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Sammanfattning

ett 95 % konfidensintervall) Reningsgraden för TP
var korrelerad med halten av TP vid inloppet, den

Eutrofierade kustvatten, sjöar och vattendrag är ett

hydrologiska belastningen (HLR), årsmedeltem-

problem i stora delar av världen. En vanlig metod att

peraturen (T), och våtmarksarean. Medianvärdet

minska tillförseln av näringsämnen till sötvatten och

av reningsgraden för TP var 46 % (37-55% med ett

kustvatten är att låta det tillflödande vattnet passera

95 % konfidensintervall).

genom en anlagd eller restaurerad våtmark. Den
stora variationen i minskningen av näringsämnen har Minskningen av transporten av TN och TP i anlagda
emellertid gjort det svårt att bedöma hur effektiva

och restaurerade våtmarker är statistiskt signifikant,

dessa våtmarker är. Mistras råd för Evidensbaserad

och våtmarker kan således vara effektiva åtgärder för

Miljövård (EviEM) har gjort en systematisk utvär-

att motverka övergödning. Restaurerade våtmarker

dering av alla tillgängliga studier av den här frågan.

på tidigare jordbruksmark var dock mindre effektiva

Från de sammanställda resultaten har en bedömning

än andra våtmarker för avskiljning av TP. Dessut-

av den genomsnittliga effektiviteten hos anlagda och

om var våtmarker med nederbördsstyrd hydraulisk

restaurerade våtmarker gjorts. Vi undersökte också

belastning mindre effektiva för avskiljning av TP jäm-

olika faktorer som kan påverka våtmarkernas effekti-

fört med våtmarker där vattenflödet var reglerat.

vitet att avskilja kväve och fosfor.
En systematisk utvärdering följer en väl definierad
metodik med en omfattade och mycket noggrann

Varför anlägga och restaurera
våtmarker?

genomgång och analys av tillgängliga studier i
ämnet. Det första steget är en omfattande sökning

I Europa, liksom i många andra delar av världen är

efter publicerade studier. Denna litteratursökning

övergödningen av sötvatten och kustvatten ett stort

genererade nästan 6000 unika artiklar och rap-

miljöproblem. En hög tillförsel av näringsämnena

porter om anlagda och restaurerade våtmarker. De

kväve och fosfor medför oönskade förändringar i

sorterades efter hur relevanta de var för att kunna

miljön som till exempel algblomningar och syre-

ge svar på hur mycket näringsämnen som de kunde

brist. Flera EU-direktiv framhåller behovet av att

avskilja. Alla relevanta studier granskades sedan

minska tillförseln av näringsämnen till både sötvat-

med avseende på kvalitet. Till slut användes data

ten och marina ekosystem (t.ex. Vattendirektivet,

från 93 artiklar, som tillsammans innehöll studier

Ramdirektivet för en marin strategi och Nitratdirek-

av 203 olika våtmarker. De flesta av våtmarkerna

tivet). Detta är också en viktig del i Helsingforskom-

som studerades är belägna i Europa och Nordame-

missionens Baltic Sea Action Plan, som innehåller

rika. Data från studierna användes i meta-ana-

flera föreslagna åtgärder mot näringsämnesförluster

lyser och regressionsanalyser. Regressionerna

från jordbruksmark. Att anlägga våtmarker är en av

genomfördes genom att använda generella additiva

dessa, eftersom man vet att de biogeokemiska pro-

modeller som kan hantera ickelinjära samband

cesser som äger rum i våtmarker generellt resulterar

och interaktionseffekter.

i en minskning av näringsämnesinnehållet i vattnet.

Avskiljningen av både totalkväve (TN) och totalfos-

Naturliga våtmarker har i många delar av världen

for (TP) är i hög grad är beroende av belastningen,

dränerats, eller fylldes ut, för att skapa ny odlings-

med medianvärden på 93 respektive 1,2 g·m ·år .

bar mark. I Sverige återstår endast en bråkdel

Reningsgraden, eller den relativa minskningen

av de myrar, våta skogsmarker, våta ängar och

av belastningen, för TN var korrelerad med den

övergångszoner mellan land och vatten som fanns

hydrologiska belastningen (HLR) och årsmedeltem-

på 1800-talet. Under de senaste decennierna har

peraturen (T). Medianvärdet var 37 % (29-44% med

emellertid de ekosystemtjänster som våtmarkerna
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erbjuder i ökande grad uppmärksammats. För att

När våtmarker restaureras görs åtgärder för att åter-

kompensera för den storskaliga förlusten av våt-

skapa tidigare dränerade, eller genom andra medel

marksområden har man i Sverige anlagt våtmarker

ändrade, naturliga våtmarker. Med restaurering

i relativt stor skala sedan 1990-talet - i början hu-

menas återställning av ekologiska och hydrologiska

vudsakligen för kvävereducering och för att öka den

processer såväl som geomorfologi.

biologiska mångfalden. Tusentals hektar våtmark
har finansierats genom olika statliga stöd.

Det finns olika våtmarkstyper

Stora variationer i reningsgrad och
avskild mängd
TDet finns många studier av de fysiska och biogeo-

Vi definierade anlagda våtmarker som våtmarker

kemiska processer som äger rum vid avskiljning av

på platser där det aldrig tidigare har funnits en

både kväve och fosfor, och processerna är relativt

våtmark, och restaurerade våtmarker är sådana

väl kända. Kväveavskiljning sker genom: (1) sedi-

som tidigare har funnits naturligt, men som under

mentering och inlagring i sediment; (2) växtupptag;

en period dikats ut eller på annat sätt förändrats

och (3) denitrifikation och avgång i gasfas. Processer

och sedan återställts. Anlagda våtmarker kan vara

som leder till avskiljning av fosfor är: (1) sedimen-

av olika typer, och de vanligaste brukar beskrivas

tering och inlagring i sediment; (2) växtupptag; (3)

som våtmarker med öppen vattenyta, horisontella

sorption; och (4) utfällning/samutfällning.

våtmarksfilter utan synlig vattenyta och vertikala
våtmarksfilter utan synlig vattenyta. Våtmarker

Hur bra var och en av ovan nämnda mekanismer

med öppen vattenyta är vanligen mellan 0,1 och 2

fungerar beror på ett stort antal faktorer som hänger

m djupa, ofta med ett växtsamhälle sammansatt

ihop med karaktären på belastningen, våtmarken

av en blandning olika våtmarksväxter. Horison-

och klimatet. Det är därför inte förvånande att

tella våtmarksfilter är typiskt utformade med ett

olika studier i olika våtmarker har visat mycket

genomsläppligt filtermaterial (”jord”) planterat med

varierande resultat. Detta gör det svårt att generellt

våtmarksväxter. Vatten flyter horisontellt under

bedöma hur effektivt det är att anlägga och restau-

deras rotområde, vilket skapar en blandning av vat-

rera våtmarker för att minska övergödningen och

tenmättade syrefattiga och vattenomättade syresatta
zoner. Vertikala våtmarksfilter utan synlig vattenyta
är uppbyggda på liknande sätt, men vattnet tillförs
på filtermaterialets yta och silas genom rotområdet.
Detta resulterar i en typiskt vattenomättad syresatt
”jord”. I vissa vertikala våtmarksfilter tillförs vattnet
i bottnen av filtreringsmaterialet, vilket resulterar i
ett uppåtgående flöde genom våtmarken.
I vår systematiska utvärdering definierade vi ett litet
antal våtmarker som ”kombinerade horisontella
våtmarker”. Det är våtmarker som var integrerade
med andra enheter, såsom en sedimentationsdamm
eller ett översilningsområde, och där avskiljningen
beräknades för hela systemet. Vi definierade också
alla våtmarker vid gränsområdet mellan land och en

Vad är en systematisk utvärdering?
I den här utvärderingen har vi använt en systematisk
metodik för att sammanställa tillgänglig kunskap om
anlagda och restaurerade våtmarker. Systematiska
utvärderingar bygger helt på befintliga studier – i det
avseendet skiljer de sig inte från vanliga litteraturstudier av vetenskapliga frågor. Skillnaden ligger i stället i
arbetssättet. En systematisk utvärdering kännetecknas av minutiös planering, ett metodiskt tillvägagångssätt och en öppen och fullständig redovisning
av alla bedömningar som gjorts under arbetets
gång. Den här metodiken är utformad för att undvika
förutfattade och partiska slutsatser och att underlätta
metaanalyser (kvantitativa slutledningar byggda på
data från flera olika studier).

flod eller ett vattendrag som ”kantzonsvåtmarker”.
5
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för att uppfylla de olika svenska målen angående

om det inte var en förutsättning för att inklude-

övergödningsproblematiken.

ras, hade alla inkluderade våtmarker i första hand
anlagts eller restaurerats för att avskilja kväve och/

Med vår systematiska utvärdering vill vi bidra till

eller fosfor. Några av dem var gjorda för att tjäna

att klargöra hur effektiva anlagda och restaurera-

flera syften, och där hade hänsyn till ytterligare

de våtmarker är på att avskilja (ta bort) kväve och

utformningskrav tagits.

fosfor från vatten samt att identifiera de faktorer
som förklarar de stora variationer i reningsgrad och

Storleken på de inkluderade våtmarkerna varierade

avskiljning som tidigare uppmätts.

inom ett brett intervall på 1 till 107 m2. Som jämförelse ligger de flesta av de anlagda eller restaurerade

Det finns många studier inom området

våtmarkerna i Sverige mellan 102 och 105 m2 (figur
2a). Spännvidden i den hydrologiska belastningen
(HLR) bland de inkluderade våtmarkerna var också

Vid sökningarna efter litteratur fann vi ungefär

stor. HLR var mellan 0,1 och 1350 m·år-1, men för de

6000 artiklar som kunde innehålla användbara

flesta våtmarker var den under 50 m·år-1, och i 90 %

data. I en i förväg publicerad utvärderingsplan hade

av fallen var den under 150 m·år-1 (bild 2b).

kraven för vilken typ av studier som skulle ingå i
utvärderingen specificerats genom att en rad olika
relevanskriterier och kvalitetskriterier definierats.
Genom att tillämpa dem sorterades den största

Våtmarker fungerar, men planering
och utformning är viktig

delen av artiklarna bort. Endast 93 artiklar, som
innehöll studier av 203 olika våtmarker, uppfyllde

De flesta studier av näringsämnesavskiljning i

alla kraven i kriterierna.

våtmarker rapporterar ingen varians för den årliga
avskiljningen eller reningsgraden. I vissa fall beror

Vi inkluderade endast våtmarker som behandlade

detta på att endast en våtmark studerades och att

sekundärt eller tertiärt renat hushållsspillvatten,

studien inte varade längre än ett år. I andra fall

urbant dagvatten, sjö- och flodvatten, avloppsvatten

varade studien i flera år, men ändå rapporterades

från odlingar i sötvatten och avrinningsvatten från

endast ett medelvärde för hela perioden utan någon

jordbruksmark. Obehandlat spillvatten togs inte

information om variansen mellan åren.

med eftersom det inte är tillåtet att släppa ut det
i miljön i de flesta europeiska länder. Spillvatten

Medel- och medianvärden för belastning, avskilj-

från industrier exkluderades också eftersom det kan

ning och reningsgrad för TN och TP visas i tabell 1

variera avsevärt i sammansättning. Även spillvatten

respektive 2. Siffrorna är baserade på alla inkludera-

från jordbruksanläggningar exkluderades, efter-

de studier. De studierna med högsta kvalitet redovi-

som det ofta innehåller obehandlat spolvatten från

sas i kategori 3. För att inkluderas i denna kategori

mjölkningsanläggningar och ensilage/gödselutsläpp

måste studierna uppfylla vissa kriterier beträffande

med mera. Ett annat viktigt kriterium för att inklu-

studiens längd, provtagningsfrekvens, hydrologiska

dera en studie var att våtmarken måsta ha studerats

mätningar och information om varians med mera.

under minst en hel årscykel för att undvika missvis-

Studier i kategori 2 bedömdes vara mindre tillförlit-

ande resultat på grund av årstidsvariationer.

liga men ändå tillräckligt bra för att inkluderas i den
systematiska utvärderingen.

Beroende av klimatologiska avgränsningar utfördes de flesta studierna i Europa och Nordamerika,

Den årliga belastningen av totalkväve (TN) i de inklu-

men några studier från Australien, Nya Zeeland

derade våtmarkerna var mellan 2,1 och 2486 g·m-2·år-1,

och Ostasien inkluderades också (se figur 1). Även

och i genomsnitt 505 g·m-2·år-1. Den genomsnittliga
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Figur 1. Våtmarksstudiernas lokalisering är markerade med röda punkter.

Figur 2. Kumulativa frekvensdiagram för a) våtmarksarea och b) hydraulisk belastning (HLR) hos våtmarker som tagits
med i utvärderingen (SR). För jämförelse visas även fördelningen av våtmarksarea för anlagda och restaurerade våtmarker
i Sverige enligt SMHI Vattenwebb. y-axeln visar andelen studier där värdet på våtmarksarean respektive HLR är lägre än xvärdet för datapunkterna. Exempelvis var HLR mindre än 50 m·år-1 i drygt 80 % av studierna.

avskiljningen av TN var 181 g·m-2·år-1, och den genom-

Även för totalfosfor (TP) är variationerna i både

snittliga årliga reningsgraden var 39 %. Variationen

belastning och avskiljning stora (tabell 2). Den

i både belastning och avskiljning är stor, och figur 3

genomsnittliga belastningen och avskiljningen var

visar att medianvärdena är mycket lägre än medelvär-

36 respektive 13 g·m-2·år-1. Medianvärdena är mycket

dena (fördelningen är skev). Fördelningen av re-

lägre än medelvärdena, vilket visar på en skev för-

ningsgrad är sannolikt mer normalfördelad. Det finns

delning (figur 4). Det finns ingen signifikant skillnad

inte någon signifikant skillnad i reningsgrad (varken

i genomsnittlig reningsgrad för TP mellan studier

i medelvärde eller medianvärde) mellan studierna i

från kategori 2 och från kategori 3, men variationen

kategori 2 och kategori 3, men spridningen är mindre

mellan våtmarkerna bland studierna i kategori 3 var

mellan studierna i kategori 3. Det är också värt att no-

minde jämfört med studierna i kategori 2.

tera att ingen av våtmarkerna i kategori 3 hade negativ
reningsgrad (större mängder av TN i utflödande vatten

Meta-analyser ger en sammanfattande bild av data

än i det inflödande vattnet).

från studierna, men endast studier med information
7
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Tabell 1. Sammanfattande statistik för totalkväve (TN)
Kvalitetskategori

n

Belastning av TN
(g·m –2·yr –1)

Avskiljning av TN
(g·m –2·yr –1)

Reningsgrad för TN (%)

Av. ± 1S.D. (min-max) Med

Av. ± 1S.D. (min-max) Med.

Av. ± 1S.D. (min-max)

Med.

2 och 3

112

505±579 (2.12–2486) 255

181±251 (–0.3–1270)

93

39±21 (–12.8–93)

38

2

88

578±608 (2.12–2486) 378

207±269 (–0.3–1270)

120

39±23 (–12.8–93)

38

3

24

237±353 (12.3–1424)

85±128 (1.7–584)

43

39±16 (14.8–87)

36

113

n=antal våtmarker, Av=medelvärde, S.D.=standardavvikelse, Med=medianvärde

Tabell 2. Sammanfattande statistik för totalfosfor (TP)
Kvalitetskategori

n

Belastning av TP
(g·m –2·yr –1)

Avskiljning av TP
(g·m –2·yr –1)

Av. ± 1S.D. (min-max) Med

Av. ± 1S.D. (min-max)

Reningsgrad för TP (%)
Med.

Av. ± 1S.D. (min-max)

Med.

2 och 3

146

36±73 (0.03–373)

3.2

13±38 (–16.8–240)

1.2

41±52 (–422–99)

50

2

85

54±83 (0.08–373)

14

19±46 (–16.8–240)

2.9

39±60 (–422–98)

51

3

61

10±43 (0.03–307)

1.4

4±18 (–7.3–133)

0.63

44±38 (–104–99)

49

n=antal våtmarker, Av=medelvärde, S.D.=standardavvikelse, Med=medianvärde

om variansen av utfallet kan användas. Fördelen med

spillvatten. Inga signifikanta skillnader kan påvisas

meta-analyser är att högkvalitativa studier med stora

mellan andra grupper av våtmarker.

datauppsättningar kan ges mer tyngd, och att osäkerheter i den genomsnittliga effekten kan beräknas. I vår

Variationen i reningsgrad mellan olika våtmarker

systematiska utvärdering användes standardmetoder

är generellt sett större för totalfosfor (TP), vilket

för meta-analyser där en logaritmerad responskvot

resulterar i bredare 95 % konfidensintervall för med-

(Ln R) användes som utfallsmått. Utfallsmåttet

elvärdena för de olika grupperna av våtmarker. För

definierades som Ln R = Ln (belastningut/belastnin-

TP är medelvärdet för samtliga våtmarker som ingår

gin). Reningsgraden, eller den mängd som tas bort i

i meta-analysen -0,62±0,08, vilket representerar ett

förhållande till den mängd som rinner in i våtmarken,

medianvärde för responskvoten (R) på 0,54. Detta

kan sedan beräknas som (1-R)·100 (%).

innebär att medianvärdet för reningsgraden av TP är
46 % (37-55% med 95 % konfidensintervall) Under-

Den genomsnittliga effekten för olika grupper av våt-

gruppsanalyser visar att tidigare markanvändning

marker visas i figur 5 för totalkväve (TN) och i figur 6

samt flödesregim kan påverka reningsgraden för TP.

för totalfosfor (TP). Siffervärden presenteras i tabell
3. För TN är medelvärdet för samtliga våtmarker som

Reningsgraden för TP är signifikant lägre i res-

ingår i meta-analysen -0,46+-0,05 (Ln R±1 S.E.),

taurerade våtmarker belägna direkt på åkerjord

vilket representerar ett medianvärde för responskvo-

än i andra våtmarker (även anlagda våtmarker på

ten (R) på 0,63. Detta innebär att medianvärdet för

åkermark). Huvudskillnaden mellan restaurerade

reningsgraden är 37 % (29-44%, med 95 % konfi-

respektive anlagda våtmarker på åkermark är att det

densintervall). Reningsgraden är signifikant högre i

inte är nödvändigt att gräva upp jorden i stor skala

våtmarker som tar emot tertiärt behandlat spillvatten

vid restaurering eftersom platsen naturligt kan här-

än i våtmarker som tar emot sekundärt behandlat

bärgera en våtmark. I princip är det då tillräckligt

8
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Figur 3. Kumulativa frekvensdiagram för belastning och avskiljning (t.v.) och reningsgrad (t.h.) för totalkväve. y-axeln visar
andelen studier där värdet på den oberoende variabeln är lägre än x-värdet för datapunkterna. Exempelvis är reningsgraden mindre än 20 % i ca 20 % av studierna.

Figur 4. Kumulativa frekvensdiagram för belastning och avskiljning (t.v.) och reningsgrad (t.h.) för totalfosfor. Observera att
reningsgraden var mindre än 0 % i cirka 10 % av studierna.

att bara sluta dränera området. En möjlig förklaring

ningsgraden för TP tenderar att vara högre i klimat

till den observerade skillnaden kan vara att fosfor

med heta somrar, men 95 % konfidensintervallerna

som lagrats in i åkerjorden frigörs när förhållandena

överlappar varandra.

ändras. Dessutom tyder våra analyser på att våtmarker där vattenflödet styrs av nederbördsmängden

För att ytterligare undersöka betydelsen av oli-

hade en lägre reningsgrad för TP än våtmarker där

ka faktorer som kan påverka avskiljningen och

vattenflödet var reglerat. Detta gäller även när de

reningsgraden utförde vi regressionsanalyser där

restaurerade våtmarkerna på förut dränerad åker-

vi använde generella additiva modeller (GAM) som

mark exkluderas (figur 6d). Om de hade inkluderats

kan hantera ickelinjära samband och samverkansef-

skulle skillnaden mellan nederbördsdrivna och an-

fekter mellan olika variabler. Regressionsanalyserna

dra våtmarker framstå som ännu större (data visas

baserades på medelvärden per våtmarksstudie, och

ej). Inkludering eller exkludering av restaurerade

de erhållna responsytorna (se figur 7) illustrerar hur

våtmarker på förut dränerad åkermark ändrar inte

reningsgrad respektive avskiljning påverkas av olika

de generella mönstren som visas i analyserna. Re-

faktorer (oberoende variabler).
9
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Figur 5. Genomsnittliga effekter avseende totalkväve (TN) hos olika våtmarksgrupper baserade på a) klimatzon, b) våtmarkstyp, och c) typ av vatten. Felstaplarna anger medelvärdenas 95 % konfidensintervall. Där n=1 baserades konfidensintervallet endast på variansen inom den studien. Ju större negativt värde desto större effekt. I tabell 3 har resultaten
räknats om till reningsgrad.

Regressionsanalyserna visade att reningsgraden

avskiljningen vid koncentrationer högre än cirka

för TN var negativt korrelerad med till hydraulisk

18 mg·l-1. Avskiljningen för TN var också positivt

belastning (HLR) och positivt korrelerad med års-

korrelerad med HLR. Avskiljningen av TN var

medeltemperaturen (T). Andra undersökta variabler

däremot negativt korrelerad med våtmarksarean,

visade icke-signifikanta (p>0,05) samband med

men minskningen i avskiljning med ökad våt-

reningsgraden. När både HLR och T användes som

marksstorlek verkade vara något lägre vid areor

oberoende variabler förbättrades modellpassning-

större än ungefär 1 ha (104 m2). När både HLR och

en (avvikelsen mellan modellerade och uppmätta

TN-halten vid inflödet användes som oberoende

värden minskade Modellpassningen förbättrades

variabler i en GAM förbättrades modellanpass-

ytterligare när hänsyn togs till samverkanseffekter

ningen avsevärt, och en ytterligare förbättring

mellan HLR och T (figur 7a).

åstadkoms när hänsyn togs till samverkanseffekter
mellan variablerna. Den modellerade avskiljning-

Avskiljningen för TN uttryckt i g·m-2·år-1 var

en enligt den senare modellen visas i figur 7b, där

positivt korrelerad med TN-halten vid inflödet

avskiljningens positiva korrelation med hydraulisk

till våtmarken, och visade en brantare ökning i

belastning och TN-halt framgår klart.
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Figur 6. Genomsnittliga effekter avseende totalfosfor hos olika våtmarksgrupper baserade på a) klimatzon, b) typ av
vatten, c) våtmarkstyp, och d) flödesregim. Felstaplar anger medelvärdenas 95 % konfidensintervall. Där n=1 baserades
konfidensintervallet endast på variansen inom den studien. Ju större negativt värde desto större effekt. I tabell 3 har resultaten räknats om till reningsgrad.

Olika regressionsmodeller visade att reningsgraden

användes samtidigt som hänsyn togs till samverkan-

för totalfosfor (TP) är korrelerad med alla fyra av de

seffekter mellan dessa variabler (figur 7c).

undersökta variablerna, dvs. TP-halten vid inflödet,
HLR, våtmarksarea och T. När regressionsmodeller

Avskiljningen av TP uttryckt i g·m-2·år-1 var positivt

med två av variablerna undersöktes blev modellan-

korrelerad till koncentrationen vid inflödet, med en

passningen bäst när TP-halten vid inflödet och HLR

brantare ökning i avskiljningen vid koncentrationer
11
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Tabell 3. Medianvärden och deras 95 % konfidensintervall för reningsgrad av
totalkväve respektive totalfosfor.
Totalkväve(TN)

Totalfosfor (TP)

n

Medianvärde av
Renings-grad (%)

95 % konfidensinterval

n

Medianvärde av
Renings-grad (%)

95 % konfidensinterval

Alla våtmarker

38

37

29–43

51

46

37–55

Klimatzon
Aw (Subtropisk med torr vinter)
Cfa (Tempererad, fuktig, het sommar)
Cfb (Tempererad, fuktig, varm sommar)
Csa (Tempererad, het och torr sommar)
Dfa (Snöklimat, fuktig, het sommar)
Dfb (Snöklimat, fuktig, varm sommar)

1
6
19
3
5
4

39
37
36
47
46
27

7–60
15–54
23–46
44–50
30–58
9–42

18
7
16
1
3
6

59
41
32
57
13
43

46–69
19–58
9–50
–22–86
–38–46
17–62

Våtmarkstyp
Kombinerad horisontell
Öppen vattenyta
Horisontellt våtmarksfilter
Kantzonsvåtmark

2
30
3
3

28
37
43
37

19–36
27–46
31–54
22–50

2
47

70
47

47–84
37–56

2

–36

–122–17

Typ av vatten
Avrinning från jordbruksvåtmark
Flod- eller sjövatten
Sek. Hushållsspillvatten
Tert. Hushållsspillvatten

18
10
6
4

36
32
49
25

25–46
20–43
38–59
17–34

35
6
4
5

44
39
68
48

31–54
1–63
43–82
26–64

Tidigare markanvändning
Anlagd på tidigare jordbruksmark
Anlagd, tidigare annan markanvändning
Restaurerad på tidigare jordbruksmark
Restaurerad, tidigare annan markanvändning

3
25
6
3

36
39
28
39

29–43
30–46
9–44
–23–70

13
29
6
3

55
50
–16
36

46–62
38–60
–77–24
14–53

Flödesregim
Konstant vattenflöde
Kontinuerligt men varierande flöde
Intermittent och varierande flöde
Intermittent men konstant flöde vid flöde
Nederbördsdriven HLR

21
1
1
15

42
49
34
35

33–49
12–70
19–47
22–46

8
17

60
55

34–76
43–64

6
14

56
21

45–64
8–31

n=antal våtmarker. Där n=1 baserades konfidensintervallet endast på variansen inom den studien.

över ungefär 0,55 mg·l-1. Avskiljningen för TP var dä-

liska belastningen bör dock ökas med viss försiktighet

remot negativt korrelerad med våtmarksareor mindre

eftersom reningsgraden avtar med ökande hydraulisk

än 2 ha , eller 2·10 m (över 2 ha var avskiljningen

belastning (figur 7a och 7c). När man utformar en våt-

ganska konstant). När både TP-halten vid inflödet och

mark bör man försöka hitta en balans mellan en HLR

HLR användes som oberoende variabler, och hänsyn

som är hög nog för att skapa en signifikant avskiljning

togs till samverkanseffekter mellan dessa, uppnåddes

vid en given koncentration vid inflödet, men ändå låg

den bästa modellanpassningen. Den modellerade av-

nog för att tillåta en hög reningsgrads.

4

2

skiljningen av TP enligt denna modell visas i figur 7d.
Figurerna 7b och 7d antyder att avskiljningen är

Konsekvenser för politik och förvaltning

mycket låg vid låga näringsämneskoncentrationer i inflödet till våtmarken och vid låg hydraulisk belastning

Anlagda och restaurerade våtmarker framstår som

(HLR). För att uppnå en märkbar avskiljning behöver

en fungerande metod att ta bort näringsämnen från

antingen koncentrationen vid inflödet eller den hy-

behandlat avloppsvatten från hushåll, avrinnings-

drauliska belastningen (eller båda) öka. Den hydrau-

vatten från jordbruksmark och urbant dagvatten.
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Medianvärden för reningsgraden av totalkväve (TN)

Konsekvenser för fortsatt forskning

och totalfosfor (TP) var 37 % respektive 46 %.
Hydrologiska processer, och särskilt hydraulisk
Vid utformningen av anlagda och restaurerade

belastning, är bristfälligt uppmätt i många artiklar:

våtmarker bör en noggrann avvägning mellan

45 av de 143 artiklar med relevanta resultat som

näringsämneshalter vid inflödet och den hydraulis-

uteslöts från utvärderingen redovisade endast in-

ka belastningen göras. I allmänhet resulterar hög

gående flöde, hade ofullständiga vattenbalanser el-

näringsämnesbelastning i hög avskiljning (uttryckt

ler saknade hydrologiska data överhuvudtaget. Det

i g·m ·år ). En hög hydraulisk belastning kan emel-

gjorde det omöjligt eller alltför osäkert att beräkna

lertid resultera i minskad reningsgrad (uttryckt i %).

massbalanser för näringsämnena. Vi kunde inte

-2

-1

heller utvärdera betydelsen av i vilken form kväve
Reningsgraden för totalfosfor (TP) är generellt låg i

och fosfor förekommer eftersom många studier

restaurerade våtmarker på åkerjord. I många fall har de

endast mätte totalkväve och totalfosfor. I många

visat sig frigöra mer fosfor än de tar emot. En ytterli-

studier saknas även information om hur ojämna

gare faktor som kan påverka graden av fosforrening är

flöden påverkar reningsgraden.

vattenflödets karaktär. De våtmarker där vattenflödet
styrs av nederbördsmängden hade en lägre reningsgrad

Våtmarkernas långsiktiga funktion som näringsfäl-

för TP än våtmarker där vattenflödet var reglerat.

lor är också dåligt studerat. Det behövs fler studier

Figur 7. Regressionsanalyser baserade på generella additiva modeller (GAM) som tar hänsyn till samverkanseffekter mellan
de oberoende variablerna. a) Reningsgrad för TN modellerad med log HLR och årsmedeltemperatur som oberoende variabler, b) Avskiljning av TN modellerad med log HLR och log TN-halt som oberoende variabler, c) Reningsgrad för TP modellerad med log HLR och log TP-halt som oberoende variabler, d) Avskiljning av TP modellerad med log HLR och log TP-halt
som oberoende variabler.
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som sträcker sig över mer än 20 år för att kunna

och rapporter som innehöll data som kunde bidra

utvärdera detta. Vi efterlyser också fler studier som

till att svara vår fråga. Dessa 252 artiklar kvali-

jämför olika metoder för att sköta våtmarker för att

tetsgranskades. Det innebär att de utvärderades

ska kunna behålla hög reningsgrad under lång tid.

mot en uppsättning av på förhand definierade
kvalitetskriterier beträffande till exempel stu-

Även om studierna i de två kvalitetskategorierna

diens längd, provtagningsfrekvens, hydrologiska

(se tabell 1 och 2) ger ungefär samma medelvärden

mätningar och information om varians. Slutligen

för avskiljning och reningsgrad, är variationerna

befanns 93 artiklar, som innehöll studier av 203

mellan studierna avsevärt mindre bland de hög-

olika våtmarker, vara av tillräckligt hög kvalitet

kvalitativa studierna jämfört med studierna som

för att erbjuda tillförlitliga data om reningsgrad

bedömdes vara mindre tillförlitliga. Detta tyder på

och avskiljning näringsämnen.

att en del av den stora variationen mellan studier
kan förklaras av mätfel som beror på mindre nog-

Den kvantitativa syntesen av data från de 93

granna metoder i många studier.

artiklarna genomfördes med standardmetoder för
meta-analys. Särskilda analyser av olika våtmarks-

Så genomfördes utvärderingen

grupper utfördes för att undersöka om olikheterna
i resultaten kunde förklaras av enskilda faktorer. För att ytterligare undersöka betydelsen av

EviEMs systematiska utvärderingar följer riktlin-

olika faktorer som kan påverka avskiljningen och

jerna utformade av Collaboration for Environme-

reningsgraden utförde vi regressionsanalyser där

ntal Evidence (CEE). Under planeringen av den

vi använde generella additiva modeller (GAM) och

systematiska utvärderingen erbjöds intressenter

tog hänsyn till möjliga parvisa samverkanseffekter

från myndigheter, organisationer och företag att

mellan de oberoende variablerna genom att tillåta

diskutera utvärderingens omfattning och inrikt-

Thin Plate Splines (TPS) i GAM-modellerna.

ning. Den slutliga utformningen beskrevs i en
utvärderingsplan som publicerade i den vetenskap-

Denna systematiska översikt initierades och

liga tidskriften Environmental Evidence i augusti

finansierades av Mistras råd för evidenbaserad

2013. Den publicerades också på EviEMs hemsida.

miljövård (EviEM) Översikten leddes av en särskilt
tillsatt forskargrupp (figur 9) med Wilhelm Granéli

Vi sökte efter studier i tio olika vetenskapliga

som ordförande, professor emeritus i akvatisk

litteraturdatabaser. Vi letade också efter andra

ekologi vid Lunds universitet. Projektet leddes av

rapporter (så kallad grå litteratur) på relevanta

Magnus Land (EviEM).

organisationers hemsidor och på Internet i övrigt
med hjälp av sökmotorn Google. Förutom sökningar med engelska sökord, genomfördes sökningar
med svenska, danska och holländska sökord. I
allmänhet granskades de första hundra träffarna
vid sökningarna med Google och på websidorna.
Vi hittade ungefär 6000 artiklar som kunde
innehålla användbara data (figur 8). Baserat
på titlar och sammanfattningar kunde de flesta
av dem exkluderas för att de saknade relevanta
resultat, men 962 artiklar och rapporter lästes i
sin helhet. Av dessa sorterade vi fram 252 artiklar
14

EviEM
Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM)
arbetar för att den svenska miljövården ska stå på
bästa möjliga vetenskapliga grund. Genom systematiska utvärderingar av relevant forskning strävar vi
efter att förbättra underlaget för beslut om miljövård
och miljöpolitik. EviEM finansieras av Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning (Mistra) och är placerat vid
Stockholm Environment Institute (SEI). Verksamheten
är ekonomiskt och politiskt oberoende.
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Figur 8. Vid sökningarna fann vi nästan 6000 artiklar som kunde innehålla användbara data, men de flest kunde uteslutas
under den följande granskningen av relevans och kvalitet. Den slutliga analysen baserades på data från 93 artiklar/rapporter som totalt innehöll studier av 203 olika våtmarker (112 för kväve och 146 för fosfor).

Hela rapporten fritt tillgänglig
Den fullständiga rapporten om utvärderingen har
publicerats i tidskriften Environmental Evidence
(www.environmentalevidencejournal.org). Rapporten
finns också på EviEM:s webbplats (www.eviem.se).

Figur 9. Forskargruppen samlad vid sitt första möte. Från vänster: Anders Grimvall, Jos Verhoeven, Bill Mitsch, Carl Christian
Hoffmann, Karin Tonderski, Magnus Land, Wilhelm Granéli.
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EviEM Sammanfattning
En vanlig metod för att minska tillförseln av
näringsämnen till sötvatten och kustvatten är att
låta tillrinnande vatten passera genom en anlagd
eller restaurerad våtmark. Men hur mycket minskar
tillförseln? I den systematiska utvärdering som
sammanfattas här har Mistra EviEM bedömt hur
effektiv metoden är.

www.eviem.se
EviEM genomför systematiska utvärderingar av miljöfrågor som av myndigheter och andra intressenter har bedömts vara väsentliga. Utvärderingarna ger en överblick över kunskapsläget och förbättrar underlaget
för beslut inom den svenska miljövården.
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