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I Östergötland förekommer de flesta av landets olika våtmarkstyper. I arbetet med grön
infrastruktur delar vi in dessa i kalkkärr (extremrikkärr), medelrikkärr, fattigkärr och mossar
och sumpskogar. Dessutom tar vi med öppna strandängar, en naturtyp som är mycket viktig
för fågellivet, samt fuktängar vilka inte ingår i kapitel 3 om Ett rikt odlingslandskap.
Ett stort antal växter och djur är beroende av våtmarker. Många arter har minskat kraftigt
eller är idag utdöda, då många våtmarksområden försvunnit de senaste tvåhundra åren.
Särskilt artrika är kalkkärr, kalkfuktängar, strandängar och naturskogsartade sumpskogar.
Även medelrikkärren kan vara mycket artrika. De mycket näringsfattiga mossarna är inte lika
artrika men täcker stora ytor i skogsbygderna söder och norr om Östgötaslätten. De är
mycket viktiga för att hålla kvar vatten i landskapet och minska effekterna av skyfall och
torka. Omfattningen av våtmarkernas utbredning i länet visas i Figur 5.1.
Under 1900-talet försvann nästan en fjärdedel av Sveriges våtmarker, allra mest i
slättlandskap som Östergötland i södra Sverige. I Europa fanns bara 40 procent av
våtmarkerna kvar 1990. Utdikningar i skogsbruket står för drygt hälften av Sveriges totala
våtmarksförlust. Ytterligare 40 procent beror på sjösänkningar som har förvandlat våtmarker
till jordbruksmark. Många kvarvarande våtmarker är påverkade av dräneringar eller av att de
inte längre hävdas genom slåtter eller bete. Därför finns många våtmarker som snabbt växer
igen. Läget är särskilt allvarligt för de orkidérika kalkkärren, som hör till våra mest
särpräglade och artrika naturtyper. Under 1900-talet har de flesta av landets kalkkärr
förlorats, och mindre än hälften av de som var kända 1970 i Östergötland finns kvar idag
(Figur 5.2). Bland dessa är flera i kraftig igenväxning.
I Sverige infördes redan 1994 ett förbud mot markavvattning i de delar av landet där flest
våtmarker hade försvunnit. I Östergötland gäller förbudet i hela länet. Trots det har många
utdikningar skett sedan dess.
Läs mer här om Östergötlands våtmarker och deras övergångsmiljöer

5.2 Största utmaningarna för länets våtmarker
Den kanske största utmaningen för att bevara och stärka våtmarkerna och deras
ekosystemtjänster är olika typer av restaureringar av markvattenförhållanden. Här krävs
hydrologiska utredningar, ibland mer komplicerade, och i flera fall kan det innebära att
omprövning av dikningsföretag och andra vattendomar behöver göras.
En annan stor utmaning är att bibehålla hävden av betes- och slåttermarker med värdefulla
våtmarker samt att restaurera sådana hävdpräglade miljöer.
En tredje stor utmaning, där kommunerna har huvudansvaret, är att i översikts- och
detaljplaner planera för att i tillräcklig omfattning skapa våtmarker, samt minska andelen
hårdgjorda ytor, för att genom lokalt omhändertagande av dagvatten minska antalet
översvämningar i tätorterna med hjälp av våtmarker.
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5.3 Övergripande mål för våtmarker i länet
Östergötland har antagit det nationella miljökvalitetsmålet för Myllrande våtmarker som
lyder:
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden”.

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet
Regeringen har fastställt nio preciseringar av miljökvalitetsmålet:
•

Våtmarkstypernas utbredning
Våtmarker av alla typer finns representerade i hela landet inom sina naturliga
utbredningsområden.

•

Ekosystemtjänster
Våtmarkernas viktiga ekosystemtjänster som biologisk produktion, kolinlagring,
vattenhushållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden är vidmakthållna.

•

Återskapade våtmarker och arters spridningsmöjligheter
Våtmarker är återskapade, i synnerhet där aktiviteter som exempelvis dränering och
torvtäkter har medfört förlust och fragmentering av våtmarker och arter knutna till
våtmarker har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sitt naturliga
utbredningsområde.

•

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till våtmarkerna har gynnsam
bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

•

Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade våtmarksarter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts.

•

Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.

•

Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte
introducerade.

•

Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv är bevarade och
förutsättningarna finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

•

Friluftsliv och buller
Våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller
är minimerad.

Mål på länsnivå bör utvecklas vid uppdatering av denna handlingsplan.

Läs mer här: regional bedömning om miljömålet Myllrande våtmarker
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Länets våtmarker bidrar med flera viktiga ekosystemtjänster i landskapet till människans
gagn. Våtmarkerna har en vattenhushållande och vattenrenande funktion och utgör också
livsmiljö och grön infrastruktur för en lång rad arter i olika grupper av växter och djur. Att så
stor andel våtmarker har försvunnit innebär också att deras samlade funktion att jämna ut
vattenflöden i landskapet har minskat, med ökad risk för översvämningar vid skyfall och
högre årsnederbörd, samt att kunna kvarhålla vatten i omgivande fastmarker vid
torrperioder. Detta kan, med förväntade klimatförändringar, i sin tur ge långtgående
konsekvenser för bland annat lantbruk, tätorter och vattenkvalitet. Minskningen av både
antal och areal våtmark är därför allvarlig. Minskningen av våtmarker och dikning i
skogsområdena högt upp i vattensystemen har medfört högre flöden till Östgötaslätten och
åtgärder för att få bort vattnet från den åkermark som översvämmas flyttar i sin tur
problemet och ger höga flöden i tätorterna kring Svartån, Stångån och Motala Ström.
Återskapande av våtmarker ger därför stora samhällsekonomiska vinster. Också de stora
mängder av kväve och fosfor som nu når Östersjön skulle kunna begränsas om åtgärder för
att skapa och återfå svämplan och våtmarker i landskapet görs. Att ta hand om ökande
vattenmängder från hårdgjorda ytor i tätorter är en stor utmaning både för att begränsa
översvämningsrisker och minska övergödningen. Här finns möjligheter till samordning med
städernas utformning av grönstruktur, vilket behöver lyftas i översikts- och detaljplanering.
Uppfyllande av miljömålet Myllrande våtmarker bidrar till att våtmarkernas viktiga
ekosystemtjänster som biologisk produktion, kolinlagring, vattenhushållning, vattenrening,
utjämning av vattenflöden och bibehållande av grundvattennivåer vidmakthålls, men även
att våtmarkernas värde för friluftsliv värnas och bibehålls.

5.5 Våtmarkernas gröna infrastruktur
Ännu finns inga analyser som på kartan identifierar värdetrakter eller värdenätverk separat
för olika typer av våtmarker i länet. En översiktlig nationell analys visar att en stor andel av
länets våtmarker finns i skogsbygderna (Figur 5.1). De mycket artrika kalkkärren och
kalkfuktängarna förkommer dock framför allt på eller i anslutning till Östgötaslättens västra
del (Figur 5.2), där det generellt finns mycket lite våtmarker kvar idag. De kvarvarande
kärren på slätten är små och ligger långt från varandra, och det är mycket svårt för olika arter
att sprida sig mellan kärren. Medelrikkärren tycks ha liknande utbredning som våtmarker
generellt i länet (se figur 5.3 och 5.1).
Viktiga områden för öppna strandängar i länet löper som ett band över Östgötaslätten och
vidare ut längs kusten, med särskilt värdefulla strandängar för fågellivet vid Tåkern, Roxen
och södra Bråviken, samt vid skärgårdens grunda havsvikar. Ännu finns ingen samlad
kartbild över dessa men mönstret kan synas på den översiktliga analysen (se figur 5.1).
Värdetrakter och värdenätverk för våtmarkstyper presenteras i framtida uppdateringar av
handlingsplanen efter analyser.
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Figur 5.1 Analys av våtmarker (öppen våtmark och sumpskog) i Östergötland. Inom ljusgröna ytor
förekommer 80% av länets våtmarker, inom mörkgröna ytor 50% av länets våtmarker (underliggande
täthetsanalys baserad på naturtypsdata ur KNAS). Den stora andelen våtmark i länet utgörs av
mossar och fattigare kärrtyper i skogsbygd. Medelrikkärrens utbredning (figur 5.3) sammanfaller med
den generellt för våtmarker, medan kalkkärren (figur 5.2) främst förekommer där det är låg täthet av
våtmarker. Slättområden typiska för strandängar från Tåkern via södra Roxen och Glan till södra
Bråviken faller också ut i analysen. Källa: Opublicerad analys av Länsstyrelsen i Västerbotten samt
Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Örebro, Värmland och Gävleborg.
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Figur 5.2 Kalkkärr (extremrikkärr) och kalkfuktängar i Östergötland 1969 - 2013. Nästan alla länets
kalkkärr ligger på Östgötaslätten från Linköping och västerut. Under 1800- och 1900-talet försvann
våtmarker i mycket stor omfattning i länets slättområden p.g.a. utdikningar för jordbruksmark. 1969
fanns ca 100 kända kalkkärr kvar (visas på kartan). Av dessa har en hög andel förstörts sedan dess
(svarta prickar) p.g.a. utdikning, igenväxning eller exploatering från framförallt. infrastrukturprojekt.
Kärr i dåligt bevarandetillstånd (igenväxning pågår) 2013 visas med röda prickar och kärr i gott
bevarandetillstånd 2013 med gröna prickar. Kallkärren är oftast små och isolerade från varandra, men
högre tätheter förekommer i sex områden som har inringats på kartan och kan grovt betraktas som
värdenätverk för kalkkärr. Västra länsdelen mellan Ödeshög, Vadstena, Motala och Mjölby kan
betraktas som en större värdetrakt.

MYLLRANDE VÅTMARKER – HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR I ÖSTERGÖTLAND
Figur 5.3 Medelrikkärr och potentiella medelrikkärr i Östergötland. Under 2016 - 2018 pågår
inventering av medelrikkärr i länet. Kärr som konstateras vara intermediära kärr (gula punkter)
behandlas i denna handlingsplan för grön infrastruktur gemensamt med fattigkärr och mossar, och
extremrikkärr (röd punkt) utgör en egen grupp.

7

Viktiga faktorer för negativ påverkan på länets våtmarker är bland annat dikning och felaktig
skyddsdikning, grundvattensänkning vid vägar eller järnvägar och annan exploatering,
igenväxning/upphört bete eller slåtter, eutrofiering och ihållande perioder med torka. I
denna första version av handlingsplanen för grön infrastruktur i Östergötland har ingen
särskild hotbildsanalys gjorts för våtmarker.
Hot, påverkan och hinder sammanfattas nedan utifrån framförallt miljömålsrapporteringen
2017 av tillståndet i länet för miljömålet Myllrande våtmarker som konstaterar:
”Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade styrmedel. Det går inte att se någon
tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Den låga anläggningstakten av våtmarker beror
bland annat på försämrad ekonomi inom delar av jordbruksnäringen samt bristande tid,
kunskap och intresse. Kostnaderna för att anlägga våtmarker på åkermark överstiger nästan
alltid bidragstaket. För att anlägga fler våtmarker krävs mer uppsökande verksamhet, hjälp
med utredning och högre ersättning.”
I Östergötland har många våtmarker omvandlats eller försvunnit under senare århundraden
vilket har försämrat förutsättningarna för de våtmarksanknutna naturtyperna. Bristande
hävd och bristande hänsyn i skogs- och jordbruk påverkar biodiversiteten negativt. För
kalkkärr är situationen särskilt allvarlig, då kärren är små och få områden finns kvar vilket
försvårar spridning av arter och bibehållande av livskraftiga bestånd.
Okunskap om skillnaden mellan skyddsdikning i skogsbruket och markavvattning kan utgöra
ett problem som bidrar till att otillåten markavvattning förekommer. Den intensiva takten i
avverkning av skogar innebär att våtmarker påverkas negativt, direkt från körskador eller
indirekt genom avverkning utan skyddszon invid sumpskogar eller myrar varvid livsmiljöer
för känsliga, fuktighetskrävande arter försvinner. Klimatförändringarna förväntas medföra
kortare tjälperiod och ökad nederbörd vilket ger ökad risk för körskador. Skogsnäringen har i
senare tid blivit bättre på att undvika körskador i fuktiga miljöer, bland annat genom att
nyttja moderna kartor över fuktstråk i skogslandskapet. För att minska skador och bevara
våtmarkernas biologiska mångfald är det viktigt att informera om rätt hänsyn i skogsbruket
och att följa upp den hänsyn som är lagstiftad genom tillsyn. Kunskap finns för att kunna
genomföra åtgärder och återställande men resurserna är otillräckliga.
Utvecklingen i jordbruksmark påverkas i stor utsträckning av EU:s styrning av
lantbruksstödet. Ökade resurser i tillståndsarbetet krävs för att säkerställa att nyanläggning
av våtmarkerna anläggs där de gör bäst nytta för ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
När det gäller bevarande och skydd av värdefulla våtmarker finns de juridiska och praktiska
redskapen för att nå målen. Däremot prioriteras i första hand skog i skyddsarbetet, och
våtmarker som inte har skog ger låga ersättningar. I viss omfattning finns verktyg och
resurser för att återskapa våtmarker men det är svårt att engagera markägare. Det behövs
ytterligare resurser samt tillgång till lämpliga områden för återskapande och restaurering.
Framför allt myndigheter behöver medel till konkreta åtgärder för skydd och rådgivning samt
för att följa upp åtgärder och styrmedel. Det krävs även ökade resurser för tillståndsfrågor
och för att se över lagstiftningen om vattenverksamhet.
I miljömålsarbetet 2014 - 2020 för länet anges få åtgärder specifikt för våtmarker. Det finns
ett behov av översyn av hur våtmarkerna kan uppmärksammas tydligare i det fortsatta
miljömålsarbetet. Många våtmarksarter bland fåglar, groddjur och insekter har minskat
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kraftigt eller försvunnit då arealerna våtmark minskat och spridningsvägar mellan våtmarker
försämrats.

5.7 Befintliga bevarandeinsatser för länets våtmarker
Länsstyrelserna genomför under 2018 en särskild våtmarkssatsning där medel kan sökas från
Länsstyrelsen via kommunerna, se avsnitt 5.8.
Vissa åtgärder för skydd, bevarande, restaurering samt åter- och nyskapande av våtmarker
pågår sedan tidigare i länet, vilket kan exemplifieras med bevarandeinsatser 2017. Under
2017 gjordes inga restaureringar av kalkkärr, men i ett naturreservat restaurerades
hydrologin i 2 hektar skog genom igenläggning av diken för att återfå sumpskogsmiljöer. Två
våtmarker på 2,3 respektive 4,6 hektar anlades inom landsbygdsprogrammet för ökad
biologisk mångfald. Hydromorfologisk restaurering gjordes också genom meandring av ett
vattendrag, varvid mer än 1 hektar svämplan har återställts. Behovet av denna typ av åtgärder
i större omfattning är stort, då det återskapar ekosystemtjänster som motverkar
översvämningar och bidrar till grön infrastruktur. Arbetet för att skydda och bevara
värdefulla våtmarker (myrarna i Myrskyddsplan för Sverige samt våtmarker inom Natura
2000) fortgår, men i långsam takt på grund av bristande resurser för ersättning till
markägare samt resurser till handläggning. Under 2017 bildades ett (1) naturreservat med
cirka 0,7 hektar kalkkärr samt 0,3 - 1 hektar kringliggande sumpskog och kalkfuktäng. I
övrigt skyddades endast myrar som ingår i områden med värdefull skog. Åtgärder för att
kunna besöka och uppleva flera av länets våtmarker gjordes under 2017 främst i samband
med förvaltning av naturreservat. Antalet investeringar i våtmarker i odlingslandskapet för
näringsretention och ökad biologisk mångfald understiger i länet nivån för de nationella
målen.
Sett till den senaste femårsperioden har flera kalkkärr restaurerats (sammanlagt ungefär 5
hektar) och ett kalkkärr på knappt 2 hektar återskapats. Diken har lagts igen i flera skyddade
områden, framför allt inom LIFE-projekten LIFE to Ad(d)mire, för att återskapa öppen myr
och sumpskog. När det gäller medelrikkärren genomför Länsstyrelsen nu en inventering som
ska tjäna som underlag för skydd, skötsel och restaurering.

5.8 Åtgärder, verktyg och arbetssätt för länets våtmarker
För att kunna jobba effektivt med våtmarkerna behövs ett fortsatt kartläggnings-,
dokumentations och analysarbete med att beskriva de olika våtmarkstypernas utbredning
och deras gröna infrastruktur i länet. Främst handlar det om att sammanställa och analysera
befintlig kunskap och producera kartor. Det finns även ett behov av analyser av potential och
hinder för restaurering/återskapande i olika delar av länet för att kunna intensifiera arbetet
och avgöra var behovet och möjligheterna är bäst för att restaurera och återskapa våtmarker.
Viktiga instrument för arbetet med att bevara och stärka våtmarkernas ekosystemtjänster,
gröna infrastruktur och biologiska mångfald i länet är miljömålsarbetet,
landsbygdsprogrammet med Greppa näringen, vattenmyndighetens åtgärdsplan för Södra
Östersjön, kommunernas arbete med översiktsplaner och grönstrukturplaner. Under 2018
kan LONA-medel sökas från Länsstyrelsen av olika aktörer i samverkan med kommuner för
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I arbetet med våtmarker är vi fortfarande långt från att nå miljömålet Myllrande våtmarker i
länet till 2020. Det är angeläget att ta ett samlat grepp för att växla upp arbetet. En
samordning mellan olika aktörer och instrument behöver utvecklas för att arbeta vidare
strategiskt. På nationell nivå behöver lagstiftningen ses över vad gäller markavvattningsföretag, så att restaurering av våtmarker underlättas. Idag utgör dessa företag ofta ett hinder
för olika aktörer i länet som vill genomföra restaureringar på de platser där restaureringar är
mest angelägna.
Åtgärder för de olika huvudtyperna kalkkärr och kalkfuktängar, medelrikkärr, fattigkärr och
mossar, öppna strandängar samt sumpskogar ser delvis olika ut. För närvarande finns ingen
heltäckande lista med åtgärder som bör göras för att bevara, restaurera och återskapa
våtmarker och deras ekosystemtjänster i tillräcklig omfattning. Ett åtgärdspaket bör tas fram
i samverkan med areella näringar, kommuner, markägarorganisationer, myndigheter med
flera. En rad åtgärder för våtmarker ingår i denna handlingsplan i insatsområden sjöar och
vattendrag.

Geografiska prioriteringar
Bevarande, restaurering och återskapande av våtmarker bidrar alltid till ekosystemtjänster
och den biologiska mångfalden. När det gäller biologisk mångfald och flera
ekosystemtjänster, är nyttan av åtgärder för en viss våtmarkstyp störst där det finns
ansamlingar av denna typ av våtmarker. På så sätt kan man stärka bestånden av olika arter i
ekosystemet så att de har en stor chans att överleva långsiktigt. När det gäller åtgärder i syfte
att återfå eller nyskapa svämplan eller andra våtmarkers funktion som buffert mot
översvämningar, till exempel i eller i anslutning till tätorter, innebär åtgärder för att
återskapa och skapa denna ekosystemtjänst stor nytta på platser uppströms riskområden, på
platser där åtgärder är eller kan göras möjliga. Några särskilda analyser av värdetrakter och
värdenätverk för länets våtmarker har ännu inte gjorts men bör göras i det fortsatta arbetet.
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att restaurera, återskapa och stärka våtmarker. Särskilt åtgärder som bidrar till att bibehålla
eller återställa grundvattenförhållanden prioriteras här. LOVA-medel och miljöinvesteringsstöd kan sökas för våtmarker som förbättrar vattendrags ekologiska status och minskar
övergödning. Det inrättas även tjänster för att underlätta för markägare som vill söka stöd att
ta sig igenom både de juridiska och ekonomiska processerna fram till anläggandet.

