskapen om våtmarker i det så kallade svämplanet utmed sjöar och vattendrag är i
många fall bristande, svämplanens omfattning som varierar beroende på hög- och lågvatten
finns inte utmärkta på Lantmäteriets bakgrundskartor (dessa kartor visar en
medelvattennivå), alltså är det svårt att veta vad som verkligen är ett svämplan. Om
svämplanen är fungerande eller om de är påverkade av mänskliga åtgärder är också till stor
del okänt. I många fall kan det handla om sekundära svämplan som inte längre
översvämmas naturligt p.g.a. av morfologiska förändringar i vattendraget eller sjön.

HOT, PÅVERKAN OCH HINDER FÖR VATTNETS OCH
VÅTMARKERNAS VÄRDEN
VATTENKVALITET
Vattenlevande arter påverkas mer direkt av det omgivande mediet än landlevande arter.
Vattenkvaliteten är därför en viktig faktor för den biologiska mångfalden. Utsläpp av gifter
ger en uppenbar negativ påverkan, men även tillförsel av näringsämnen och transport av
slam och sediment kan ge negativa konsekvenser för arter genom att livsmiljön i vattnet
påverkas för olika arter. Sådana utsläpp kommer från både jord- och skogsbruk.
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Försurning är främst en effekt av luftburet nedfall av svavel och kväve via atmosfären och
är fortfarande ett av länets största miljöproblem. Kalkning av sjöar och vattendrag kommer
därför att behövas många år framöver i de känsligaste områdena. Försurningen påverkar
t.ex. fiskars möjlighet till reproduktion vilket i sin tur påverkar fisksammansättningen och
sjöns ekosystem i sin helhet
Sedan slutet av 1990-talet har nedfallet av svavel
till länets skogar minskat med ca 75 %.
Kvävenedfallet under samma period har däremot
inte förändrats nämnvärt utan ligger kvar på en
relativt hög nivå. Även skogsbruket har en
försurande effekt på mark och vatten. För
Kronobergs län har skogsbrukets bidrag
beräknats till mellan 40 och 70 % (IVL Rapport B
2040). De kvarvarande försurningsproblemen i
sjöar och vattendrag kan således förklaras av
fortsatt högt kvävenedfall, historiskt (och
nuvarande) nedfall av svavel samt skogsbrukets
uttag av buffrande ämnen ur skogsmarken. Enligt
beräkningar (MAGIC-2012) är 56 % av sjöarna i
Kronobergs län antropogent försurade (SLU
Rapport 2012:5).
SLU har beräknat sannolikheten för att en sjö är
försurad i olika delar av Sverige (Rapport
2016:17). Som framgår av kartbilden (figur 17),
vilken hämtats ur nämnda rapport, är
sannolikheten större än 50 % i övervägande delen
av Kronobergs län. Endast i norra länet från
mitten och österut är sannolikheten mindre än 50 % för att en given sjö är försurad.
Figur 17. Sannolikheten för att en sjö är försurad i olika
delar av Sverige. Figuren är hämtad ur SLU, Vatten
och miljö: Rapport 2016:17. Försurade sjöar i Sverige
från Omdrevsprogrammet 2007-2012 bedömda med
MAGICbiblioteket efter att kalkade sjöar har
korrigerats för kalkpåverkan.

Utsläpp av humus d.v.s. ofullständigt nedbrutna växt- och djurdelar kan minska
siktdjupet, vilket kan vålla problem för många fiskarters födosök. Ansamling av slam och
dy påverkar musslornas möjlighet att filtrera vattnet. En ökad näringsbelastning från
jordbruket påverkar växtplanktonsamhället och kan ge upphov till s.k. algblomning med
syrefattiga bottnar som följd. Giftiga ämnen kan läcka ut från industrier och urbana
miljöer. Ansamling av slam från urbana miljöer och jordbruket kan ge upphov till en
internbelastning av näringsämnen i sjöar, en belastning som byggts upp under lång tid
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tillbaka. Internbelastning innebär att fosfor (P) som finns upplagrad i bottensediment
frigörs till vattnet och bidrar till att övergödningsproblemen förstärks.

IGENVÄXNING
Igenväxning av våtmarker är en naturlig process som sker mycket långsamt, men processen
har påskyndats av mänskliga aktiviteter bl.a. genom kvävenedfall från atmosfären, ändrad
markskötsel, utdikning av våtmarker och sänkta sjöar. I äldre tider användes våtmarker
utmed sjöar och vattendrag för slåtter och bete, även kärrpartier i myrar bidrog med
vinterfoder åt djuren och t.o.m. mossar nyttjades som betesmark torra år med foderbrist.
Hävd genom slåtter och bete höll våtmarkerna öppna. Idag har dessa våtmarker inte längre
någon betydelse för jordbruket utan har övergivits, allteftersom jordbruket har
moderniserats och djurantalet har minskat.
Skogsbrukets effektivisering har lett till att många våtmarker har dikats ut för att
producera virke, något som ofta inte gett så bra resultat. Detta har dock inneburit att
väldigt många myrar har påverkats kraftigt hydrologiskt, kärren har dikats ut och
mosseplanen har förlorat sin vattenhållande förmåga eftersom diken som sträcker sig kors
och tvärs i myrarna snabbt transporterar bort vattnet vidare ut i vattendrag och sjöar.
Sjösänkningar har inte bara påverkat sjöar och vattendrag utan även uppströms liggande
våtmarker som dränerats på vatten.
Tillsammans har detta resulterat i en kraftig igenväxning av våtmarker som tidigare varit
öppna. Detta är en accelererande process, allteftersom träd och buskar får fotfäste ute på
gör växternas rötter att syre transporteras ner i torven och den börjar brytas ner, detta ser
man tydligt utefter diken i torvmarker där marknivån är lägre. Det är viktigt att vi kan
fylla på våra myrar med vatten igen så att den vegetation som bildar torven d.v.s. vitmossor
av olika slag kan börja trivas och växa till igen, detta kan endast ske genom återställning
och restaurering.
Våtmarker utmed sjöar och vattendrag behöver översvämmas årligen om de inte ska växa
igen. Naturliga fluktuationer i vattenståndet gör att dessa svämplan bibehålls öppna och
kan fortsätta vara viktiga häckningslokaler för fåglar med en rik tillgång på insekter och
groddjur och med en vegetation som gynnas av översvämning. På grund av rätade
vattendrag med vallar, sänkta sjöar, vandringshinder m.m. är många av dessa våtmarker
inte längre fungerande med årlig återkommande översvämning, detta leder till att de växer
igen.
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DIKNING, RÄTNING OCH RENSNING
Utdikning av våtmarker har kraftigt minskat arealen livsmiljö för våtmarkslevande arter
genom att andelen öppen våtmark minskat till förmån för skog på blöt mark. Dessutom
har dikning och rätning av naturliga bäckar bidragit till att vattnet transporteras ut i
sjöarna mycket snabbare. Landskapets förmåga att magasinera vatten och fylla på
grundvattenförådet har minskat vilket har varit tydligt under de senaste åren med långa
perioder av torka.
Genom att naturliga bäck- och åmiljöer rätats och stenar och död ved plockats bort har
vattnets processer förändrats och de viktigaste strukturerna för biologisk mångfald har
plockats bort från vattendraget. Den variation och syretillförsel som finns i naturliga
bäckar och åar med strömmande sträckor, kvillområden (flera parallella
vattendragssträckor), samt steniga, grusiga och sandiga bottnar, är nödvändig för att de ska
fungera som livsmiljö för många vattenlevande organismer. Detsamma gäller för
meandrande vattendrag med omväxlande smalare grundare partier och lugnflytande partier
med djuphålor och korvsjöar.

Figur 18: Dikesintensitet (diken per ha) i skogs- och våtmark.
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VANDRINGSHINDER
I länet finns det sammanlagt cirka 200 kända dammar och kraftverk och ungefär lika många
kända vandringshinder som påverkar arternas möjlighet rörelse och spridning i landskapet.
Många vandringshinder är ännu inte kända. Det kan röra sig om allt ifrån gamla kvarnar
och sågar som inte längre är i drift till vägtrummor och jordvallar m.m. som utgör
barriärer för spridning av arter. Många vandringshinder är definitiva, d.v.s. omöjliga att
passera, medan andra är partiella, d.v.s. att endast en mindre mängd fisk hittar den rätta
vägen medan andra får ge upp. Ju fler partiella vandringshinder det finns i ett vattendrag
desto mindre blir sannolikheten att fisk och andra organismer ska kunna förflytta sig i
vattendraget. Livet i vattnet kan även riskera att slås ut om regleringar gör att vattenflöden
stryps och vattendragssträckor blir torrlagda.
Alla fiskar vandrar i olika utsträckning. Fiskvandring är något som riktats allt större
uppmärksamhet under senare år, bland annat vid utformning av vandringsvägar förbi
kraftverk och dammar. Drivkrafterna bakom fiskvandring är i huvudsak födosök,
reproduktion och sökande efter mer gynnsamma livsmiljöer. Vid undersökningar av
fiskvägar har man funnit att 32 av våra sötvattensarter vandrar. Arter som ål, lax och öring
är välkända långvandrare och alla tre är beroende av vandring för att fullborda sin
livscykel. Många fiskarter, ibland även typiska insjöfiskar som gädda och abborre, vandrar
mellan vattendrag. Vandringshindren minskar antalet möjliga fortplantningsmiljöer och
isolerar populationen. Vandringshinder påverkar inte bara fisk utan även andra
vattenlevande organismer såsom musslor och bottenfauna.
Borttagande av vandringshinder och miljöanpassning av kraftverk och dammar är viktiga
åtgärder för att möjliggöra spridning av arter inom vattendrag och mellan olika vattendrag
och sjöar. Det finns många olika varianter på hur man kan hjälpa olika arter att ta sig förbi
vandringshinder. Utformningen av miljöanpassningen beror i hög grad på hur det ser ut på
den specifika platsen. För att uppnå god effekt bör lutning och vattenhastighet hållas låg
och flödet högt så att alla förekommande arter kan passera. Placeringen bör vara så nära
huvudflödet som möjligt, eftersom fisken följer det starkaste flödet. Det är även mycket
viktigt att nedströmsvandringen fungerar vilket kan kräva en annan lösning, utöver den för
uppvandring.
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Figur 19: Registrerade vandringshinder per delavrinningsområde.

ÖVERSLAMNING AV BOTTNAR
Sandiga och grusiga bottnar är viktiga för många fiskarters reproduktion, och är även
viktiga livsmiljöer för musslor och bottenfauna. Vid avverkningar eller dikesrensningar
ökar utflödet av humusämnen och slam, vilket får till följd att bottnarna blir övertäckta
med dy och oanvändbara för fisken. Slam kan transporteras många kilometer från en
dikesrensning och ju djupare och rakare ett dike är desto längre nedströms sker
transporten. Även sediment d.v.s. finkornig sand och grus kan spolas iväg från
reproduktionsplatser till nedströms liggande vattenområden. Sedimenttransporter kan ge
upphov till fysiska och morfologiska förändringar av vattendrag.
Ett sätt att undvika dessa problem med dikesrensning är att anlägga ekologiskt funktionella
skyddszoner utmed sjöar och vattendrag i vilka humus, slam och sediment kan fångas upp,
samt undvika att rensa den sista sträckan av diket och låta mark området närmast
mynningen översilas istället. Denna åtgärd gör att slam och humusämnen samt sediment
stoppas upp och hindras från att rinna ut i vattendraget eller sjön.
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KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Vatten är livsviktigt för allt levande, vi människor måste anpassa vårt nyttjande efter
tillgången på vatten och säkra att kommande generationer får tillgång till vatten av god
kvalitet. Vi står inför utmaningar att anpassa vårt nyttjande av vatten efter det rådande
klimatet. Vi måste kunna hantera långa perioder av torka såväl som höga flödestoppar.
Långvarig mänsklig påverkan på sjöar och vattendrag har lett till att landskapets
vattenmagasinerande förmåga har gått förlorad genom att våtmarker har dikats ut och
vattendrag har rätats och fördjupats. Åtgärder för att bibehålla vattnet i landskapet behöver
därför ske, liksom åtgärder för att kunna hantera höga flöden i samband med långa
regnperioder. Exempel på detta är återställning av vattendrag och intilliggande svämplan så
att de blir väl fungerande och kan ta hand om och magasinera överskottsvatten.
Restaurering av våtmarker genom att återställa hydrologin är nödvändiga åtgärder för att vi
ska kunna hushålla med vårt vatten och dessutom kunna hantera höga flöden.
Dessa åtgärder ger dessutom positiva effekter på biologisk mångfald och många andra
ekosystemtjänster. Den gröna infrastrukturen ger ett underlag för var det är lämpligt att
genomföra dessa nödvändiga åtgärder.

NATIONELL ANALYS AV PÅVERKAN PÅ VÅTMARKER
Länsstyrelsen i Jämtlands län har genomfört en nationell analys av hur våtmarker med stor
negativ påverkan fördelar sig i landet. Analysen bygger på våtmarksinventeringens
uppgifter om påverkan i kombination med våtmarkernas närhet till olika störningskällor.
Eftersom fördelningen av negativt påverkade våtmarker i stor utsträckning följer den totala
fördelningen av våtmarker blir det ur ett landskapsperspektiv mer intressant att studera den
relativa påverkansgraden, det vill säga mängden påverkad våtmark i förhållande till hur
mycket våtmark som finns totalt. Analysen visar att den relativa påverkansgraden generellt
är högre i de centrala delarna av länet där den totala mängden våtmark är liten och där
naturvärdena i våtmark är förhållandevis små. I de västra delarna av länet, där mängden
våtmark är störst, är en lägre andel våtmarker utsatta för negativ påverkan, även om den
totala ytan är större.
De centrala delarna är länets viktigaste område för jordbruk, vilket innebär höga utsläpp av
näringsämnen. Samtidigt innebär klimatförändringar en ökning av antalet dagar med
marktorka, i synnerhet i länets centrala delar. Att den förhållandevis låga andelen
våtmarker i denna del av länet är så pass kraftigt påverkad innebär med andra ord att det är
mycket angeläget att vidta återställningsåtgärder.
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Figur 20: Relativ påverkansgrad i våtmarker.
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SÅ SKAPAR VI GRÖN INFRASTRUKTUR FÖR VATTENOCH VÅTMARKER
VATTEN- OCH VÅTMARKSMILJÖERS EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH
BIOLOGISKA MÅNGFALD I FYSISK PLANERING
UTPEKANDE AV VÄRDEFULLA VATTENMILJÖER I ÖVERSIKTSPLANEN
Kommuner har i den översiktliga planeringen möjlighet att peka ut värdefulla och
potentiellt värdefulla vattenmiljöer som tillför olika typer av samhällsnytta för kommunen
samt specificera hur man ska bevara eller öka värdet. Därigenom anges också riktlinjer för
detaljplaneringen. Länsstyrelsen kan i sin tur bedriva ett kunskapshöjande arbete för att
stödja och uppmuntra kommunerna i detta arbete.
TÄTORTSNÄRA VATTENMILJÖER SOM HÖJER REKREATIONSVÄRDET
Få saker har sådan dragningskraft på människan som en porlande, slingrande bäck eller en
sjö. Även ett dike kan ha ett spännande växt- och djurliv och potential för restaurering. I en
exploateringsprocess finns möjligheter att skapa vattenmiljöer som ger rekreationsvärden
och som samtidigt blir viktiga livsmiljöer för vattenlevande organismer.
VÅTMARKER OCH SMÅVATTEN FÖR DAGVATTENHANTERING
Genom anläggande av dammar, infiltrationsanläggningar, rotzonsanläggningar och andra
typer av våtmarker för hantering av dagvatten kan läckaget av näringsämnen minskas och
och andra miljöfarliga ämnen tas om hand innan de kommer ut till sjöar och vattendrag.
Om dagvattensystemen samtidigt kan efterlikna naturliga miljöer med en variation av
vegetation och strukturer kan de förstärka naturvärdena i det omgivande landskapet.
Eftersom kväveretentionen ökar med arealen är det bättre med en stor anläggning än
många små. Det har också stor betydelse hur våtmarken utformas.

ÅTERSTÄLLNING AV VATTEN- OCH VÅTMARKSMILJÖER
Länsstyrelsen har god kunskap om limniska biotoper som är i behov av restaurering.
Många gånger finns det också pengar att söka för att genomföra naturvårdande åtgärder i
vatten och våtmarker. Problemet är att den som har rådigheten över marken många gånger
saknar incitament och kunskap för att genomföra åtgärden. Som privatperson är det
dessutom inte alltid möjligt att själv söka bidrag. Genom att bedriva ett aktivt, uppsökande
arbete med rådgivning och kontaktförmedling skulle Länsstyrelsen eller någon annan
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aktör, t.ex. kommuner, ideella föreningar, vattenråd m.fl. kunna överbrygga glappet
mellan behovet och genomförandet av restaureringsåtgärder i vatten- och våtmarksmiljöer.
Det tar tid och kräver kunskap att planera projekt och ansöka om pengar, det är ofta brist
på detta som gör att åtgärder inte blir av.

EKOLOGISKT FUNKTIONELLA KANTZONER
Såväl i skogs- som odlingslandskapet finns mycket att vinna genom att öka andelen
ekologiskt funktionella kantzoner. Kantzonernas vegetation håller marken mer intakt och
minskar utförseln av olämpliga ämnen i vattnet. Samtidigt ger kantzonen
temperaturreglering och en blandning av skugga och solljus som t.ex. öring och många
smådjur vill ha. Lövträd i kantzonen tillför föda till vattnet genom löv och död ved. Död
ved som faller ner i vattnet ger upphov till nya viktiga livsmiljöer.

FRIA VANDRINGSVÄGAR
Genom att ta bort vandringshinder eller tillskapa fiskvägar förbi hindret skapas fria
vandringsvägar genom vattensystemet. Länsstyrelsen arbetar idag med tillståndsprövning
av kraftverk och dammar men även mindre vandringshinder såsom trummor under vägar
m.m. behöver ses över för att säkerställa fri passage. Detta arbete kan prioriteras till
värdetrakter i vatten.

KUNSKAP OM VÄRDEFULLA LIMNISKA BIOTOPER
Genom att ha kunskap om värdefulla limniska biotoper uppströms och nedströms vid
åtgärder i vatten, t.ex. dikesrensningar, kan man säkerställa att åtgärden utförs med rätt typ
av hänsyn så att viktiga strukturer och processer inte påverkas negativt.
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Figur 5: Konstgjord fiskväg förbi vandringshinder i Vetlandabäcken

BEFINTLIGA BEVARANDEINSATSER I VATTEN- OCH
VÅTMARKER
Nedanstående tabell beskriver generella pågående bevarandeinsatser för vatten och
våtmarker.
Landsbygdsprogrammet

NOKÅS-stöd
Biotopskydd
Naturvårdsavtal

Inom landsbygdsprogrammet finns stöd för
anläggning och restaurering av våtmarker
och dammar i odlingslandskapet i syfte att
öka biologisk mångfald eller att minska
övergödningen.
Skogsstyrelsen betalar ut stöd för bland
annat anläggning av grunda våtmarker och
borttagning av vandringshinder.
Skogsstyrelsen kan besluta om att bilda
särskilt biotopskyddsområde vid värdefulla
vatten och våtmarker.
Skogsstyrelsen kan teckna naturvårdsavtal
för kantzoner vid värdefulla vatten och
våtmarker.
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Natura2000
Riksintresseområden

Naturreservat
Generell hänsyn inom skogsbruket

Strandskydd

Våtmarks-LONA
LOVA

Ett antal Natura2000-objekt i länet
omfattar värdefulla vatten och våtmarker.
Några av dessa är även naturreservat.
Länsstyrelsen har pekat ut
riksintresseområden för naturvården enligt
3 kap 6 § miljöbalken vilket innebär krav
på särskild hänsyn. Riksintresseområdena
omfattar ofta flera olika landskapstyper.
Naturreservaten i länet är inte uppdelade
utifrån landskapstyp men innefattar ofta
värdefulla vatten- och våtmarksområden.
Inom den generella hänsynen ingår att ta
hänsyn till vatten. Skogssektorn har
gemensamt tagit fram målbilder för god
miljöhänsyn som ett stöd för, bland annat,
den generella hänsynen.
I Kronobergs län gäller ett generellt
strandskydd om 100 m samt ett utökat
strandskydd om 200 m för större sjöar.
Inom strandskyddat område är det
förbjudet med åtgärder som skadar
naturvärdena eller begränsar tillträde till
stranden.
Genom våtmarks-LONA är det möjligt att
söka bidrag för anläggning och restaurering
av våtmarker.
Genom LOVA är det möjligt att söka
bidrag för åtgärder i vatten som syftar till
att höja vattenkvaliteten.
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NATURTYPER
ÖPPNA MOSSAR OCH KÄRR
ÖVERSIKT
Myr är ett samlingsbegrepp som innefattar både öppna och trädbevuxna mossar och kärr.
En mosse tillförs endast vatten från nederbörden eftersom de ligger högre än omgivande
mark. I en mosse domineras markvegetationen av olika typer av vitmossor. En mosse kan
ha djupa torvlager som byggts upp under 1000 tals år. I torven råder syrefattiga
förhållanden vilket är orsaken till att växtmaterialet inte bryts ner utan omvandlas till torv.
Ett kärr ligger lägre i terrängen och får ta emot vatten både från nederbörd och omgivande
mark. Detta gör att vegetationen i kärren blir rikare och mer näringskrävande med andra
växtarter såsom gräs- och starr-arter, vattenklöver myrlilja, orchidéer och med andra typer
av vitmossor som är specifika för kärr. Kärr kan i sin tur delas in i rikkärr och fattigkärr
beroende på näringstillgången medan mossar alltid är näringsfattiga. I Kronobergs län har
vi endast ett litet rikkärr beläget i Uppvidinge kommun, detta är ett kärr som bildats runt
ett antal källor. Övriga kärr i länet är av den näringsfattiga typen.
Den mest typiska våtmarken i länet är större myrkomplex med högmossar, kärr, randskog
med tall, samt skogbevuxna fastmarksöar. Tillsammans bildar dessa naturtyper en
våtmarksmosaik.
Denna naturtypsbeskrivning med tillhörande analys av nätverk av värdefulla livsmiljöer
har särskilt fokus på mossar och kärr som inte är trädbevuxna.
VIKTIGA STRUKTURER OCH PROCESSER
De öppna våtmarkernas naturvärden bygger dels på en omväxlande mikrotopografi och
dels på ett varierande vattenstånd. Tillsammans skapar dessa faktorer en variation av
blankvatten, tuvor, höljor, gungflyn och fastmarksholmar. Tidvis höga vattenstånd
översvämmar våtmarken och förhindrar igenväxningen. Detta skapar en miljö som
attraherar såväl insekter som fåglar och däggdjur. Det är viktigt att mossar och kärr fylls på
vid nederbörd och inte dräneras av diken. En mosse fungerar som en svamp den fylls på
med vatten vid nederbörd och avrinningen sker sakta succesivt till omgivande kärr. En
dikad mosse fylls aldrig på maximalt utan vattnet rinner av i förtid, något som gör att
vegetationen på mossen förändras och att magasineringen av vatten i landskapet minskar.
Återkommande årliga översvämningar och naturliga vattenståndsvariationer är viktiga
processer för att bevara artrika och fungerande kärr och svämplan. Många svämplan utmed
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sjöar och vattendrag har förlorat sin funktion beroende på att sjön har sänkts eller
vattendraget har rätats och fördjupats, vilket innebär att det inte blir någon naturlig
översvämning i det som en gång var svämplan. Vallar utmed rätade vattendrag hindrar
vattnet från att flöda ut i sidled.
Öppna mossar och kärr har ofta en viktig funktion som rastplatser för fåglar
och nyttjas även av viltet för födosök. I kantzonerna mot den öppna våtmarker finns ofta
spärrgreniga träd som fyller en viktig funktion som boträd åt fåglar.
Växter och djur i våtmarkerna har anpassats till de återkommande störningar som
vattenståndsvariationen innebär. Historiskt finns det indikationer på att återkommande
lågintensiva bränder också har präglat våtmarkerna genom att motverka igenväxning.
Människan har också präglat våtmarkerna genom att nyttja dessa för slåtter och bete under
långa tider.
FÖRDELNING AV NATURVÄRDEN FÖR NATURTYPEN INOM LÄNET
För att olika aktörer praktiskt ska kunna arbeta med och ta hänsyn till naturvärden knutna
till öppna mossar och kärr utifrån ett landskapsperspektiv har en länsspecifik analys
genomförts för att peka ut områden med bäst förutsättningar för att skapa funktionella
nätverk med livskraftiga populationer. Analysen bygger huvudsakligen på data från
våtmarksinventeringen. Metodiken beskrivs mer utförligt i bilaga 1 men bygger i korthet
på att områden ges olika vikt beroende på sannolikheten att de utgör en funktionell
livsmiljö. Därefter beräknas den totala ytan livsmiljö inom en viss sökradie. Eftersom mer
specialiserade arter knutna till naturtypen har antagits ha låg spridningskapacitet har
sökradien satts till 1000 m. Genom att avgränsa de 5 procent av länet med högst
koncentration av värden har kartbilden i Figur 21 tagits fram. Kartan kan utläsas som att
den som befinner sig inom ett markerat område alltid har flera livsmiljöer för naturtypen
inom 1 km avstånd.
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Figur 21: Nätverk av värdefulla öppna våtmarker.

HOT OCH PÅVERKANSFAKTORER FÖR NATURTYPEN
Idag är det mycket ovanligt med nydikning av våtmarker men befintliga ingrepp och
rensning av diken påverkar alltjämt hydrologin vilket ger konsekvenser på de naturliga
processerna, såsom torvbildning respektive -nedbrytning. Det största hotet är den
förändrade hydrologin som i sin tur leder till igenväxning och nedbrytning av torvlagret.
Det atmosfäriska nedfallet av kväve är en annan stor orsak till igenväxningen tillsammans
med det faktum att många sjöar är sänkta i Kronobergs län vilket leder till att hydrologin
förändrats i intilliggande våtmarker som dräneras på vatten och växer igen. Skogsbruk i
och runt en våtmark kan innebära en negativ påverkan då det kan påverka hydrologin
ytterligare t.ex. genom rensning av befintliga diken, markberedning, plantering, anläggning
av skogsbilvägar. Skogsbruket kan även påverka vattnets kvalitet genom ökad försurning
eller ökad tillförsel av näringsämnen.
I övrigt kan all typ av verksamhet som påverkar vattnets kemiska status utgöra en negativ
påverkan på våtmarken. Det kan röra sig om t.ex. anläggning av skogsbilvägar,
exploatering, spridning av aska eller gödningsämnen o.s.v.
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POTENTIELLA SYNERGIEFFEKTER GENOM NATURVÅRDANDE ÅTGÄRDER
Förutom de ekosystemtjänster som beskrivits i den översiktliga genomgången kan vissa
specifika synergieffekter uppstå tack vare ekosystemtjänster som skapas genom
naturvårdande åtgärder för att gynna våtmarker.
Näringsämnesbuffert

Genom att kväve kan ombildas till kvävgas i syrefria miljöer
fungerar våtmarker som en buffert som dämpar läckaget av
näringsämnen till sjöar och vattendrag. En fungerande mosse
med pågående torvbildning motverkar koldioxidutsläpp och är
en kolfälla.
Översvämningsbuffert Avledning av vatten till lövskogsområden vid höga flöden
skapar en översvämningsbuffert samtidigt som
lövskogsområdet utsätts för en regelbunden störning som i
många fall kan skapa högre naturvärden på sikt.
Jakt
I frodiga våtmarksmiljöer trivs såväl änder som klövvilt och
vildsvin vilket gör dem till viktiga områden för jakt.
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SJÖAR OCH VATTENDRAG
ÖVERSIKT
Drygt 10 procent av länets
yta utgörs av vatten. Det
finns ca 1200 sjöar som är
större ett hektar. Den
typiska sjön i Kronobergs
län är grund och dess
vatten näringsfattigt och
förhållandevis surt.
Enligt den svenska
tolkningen av Natura 2000naturtyper kan länets sjöar
delas in i tre olika typer
som är relativt jämnt
fördelade över länet.

Figur 22: Skärlen är en oligotrof sjö belägen i sydsvenska höglandet. Detta är en
ovanligt klar källsjö.

Oligotrofa sjöar är naturligt näringsfattiga. Några få av dessa i länet är källsjöar med klart
vatten, medan de flesta är humösa med brunare vatten.
Oligo-mesotrofa sjöar är näringsfattiga eller svagt näringsrika sjöar med flacka stränder
och grunda bottnar. I dessa sjöar utgörs vattenvegetationen ofta av lågvuxen kortskottsvegetation. Dessa sjöar präglas ofta av stora vattenståndsvariationer som skapar breda
svämplan där årlig översvämning är en viktig störning bl.a. för att den lågvuxna
vattenvegetationen ska trivas.
Dysotrofa sjöar och småvatten är den tredje typen, dessa är relativt näringsfattiga med
vatten som är brunfärgat av torv eller humusämnen och med ett naturligt lågt pH. Hit hör
även sedan länge sänkta eller dämda sjöar som upprätthåller naturliga vattenstånds-
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fluktuationer med naturlig säsongsvariation. Exempel på detta är Skärlen som är en
ovanligt klar och djup sjö belägen i höglandet inom Växjö kommun.

Figur 23: Förekomst av typisk brunvattenfisk respektive typisk klarvattenfisk samt sjöar med naturligt klart vatten.

I Kronobergs län finns det miltals med bäckar och åar.
Ett vattendrags utseende kan variera eftersom det styrs
av den storskaliga geomorfologin runt vattendraget.
Enligt den svenska tolkningen av Natura 2000
naturtyper hör länets bäckar och åar till naturtypen
”Mindre vattendrag med flytbladsvegetation eller
akvatiska mossor” som kan delas upp i två undertyper.
Den ena undertypen är den steniga typen som utgörs av
naturliga vattendrag rika på sten med karaktäristisk
mossvegetation. I dessa vattendrag finns det ofta
strömmande sträckor och vattendragen är ofta ganska
små och smala. Bäckfåran kan ofta dela upp sig i flera
rinnvägar och bildar då så kallade kvillområden där
vattnet rinner på bred front.
Figur 24: Orensat vattendrag.
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Den andra undertypen med flytbladsvegetation utgörs av hela eller delar av vattendrag i
jordbrukslandskap eller andra flacka delar av avrinningsområdet. Dessa vattendrag är oftast
mer eller mindre lugnflytande och relativt öppna och solbelysta. De har ofta ett relativt
näringsrikt sediment och meandrar sig fram i landskapet.
VIKTIGA STRUKTURER OCH
PROCESSER
Många arter har behov av olika
typer av vattenmiljöer för lek,
uppväxt och födosök. Men även
även terrestra arter såsom insekter,
groddjur, fladdermöss, utter och
fåglar är beroende av vatten för
födosök, reproduktion m.m.
Vattenmiljöerna måste hålla viss
kvalitet för att kunna fungera som
en del av ekosystemet. Detta
innebär dels att själva
vattenkvaliteten måste vara
tillräckligt hög, dels att
vattenmiljön har naturliga
strukturer och processer som
skapar den variation som krävs för
olika arters behov
I sjöar är den viktigaste processen
naturliga vattenståndsvariationer
som skapar störningsdynamik i
Figur 25: I förgrunden en orensad sträcka med mycket sten och livligt
vattenflöde, i bakgrunden en rensad sträcka med lugnt vatten.
strandzoner genom tillfälliga
översvämningar som tillför näring och håller undan vegetation vilket bidrar till att
artrikedomen bibehålls. Många växter både i strandzonen och i vattnet är beroende av
störning t.ex. översvämning, regelbunden ishyvling m.m. för att de ska kunna konkurrera
med andra mer dominanta arter som tar över om störningen uteblir. Exempel på sådana
arter är klockgentiana, strandpryl, braxengräs och annan anuell vegetation och
kortskottsvegetation. Dessa växter har i sin tur betydelse för specifika insekter och skapar
livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande djur.
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Det är viktigt att den hydrologiska regimen är naturliknande även i reglerade sjöar och
vattendrag. Det finns behov av att anpassa regleringarna så de uppfyller de grundläggande
krav som växt- och djurlivet har.
I ett naturligt vattendrag finns många strukturer som bidrar till att skapa höga naturvärden.
Där lutningen är tillräckligt stor ökar vattnets hastighet och strömpartier uppstår som
syresätter vattnet. Vattnet för då med sig finkornigt material och bottnarna blir steniga. I
lugnare partier blir bottnarna sandiga eller grusiga vilket är viktigt för bland annat öringens
lek. Flodpärlmussan får sin näring genom att filtrera vattnet och tillgodogöra sig organiska
partiklar i vattnet. Detta gör vattnet renare vilket gynnar laxarter som flodpärlmusslan är
beroende av för sin fortplantning. Flodpärlmusslan kan alltså både påverkas direkt av
kvaliteten på vattnet, men också indirekt av att reproduktionsmiljöer för öring försvinner.

Figur 26: Flodpärlmusslan filtrerar vatten och utnyttjar laxfiskar som värddjur.

Sträckor som präglas av erosion respektive sedimentation (meandring) skapar blottlagd jord
och strandbrinkar. Kvillområden där vattnet tillfälligt delar på sig i mindre rännilar och
sedan går ihop är en annan viktig struktur. I både sjöar och vattendrag utgör också död ved
en mycket viktig struktur som fungerar som med skydd, föda och livsmiljö för t.ex.
insekter.
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Vattenmiljöer som har en naturlig karaktär behöver dessutom vara tillgängliga vilket
innebär att det inte får finnas barriärer som hindrar arterna från att ta sig dit. Det är
naturligtvis meningslöst att återställa en lekmiljö till vilken fisken inte har möjlighet att ta
sig.
SÄRSKILT VIKTIGA ARTER I LÄNET
För arter där Kronobergs län ingår som en viktig del i utbredningsområdet, antingen rent
geografiskt eller därför att det i länet finns betydelsefulla lokaler, kan länet anses ha ett
särskilt ansvar. Exempel på sådana arter är:
Utter

Mal

Flodkräfta

Tjockskalig målarmussla
Stensimpa

Skaftslamkrypa
Strandjordtunga
Hårklomossa

söker sig till miljöer som erbjuder riklig tillgång på
lättfångad föda året runt och som har tillgång till platser
där uttern kan vila ostört, föda upp ungar etc.
I Sydsverige finns idag uttern företrädesvis i eutrofa
vatten med god tillgång på fisk eller andra bytesdjur. Det
ska även finnas anslutande vattendrag som ger möjlighet
till lättfångad föda under vintern om sjöarna blir islagda.
uppehåller sig i långsamt rinnande eller stillastående
vatten, gärna i större, slingrande floder där erosionen
grävt ut strandbrinken så att ett överhäng bildats. Honan
bygger ett bo i vegetationen på grunt vatten, gärna vid
nedhängande trädrötter
är en helt och hållet sötvattenslevande art som lever på
botten av sjöar och vattendrag. Bottensubstratet ska vara
fast och inte hålla för mycket vegetation. I branta
strandbrinkar gräver arten gärna djupa hålor.
förekommer främst i rinnande vatten, i huvudsak på
sand- och grusbotten. Livnär sig genom att filtrera vatten
och är därmed känslig för försämring av vattenkvaliteten.
är en sötvattensfisk som också förekommer i bräckt
vatten. Den föredrar svalt, strömmande vatten över
steniga bottnar och sjöarnas bränningszoner ned till en
meters djup.
växer på stränder och grunda bottnar av näringsfattiga
sjöar och småvatten. Bottnarna skall helst bestå av
finkorniga jordar utan tjocka dylager.
förekommer på flacka, grusiga eller sandiga stränder vid
näringsfattiga sjöar med fluktuerande vattenstånd, där
den yttre strandzonen långvarigt exponeras vid lågvatten.
växer på stenblock, trädbaser och basen av buskar (ofta
gråvide) utmed stränder till sjöar och långsamt rinnande
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vattendrag. Arten är knuten till den zonen som
översvämmas och dränks i princip varje år och den växer
bara vid stränder med ganska stor vattenståndsamplitud
Substraten skall helst vara något skuggade.

Figur 27: Förekomster av särskilt viktiga arter i länet, även utgångna lokaler

HOT OCH PÅVERKANSFAKTORER FÖR NATURTYPEN
Hot och påverkansfaktorer redovisas i avsnittet ”Hot påverkan och hinder för vattnets och
våtmarkens värden”
POTENTIELLA SYNERGIEFFEKTER GENOM NATURVÅRDANDE ÅTGÄRDER
Stora synergieffekter skapas genom att skapa ekologiskt funktionella kantzoner med
lövträd. Lövträden skapar föda åt fiskar, ger lagom mycket skugga och bidrar till att
minska läckaget av humusämnen till vattnet. Lövträdens förhållandevis korta livslängd gör
att död ved tillförs till vattenmiljön. Om kantzonerna håller hög kvalitet (med äldre träd
och mycket död ved) kan de troligtvis fungera som spridningsstråk för vissa arter.
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En porlande, slingrande bäck har högre upplevelsevärden än ett rätat och rensat vattendrag.
Genom att återställa mer naturliga strukturer i vattendragen erhålls därmed både naturoch rekreationsvärden. Genom att vattenmiljöer av hög kvalitet också kan bidra till att ge
mer fisk i sjöarna gynnas både rekreation och potentiellt även besöksnäring genom
fisketurism.
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