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Våtmarker 
–hur bra fungerar de egentligen?

Under de senaste decennierna har stora resur-
ser satsats på att anlägga nya eller restaurera 
utdikade våtmarker. Många gånger med det ut-
talade syftet att rena bort näringsämnena kväve 
och fosfor, och därmed minska övergödningen 
av våra sjöar och hav. Men hur bra fungerar 
våtmarkerna egentligen? Vissa undersökningar 
har visat relativt dåliga resultat, och våtmarker-
nas effektivitet har därför ifrågasatts. 

P Nu har Mistras råd för evidensbaserad miljövård, Evi-
EM, gjort en systematisk utvärdering för att ta reda på 
hur bra dessa anlagda och restaurerade våtmarker är på att 
avskilja kväve och fosfor från vatten. Resultaten visar att 
skillnaderna mellan våtmarker är mycket stora, men att de 
generellt fungerar ganska bra. I genomsnitt är mängderna 
kväve och fosfor ungefär 40 procent lägre i det vatten som 
lämnar våtmarkerna jämfört med det tillrinnande vattnet. 

Sträng urvalsprocess
För att få ett så stort underlag som möjligt har studier av 
våtmarker från både Sverige och andra länder tagits med 
i utvärderingen. Urvalet begränsades dock till vissa kli-
matzoner, så varken tropiska eller arida klimat ingår. De 
fl esta studierna kommer från Europa och Nordamerika. 
Våtmarkerna som ingår i utvärderingen renar dagvatten, 
avrinning från jordbruksmark, sjö- och fl odvatten eller be-
handlat avloppsvatten från hushåll. Modelleringsstudier 
har inte tagits med.

Vi hittade nästan 6000 artiklar som hade med våtmarker 
och näringsavskiljning att göra, men efter sållning återstod 
till slut ett betydligt mindre antal. De fl esta studierna ute-
slöts för att de helt enkelt inte rapporterade den typ av data 
vi var ute efter. Andra studier hade rätt typ av data men 
bedömdes inte vara tillräckligt tillförlitliga. Redan innan vi 
började söka efter data ställde vi upp ett antal kvalitetskrav 
som studierna var tvungna att uppfylla för att bli inklude-
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Av över 1800 anlagda våtmarker i Sverige var endast 17 tillräckligt väl undersökta för att få vara 
med i den stora utvärderingen av hur effektiv denna metod är för att rena vatten från de övergö-
dande näringsämnena kväve och fosfor. Här är en bild från en av dessa exemplariskt utvärderade 
anläggningar i Svealand, nämligen Alhagen i Nynäshamn. 

Skillnaderna i våtmarkernas effektivitet är mycket stora. Det finns flera exempel på att våtmark-
er rent av tillför näringsämnen till vattnet istället för att ta bort dem. Det finns också flera goda 
exempel på våtmarker som trots fler syften än vattenrening visar en stor avskiljningsförmåga.

VÅTMARKERNAS RENINGSRESULTAT

Ämne Kvalitetskategori Antal Näringsavskiljning (kg/ha/år) Relativ reningsgrad (%)

min–max medel median min–max medel median

Total-kväve Samtliga 112 -3–12700 1810 930 -13–93 39 38

Bästa undersökningarna 24 17–5840 850 430 15–87 39 36

Total-fosfor Samtliga 146 -168–2400 130 12 -422–99 41 50

Bästa undersökningarna 61 -73–1330 40 6 -104–99 44 49
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rade i utvärderingen. Bland annat har vi varit noggranna 
med att studierna ska ha pågått under hela årscykler för 
att årstidsvariationer inte ska snedvrida resultaten. Vi har 
också ställt höga krav på att vattenbalansen har varit väl-
kontrollerad så att inga okända fl ödesvägar förbisetts och 
att provtagningsfrekvensen har varit tillräckligt hög. 

Totalt baseras utvärderingen på 93 forskningsrapporter 
med studier av sammanlagt 203 enskilda våtmarker där di-
rekta mätningar av avskiljningen har gjorts. Sjutton av de 
203 våtmarkerna ligger i Sverige. Det kan tyckas vara ett 
lågt antal med tanke på att över 1800 anlagda våtmarker 
fi nns registrerade i SMHI Vattenwebb. Det har visserligen 
publicerats undersökningar från fl er svenska våtmarker, 
men dessa har inte kunnat användas för att svara på våra 
frågor. Från Svealand fi nns nio våtmarker med i under-
sökningen, nämligen dagvattenvåtmarkerna Myrängsdam-
men och Tibbledammen i Täby respektive Upplands-Bro, 
våtmarkerna vid avloppsreningsverken i Ekeby, Alhagen, 
Brannäs, Trosa, Vagnhärad och Örsundsbro, samt en våt-
mark i Södra Stene som i huvudsak behandlar avrinnings-
vatten från jordbruksmark.

Mycket stora skillnader i resultat
Variationen i näringsavskiljning mellan våtmarker är 
mycket stor. Avskiljningen av totalkväve varierade mellan 
noll och 12 tusen kilo per hektar och år. För totalfosfor 
var skillnaderna ännu mer besvärande, resultaten varierade 
från en tillförsel på 168 kilo till en avskiljning på 2400 kilo 
per hektar och år. I vissa våtmarker, framför allt de som an-
lagts på åkerjord, var alltså fosformängden i det utrinnande 
vattnet större än i det inkommande. 

Variationen i reningsgrad är också stor mellan våtmar-

kerna, men mer normalfördelad då medelvärdet ligger när-
mare medianvärdet. I medeltal är den relativa avskiljningen 
för totalkväve och totalfosfor 39 respektive 41 procent.

Belastning och flöde påverkar
Hur stor mängd av kväve eller fosfor som avskiljs per våt-
marksarea beror till stor del på belastningen, det vill säga 
hur mycket som tillförs i förhållande till våtmarksarean. 
Generellt kan man säga att ju större belastningen är på våt-
marken desto större blir också avskiljningen. 

Belastningen kan göras hög dels genom att placera våt-
marken där halterna i det inkommande vattnet är höga, 
dels genom att skapa  ett högt vattenfl öde i förhållande till 
våtmarksarean. Det gäller dock att öka vattenfl ödet med 
viss försiktighet eftersom resultaten också generellt visar 
en lägre relativ avskiljning med ökat vattenfl öde. Teoretiskt 
kan man alltså hamna i ett läge där den absoluta avskilj-
ningen, mätt i kilo per hektar och år, är hyggligt stor men 
där den relativa avskiljningen, mätt i procent, är så låg att 
våtmarken i praktiken inte gör någon betydande skillnad 
för den totala transporten.

Vilka våtmarker är bra?
Vissa grupper av våtmarker verkar fungera bättre än an-
dra. Vår utvärdering visar att våtmarkernas kväverening 
fungerar bättre för avloppsvatten som endast genomgått 
sekundär rening än sådant som även renats i ett tredje steg. 
För fosfor fungerar reningen betydligt bättre i våtmarker 
där vattenfl ödet är reglerat än i våtmarker där nederbörden 
styr fl ödet. Det kan bero på att fl ödestopparna inte är lika 
höga där fl ödet är reglerat, men data har inte varit tillgäng-
liga för att utvärdera det. 
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Y De 203 utvärderade våtmarkerna. 17 av dem finns i Sverige och 9 i Svealand.

 

Systematiska utvärderingar
Mistras råd för evidensbaserad miljövård, 
EviEM, arbetar för en miljövård som står på 
vetenskaplig grund. Genom systematiska 
utvärderingar av olika miljöfrågor ska 
beslutsunderlaget för det svenska miljöar-
betet förbättras.

En systematisk utvärdering är en lit-
teraturöversikt som utförts enligt särskilda 
regler. EviEMs systematiska utvärderin-
gar följer de riktlinjer som publicerats av 
Collaboration for Environmental Evidence 
(CEE). Detta innebär bland annat att 
litteratur sökningarna görs på ett system-
atiskt sätt, att strikta kriterier för vilka 
studier som ska inkluderas formuleras på 
förhand, och att alla relevanta studier ge-
nomgår en kvalitetsgranskning. Målet med 
detta är att fånga upp en så komplett bild 
av kunskapsbasen som möjligt, samtidigt 
som risken för snedvridning av resultaten 
minimeras. Alla steg i utvärderingen do-
kumenteras dessutom noggrant i syfte att 
säkerställa högsta möjliga transparens.

FAKTA

W Variationen i våtmarkers effektivitet är mycket stor. För totalkväve varierade re-
sultaten från att öka mängden i utrinnande vatten med 3 kilo per hektar och år till 
att minska den med 12700 kilo, med ett medianvärde på 930. För totalfosfor fanns 
resultat som ökade mängden fosfor i utrinnande vatten med 168 kilo per hektar och 
år och sådana som minskade mängden med 2400 kilo, med ett medianvärde på 12. 
Även variationen i reningsgrad är stor, men mer normalfördelad då medelvärdet 
ligger närmare medianvärdet. I medeltal är den relativa avskiljningen för totalkväve 
och totalfosfor 39 respektive 41 procent. Mellan de bäst utförda undersökningarna 
är spridningen något mindre, men medianvärden och medelvärden skiljer sig inte 
nämnvärt jämfört med med samtliga studier.
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Resultaten visar också att våtmarker som återskapats di-
rekt på åkerjord ger en tydligt sämre rening av fosfor än de 
våtmarker där den odlade jorden grävts bort eller isolerats, 
eller där marken har använts till annat än odling. Dessa 
resultat bör dock tolkas med viss försiktighet eftersom det i 
några av grupperna endast fi nns ett fåtal våtmarker. 

Sådant som spelar mindre roll
Vi har inte kunnat påvisa några statistiskt signifi kanta skill-
nader mellan olika typer av våtmarker, exempelvis sådana 
med öppen vattenyta jämfört med våtmarksfi lter utan syn-
lig vattenyta. Inte heller mellan olika typer av vatten som 
tillförs våtmarken, som avrinning från jordbruksmark, 
urbant dagvatten, behandlat avloppsvatten eller sjö- och 
fl odvatten. Avloppsvatten från industrier och obehandlat 
avloppsvatten från hushåll har inte ingått i utvärderingen 
eftersom de vattentyperna kan vara ganska extrema i sin 
kemiska sammansättning. 

Vi har heller inte kunnat påvisa några statistiskt signifi -
kanta skillnader mellan olika klimatzoner även om våtmar-
ker i varmare klimat, speciellt sådana med mycket varma 
somrar, tenderar att ge en något större relativ avskiljning. 
Regressionsanalyser visar också att det fi nns ett positivt 
samband mellan årsmedeltemperatur och relativ avskilj-
ning av både kväve och fosfor, men slutsatsen blir ändå att 
de kalla vintrar med snö och is som förekommer i Svealand 
inte behöver innebära att våtmarkerna fungerar dåligt.

Slutsatser som saknas
Förvånansvärt få studier har rapporterat uppgifter om 

exempelvis jordartstyper i våtmarken, vilken skötsel som 
bedrivits, och vilken kemisk form ingående kväve och fos-
for hade. Dessa och fl era andra faktorer som kan påverka 
effektiviteten hos våtmarker har därför inte kunnat utvär-
deras. En annan brist, eller kunskapslucka, är att det fi nns 
mycket få studier som pågått under längre tid än tio år. Det 
är därför inte möjligt att uttala sig om hur avskiljningen 
utvecklas över lång tid.

Kostnadseffektiviteten hos våtmarkerna har inte analy-
serats i EviEMs utvärdering. Däremot kan utvärderingen 
vara ett bra underlag för en sådan analys. Om en fullstän-
dig kostnad-nyttoanalys ska göras kan det vara värt att ha 
i åtanke att våtmarker kan förse oss med fl er nyttor än att 
minska tillförseln av näringsämnen till sjöar och hav. Några 
exempel är ökad magasineringskapacitet för vattnet, ökad 
biodiversitet och förhöjda rekreationsvärden. Även om de 
fl esta våtmarkerna i EviEMs utvärdering i första hand har 
anlagts för avskiljning av kväve och/eller fosfor fi nns det 
fl era goda exempel på multifunktionella våtmarker som 
även visar en stor avskiljningsförmåga.

LÄS MER:
För en mer komplett redovisning av utvärderingen hänvisas till EviEMs 
originalrapport:

Land M., Granéli W., Grimvall A., Hoffmann C.C., Mitsch W.J., Tonder-
ski K.S., Verhoeven J.T. (2016). How effective are created or restored freshwa-
ter wetlands for nitrogen and phosphorus removal? A systematic review. 
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W Denna tabell visar de fall där det 
finns tydliga skillnader mellan olika 
typer av våtmarker. Här ingår endast 
de våtmarker där avskiljningen mätts 
flera gånger, antingen genom att mäta 
på samma våtmark under flera år, eller 
genom att mäta på flera identiska våt-
marker under minst ett helt år.

Utvärderingen visar att den relativa 
avskiljningen av kväve är högre i våt-
marker som renar avloppsvatten som 
endast genomgått sekundär rening än 
sådant som även renats i ett tredje steg. 
För fosfor är den relativa minskningen 
signifikant högre i våtmarker där vat-
tenflödet är reglerat än i våtmarker där 
flödet helt styrs av nederbördsmängden. 
Resultaten visar också att renings-
graden i restaurerade våtmarker på 
tidigare dränerad åkermark är signifi-
kant lägre än i våtmarker med ett annat 
förflutet. Dessa resultat bör dock tolkas 
med viss försiktighet eftersom några av 
undergrupperna är mycket små.

SKILLNADER MELLAN OLIKA TYPER AV VÅTMARKER

Ämne Våtmarkstyp Antal 
våtmarker

Renings-
grad (%) 
median

Osäkerhet 
(95% CI)

Total-kväve Alla våtmarker 38 st. 37 % 29-43

Sekundärt behandlat avlopps-
vatten

6 49 38-59

Tertiärt behandlat avloppsvatten 4 25 17-34

Total-fosfor Alla våtmarker 51 st. 46% 37-55

Konstant flöde 8 60 34-76

Varierande men kontrollerat 
flöde

17 55 43-64

Nederbördsdrivet flöde 14 21 8-31

Avskild från omgivande mark 18 47 29-60

 Anlagd på före detta jordbruks-
mark (borttagen jord)

13 55 46-62

Anlagd på mark annan än före 
detta jordbruksmark

11 50 37-61

Restaurerad direkt på före detta 
jordbruksmark

6 -16 -77-24




