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Våtmarker- många funktioner i landskapet

Bromsar och lagrar vatten: minskar översvämningsrisker vid 

skyfall, håller vatten vid torrperioder

Del i grundvattenbildning/buffrar mot utflödande grundvatten

Bidrar till biologisk mångfald

Vattenrening – näringsavskiljning och fastläggande av kväve 

och fosfor



Uppföljning anlagda våtmarker

Dålig befintlig kunskap om näringsretention i anlagda våtmarker – speciellt på östkusten

• Ca 380 anlagda våtmarker i länet; 84 stycken 

besöktes i fält och okulärbesiktigades
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Syfte: Att genom provtagning av in- och 

utflöde utvärdera anlagda våtmarkers 

näringsavskiljning i östra Sverige





Flödesbaserat – fångar topparna!

Mycket data att analysera! Mer information kommer…..
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Vik för vik för en friskare Östersjökust
Ett samarbetsprojekt mellan Lst Blekinge, Kalmar, Östergötland, 

Sörmland, Stockholm och berörda kommuner 

(2017-2018)
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Vik för vik för en friskare Östersjökust

Kustvattnet har måttlig eller sämre status, många vikar har problem med 

övergödningssymptom

Är bl a resultat av utsläpp av näringsämnen från landbaserade källor och ett

utdikat landskap – mer näring når kusten

Måste minska utsläppen av näring till kustvattnet

Åtgärder i enskilda vikar för att snabba på Östersjöns tillfrisknande?

Syfte: - öka takten och utveckla samarbetet kring åtgärdsarbetet längs 

Östersjökusten

- ta fram åtgärdsplaner för utvalda vikar 

- bygga en kunskapsbank för utförandet av kustvattenåtgärder 



Vik för vik för en friskare Östersjökust

Fyra vikar/områden i Kalmar län:

- Grisbäckens mynningsområde

- Lilla fjärden

- Södviken

- Uknö/Vinöglo

Urval i samarbete med kommuner, Linnéuniversitetet 

och Sportfiskarna mm

Steg 1 (2017) – undersökningar och provtagningar

Mer specifik problembild 

som kan ligga till grund

för förslag på åtgärder



Vik för vik – Grisbäckens mynningsområde

- Vattenprovtagning mynning Grisbäcken

12ggr/år (med hjälp av Pernilla)

- Vattenprovtagning vik juni, juli, augusti 

(Linnéuniversitetet)

- Sediment (Linnéuniversitetet)

- Vegetation (Linnéuniversitetet)

- Småfisk (Linnéuniversitetet)


