
Länets vatten i framtidens klimat

?



Viktigast först!

• Större flödesvariationer – risk för 
översvämning under vintern och torka under 
sommaren

• Flödesutjämnande åtgärder viktigt och bidrar 
även med andra positiva effekter



• Högre temperatur 
mindre snö, längre vegetationsperiod, högre avdunstning, ökat 

vattenbehov

• Ökad nederbörd 
främst under vintern, fler skyfall 

Minskad grundvattenbildning

Torrare landskap

Stora flödesvariationer med höga flöden på 
vintern och låga på sommaren

Viktigast först - Kort om klimatförändringarna



Viktigast först - Åtgärder

• Spara vattnet i landskapet genom

flödesutjämnande åtgärder!

• Återskapa eller anlägga våtmarker, 
svämplan, tvåstegsdiken etc

• Flertal nyttor och ekosystemtjänster utöver 
flödesutjämning



Vattnets kretslopp



Akut vattenbrist på Öland 2016
• Vattentransporter med lastbil

• Sjöledning från Kalmar

• Avsaltningsverk

• Besparingskampanj

• Mm



Vattenbrist 2016



Vattenresurser för allmän vattenförsörjning



Vattenresurser för allmän 

vattenförsörjning



Cirka

• 69 grundvattentäkter

• 5 täkter i vattendrag

• 8 täkter i sjöar

• 9 täkter med konstgjord infiltration

Vattenresurser för allmän 

vattenförsörjning



Hej ochNybroåsen – länets blå hjärta

Kommun
Huvudvattentäkt 3/12 kommuner (25 %) 

Sedan 2016 försörjs ytterligare 

2 kommuner (Öland)

Befolkning
Huvudvattentäkt ca 40 % 

Inklusive Öland ca 50 %

Obs! Ej tagit hänsyn till antal med egen brunn etc



Hej ochVattnets värde
Exempel Emån

• Dricksvatten människor 375 Mkr/år

• Dricksvatten djur 76 Mkr/år

• Bevattning 7-18,5 Mkr/år

• Kraftproduktion 34 Mkr/år

• Fiske & rekreation 11 Mkr/år

• Näringsretention > 100 Mkr/år

• M fl

Summa minst 740 miljoner kr/år!



Ca 1810-1930 genomfördes mycket stora förändringar i landskapsbilden

• Sjösänkningar 

• Torrläggningar av våtmarker och åmader

• Uträtningar, fördjupningar, kanaliseringar och kulverteringar av 

bäckar och åar

• Täckdikning av åkermark (även idag)

Syfte: mer åkermark för att avvärja svält, senare för att rationalisera 

och göra jord- och skogsbruket mer konkurrenskraftigt

• Statligt bidrag för markavvattning fram till mitten av 80- talet. Idag finns 

bidrag för återskapande och restaurering. 

Mer kunskap om vattnets funktioner i landskapet idag.

Torrläggning av landskapet



Torrläggning av landskapet - våtmarker och åmader

I jordbruksintensiva delar av landet är 

90-95 % av våtmarksarealen utdikad

I Kalmar län beräknas ca hälften av 

våtmarksarealen vara utdikad 

I Sverige finns totalt ca 3 miljoner ha 

utdikade våtmarker
Dikningsföretag i Kalmar län



Många sjöar har idag kraftigt sänkta 

vattennivåer och vissa är helt torrlagda

(sänkningar eller torrläggningar)

Sänkta sjöar (SMHI)

Torrläggning av landskapet - sjösänkning



Reglerade vattendrag:

under mark (kulvert) eller ovan 

mark rätade med likartad bredd och 

djup samt ett jämnt flöde utan 

möjlighet att svämma över

Naturliga vattendrag:

varierande bredd, flödeshastighet, 

bottendjup och bottenmaterial och 

med möjlighet att svämma över vid 

högflöde

Torrläggning av landskapet - Rätning, fördjupning, 

kanalisering och kulvertering av bäckar och åar



Torrläggning av landskapet - effekter

Kortare vattendrag och minskad magasinering av vatten
 kraftiga flödestoppar och översvämningar i de nedre delarna

 snabb avrinning minskar grundvattenbildningen och bidrar till torka vid lågflöden

 mer erosion och större transport av organiskt material

 minskad rening och snabbare transport av N och P till kusten



Flödesutjämnande åtgärder

• Restaurering våtmarker, 
vattendrag, sjöar, 
svämplan m fl

• Anläggning tvåstegsdiken,
bevattningsdammar, 
lokalt omhändertagande 
av dagvatten (LOD) m fl



Flödesutjämnande åtgärder - våtmarker

Nyttor med våtmarker:

• Flödesutjämning & 

vattenmagasineringsförmåga

• Rening av vatten - minskad 

övergödning samt nedbrytning 

och/eller sedimentation av 

förorenande ämnen

• Värdefulla miljöer för djur och växter

• Bevattningsdammar & LOD 

minskar uttag av vatten från naturliga 

sjöar och vattendrag

• Rekreation

Negativa effekter av restaurering av våtmarker?

EVENTUELLT bortfall av produktionsduglig skogs- eller jordbruksmark

Vid tveksamheter – börja med en förstudie?



Flödesutjämnande åtgärder 
- återmeandring och tvåstegsdike



Flödesutjämnande åtgärder
- Ger det effekt?

Exempel Emåprojektet

Modellering av hur restaurering av våtmarker inom Emåns 
avrinningsområde skulle påverka flödet vid Emsfors

• Vid 50 % återställd våtmark skulle maxflödet minska från 

120 m3/s till 110 m3/s och basflödet öka från 5,8 m3/s till 7,8 m3/s.



Ekonomiskt stöd – satsning på våtmarker

LOVA – Lokala vattenvårdsprojekt

LONA – Lokala naturvårdssatsningen

Landsbygdsprogrammet

Lästips! Kalmarsundskommissionens dokument om 

utlysningar och fonder



LONA – Lokala naturvårdssatsningen

• Den stora vinnaren på regeringens våtmarkssatsning 

– Ca 90 miljoner till kommunernas ansökningar 

– Hur mycket av detta som tilldelas Kalmar län kommer          

delvis bero på söktrycket (!)

• Upp till 90 % av kostnaden för flödesutjämnande åtgärder

• Kan söka medel för förstudie/kunskapsuppbyggnad

• Förtur till åtgärder som gynnar vattenförsörjningen

• ”Klassiska LONA” ca 2 miljoner kr och kvarstår



LONA – Lokala naturvårdssatsningen
• Ansökningstider 10/4 (och 1/10 om det finns pengar kvar)

• Söks av kommunen men vem som helst kan vara 

initiativtagare och göra ansökan (i dialog med kommunen). 

Kommunen skickar ansökan till Länsstyrelsen.

Kontaktpersoner:
Länsstyrelsen Per-Markus Jönsson, Miamaria Runnqvist

Borgholms kommun Magnus Karlsson

Emmaboda kommun Åsa Albertsson

Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun Björn Holm

Högsby kommun Dag Hansson

Kalmar kommun Renate Foks, Tomas Burén

Mönsterås kommun Joakim Holm

Mörbylånga kommun Sten Forsberg

Nybro kommun Per Ahlgren

Oskarshamn kommun Karl-Johan Öhlin

Torsås kommun Pernilla Landin

Västerviks kommun Lars Kåremyr



LOVA – Lokala vattenvårdsprojekt

• Fokus övergödning, näringsretention

• Innan ca 5 miljoner Nu ca 7,4 miljoner

• Upp till 80 % för våtmarker

• Söks av kommun eller ideell organisation

• Kontaktperson Länsstyrelsen: John-John Bertholdsson



Landsbygdsprogrammet

• Brett program för lantbrukare

• Aktuellt för våtmarker – miljöinvesteringar för att 

anlägga/restaurera våtmarker samt återmeandra

vattendrag och tvåstegsdiken

• Söks av verksamhetsutövare/markägare

• Finns pengar kvar

• Kontaktperson Länsstyrelsen: Mathias Larsson



Vattenparameterkartan



Viktigast först! Och sist!

• Större flödesvariationer – risk för 
översvämning under vintern och torka under 
sommaren

• Flödesutjämnande åtgärder viktigt och bidrar 
även med andra positiva effekter



Tack!

Vattnet är mycket viktigt.

Om vattnet inte fanns så skulle ingen lära sig att simma, och då skulle alla drunkna


