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VAD ÄR EN SPILLVATTENVÅTMARK? 

• En spillvattenvåtmark är en våtmarker som placeras 
efter reningsverk, för att sköta efterreningen, vanligen 
denitrifikation (nitratkväve  kvävgas), men har visat sig 
värdefulla även att rena läkemedelsrester. 

 

• På grund av ständig tillförsel av näring blir tätheten av 
häckande och rastande fåglar ovanligt stor och är 
därför förmodligen bland de mest fågelrika våtmarkerna 
vi har i landet.  

 

• I allmänhet ligger dessa anlagda våtmarker tätortsnära 
och är ett viktigt inslag för den tätortsnära rekreationen.  



VARFÖR SPILLVATTENVÅTMARKER? 

Tre nationella miljömål skulle gynnas av att antalet 

spillvattenvåtmarker skulle bli fler.  

 

•Myllrande våtmarker,  

• Ingen övergödning  

•Ett rikt växt- och djurliv. 



MYLLRANDE VÅTMARKER 

 

• Det återstår ca 6000 ha innan miljömålet på 12 000 

ha anlagd våtmark till 2020 uppnåtts.  

• Skulle varje kommun i landet (290 kommuner) 

anlägga en spillvatten-våtmark på 20 ha vore 

miljömålet löst.  



INGEN ÖVERGÖDNING 

• Vid anläggning av 6000 ha spillvattenvåtmarker 

skulle ytterligare 5800 ton kväve kunna renas bort. 

Idag tillförs haven ca 100 000 ton kväve årligen. 

Alltså en minskningen med ca 6% kväve/år.  

 

• För fosfor skulle motsvarande rening per hektar bli  

38 kilo/år. Totalt motsvarar detta 218 ton avskilt 

fosfor. Idag tillförs haven ca 4000 ton fosfor årligen. 

Alltså en minskning med drygt 5% fosfor/år.  



ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV 

Ett exempel: 

 

• Om man antar att 0,5 par 
sothöna häckar per ha 
anlagd våtmarksyta skulle 
antalet häckande sothöns 
öka med 2900 par.  

 

• Idag häckar det ca 42 000 
par i Sverige. (SOF, 2012). 
Alltså ett tillskott med 7%.  

Sothöna 



VÅTMARKER BILLIGARE ÄN TEKNIK 

• Halva kostnaden för att rena kväve med 

spillvattenvåtmark jämfört med investering i 

reningsteknik! ca 80:-/kg jämfört med160:/kg  

 

• En tredjedel av kostnaden för att rena fosfor med 

spillvattenvåtmark jämfört med investering i 

reningsteknik! 1550:-/kg jämfört med 5500:-/kg 

•  (upppgifterna baseras på uppgifter från ett 

examenarbete; vid Linköpings Universitet,  Flyckt 

2010) 



FÅGELVÅTMARKEN 

Storlek  

>5ha 

Långgrunda 

och flikiga  

stränder 

Öar, helst 

långsmala, >20 

meter från land 

Grund 

ca 0,5 m 

Helst bete för blå 

bård och/eller slåtter 

Öppen mark i 

omgivningen. 

Inga höga 

byggnader 

Varierat vattenstånd 

under året. Högre vår 

och höst, lägre under 

sommaren 

Rik växtlighet. 

Både över och 

under vatten. Ingen fisk 



SPILLVATTENVÅTMARKEN 

Gärna 

stor 

Djupare del där partiklar 

sedimenterar. Grunda partier där 

växter kan ta upp näringen 

Viktigt att vattnet 

fördelas över  hela 

våtmarksytan 

Gärna långsmal 

form. Öar som 

fördelar ut 

vattnet. 

Gärna flacka 

stränder 

Långt avstånd 

mellan inlopp 

och utlopp 
Övervattensvegetation och 

undervattensvegetation 

Hög 

näringsbelastning 









Ekeby våtmark är belägen vid Ekeby 

reningsverk ca 3 km väster om 

Eskilstuna centrum. Totalt utgör 

våtmarksområdet ca 40 ha.  



Analysen för våtmarken i Ekeby tyder på väldigt stabila och goda förhållanden för både häckande 
och rastande arter. En stor skrattmåskoloni är säkerligen betydelsefull för att skapa skydd åt de 
åtskilliga sothöns och simänder, dykänder och doppingar som häckar och rastar i våtmarken.  

 
Enligt uppgift finns ganska mycket fisk i våtmarken. Trots detta visar inte den häckande fågelfaunan 
några tecken på negativ utveckling beroende på fiskkonkurrens. Stabila populationer av 
smådopping och svarthakedopping tyder bl.a. på detta, samtidigt som fiskätarna inte ökat i antal 
nämnvärt.  
 

Sannolikt har våtmarken en välutvecklad undervegetation och stor produktion av viktiga 
fröproducerande vattenväxter som gynnar vegetarianer som sothöna, men även kvaliteter med ”blå 
bård-miljöer” som gynnar simänder som snatterand, skedand och årta som häckar och rastar i stora 
antal i våtmarken.  



GISLAVED VÅTMARK   

Anlades 2006 på en gammal 

torvtäkt i södra delen av 

Gislaved. Omgivningen består 

framförallt av barrskog. Ytan är 

ca 18 ha. Våtmarken kommer att 

ha ett omväxlande djup på max 

1,5 – 2 meter.  



Skrattmåskoloni 



En relativt nyetablerad våtmark med stor rikedom av arter. Våtmarken befinner sig i ett klimaxstadie 
vad gäller art- och individrikedomen. Den positiva utvecklingen för blå-bård arter och vegetarianer 

och animalister tyder på stabila förhållanden, liksom grunda vattentillstånd och rik vegetation (både 
under och övervattenväxter).  

Det enda orosmolnet som kan skönjas är en vikande skrattmåskoloni. Skrattmåskolonier innebär 
skydd för simänder, sothöns och doppingar. Nedgången i skrattmåskolonin kan bero på den ökade 
växtligheten som finns på de anlagda öarna.  

En minskning av vadarna börjar kunna skönjas. Detta följer det mönster man brukar se på anlagda 
våtmarker där växtligheten ökar och habitatet för vadare på så sätt försämras. Denna nedgång har 
drabbat tofsvipa, rödbena och grönbena. Tillräckligt med blottade ytor verkar dock finnas för att 
mindre strandpipare skall trivas.  



Trosa våtmark är ca 5 ha stor och är belägen i 

odlingslandskapet, strax utanför Trosa samhälle.  

Trosa våtmark togs i drift 2003. Biologiskt och kemiskt renat 

vatten pumpas från reningsverket till våtmarken.  

Vattnet fördelas ut över översilningsanläggningen. 

Avloppsvattnet sprids ut över översilningsytan över olika 

zoner. I dammarna sedimenterar näringsämnen. I de grunda 

syrefria våtmarken sker även denitrifikation.  











FRAMTIDA SPILLVATTENVÅTMARK      
SÖDER OM KUNGSBACKA   25 HA? 



 
 Spillvattenvåtmarken kopplas ihop med  

Kungsbackafjordens natura 2000-område till ett  
Kungsbacka vattenrike 

Fågeltorn/ 

gömsle 

Natura 2000 

Spillvattenvåtmark? 



SPILLVATTENVÅTMARKEN  25 HA  

Förutsättningar  för en våtmark är goda.   

Goda markförhållanden (lera) ger tät botten 

Möjlighet finns att anlägga ”naturliga vallar” i området. 



Förbättrad tillgänglighet i området 
Befintliga tillfartsvägar (svart) 

Förslag på stigar i området (violett) 
 

Bro över Kungsbackaån Passage under E6 

Informationsanläggning Fågeltorn/gömsle 





HUR FÅR VI FLER 
SPILLVATTENVÅTMARKER? 

• Bryta ensidigt tekniktänk! Fler biologer? 

• Fler våtmarker som renar läkemedelsrester? 

• Vem driver frågan? 

• Vad gör Naturvårdsverket? 

• Vad gör Länsstyrelserna? 

• Vad gör Svenskt vatten? 

• Bilda en projektgrupp som driver frågan? 



TACK FÖR NI LYSSNADE! 


