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Abstract
The last hundred years humans have drastically changed the amount of available nitrogen in nature.
Today human activities release twice as much available nitrogen as all natural processes are doing
together. We also have degraded nature´s possibilities to take care of nitrogen through the draining of
wetlands and straightening of rivers. In order to regain the potential of nitrogen retention in the water
systems there now requires a reshape of the landscape we live in. A planned expansion of the mining
activities in Garpenberg, Dalarna, would double the content of nitrogen in the waters below the mine.
Water that already contains a high amount of nitrogen. To reduce the risk of eutrophication and
increased pressure on the content of oxygen in the watercourses, in this study I investigate where a
wetland with refine of nitrogen as a purpose can be located and constructed in the system of Forsån. By
topographic studies one appropriate area where the river of Garpenberg flows past Krommetsbo is
found. The potential of the area is supported by an inventory of species which are likely to colonize the
wetland. The Krommetsbo-wetland will be able to contribute to the reduction of nitrogen in the lower
parts of the system. However, additional measures are needed to change the situation in the upper parts
of the system.
Keywords: wetland, nitrogen, nitrogen retention, wetland location, wetland for nitrogen retention,
vegetation in wetlands, aquatic plant planting in wetlands
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Sammanfattning
Människan har de senaste hundra åren drastiskt förändrat mängden tillgängligt kväve i naturen.
Människans verksamheter släpper idag ut dubbelt så mycket tillgängligt kväve som alla de naturliga
processerna gör tillsammans. Vi har dessutom försämrat naturens möjligheter att ta hand om kvävet
genom utdikning av våtmarker och uträtning av åar. För att återfå potentialen för kväverening i
vattensystemen behövs nu en återskapning av landskapet vi lever i. En planerad utökning av driften vid
Garpenbergs gruva i Dalarna skulle dubbla kvävehalterna i nedliggande vattendrag, kvävehalter som
redan idag är höga. För att minska riskerna för övergödning och ökad syretäring av vattendragen
undersöker jag i denna studie var en våtmark med kväverening som syfte kan anläggas i Forsåsystemet.
Genom topografiska studier hittas ett lämpligt område där Garpenbergsån rinner förbi Krommetsbo.
Områdets potential stöds av en inventering av arter som kan komma att kolonisera våtmarken.
Våtmarken i Krommetsbo kommer att kunna bidra till minskning av kväve i de nedre delarna av
systemet. Dock krävs ytterligare åtgärder för att förändra situationen i de övre delarna av systemet.

Nyckelord: våtmark, kväve, kväveretention, placering av våtmark, våtmark för kväveretention,
vegetation i våtmark, övervattensväxter, undervattensväxter, plantering i våtmark.
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1. Inledning
1.1 Våtmarkens betydelse
Sedan tidig medeltid har flertalet platser i landskapet varit föremål för intensiv exploatering. Jordbruk,
skogsbruk och gruvdrift har tillsammans format stora delar av kulturlandskapet. Det kan framförallt
märkas på vattnets förekomst i landskapet, där utdikning och uppdämning förändrat vattnets naturliga
flöden. Dessa ingrepp har gjort att vissa ekosystemtjänster inte fungerar som tidigare eller inte fungerar
alls. Ekosystemtjänster är funktioner hos ekosystem som gynnar människan genom att t.ex. reglera eller
tillgodose våra behov, allt från matproduktion till vattenrening. En gemensam inverkan som jordbruk,
skogsbruk och gruvdrift har, är att de leder till stora kväveutsläpp, det finns för närvarande tre gånger så
mycket tillgängligt kväve i omlopp på jorden än det naturligt borde vara (Rockström et al. 2009).
Kvävet transporteras ut i vattendragen och utgör ett hot mot vattnets kvalitet (Grizzetti 2011). Denna
förorening av naturen kan utgöra direkta hot mot akvatiska ekosystem och människan. Höga kvävehalter
i vatten orsakar bland annat övergödning, som i sin tur kan leda till algblomning och döda bottnar.
Vatten rinner lätt över kommun-, läns- och nationsgränser, problem som varit lokala blir regionala,
nationella och till slut internationella. Utsläpp av stora mängder kväve hade troligtvis varit ett mindre
problem om vattendragen varit opåverkade. Då hade våtmarker och meandrande åar, med dess lugna
vattenflöde och växtlighet, tagit upp stora delar av kvävet, fungerat som naturliga reningsverk och
belastningen på Östersjön hade varit betydligt mindre. Vid meandring av åar kan böjarna isoleras från
vattenflödet och så kallade korvsjöar bildas, dessa korvsjöar bidrar till kväveminskningen i vattnet.

Sverige har sedan 2000 en ny vattenförvaltning, utifrån EU:s vattendirektiv, som grundar sig på insikten
om att Europas invånare måste förvalta sina vattenresurser bättre för att framtida generationer inte ska få
en sänkt levnadsstandard. EU:s länder har pekat ut vattnet som en av våra viktigaste strategiska frågor
för framtiden (Oscarsson et al. 2011). Våtmarker kan vara en del i utvecklingen mot bättre
vattenkvalitet. Våtmarker är bra hållbara lösningar för de är multifunktionella och kostnadseffektiva.
Anläggning av våtmark är relativt billigt i jämförelse med andra åtgärder på grund av att våtmarker är
den metod som tar bort mest kväve i förhållande till kostnaden (Weisner 2010) och våtmarker är
dessutom så gott som underhållsfria. Förutom upptagning av kväve tar de även upp fosfor, metaller och
andra ämnen som kan vara skadliga i för höga halter. Våtmarker bidrar också till ökad biologisk
mångfald eftersom de skapar livsmiljöer för många organismer som för närvarande lider av habitatsbrist.
Våtmarkernas ekosystemtjänster har en positiv inverkan för både naturen och människan, dels som
reningsverk men även som rekreationsområden (Naturvårdsverket 2009).
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1.2 Forsåsystemet
Forsåsystemet ligger i södra Dalarna och består av sjöar och åar. Garpengbergsån rinner från Gruvsjön
till Åsgarn och Sävviken. Därifrån tar Forsån vid och transporterar vattnet till Bäsingen, som i sin tur är
anknuten till Dalälven vilken slutligen mynnar ut i Östersjön.

Figur 1 visar en översikt av Forsåsystemet där Gruvsjön ligger närmast Garpenberg och Bäsingen är sammanlänkad med
Dalälven som rinner igenom Avesta ”© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0097”
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Området ingår i Älvlandskapet Nedre Dalälven, som i juni 2011 av UNESCO utsågs till Sveriges tredje
biosfärområde. Det innebär att området besitter höga natur- och kulturvärden. Biosfärområden är enligt
naturvårdsverket modellområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling som kan gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling, värna
den biologiska mångfalden och vara arenor för forskning och utbildning.

Dalgången från Gruvsjön till Fors präglas av mänsklig verksamhet. Till största delen består området av
skogsbruk, därefter kommer jordbruksmark och sjöar och sist industrier (Lindeström & Tröjbom 2011).
Marken nära vattensystemet nyttjas i stort sett fullt ut. Forsåns avrinningsområde har en storlek på 130
km2, stora delar av systemet visar spår från Bergslagens bergsbruk, vilket gör att kväve, metaller och
andra ämnen transporteras med vattnet ut i havet. 75 % av kvävet som släpps ut eller på annat sätt
tillförs vattnet i Forsåsystemet når Östersjön (Lindeström & Tröjbom 2002).

Dalälvens vattenvårdsförening har kontinuerligt sedan början av 1990-talet tagit vattenprover i dessa
vattendrag och sjöar, vattenproverna visar på höga halter av bland annat kväve. Kväve förekommer
naturligt i vattnet och är tillsammans med fosfor det viktigaste näringsämne för produktion av
växtplankton och annan vegetation. Kvoten mellan kväve och fosfor är betydande för produktionen av
biomassa. Kväve kan vid låga halter vara den styrande faktorn för produktionen (Lindeström och
Tröjbom 2011). Människans utnyttjande av naturresurser har gjort att det naturliga flödet av kväve och
fosfor har förändrats. Tillförseln av kväve leder till övergödning som kan orsaka algblomning, fiskdöd
och förluster av habitat och biodiversitet (Grizzetti et al 2011). Tillförseln av kväve kan även leda till
försurning. Vid låga pH-värden kan det förekomma biologiska störningar, t.ex. nedsatt
fortplantningsförmåga hos vissa fiskarter, utslagning av känsliga botten - faunaarter m.m. Låga pHvärden ökar också många metallers löslighet och därmed giftighet i vatten (Norborg och Torstensson
1999). Vad kväve som tillförts vatten har för effekt på klimatet är ännu ovisst (Grizzetti et al. 2011),
däremot finns forskning på vad ett förändrat klimat får för effekter på övergödningen. Ett varmare
klimat orsakar en förvärrad övergödningen i Östersjön, då ett det påskyndar den biokemiska processerna
i havet. Följder av detta blir ökad syrebrist och algblommningar (Gudmundsson 2011). Ett förändrat
klimat förväntas även medföra ökad nederbörd vilket skulle öka transporten av näringsämnen från land
till hav (Gudmundsson 2011)
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1.2.1 Lägesrapport om kväve
Totalkvävehaltens medelvärde i hela Forsåsystemet ligger sedan 1990 på 1000 μg/l, vilket enligt
Naturvårdsverket klassas som höga kvävehalter, klass 3 på en 5 gradig skala. Kvävet släpps ut i olika
former, bland annat de direkt biotillgängliga kvävefraktionerna ammoniumkväve 15 % och nitratkväve
över 50 %. Kvävehalterna varierar i systemet, men är som högst närmast gruvan i Garpenberg där
sprängämnena används, halterna avtar något längre ned i systemet (Dalälvens vattenvårdsförening
2011). Under de senaste tio åren har vattnet i Finnhytte-Dammsjön och Gruvsjön legat på 3 - 4 gånger
högre kvävehalter än i den förhållandevis opåverkade referenssjön Rafshytte-Dammsjön (Lindeström
och Tröjbom 2011). Medelvärdet för totalkväve i övre Garpenbergsån var under perioden 2000 - 2009 1
300 μg/l, varav ca 70 % utgörs av nitratkväve (Lindeström och Tröjbom 2011).
I Garpenbergsåns vatten transporteras under ett år 19 ton kväve. Vid utloppet av Forsån beräknas 35 %
av kvävet komma från gruvan (Lindeström och Tröjbom 2011). Den största källan till kväveutsläppen är
de sprängämnen som används vid brytning av malmer (Lindeström och Tröjbom 2011). Kvävehaltens
utveckling visar på en tydlig ökning i Garpenbergsån och Gruvsjön från mitten av 1990-talet. Forsåns
kvävehalt har däremot inte ökats det senaste 15 åren. (Lindeström och Tröjbom 2011)

Boliden Mineral AB som driver Garpenbergsgruvan, Sveriges äldsta gruva fortfarande i drift, planerar
att utöka sin verksamhet. Produktionsökningen förväntas inte öka metallpåverkan på vattendragen.
Däremot skulle det öka utsläppen av kväve ytterligare, i storleksordningen en fördubbling sett på
årsbasis. Det innebär att medelhalterna i Garpenbergsån hamnar på klass 4 (mycket höga halter) i
Naturvårdsverkets 5 gradiga skala. (Lindeström och Tröjbom 2011). Tillståndet för gruvdriften har
fördröjts på grund av förhandlingar angående ansvar för kulturmärkta slagghögar som ligger nedanför
gruvområdet, tillståndet antas dock vara klart i slutet på januari 2012.

Fosfor är den styrande faktorn för tillväxt i systemet. Däremot kan kväve, under vissa veckor på
somrarna, vara den styrande faktorn i de mellersta och nedre delarna av systemet. (Lindeström och
Tröjbom 2011). Detta innebär att ett ökat kväveutsläpp inte skulle förändra situationen nämnvärt i
systemet, förutom en viss produktionsökning på sommaren i de nedre delarna av systemet. Detta gör att
Åsgarn, som redan ofta har ansträngda syreförhållanden i bottenvattnet sommartid, påverkas ytterligare
av ökad algtillväxt (Lindeström och Tröjbom 2011). Det kommer även uppstå en ökad risk för
ammoniakbildning i Ryllshyttebäcken och en ökad syretäring i Gruvsjön med ett ökat tillskott av
ammoniumkväve. Många vattenlevande organismer (bland annat olika fiskarter) är känsliga för höga

8

halter av ammonium, då det kan leda till gifteffekter (Norborg och Torstensson 1999).

1.3 Syfte
Dalälvens vattenvårdsförening, som kontrollerar vattnets tillstånd i Dalälvens avrinningsområde, ser på
grund av Boliden AB:s planerade utökning av verksamheten anledningar att hitta en lösning för att ta
hand om överflödet för att minska kvävetrycket på bland annat Åsgarn men även Östersjön. Syftet med
studien är att undersöka var en våtmark bör anläggas i Forsåsystemet. En våtmark med kväveretention
som syfte fungerar som bäst, då koncentrationerna av kväve (framför allt nitrat) är höga. Därför
fokuseras undersökningen på de övre delarna av Forsåsystemet, där de högst mätta kvävehalterna finns.

2. Material och metod
För att hitta rätt lokalisering av våtmarken har jag gjort en litteraturstudie om hur våtmarker med
kväveretention som syfte bör utformas och placeras. Jag har även gjort litteraturstudier om
kväveretention, spridningsbeteenden. Sökord som använts är; våtmark, kväve, kväveretention, placering
av våtmark, våtmark för kväveretention, vegetation i våtmark, övervattensväxter, undervattensväxter,
plantering i våtmark.
För att hitta potentiella lokaler i området gjorde jag först ett försök att simulera vattenhöjning i området i
GIS. Den simulerade vattenhöjningen följde dock inte det naturliga landskapets höjdskillnader, därför
visade det sig vara lämpligare att studera höjdkurvor. Område för våtmark bestämdes sedan beroende på
läge, kvävehalter, storlek och utformning av höjd vattennivå. Siffror på avrinningsområdets storlek samt
flöde till våtmark kommer ifrån Länsstyrelsen. Vattnets uppehållstid i våtmarken beräknades genom
kvoten av våtmarkens volym och flödet till våtmarken och mäts i dygn.

Historisk verksamhet och antalet fastighetsägare spelar in på val av område, då dessa faktorer skapar
förankring i bygden, och på så vis gör våtmarken till en mer långsiktig lösning. Efter det att område
valts gjorde jag en intervju med markägaren för att undersöka hur denne såg på eventuell anläggning av
våtmark på den privata marken. Intervjun gjordes muntligt vid ett hembesök och markägarens generella
inställning redovisas i resultatdelen.
För att uppskatta potentialen till kväveretention av det utvalda läget undersöktes även artpoolen. För att
få reda på vilka växter som kan komma att kolonisera våtmarken gjorde jag en florainventering av det
område som visade sig lämpligast utifrån mitt GIS. För att underlätta artbestämning utfördes
inventeringen kring midsommar 2011, då växtperioden var i full gång. Inventeringen genomfördes med
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hjälp av 20 provrutor om 1 m2 som slumpmässigt placerades ut i området. Alla arter inom rutorna
inventerades. Alla arter, förutom 5 gräsarter, artbestämdes. Bortfallet av gräsarterna antas inte ha någon
betydelse eftersom arterna växer på torrare marker och då inte förväntas ha någon större påverkan för
kväveretentionen i våtmarken. För att få med hydrofila (vattenälskande växter) arter i Garpenbergsån
gjordes utöver provrutorna en totalinventering av den utvalda åsträckan. Alla arter sammanställs i en
artlista. Därefter undersöktes arternas egenskaper med fokus på spridningsfaktorer, normal
spridningsmetod och ellenbergvärde för kväve. Ellenbergvärden är en vedertagen metod bland ekologer
(Grandin 2004) och ellenbergvärdet för kväve visar hur arten gynnas eller missgynnas av kväve, där
arter med ellenbergvärden mellan 6 - 9 klassas som näringsgynnade och arter med värden mellan 1 - 5
trivs bättre på näringsfattig mark (Pihlgren et al 2010).
Därefter fokuserade jag på de arter som bedömdes ha störst sannolikhet att kolonisera våtmarken d.v.s.
övervattensväxter, undervattensväxter och flytbladsväxter.
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3. Teori
3.1 Våtmark för kväveretention
Våtmarker har under de senaste århundradena fått vika undan för skogs- och jordbruket. Under 1800och 1900-talet utdikades och torrlades större delen av Sveriges våtmarker. Av ursprungsarealen bedöms
¼ gått förlorad. Hälften är på olika sätt påverkade och endast ¼ bedöms vara relativt opåverkad
(Naturvårdsverket 2007). På senare år har våtmarkerna återfått sin status och nu anläggs våtmarker för
att tillgodose vårt behov av bland annat rent vatten.

Våtmarker är övergångszoner där land möter vatten. Eftersom det kan se ut på en mängd olika sätt, blir
de rätt svåra att definiera. John Strand skriver i sin studie “Vad är en våtmark”
”Våtmarker är områden där hydrologin är sådan att hydrofil vegetation täcker mer än 50 % av den
vegetationstäckta ytan.” (Strand 2011a)
Med hydrofil menas att växterna är vattenälskande. Miljöerna är en blandning av akvatiska och terrestra
habitat. Våtmarken kan vara vegetationstäckta, men även ha ytor av helt öppet vatten.

Våtmarker spelar en stor roll för vattnets kretslopp och i sin tur även kvävets kretslopp. De kan hålla
stora mängder vatten och därmed minska risken för översvämningar vid regnperioder, för att vid
torrperioder fungera som en vattenreservoar och sprida vattnet till sin omgivning (Naturvårdsverket
2007). Med vattnet samlas näringsämnen, tungmetaller och andra ämnen som onaturligt och naturligt
finns i vattenmassorna. Våtmarker är naturliga reningsverk, deras lugna vattenflöde och rika växtlighet
skapar bra förutsättningar för kväveretention d.v.s. kväveminskning, genom framför allt denitrifikation
men också genom sedimentation och upptag av växter. Kväveretention i vattendrag sker genom
sedimentation, kväveupptag av växter och denitrifikation (en bakteriell omvandling av kväve).

När kvävet tas upp av växter är det bundet en tid, tills det att växten dör och bryts ned, kvävet återförs
då till det akvatiska systemet. Kvävet kan tas ut ur det akvatiska systemet genom att det skördas eller
blir föda åt djur och på så vis avlägsnas från den aktuella platsen. Därav minskar risken att kvävet
snabbt kan användas för primärproduktion och bidra till övergödningen. Växters upptag av kväve sker
endast under växtperioden (Lagerkvist 2004).

Vid sedimentation faller partiklar med kvävet till botten då vattenhastigheten stannar av. Partiklarna och
lagras på botten och kväveföreningarna binds in i sedimenten. Kvävet kan dock återföras till vattnet
genom diffusion, om sedimentet virvlas upp av förändrade vattenströmmar t.ex. ökat vattenflöde eller
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aktivitet från djur. (Lagerkvist 2004).

Den viktigaste faktorn i kväveretention är denitrifikation, med andra ord, den bakteriella omvandlingen
av kvävet. Bakterier använder nitratmolekyler som oxidationsmedel och omvandlar nitratet till kvävgas,
som sedan försvinner upp i atmosfären. Denitrifikation leder därför till att kväve varaktigt försvinner
från vattnet och detta fungerar som bäst, då stora mängder kväve, med stor andel nitrat, finns tillgängligt
i vattnet. Denitrifikationsbakterierna trivs bäst i syrefattiga vatten med hög temperatur och neutralt pH,
där tillgången på organiskt material (döda växter och djur) och nitrat är stor (Kihlberg 2011). Processen
är mätbar vid 0o C men fungerar som bäst vid + 30o C. Beroende av temperaturvariationer kan
kväveretention uppvisa en kraftig säsongsdynamik, och fungerar betydligt bättre på sommaren än på
vintern (Lindkvist 1993). Om det tillförs höga halter även under vinterhalvåret kan denitrifikationen
fungera bra även då. Om syre tillförs hämmas denitrifikationen då bakterierna, istället för nitrat,
använder syre som oxidationsmedel (Kihlberg 2011). I miljöer där syre finns tillgängligt bildas även
små mängder av växthusgasen lustgas. Andra faktorer som verkar gynna lustgasbildning är lågt pH, låg
temperatur och närvaro av giftiga ämnen som t.ex. tungmetaller (Lindkvist 1993)

Sedimentation och denitrifikation är de processer som främst bidrar till den permanenta avskiljningen av
kväve (Arheimer och Pers 2007). Kväveretentionen är beroende av belastningen av kväve och då
indirekt avrinningsområdets storlek (Naturvårdsverket 2009). Som störst blir kväveavskiljningen på det
områden där processerna får verka på vattenmassan under en längre tid, som t.ex. i våtmarker, sjöar och
vattendrag (Arheimer och Pers 2007). Potentialen att avskilja kvävet i våtmarker varierar mellan olika
våtmarker. I genomsnitt ligger kvävereningseffekten i våtmarker på 200 - 500 kg/ha och år, men kan
vid optimala förutsättningar uppgå till 1000 kg/ha och år (Mattsson 2008). För att nå hög retention av
kväve krävs en inriktning på lokalisering och dimensionering av våtmarkerna (Thiere och Weisner
2010). En väl placerad våtmark kan även minska lustgasbildning och på så vis även vara gynnsam för
klimatet (Stadmark 2008).

Förutsättningar för att våtmarken ska kunna avskilja stora mängder kväve är att stora mängder kväve
tillförs våtmarken (Strand 2011b). Det krävs även att våtmarken är dimensionerad för snösmältningens
vattenföring under senvintern och våren, då vattenflödet i området är som störst, och den stora andelen
av kvävetransport sker (Westman 2008). Desto längre tid vattnet tar på sig att passera genom våtmarken
desto bättre reningsförmåga. Rekommendationer finns om att genomrinningstiden bör vara minst två
dygn för att retentionen skall vara påtaglig. Det finns dock studerade våtmarker som haft bra
reningsförmåga, trots att genomrinningstiden varit kortare än två dygn (Lagerkvist 2004).
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Tillgången på vegetation är en viktig faktor för eroderingsrisken. Växternas rötter stabiliserar jorden och
förhindrar erosion vid stora vattenflöden. En stor växtbiomassa är också bra ur kväveretentionssynpunkt
(Thiere 2009), stora andelar övervattensväxter som t.ex. vass och bredkaveldun gynnar kväveretentionen
om belastningen är hög och jämn. Växterna ger ytor för denitrifikationsbakterier att växa och energi till
dem att sköta kväveretentionen. Undervattensväxter har inte lika stor produktion av organiskt material,
och denitrifikationen blir inte lika effektiv, trots att undervattensvegetation oftast är lättare för
bakterierna att bryta ner (Kallner 2006). Nedbrytningen bidrar till att göra miljön syrefri, vilket är en
förutsättning för att nitratet ska omvandlas till kvävgas (Thiere 2009) och denitrifikationen ska fungera
som bäst.

Våtmarken är också ett viktigt habitat för många växter och djur. Flora och fauna skapar tillsammans
med abiotiska (icke levande) faktorer viktiga ekosystem, vars tjänster kan få enorm nytta i framtiden.
Myrmarker och sötvattenstränder fungerar som livsmiljö till 536 av Sveriges rödlistade arter
(Naturvårdsverket 2007). Den stora minskningen av våtmarker genom mänsklig påverkan har gjort att,
oavsett kvalitet på våtmark, varje ny sådan ett tillskott för den biologiska mångfalden i landskapet
(Naturvårdsverket 2004).

3.1.1 Anlagda våtmarker för kväveretention
Anläggning av våtmarker är billigt i jämförelse med många andra åtgärder (Thiere och Weisner 2010).
En viktig grundregel vid anläggning av våtmark är att huvudsyftet för våtmarken är klart redan från
början. Eftersom våtmarker kan ha många olika utseenden har de också olika funktioner.

För att identifiera potentiella områden och objekt bör fallhöjd för vatten och vattenflöde undersökas.
Hur storleken på våtmarken bör vara beror, vid diffusa utsläpp, på avrinningsområdets storlek
(Lagerkvist 2004) detta för att kunna samla upp så mycket av kvävet som möjligt. Inlopp och utlopp
skall ligga så långt ifrån varandra som möjligt för att skapa lång uppehållstid för vattnet i våtmarken.
Öar kan byggas och placeras för att stoppa upp vattnet ytterligare, samt sprida ut det i våtmarken
(Feuerbach och Strand 2010).
Vattendjupet bör vara mellan 0,7 - 1,5 m i större delen av våtmarken, vilket är gynnsamt för etablering
av vegetation (Feuerbach och Strand 2010).

En ökad vegetation ger utrymme för fler denitrifikationsbakterier. I våtmarker som utvecklas fritt är
vegetationsbiomassan ofta mindre än i våtmarker där plantering skett. Kväveretentionen är därför inte
lika påtaglig i fritt utvecklade våtmarker (Thiere 2009). Därför kan inplantering vara en bra lösning när
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våtmarker anläggs med kväveretentionssyfte (Thiere 2009). Övervattensväxter, d.v.s. växter som lever i
vatten men har en stor del av sin biomassa ovanför vattenytan, t.ex. vass, bredkaveldun och jättegröe har
ett större kväveupptag än undervattenväxter. Vid anläggning av våtmark talas det framför allt om
bredkaveldun och jättegröe. Dessa växter kan därför vara att föredra vid inplantering. Allt för tät
vegetation kan dock leda till kanalbildning i vegetationen, och det i sin tur leder till minskad
kväveretention (Weisner och Strand 2008). Fritt utvecklade våtmarker har dock ofta högre diversitet än
planterade våtmarker. Detta kan vara viktigt för att försäkra funktionen i framtiden, då eventuella
förändringar kan ändra förutsättningarna för vegetationen (Thiere 2009).

Våtmarkens vall bör vara flack, dels för att kunna utvidgas vid stora vattenflöden, men också för att
underlätta vid skötsel. Jordarten i området kan påverka hur våtmarken bör utformas, lerblandad jord är
bra för stabila och täta vallar (Laurell 2004).
Restaurering av historiska våtmarker kräver oftast mindre insatser, då landskapets naturliga
förutsättningar med sänkor och närhet till vatten minskar både arbete och utgifter. Där en våtmark
tidigare har legat kan det fortfarande finnas kvar en fröbank som gynnar återväxten, samt nära tillgång
på andra viktiga livsmiljöer för växter och djur (Mattsson 2008).

Andra viktiga aspekter att ta hänsyn till är vilka intressekonflikter som kan uppkomma vid förändrad
markanvändning t.ex. om våtmarken placeras i vägen för rationellt åkerbruk eller fiskeintressen. En
grundläggande förutsättning för anläggning av våtmark är att det görs på frivillig basis av markägaren.
Det är därför viktigt att ha delaktiga markägare och brukare genom hela processen (Naturvårdsverket
2009).
Anläggning av våtmarker berörs av ett flertal av Sveriges miljömål, bland annat “Ingen övergödning”,
“Ett rikt växt och djurliv” och “Hav i balans”. Våtmarkerna har även sedan 1999 fått ett eget nationellt
miljömål; “Myllrande våtmarker”. Vetskapen om våtmarkers viktiga ekosystemfunktioner har gjort att
intresset för restaurering ökat, arbetet med att skydda och återskapa våtmarker går dock långsamt, och
om miljömålet “Myllrande våtmarker” skall uppnås till år 2020 krävs förstärkta insatser
(Naturvårdsverket 2011a). För att målet i Dalarna ska uppnås bedriver Länsstyrelsen Dalarna
“Våtmarksprojektet” som skall motivera fler markägare att anlägga våtmarker. Projektets tyngdpunkt
ligger på områden i sydöstra delen av länet, eftersom här finns vattendrag i anslutning till Dalälven, som
i större grad påverkar näringsbelastningen (Jons 2011).
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3.2 Spridning och kolonisation
Den avgörande processen för bildandet av nya populationer av naturligt förekommande arter är
spridning. Spridning skapar möjlighet för arter att lämna en försämrad miljö, minska konkurrens,
kolonisera nya områden och öka sin geografiska utbredning. Spridning är också en nödvändig
förutsättning till att växtsamhällen skall kunna ändras i sin artsammansättning, vilket gör att den
biologiska diversiteten ökar. Spridning innebär däremot risker som hög dödlighet och att hamna i
olämplig miljö. För att spridningen skall ha någon varaktig ekologisk effekt måste den leda till
kolonisering och etablering av individer i tomma habitat. Vid en anläggning av en våtmark spelar den
nuvarande utbredningen av arter stor roll. Vilka arter som etableras sker i samspel med miljön i den nya
våtmarken och tillgången på potentiella arter som kan spridas in från närliggande populationer
(Edenhamn et al. 1999). Vid gynnsamma förhållanden och god tillgång på lediga platser kan spridning
av växter gå relativt fort. Kärlväxter sprider sig genom att frön eller växtdelar faller till marken eller
transporteras av olika spridningsfaktorer som; vind, vatten, fordon eller djur (Edenhamn et al. 1999).
Frön kan även spridas genom att de skjuts iväg en bit från moderplantan. Plantor kan också spridas
genom att delar av växter, t.ex. grenar, rotslår. Växterna i det sistnämnda fallet skapar på så vis exakta
kopior eller kloner av moderplantan. Eftersom artpoolen i närområdet är den viktigaste källan för
invandring, är det viktigt att veta om arterna i området har egenskaper som underlättar eller försvårar
spridning och etablering.

3.2.1 Spridningsfaktorer
Spridning med djur sker antingen genom att frön äts av djur och sedan sprids med djurspilling eller att
djur medvetet eller omedvetet transporterar och gömmer frön, som sedan glöms bort och får chans att
gro. Många frön är direkt anpassade till djurspridning, men även frön utan uppenbara anpassningar
sprids med djur. Spridning med djur är ett effektivt spridningsätt där t.ex. fåglar och myror är några av
djuren som bidrar till fröspridning. Avstånden de kan transporteras hänger på hur långt värddjuret färdas
(Edenhamn et al. 1999). Vindspridda arter har oftast många små frön, som snabbt kan kolonisera
områden där störning nyligen skett. Vindspridning medför ofta långa spridningsavstånd i öppna habitat.
Fröväxter har vanligtvis en spridningsbegränsning från 10 - 100 m, där spridningsavståndet är beroende
av utgångshöjden (Edenhamn et al. 1999). Vissa frön transporteras med vatten, och har utvecklat olika
grader av flytförmåga eller faktorer som gör sjunkandet långsammare. Detta gör att de kan transporteras
längre sträckor med vattenströmmar. Alla frön och växtdelar kan tillfälligt spridas med regnvatten och
rännilar utan att de är speciellt anpassade för vattenspridning (Edenhamn et al. 1999). Fröna och
växtdelarna fastnar sedan i lugnvatten eller vid hinder av olika slag där de sedan kan slå rot och
kolonisera.
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4. Resultat
4.1 Krommetsbo

Figur 2 översiktskarta på Krommetsbo ”© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0097”

Gynnsamma förhållanden till anläggning av en våtmark finns där Garpenbergsån rinner förbi
Krommetsbo. I de övre delarna av systemet finns hinder för anläggning av våtmarker i form av
bebyggelse och ogynnsamma höjdförhållanden.
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Nedanför Åsgarn finns, topografiskt sett, ytterligare ett potentiellt område. Området nedanför Åsgarn
har nära bebyggelse på låg höjd och ägs av flera markägare, vilket troligen skulle försvåra en
våtmarksanläggning. Eftersom området ligger nedanför Åsgarn, och därför inte kan påverka
kvävetillståndet i sjön, är det sämre ur kväveretentionssynpunkt, trots att det skulle bli något längre än
det utvalda området vid Krommetsbo.

Figur 3 visar området nedanför Åsgarn utformningen visas med röd markering

Höjdförhållandena i Krommetsbo ger möjligheter att skapa en avlång våtmark med en yta på ca 0,17
km2. Avrinningsområdet har här en storlek på 69 km2. Medelflödet under året som rinner till våtmarken
är 66452 m3/dygn. Garpenbergsån har utefter denna sträcka rätats ut vid 1800-talets mitt och ser nu mer
ut som ett dike med branta kanter.

17

En historisk karta över Garpenbergsån visar de
dåtida planerna för uträtningen, och hur den
naturliga meandrande åfåran vid Krommetsbo såg
ut på 1800-talet. Vid Krommetsbo gränsas ån av
jordbruk och gammal odlingsmark som planterats
med björk och granskog. En väg leder fram till
inloppet vilket underlättar skötsel av våtmarken.
Jordarten inom det valda området består av
kärrtorv, vilken både uppströms och nedströms
omges av glacial lera, en bit uppströms finns två
små områden med ler-silt samt ett litet område
med postglacial sand (© Sveriges geologiska
undersökning). Ler-silten är en finkorning jordart
som har en benägenhet att lätt eroderas, likaså den
postglaciala sanden och till viss del även den
glaciala leran. Det kan därför vara nödvändigt att
vidareundersöka erosionsrisken vid ett förändrat
vattenflöde. Mitt i den tänkta våtmarken finns ett
kulturminne, en slagghög, som är skadad sedan
tidigare verksamheter. Markägaren till området bor i bygden och ställer sig positiv till anläggning av
våtmark. Detta underlättar processen och skapar förankring i bygden.
Figur 4 Karta från 1860 visar den ursprungliga åsträckan med markering på
uträtningen där utgrävning påbörjats
”© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0097”
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4.1.1 Höjning av vattennivå
Vattendjupet varierar för nuvarande mellan 0,5 - 1 m. En höjning av vattennivån vid Krommetsbo
skapar en avlång våtmark med en medellängd på 650 m och medelbredd på ca 300 m, ett område på ca
17 ha med eventuella skiftningar beroende på årstid. Enligt Världsnaturfonden skulle våtmarken klassas
som mycket liten (Andersson 2009). Däremot skulle den i jämförelse med andra anlagda våtmarker i
Dalarna (vars storlekar ligger på max 3 ha (Jons 2011)) ses som en stor våtmark. Då en våtmark
vanligtvis reducerar 200 - 500 kg kväve/ha och år, motsvarar detta i en framtida våtmark i Krommetsbo
en reducering på mellan 3400 - 8500 kg kväve/år. Med en transport på 19 ton kväve/år ligger
kvävereduceringen i våtmarken på 17 - 44%.
Vid ett medeldjup i våtmarken på 1 m, skapas en vattenvolym på 195000 m3, i förhållande till flödet
som tillförs våtmarken som är 66452 m3/dygn, blir den teoretiska genomrinningstiden i våtmarken 2.9
dygn, vilket ligger över rekommendationerna på minst 2 dygn. Den realistiska genomrinningstiden blir
dock oftast lite kortare, då kanalbildningar i våtmarken leder till att vattnet transporteras fortare (Thiere
2009). Detta kan motverkas genom strategiskt utplacerade öar i våtmarken som sprider ut vattnet.

Kanterna till våtmarken blir flacka och våtmarken får utrymme att expandera vid höga flöden. Det finns
en gård i närheten av våtmarken, den ligger på en högre höjd, och påverkas därför inte nämnvärt av
anläggningen. Risken att gården skall översvämmas vid höga flöden är liten.

Figur 5 Visar vilken utformning våtmarken får av vattenhöjning.”© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0097”
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4.2 Artpool
Delar av det tänkta området klassas enligt skogsstyrelsen som sumpskog, resten är odlingsmark.
Inventeringen visar ett fältskikt bestående av högört, gran och björk är de vanligaste träslagen.
Vattenfåran gränsas mestadels av skogssäv. Vegetationen upp- och nedströms den tänkta våtmarken
liknar den vid Krommetsboområdet. Totalt inventeras 51 arter, varav 46 kan artbestämmas. Drygt
hälften av dessa arter gynnas av fuktig mark, varav 9 växer helt eller mestadels i vatten. Vegetationen i
själva åsträckan är ytterst sparsam med växter som hästsvans, sommarlånke, trubbnate och näckros.

4.2.1 Hydrofila växter
Fokus ligger på strandväxter/övervattensväxter och vattenväxter, eftersom de är av störst intresse för
våtmarken. Av de inventerade arterna är 8 extra intressanta för en anläggning av våtmark i området;
vass, skogssäv, mannagräs, näckros, igelknopp, grenrör, vasstarr och sommarlånke.

Tabell 1 visar övervattensväxternas spridningsfaktorer samt ellenbergvärde för kväve

20

Tabell 2 visar undervattensväxternas spridningsfaktorer samt ellenbergvärde för kväve

Arterna kommer att spridas via vind, vatten och djur. Flera av dessa arter har även ett snabbväxande
rhizom, d.v.s. en krypande jordstam och underjordiska utlöpare, vilket gör att de fort kan spridas och
etablera stora områden. Hur växterna gynnas av kväve varierar från ellenbergvärde 3 - 7 på en 9 gradig
skala.
Vid fri utveckling av våtmarken kan antas att de vindspridda växterna först koloniserar området. De
vindspridda arterna är vass, sälg, grenrör och tuvtåtel. Väl etablerade i våtmarken sprider sig vass och
grenrör via rhizomer och kommer kunna bilda stora bestånd. Vassens relativt höga ellenbergvärde 6,
indikerar att vassen kommer ha övertaget vid etablering i våtmarken. Då vassen är en övervattensväxt,
är den gynnsam för kväveretentionen både genom denitrifikation och genom upptag i biomassan.
Grenrör har ellenbergvärde 5 och kan ha en viss inverkan på våtmarken. Grenrör kan bilda stora
bestånd, men växer endast på land (Anderberg 2004), vilket gör att den inte kommer ha någon effekt på
denitrifikationen. Tuvtåtel bildar täta tuvor och har ett lägre ellenbergvärde 4. Liksom grenrör växer
tuvtåtel endast på land och kommer därför inte få någon märkbar inverkan på våtmarken. Sälgen har det
högsta ellenbergvärdet 7, och är en snabbväxande busk- eller trädformad art, som kan bli upp till 10
meter hög (Anderberg 2004). Sälgen kan ta upp kväve genom tillväxt. Däremot är det vid skötsel av
våtmarken en nackdel om buskar och träd hindrar framkomligheten. Av de vattenspridda växterna är
igelknopp och kärrsilja mest intressanta för våtmarken. Dessa kan komma att tillföras våtmarken relativt
fort uppströms ifrån. Igelknopp är en undervattensväx, som är lätt för denitrifikationsbakterierna att
bryta ner. Den producerar dock inte tillräckligt med organiskt material för att kväveretentionen ska bli
effektiv. Däremot indikerar igelknoppens relativt höga ellenbergvärde, 6 att den troligtvis kommer att
trivas bra i det nya habitatet. Av de djurspridda arterna är näckros och mannagräs av störst intresse, då
deras ellenbergvärde är 6. Mannagräs är en övervattensväxt, och den kan bilda mycket biomassa. Detta
är två faktorer som är gynnsamma för kväveretentionen. Skogssäv är den nuvarande dominerande arten.
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Skogssäv växer oftast i stora bestånd på grund av dess krypande jordstam och underjordiska utlöpare.
Skogssäv har ett ellenbergvärde 6, och växer på fuktig och näringsrik mark som t.ex. stränder. Skogssäv
kan ta upp kväve genom tillväxt, men förväntas inte ha någon stor funktion för denitrifikationen, då den
inte växer i vattnet. Spridningsmetod och spridningsfaktor för sommarlånke saknas. Däremot har
sommarlånke ett högt ellenbergvärde 7, och antas trivas bra i det nya habitatet. Sommarlånke är dock en
undervattensväxt, och har därför ingen stor effekt på kväveretentionen. Övriga arter antas inte enskilt ha
någon större effekt på kväveretentionen i våtmarken, men kan däremot bidra till en större artdiversitet
och därmed en mer störningstålig våtmark.
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5. Diskussion
5.1 Placering
Krommetsbo är det område av de som undersökts, som passar bäst som våtmarkslokal i Forsåsystemet.
Dels för att kvävehalterna är som störst i Garpenbergsån och att det ligger i en svacka i landskapet.
Svackan gör att det redan finns naturliga vallar som är flacka, och våtmarken får utrymme att expandera
vid ökat vattenflöde. Markägarens positiva inställning till våtmarken är en enorm fördel då det minskar
risken för intressekonflikter.

Då gruvans verksamhet pågår hela året, kommer kväve tillföras våtmarken året om. Det gör att kväve
tillförs även på somrarna, när kväveretentionen är som högst. Att det är en uträtad åsträcka som inte
följer sin naturliga gång gör läget än mer intressant. Det kan finnas en gömd fröbank med hydrofila arter
som ligger och väntar på nya förhållanden. Många arters frön kan överleva flera årtionden och till och
med sekler i jorden (Nyström et al 2006). Därför skulle fröbanken kunna ha stort inflytande på
vegetationen vid en förändring av miljön.

Förhållandevis till våtmarkens storlek, är avrinningsområdet något stort. Rekommenderade siffror
bygger dock på utsläpp från diffusa källor, och i detta fall handlar det om stora mängder från en
punktkälla. Detta gör att siffrorna inte blir lika relevanta. Den avlånga utformningen på våtmarken gör
att genomrinningstiden uppnår rekommenderade siffror. En ö kan strategiskt placeras vid inloppet för att
fördela vattnet, och om det är möjligt, kan kulturminnet som ligger mitt i det planerade området sparas
som en ö. Det krävs dock ytterligare undersökningar om slagghögen kan orsaka ytterligare utsläpp av
kväve och andra ämnen om den kommer i kontakt med vatten.

Det bästa önskvärda läget för våtmark, på grund av de högsta kvävehalterna, hade legat innan inloppet
av Gruvsjön. Det är dock inte möjligt med de premisser som finns. På grund av detta kommer inte de
vattendragen, som till störst del påverkas av kväve från Garpenberg, att hjälpas av den föreslagna
våtmarken i Krommetsbo. Syretäringen i Gruvsjön kommer fortfarande vara ett problem och
Ryllshyttebäckens ammoniakbildning likaså. Det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att minska
kväveläckaget. Stefan Weisner, Professor i biologi, föreslår att (samtal 2011) två mindre
rotzonsanläggningar skulle kunna placeras i anslutning till gruvan. Den totala reningseffekten kan då bli
högre och störningar i systemet lägre. Krommetsbo våtmark kommer kunna minska
produktionsökningen och syretäring i Åsgarn, och de nedre delarna av systemet då den framför allt
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minskar tillförseln under vissa veckor på sommaren.

Vid liknande våtmarksprojekt handlar kväveutsläppen antingen om reningsverkens eller också
jordbrukets inverkan på vattendragen. Skåne är det län som har mest forskning kring våtmarker som
kväverenare. Jordbruksläckage av kväve sker med diffusa utsläpp och blir därför svåra att jämföra med
läckaget vid Garpenbergs gruva som till största del sker via punktutsläpp. Reningsverken sker via
punktutsläpp. Dock tillförs 10 – 15 gånger högre kvävehalter till våtmarker vid både reningsverk och
Skånes jordbruksmarker än vad som tillförs i Forsåsystemet. På grund av skillnaderna i
grundförutsättningarna för våtmarkerna, blir det svårt att jämföra de olika våtmarkernas potential att
avskilja kvävet från de akvatiska systemen. Vid våtmarksetablering i kärrtorvmarken vid Krommetsbo,
kommer det finnas risk för att basnivån uppströms förändras. Detta kan leda till ökad erosion av de
lätteroderade jordarterna ler-silt och postglacial sand, samt en förändrad meandring av Garpenbergsån.
En ökad erodering antas ha negativa effekter på våtmarken då det eroderade sedimenten transporteras
till våtmarken, där det antas sedimentera av den minskade strömhastigheten. Detta leder i sin tur att
våtmarken fylls igen och därefter växer igen.

5.2 Växtlighet
Den nuvarande åsträckans sparsamma växtlighet kan bero på vattenhastigheten. Det finns väldigt få
lugna partier där spridda växtdelar eller frön kan slå rot. Vass och mannagräs som är övervattensväxter
och ofta växer i vatten, växer här endast på land nära vattendraget. Det kan vara en effekt av det snabba
vattenflödet. Vid en anläggning av våtmark skapas lugna partier när vattnet stannas upp, vilket ger
hydrofila växter bättre möjlighet att etablera sig. Det finns flera möjligheter för arterna att etableras i
våtmarken, då spridningsmetoderna och spridningsfaktorerna varierar både mellan arter och inom de
olika arterna. En oro som kan uppstå när det anläggs våtmarken är risken för invasion av myggor, de
myggor som trivs i större våtmarker är dock inte stickmyggor utan oftast fjädermyggor som för
människan är helt harmlösa (Strand 2011c). Stickmyggor trivs snarare i grunda pölar och regntunnor det
vill säga mycket små vattensamlingar som är fiskfria (Strand 2011c).

Våtmarken i Krommetsbo skapar bra förutsättningar för kväveretention med en kombination av
framförallt arterna; skogssäv, vass, mannagräs, näckros, sommarlånke och igelknopp. Det blir en
blandning av över- och undervattensväxter, som gynnas av höga kvävehalter. Vass och mannagräs är
dock mest av intresse då de är övervattensväxter. För att få snabbare verkan, kan det vara en god idé att
plantera in andra övervattensväxter. Finns det önskemål att skapa en våtmark med hög artdiversitet, kan
det vara bra att plantera in vass och mannagräs, eftersom dessa arter redan finns i området. Jättegröe och
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bredkaveldun är annars är bättre för kväveretention (Kallner 2006). Dessa kan dock komma att
konkurrera ut de andra arterna, och bilda så stora mängder organiskt material, att kanalbildning blir
påtaglig och kväveretentionen försämras. För att optimera kväveretentionen och förhindra igenväxning
av våtmarken krävs skötsel. Under vinterhalvåret skulle vassen kunna skördas och användas till föda åt
boskap, som gödsel på åkrarna eller varför inte användas som råvara vid kartongtillverkningen i Fors.

5.3 Samhället tjänar på miljöarbete
Då människans verksamheter fortsätter tillföra kväve i naturen, behövs funktioner som tar hand om det.
Så länge vi har ekosystemtjänster som kan tillgodose våra behov, bör vi återställa vattendragen. För att
minska riskerna för vad den utökade gruvverksamheten kan få för inverkan på nedliggande vattendrag,
är en förändring (genom våtmark) av det nuvarande diket vid Krommetsbo nödvändig. Många av
förändringarna från områdets stora produktionstid, som än gång gynnade samhällsutvecklingen i
bygden, har inte längre någon funktion. Efter att människan insett nyttan och behovet av
ekosystemtjänster, väntar nu den stora utmaningen, att återställa naturen. Med hjälp av våtmarker kan
detta göras på ett kostnadseffektivt sätt, då våtmarker är multifunktionella. Däremot kan det vara
ekonomiskt negativt ur markägarens perspektiv då denne vid anläggning av våtmark inte längre kan
bruka marken genom jord- eller skogsbruk.

Området som biosfärområde kan använda Krommetsbovåtmark som ett pilotprojekt till utbildning och
forskning, och studera dess kapacitet som reningsverk. Våtmarker är komplexa system med många
faktorer som styr kväveretentionen, bland annat skiftande växtperioder i Sverige. Det gör att
våtmarkerna har olika möjlighet att fånga kvävet, beroende på var de ligger i Sverige. Dalarna har
kommit långt för att uppnå miljömålet “Myllrande våtmarker”, däremot finns ingen våtmark som har
kväveretention som huvudsyfte. Detta gör att kunskapen om hur våtmarker i Dalarna kan fungera för
kväveretention, är bristfällig. Eftersom vilken våtmark som helst, oavsett syfte, skulle gynna den
biologiska mångfalden, kan det vara intressant att ha ett annat huvudsyfte, och därefter kan biologisk
mångfald och rekreationsområden komma som bonus, och förgylla området ytterligare. Forsåsystemet
har goda möjligheter att hitta hållbara lösningar för framtiden. Krommetsbo våtmark är ett gott exempel
på hur samhället kan tjäna på miljöarbete. Med en anläggning av våtmark i Krommetsbo, kan området
vara med och förbättra möjligheterna för framtida generationers levnadsstandard genom tillgång till rent
vatten. Naturvårdsverket gick nyligen ut med 100 goda exempel på hur miljöarbete kan gynna
samhället, som tips till kommuner och andra aktörer som behöver inspiration (Naturvårdsverket 2011b).
Med allt från energieffektivisering och dagvattendammar till biogas. Av dessa 100, handlade 7 exempel

25

om anläggning av våtmarker, en ganska hög siffra, med tanke på hur många exempel som fanns. Det
tyder på att det är ett säkert kort att satsa på en anläggning av våtmark.
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