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Sammanfattning 
Ett av de effektivaste sätten att rena vatten från näringsämnen framför allt kväve men även 
fosfor är att anlägga våtmarker.  Denna förstudie syftar till att ta reda på vad sedimenten 
som sedimenterar vid inloppet till våtmarken innehåller i en anlagd våtmark i jordbruks-
landskapet med stor tillrinning ifrån åkermark. 
 
Sedimenten från undersökta våtmarkerna med avseende på halten växttillgänglig näring 
kan jämföras med en genomsnittlig svensk åkerjord. Sedimentets värde som 
växtnäringsresurs är därmed relativt litet.  
 
Sedimentplattor placerades ut vid inloppen till fyra våtmarker. Plattorna låg i våtmarkerna 
under 12 månader (sept -07 till sept-08) Sedimenten analyserades. Sedimenttillväxten 
varierade mellan 2,1 mm till 8,6 mm  vilket är en relativt liten tillväxt, förutom en av 
sedimentplattorna på Logården som hade en tillväxt på 7 cm.   
 
Det är omöjligt i de undersökta våtmarkerna att veta var och på hur stor yta 
sedimentationen har ägt rum. Braskerud (2001) visar att sedimentationen är störst närmast 
inloppen och att över 50 % av sedimenten hamnar på 30 % av våtmarksytan. Beräkning av 
de växttillgängliga halterna i sedimenten till kg per ha våtmarksyta och år ger tillgängligt 
fosfor på 2 till 18 kg/ha år och kalium på 4,5 till 57 kg/ha år (Logården sedimentplatta 
med 7 cm tillväxt motsvarar 48 kg fosfor/ha år och 99 kg/ha år kalium).   
 
Det finns få svenska uppgifter på hur mycket kväve och fosfor som fastläggs i våtmarker 
med stor andel åkermark i tillrinningsområdet. Ackumulering av mängden totalkväve i 
sedimenten var 36 – 500 kg/ha år, för totalfosfor 11  - 1055 kg/ha år samt för kalium 
mellan 56 – 1760 kg/ha år.  
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Metallhalterna i våtmarkssedimenten förutom zink kan i stort jämföras med innehållet av 
tungmetaller i en genomsnittlig svensk åkermark. Tungmetallhalterna ligger långt under 
satta gränsvärden som finns för spridning av slam. 

Inledning 
Lantbruket har idag stora krav från samhället att utveckla hållbara system för jordbruks-
produktion. Nya odlingsmarker har sedan 150 år skapats genom utdikning av våta marker 
och sjösänkning.  I många jordbruksområden har över 90 % av de våta markerna 
försvunnit.  Om vi kunde se Sveriges jordbruksmark under markytan skulle vi snart 
upptäcka ”rörläggning” av större och mindre dimension som en väv. Genom denna ” 
rörläggning” som består av dränering, kulvertering av diken samt rätade åar och bäckar får 
vattnet som innehåller  kväve, fosfor, andra näringsämnen och föroreningar en snabb väg 
från åkermarken ut i våra sjöar och hav. Ett av de effektivaste sätten att reducera 
växtnäringstransporter till Östersjön och Västerhavet är enligt Sonesten et al (2004) att 
anlägga våtmarker i odlingslandskapet. Våtmarker bidrar till att rena vatten från de 
övergödande näringsämnena kväve och fosfor. Reningskapaciteten varierar mellan olika 
våtmarker och beror till stor på näringsbelastningen dvs. halterna av näringsämnen i 
inkommande vatten och vattenflödets storlek. Sedan 1990 har statliga stöd erbjudits för att 
återskapa våtmarker i odlingslandskapet.  Det finns även ett skötselstöd för våtmarker i 
jordbrukslandskapet sedan 2000 upp till 20 år efter anläggningsåret. Enligt miljö-
kvalitetsmålet, Myllrande våtmarker skall minst 12 000 hektar våtmarker anläggas eller 
återställas i odlingslandskapet mellan år 2000 och 2010 . Våtmarker fungerar även som 
vattenmagasin som utjämnar vattenflöden samt kan bidra till att öka den biologiska 
mångfalden. 

Våtmarkens funktion 
Våtmarken har tre huvudsakliga funktioner för att minska de negativa effekterna av den 
växtnäring som utlakas från jordbruksmark.  

1. Omvandling av nitrat till kvävgas, denitrifikation 
2. Upptag av växtnäring i våtmarken genom växter. 
3. Fastlägger näring i sediment 

Omvandling av nitrat till kvävgas, denitrifikation 

Denitrifikation sker av bakterier, som finns på växterna i vattnet i en s.k biofilm samt av 
bakterier i våtmarkens sediment. Bakterierna använder i frånvaro av syre nitrat för att 
andas och omvandlar nitrat till kvävgas. Den kvävgas som bildas löser sig i vattnet och 
försvinner upp i atmosfären. Bakterierna behöver tillgång till nedbrytbart organiskt 
material för att kunna omvandla kvävet.  I odlingslandskapets våtmarker är denitrifikation 
den viktigaste reningsprocessen eftersom ca 85-95 procent av det kväve som kommer från 
jordbruksmark består av nitrat. Den biologiska denitrifikation sker av fakultativa anaeroba 
bakterier enligt följande:  
   
5 CH6O + 4 NO3-  »   5 CO2 + 3 H2O + 2 N2  + 4 OH-

 

   
Vid ofullständig denitrifikation reduceras inte kvävet helt och blir kvävgas utan istället 
kan slutprodukten bli nitrit eller lustgas. En ofullständig denitrifikation kan förekomma då 
pH- värdet är lågt (pH 4-5), om temperaturen är låg och om miljön innehåller mycket låga 
halter av syre (Tonderski et. al.2002) 
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Upptag av växtnäring i våtmarken genom vattenväxter. 

Växternas upptag av näringsämnen binder kväve och fosfor under vegetationsperioden. En 
stor del av näringen återförs till vattnet när växterna vissnar ned på hösten. Vid 
regelbunden skörd kan dock växternas upptag få en stor betydelse, framför allt för 
fosforavskiljningen. Vattenväxterna ökar den tillgängliga ytan för denitrifikation samt att 
de är en viktig kolkälla för bakterierna. Vattenvegetation minskar vattnets flödeshastighet 
vilket leder till ökad sedimentation. 

Fastlägger näring i sediment 

Sedimentation sker från växtdelar som produceras i våtmarken samt från partiklar som 
transporteras till våtmarken från tillrinningsområdet. Dessa partiklar sjunker till botten när 
vattenhastigheten minskar efter inloppet i våtmarken. Sedimentationshastigheten beror på 
partiklarnas storlek och densitet. Mycket små, sk kolloidala partiklar kräver lång tid för 
sedimentation  (Ulén, 2002), medan grövre partiklar sjunker till botten snabbt. 
Vattenhastigheten spelar en avgörande roll för hur mycket som sedimenterar och 
resuspenderas. Vid sedimentation hamnar växtnäringsämnen i sedimentet.  Fosfor har den 
största benägenheten att absorberas eller bindas till mineralkomplex, vilket ger en varaktig 
fastläggning. Enligt Braskerud (2001) sedimenterar 21-44 % av ingående fosfor och 3-15 
% av kvävet.  Jordarten i tillrinningsområdet är avgörande för mängden fosfor som kan 
sedimentera (Ulén, 2002).   

Bakgrund 
Anläggning av våtmarker nämns som en av flera åtgärder för att minska utsläppen av 
kväve och fosfor till våra sjöar och hav. Drygt 7000 våtmarker ha anlagts sedan 1996 och 
fram tills idag. De flesta våtmarker i jordbrukslandskapet har anlagt för att fånga nitrat och 
omvandla det till kvävgas. Studier visar även på att de minskar transporten av fosfor 
( Andersson et al 2006)  
Sedimentation kan ha stor betydelse för näringsreningen i en våtmark framför allt vad 
gäller fosfor. (Braskerud 2001). Till skillnad från denitrifikationen där kvävet försvinner 
upp i atmosfären, stannar fosforn kvar i våtmarken. Det försvinner bara från vattnet genom 
sedimentationen eller resuspension. För att få en bestående rening av fosfor genom 
sedimentation, anser man att det är nödvändigt med att gräva upp sedimentet när 
sedimentlagret har blivit så djupt att det påverkar sedimentationen.  Hur snabbt det kan 
byggas på sedimentlager beror på hur stor och djup våtmarken är från början och hur 
mycket partiklar som kommer med vattnet. Braskerud (2001) anger att det tar 10-30 år 
innan skötselbehovet är aktuellt. Kunskapen om hur mycket sediment som bildas och hur 
det skall användas är litet.  Sedimenttillväxten i två våtmarker, 6 och 8 år gamla i västra 
Skåne har uppmätts till 5 respektive 4 cm/år ( Davidsson 2003) Sedimenttillväxten är 
dessutom olika stor i olika delar av en våtmark.  Finns det djuphålor fylls de snabbare upp. 
Ofta avsätts material som transporteras in via tillrinningen i närheten av inloppet. 
(Davidsson 2003) 

Syfte och mål 
Denna förstudie syftar till att ta reda på vad sedimenten innehåller samt svara på följande 
frågor; Kan sedimenten betraktas som en växtnäringskälla? Vilka är riskerna med 
sedimenten? Är förekomsten av tungmetaller stor? Vad skall beaktas vid val av hantering? 
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Metod 
Fyra våtmarker i jordbrukslandskapet valdes ut tillsammans med Fredrik Fredriksson, 
Länsstyrelsen Borås se, Tabell 1. Våtmarkerna valdes utifrån att de har tillrinning ifrån en 
stor andel åkermark med intensiv växtodling.  Samtliga våtmarker ligger i 
produktionsområde för Götalands norra slättbygd se figur 1.  
 

 
Figur 1. Produktionsområden enligt SCBs indelning  
 
 
Tabell 1.  Valda våtmarker 
Våtmark Typ av våtmark Anläggning 

år 
Storlek 
våtmarksyta 

Tillrinning 
område 

Jordart i 
tillrinnings-
området 
 

Medeldjup 

Naum 1 
 
Sidodamm 

Sidodamm till 
Getån 
Tar in vatten vid 
medelhögflöden 

2002 Ca 1 ha 4 000 ha varav  
80 % åker 15% 
skog  
5%mossar 

Blandade 
Jordarter 
mycket lera 
men även mo 
och mjäla  

Långsluttand
e 
Medeldjup 
på ca 2,5 m 

Naum 2 Våtmark i 
tidigare 
åkermark 

2002 0,4 ha 40 ha åkermark Mo, mjäla 1,40 

Hulegården Våtmark i 
tidigare 
åkermark 

2004 0,3 ha 10 ha åkermark Blandjord 
Mo, mjäla, 
ler 

1  

Logården Våtmark genom 
att ta bort 
kulvertering av 
Logårdsbäcken i 
befintlig 
åkermark 

2003 2,2 ha  Ca 1700 ha 
varav 
51 % åker 
43% skog 
6% övr mark 

Blandjord 
med stort 
inslag av lera 

1,25 

 
 
Faktaruta 
 

 
 

Tillrinningsområdet är det markområde vars nederbörd avrinner till en viss 
punkt i ett vattendrag.  För en våtmark är ett tillrinningsområde det område som har en 
marklutning och beskaffenhet att ytvatten, dräneringsvatten och dagvatten rinner till 
den tänkta våtmarken. 

Produktionsområde SCB 
 Gns Götalands norra 

slättbygder 
 
Typområde 

 17 Västra Götaland (O17) 
 18 Västra Götaland (O18) 
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Våtmarkernas placering i närområdet har markerats med blå prickar på utdrag från Gröna 
kartan Lantmäteriet, Kartex ( 1:20 000), se kartbild 1-3 
 
Kartbild, Naum 1 och Naum 2  
 

 
 
Kartbild, Hulegården 
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Kartbild, Logården 

 
 
I våtmarkerna placerades sedimentplattor i närheten av inloppet. Sedimentplattorna 
konstruerades av provtagningsbackar med påskruvade järnstag för att de inte skulle flyta upp 
till ytan utan kunna ligga på botten se bild 1. Sedimentplatta. Backarna försågs även med 
kraftiga snören i varje hörn för att möjliggjorda upptagning samt för att kunna lokalisera 
placering se bild 2 och bild 3. Backens yttermått är 40 x 60 cm bild 1. Sedimentplatta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1.Sedimentplatta  Bild 2. Utläggning av sedimentplatta vid Naum 
Bild 3. Förankring av sedimentplattorna för att kunna lokalisera dem vid upptagning 

 
I varje våtmark lades det ut tre 
sedimentplattor på botten i närheten av 
inloppet.  Det som avgjorde placeringen var 
att det inte skulle vara djupare än 1,5 meter. 
Sedimentplattorna lades ut i mitten av 
september 2007 ( 25-26/9-07).  
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Upptagning av sedimentplattorna efter 12 månader ( 17-18/9-08).  Sediment och vatten som 
fanns på plattorna hälldes försiktigt upp i hinkar. Se bild.4, 5, 6  Därefter fick de stå ytterligare 
en vecka i hinkarna och sedimentera för att överskottsvattnet skulle kunna hällas bort genom  
hävert.  Sedimenten skickades till ackrediterat laboratorium för analys.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4 sedimentplatta  
efter 12 månader, Naum  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 5.Sedimentplatta efter 12 månader Logården        Bild 6.Lerklumpar i sedimentplatta, 
Logården 
 
Sedimentproverna analyserades för att kunna kvantifiera både växtnäringsämnen, metaller 
och kemiska egenskaper som påverkar sedimentets kvalitet se tabell 2. Analyser 
Tabell 2 Analyser 
Analys Metod 
Torrsubstans SS-EN 12880 
pH-värde (vatten) SS-EN 12176 
Kol C ASTM D5373 
Totalkväve (Kjeldahl) SS-EN 13342 
 Lättlösligt fosfor (P-AL) SS02831 
Lättlöslig kalium (K-AL) SS02831 
Lättlösligt magnesium (Mg-AL) SS02831 
Fosfor P ICP-AES 
Kalium K ICP-AES 
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Zink (Zn) ICP-AES 
Nickel (Ni) ICP-AES 
Bly (Pb) ICP-MS 
Kadmium (Cd) ICP-MS 
Koppar (Cu) ICP-AES 
Krom (Cr) ICP-AES 
AL-metoden bestämmer ammoniumacetatlactat lösliga växtnäringsämnen och är en 
vedertagen analys för att kvantifiera tillgänglighet av lättlösliga växtnäringsämnen på 
jordbruksmark (Egnér et al., 1960).  

Resultat 
På Logården plockades en sedimentplatta bort från analys då den i huvudsak innehöll stora 
lerklumpar, se bild 6. Våtmark Naum, sidodamm hade en sedimentplatta med ett mycket 
litet sedimentinnehåll varav den togs bort från analys. Övriga sedimentplattor 
analyserades, se tabell 3 – 5. 
Tabell 3. Analys av Ts, pH, totalkväve samt innehåll av kol i sediment 

 
Våtmark 

Torrsubstans 
% 

 
pH 

Total kväve  
% Ts 

Kol  
% Ts 

Naum 1 Sidodamm 27,9 7,2 0,39 4 
 28,6 7,1 0,38 4,4 
     
Naum 2 29,5 7,1 0,31 2,7 
 39,9 7,1 0,28 2,7 
 37,6 7,2 0,21 2,1 
     
Hulegården 15,9 6,8 0,57 4,1 
 33,4 7,1 0,27 2,5 
 21,3 6,9 0,42 3,0 
     
Logården 32,2 7 0,31 4,5 
 70,6 7 0,071 1,1 
 
Tabell 4.  Analys av lättlösligt och totalt innehåll av fosfor och kalium  i sediment 

 
 

Våtmark 

Fosfor  
P-Al 

mg/100g 

 
Fosfor 
klass 

Kalium 
K-AL 

mg/100g 

 
Kalium 

klass 

 
Fosfor tot 
mg/kg Ts 

 
Kalium 

tot 
mg/kg Ts 

Naum 1 
Sidodamm 

8 III 29  
IV 

860 4300 

 11 IV 30 IV 950 4000 
       
Naum 2 15 IV 42 V 1200 6400 
 4,9 III 27 IV 700 3400 
 5,3 III 26 IV 660 3300 
       
Hulegården 14 IV 67 V 1000 5700 
 13 IV 29 IV 950 3800 
 12 IV 55 V 1000 6800 
       
Logården 27 V 26 IV 1200 3500 
 6,9 III 14 III 1500 2500 
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Tabell 5. Analys av tungmetaller i sediment  
 
 

Våtmark 

Kadmium 
Cd 

mg/kg Ts 

Crom  
Cr 

mg/kg Ts 

Koppar  
Cu 

mg/kg Ts 

Nickel  
Ni 

mg/kg Ts

Bly  
Pb 

mg/kg 
Ts 

Zink 
 Zn 

mg/kg 
Ts 

Naum 1 
Sidodamm 

0,26 19 23 12 14 84 

 0,26 19 22 12 13 80 
       
Naum 2 0,2 23 33 16 15 81 
 0,14 16 17 11 12 55 
 0,12 13 13 10 11 50 
       
Hulegården 0,35 26 30 20 15 100 
 0,24 22 22 15 12 86 
 0,3 26 29 22 16 110 
       
Logården 0,24 17 18 10 14 95 

 0,22 17 13 14 26 84 

Sedimenttillväxt 

Sedimenttillväxten för 12 månader varierade i våtmarkerna mellan ca 2 mm till 7 cm. Se 
tabell 6.  Sedimenttillväxt. Våtmarken på Logården hade en sedimentplatta men en kraftig 
sedimenttillväxt på 7 cm.  Den kraftiga sedimenttillväxt på Logårdens i förhållande till de 
andra våtmarkerna kan sannolikt bero på att bäcken uppströms Logården rensades 
2004/2005, vilket sannolikt gav upphov till en stor sedimentavsättning i våtmarken som 
även påverkat tillväxten av sediment på plattan under 07/08.   
Vid beräkning av sedimentets tillväxt ( höjd på sedimentplattan)  har volymvikten antagits 
till 1 kg/dm3.  Braskerud 2001 visar att sedimentationen är störst närmast inloppen och att 
över 50 % av sedimenten hamnar på 30 % av våtmarksytan. Mätning av sediment i en 
skånsk våtmark (Råbytorpsdammen) visade på stor andel minerogent material vid inloppet 
( Davidsson 2003)   
 

Tabell 6. Sedimenttillväxt och växttillgängligt fosfor och kalium i kg/ha och år. 
 
 
 
Våtmark 

 
 

Sedimenttillväxt  
mm 

 
Växttillgänglig
Fosfor ( P-AL)
kg/ha och år 

Växttillgänglig
Kalium 
(K-AL) 

kg/ha och år 

Växttillgänglig
Magnesium 

(Mg-AL) 
kg/ha och år 

Naum 1 
Sidodamm 

2,1 1,7 6,1 6,1 

 4,0 4,4 11,9 12,7 
     
Naum 2 3,4 5,1 14,4 9,6 
 5,3 2,6 14,2 10,5 
 1,7 0,91 4,5 2,7 
     
Hulegården 8,6 12,0 57,4 33,4 
 1,7 2,1 4,8 3,1 
 2,4 2,9 13,1 9,6 
     
Logården 6,6 17,8 17,1 28,3 
 70,4 48,6 98,5 204,1 
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Innehåll av kväve, fosfor, kalium och i sedimenten 

Med kunskap om sedimentationshastighet (cm/år), kväve- och fosforinnehåll (mg/g 
torrvikt), vattenhalt (%) och densitet (kg/l), kan ackumulering av kväve och fosfor i 
sedimenten beräknas i kg/yta år. 
 
Innehållet av framför allt kväve och fosfor i sjö och våtmarkssediment anges ofta i enheten 
mg/g torrvikt (Ts) Kvävehalterna har i de undersökta sedimenten varierat mellan 0,71 mg 
N /g Ts till 5,7  mg N/g Ts se tabell 3. Halterna för fosfor har varierat mellan 0,66 mg P/g 
Ts och 1,5 mg P/g Ts. Se tabell 4.  Kvävehalter och fosforhalter i organiska sediment från 
våtmarker och sjöar visar generellt betydlig högre halter. Davidsson (2003) har i sin 
rapport redovisat kvävehalter från organiska sediment som ligger mellan 20 – 40 mg N/g 
Ts och fosforhalter som varierat mellan 0,5 mg P/ g Ts till 3 mg P/g Ts. Ackumulering av 
mängden totalkväve i sedimenten under ett år på ett ha våtmarksyta var 36 – 500 kg N/ha 
och år, för totalfosfor 11 - 1055 kg P/ha och år samt för kalium 56 – 1760 kg/ha år. Det 
finns få svenska uppgifter på hur mycket kväve och fosfor som fastläggs i våtmarker med 
stor andel åkermark i tillrinningsområdet.  Davidsson 2003 anger att det i näringsbelastade 
våtmarker i sydvästra Skåne har en kvävefastläggning på 100 – 800 kg/ha och år och en 
fosforfastläggning på 6 och 48 kg/ha och år skett. 
 
Tabell 7. Totalhalter av kväve, fosfor, kalium kg/ha år 
 
 
 
Våtmark 

 
 

Total Kväve 
kg/ha och år 

 
 

Total fosfor 
kg/ha och år 

 
 

Total kalium 
kg/ha och år 

Naum 1 
Sidodamm 

82,0 18,1 90,4 

 151,0 37,7 158,9 
    
Naum 2 106,1 41,1 219,1 
 147,4 36,9 179,0 
 36,0 11,3 56,6 
    
Hulegården 488,2 85,7 488,2 
 44,7 15,7 62,9 
 100,3 23,9 162,4 
    
Logården 204,0 79,0 230,3 
 500.0 1055,8 1759,7 

Växttillgängligt 

Växterna kan bara tillgodogöra sig den fosfor och det kalium som uppträder i lättlöslig 
form. Genom AL-analys (ammoniumlaktatacetat lösning) kan denna andel av ämnena 
ifråga lösas ut för haltbestämning i sediment. Se Tabell 6. Sedimenttillväxt och 
växttillgängligt fosfor och kalium i kg/ha och år och tabell 8. Klass indelning av lättlöslig 
fosfor och kalium. Innehållet av växttillgänglig fosfor och kalium i sedimenten från 
våtmarkerna kan jämföras med halterna i svensk åkermark , se Tabell 9 a. 
Växtnäringstillståndet i en svensk åkermark. För Fosfor var det lättillgängliga i klass III – 
V och för kalium i klass III-V i sedimenten. Se tabell 8. Klassindelning av lättlöslig fosfor 
och kalium.  Den växttillgängliga andelen av fosfor som sedimenterar under ett år i 
våtmarkerna har beräknats till mellan 2 och 48 i kg/ha samt för kalium mellan 4,5 och 99 
kg/ha se tabell 6. Sedimenttillväxt och växttillgänglig fosfor och kalium i kg/ha och år. 
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Tabell 8.  Klassindelning av lättlöslig fosfor och kalium   

Klass indelning av lättlöslig fosfor (P-AL) och kalium (K-AL) i matjord                
mg/100 g lufttorr jord 

 I 

Kraftig brist 

II 

Brist 

III 

Bra 
växtnärings-

tillstånd 

IV 

Mycket bra 
växtnärings 

tillstånd 

V 

Växtnäring i 
överskott 

Fosfor P-AL < 2 2-4 4-8 8-16 >16 

Kalium K-AL < 4 4 - 8 8-16 16-32 > 32 

 
Tabell 9 a. Växtnäringstillståndet i en svensk åkermark, genomsnitt från matjordsprover 
tagna över hela landet ( Källa, databas över matjordens markkemiska egenskaper. Inst. för 
markvetenskap. SLU) 
 pH Total 

kväve 
% 

Fosfor 
lättlösligt
P-AL 
mg/100g 

Kalium 
lättlöslig 
K-AL 
mg/100g 

Magnesium 
lättlösligt 
Mg-AL 
mg/100g 

Svensk åkermark 
medelvärden/halter

3,6 0,3 10,6 13,7 16,1 

 
Tabell 9 b. Växtnäringstillståndet i en svensk åkermark, genomsnitt från matjordsprover 
tagna över hela landet ( Källa, databas över matjordens markkemiska egenskaper. Inst. för 
markvetenskap. SLU) 
 Kadmium 

Cd  
mg/kg 
 

Krom 
Cr 
mg/kg

Koppar
Cu 
mg/kg 

Bly  
Pb 
mg/kg 

Zink 
Zn 
mg/kg

Svensk åkermark medelvärden/halter 0.25  20,5 14,6 17,1 59 
 

Metallinnehåll i sedimenten 

Tungmetallinnehållet i sedimenten från våtmarkerna ligger långt under satta gränsvärden 
som finns för spridning av slam se tabell 10 .Gränsvärden vid spridning av slam. Den 
största mängd metaller som årligen får tillföras åkermarken genom användning av 
avloppsslam får inte överskrida de gränsvärden som anges i tabell 11. Maximal metallhalt 
i åkermark vid spridning av slam. För koppar kan större mängder godtas om det kan 
påvisas att åkermarken där slammet skall spridas behöver tillskott av koppar.   
Innehållet av tungmetaller i svensk åkermark redovisas i tabell Tabel 9 b. 
Växtnäringstillståndet i en svensk åkermark, genomsnitt från matjordsprover tagna över 
hela landet. Vid jämförelse av tungmetaller i sedimenten och för ett genomsnitt av svensk 
åkermark är det inga större avvikelser förutom zink som har en högre halt i sediment från 
provtagna våtmarker. 
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Naturvårdsverket har utarbetat ett klassificeringssystem för att kunna bedöma halterna för 
tungmetaller i sjösediment. Värdena i sedimenten från våtmarkerna visar att inga benämns 
som höga se tabell 12. Naturvårdsverkets klassindelning för tillståndet av tungmetaller i 
sjösediment.  
 
Tabell 10. Gränsvärden vid spridning av slam. 

 
  Ämnen 

Gränsvär
den  
i slam      
(mg/kg 
ts) 

Kadmium Cd 2 
Bly Pb 100 
Krom Cr 100 
Kvicksilver Hg 2,5 
Nickel Ni 50 
Zink 800 
Koppar Cu 600 

Tabell 11. Maximal metallhalt i åkermark vid spridning av slam 
 
Ämnen 
 

Maximal 
metallhalt   
i  åkermark 
(mg/kg ts)    

Kadmium  
Cd 

0,4 

Bly             
Pb 

40 

Krom         
Cr 

60 

Kvicksilver 
Hg 

0,3 

Nickel        
Ni 

30 

Zink        Zn          100  (150 *) 
Koppar     
Cu 

40 

* Zink får i vissa län uppgå till 150 mg/kg ts i åkermarken Jämtland, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västernorrland och 
Västmanlands län, SNFS 1998:4  
 
Tabell 12. Naturvårdsverkets klassindelning för tillståndet av metallhalter (mg/kg Ts) i 
ytsediment i svenska sjöar  
Metall Mycket låg 

halt 
Klass 1 

Låg halt 
Klass 2 

Måttligt hög 
halt 
Klass 3 

Hög halt 
Klass 4 

Mycket hög 
halt  
Klass 5 

As < 5 5-10 10-30 30-150 >150 
Cd < 0,8 0,8-2 2-7 7-35 >35 
Cr < 10 10–20 20-100 100-500 >500 
Cu <15 15-25  25-100 100-500 >500 
Hg  <0,15 0,15-0,3 0,3-1 1-5 >5 
Ni <5 5-15 15-50 50-250 >250 
Pb <50 50-150 150-400 400-2000 >2000 
Zn <150 150-300 300-1000 1000-5000 >5000 
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Fastläggning av metaller i sediment är effektiv i våtmarker som mottar dagvatten från 
vägar och urbana miljöer. (Jakobsson 2005) Följden av fastläggningen är att metallerna 
lagras i sedimentet, vilket bör beaktas då dammen rensas (Davidsson 2003) 
 

Diskussion 
De flesta våtmarkerna i jordbrukslandskapet som är anlagda med anläggningsstöd 
/miljöstöd är i första hand utformade för kväveretention dvs. ta hand om läckage av nitrat 
från åkermarken i våtmarken och omvandla det till kvävgas. Sedimentationen har främst 
betydelse för fastläggning av fosfor och avskiljning av jordpartiklar ur vattnet. Förlin visar 
i sin rapport, Funktionskontroll i anlagda våtmarker 2007 att sedimentering och 
uppgrundning vid inloppen och djuphålor är ett problem som behöver åtgärdas med 
bortgrävning av sediment för att bibehålla våtmarkens funktion.   
 
Andersson et al 2006 visade effekten av uppgrävning av sediment för avskiljning av fosfor 
i en liten belastad våtmark i Slogstorp i Skåne. Efter rensning av våtmarken blev  
totalfosfor avskiljningen återigen mycket god, 87 kg/ha och år. Detta visar också på 
behovet av kontinuerlig skötsel genom uppgrävning av sediment på  högbelastade 
våtmarker. 
 
Då skötsel av en våtmark är viktig för bibehållen retention är finns det idag behov av en 
checklista med åtgärdsförslag för kontroll och skötsel av våtmarker anlagda i 
jordbrukslandskapet. Hur kontrollerar man sedimenttillväxten vid inloppet, djuphålor,? 
När behöver uppgrävning ske. Funktionskontroll av inlopp, utlopp, vallar. Det finns idag 
få uppgifter om hur stor sedimenttillväxten är i nyanlagda våtmarker i 
jordbrukslandskapet.   
 
Anläggning av våtmarker för sedimentation av fosfor är en möjlighet att avskilja fosfor 
som förlorats från åkermark ( Kyllmar et. Al 2006) Hur mycket fosfor som förloras per 
hektar varierar stort, men snittet i Sverige ligger på 0,4 kg/ha och år. Skattade 
nettoförluster från  åkermark i typområde ( Figur 1 sid 4) O 17 och O 18 i Skaraborg  har 
under de senaste 17 åren gett i medeltal en fosforförlust  på för fosfor 0,25  kg per ha i 
område O 17 respektive 0,87 kg per hektar i område O 18 samt för  kväve 19 kg per ha i 
område O 17  respektive 22 kg per ha i område O 18. 
 
Våtmarker som syftar till att rena fosfor och fånga upp partiklar kan tillviss del behöva 
utformas annorlunda än de som syftar till att rena kväve. I Norge har Braskerud (2001) 
studerat sedimentation i sex små våtmarker (<  01 ha) med tillrinningområde med högt 
lerinnehåll under flera års tid. Våtmarkerna var konstruerade för att gynna 
sedimentationsprocessen.  Genomsnittlig avskiljning i dessa studier var 45-75 % för 
jordpartiklar, 21-44 % för fosfor och 3-15 % för kväve.  
 
Tillrinnande vatten passerade fyra olika delar i våtmarken. Fångstdammarna var 
uppbyggda efter nedanstående principskiss.  
 
1. Sedimentationsbassäng (ca 1 m djup) vid inloppet  
2. Vegetationsfilter (ca 0,5 m djupt)  
3. Överflödeszon med vegetation eller stenar (0-0,1 m djupt)  
4. Vegetationsfilter  (0,5-0,8 m djupt 
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Figur 2. Principskiss av Norsk fångstdamm med 4 sektioner  
 

 
 
Norge har fångstdammar enlig ovan stor funktion för att minska partikelavrinning 
(Braskerud 2004). Hur denna typ av våtmarker skulle fungera i Sverige är inte känt. Det 
vore dock intressant att undersöka där partikelavrinning är ett problem och eller där 
fosforvärdet i jorden är högt.  Intressant vore att i anslutning till ett morots eller potatis 
tvätt/packeri  göra en fångsdamm vid utloppet för spolvatten. 
 
Denna förstudie belyser inte retentionen av kväve och fosfor i våtmarken utan enbart 
sedimenttillväxten, vilket i sig är en svaghet då studien inte visar den totala 
reningseffekten för våtmarkerna. Kynkäänniemi 2006  har beräknat den absoluta 
närsaltsavskiljning  i en lågbelastad våtmark i Skene under 2005/2006 till 25 kg Total 
N/ha respektive 1,4 kg Total P/ha 
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