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Sammanfattning 
Miljöersättningar är incitament för att lantbrukare bland annat skall vidta miljövänliga 

åtgärder i lantbruket som en del av landsbygdsprogrammet. År 2014 var det inte längre 

möjligt att söka miljöersättningar för anläggning av våtmarker. Detta arbete undersöker 

vilka effekter frånvaron av ersättningar kan ha i den hårt kultiverade regionen Skåne län 

i södra Sverige. 

En undersökning av ansökningar för våtmarksanläggningar som sökts mellan 2007-

2013 visar att genomsnittet har varit 31 projekt per år med en våtmarksstorlek på 

4,48±1,6 ha per projekt (medelvärde ±95% konf. intervall). Baserat på intervjuer visar 

resultatet att frånvaron av miljöersättningar under ett år leder till mellan 102-140 ha 

våtmark som ej anläggs. Detta motsvarar en utebliven potentiell 

kväveretentionskapacitet mellan 6,0 och 91,7 ton/år och en utebliven potentiell 

fosforretentionskapacitet mellan 0,17 och 2,1 ton/år i Skånes avrinningsområden. 

Intervjuerna visar även att kontinuitet i miljöregler och ersättningar är viktig för 

lantbrukares intresse för miljöförbättrande åtgärder.   

Arbetet visar att den totala uteblivna kapaciteten är liten jämfört med den årliga 

transporten av kväve och fosfor i avrinningsområdet, men det visar också att 

förändringar och uppbrott i regler minskar förtroendet för myndigheter hos lantbrukare. 

Detta kan medföra mer negativa, långsiktiga effekter genom att minska lantbrukares 

intresse för miljöförbättrande åtgärder.  
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Abstract 
Environmental subsidies are used as incitements to farmers for development of 

sustainable land use. In 2014, applications for funding constructed wetlands were not 

available. This paper examines the environmental consequences of this lack of funding 

in one intensively cultivated region Skåne län, southern Sweden. 

A review of wetland applications between year 2007-2013 show that the average rate of 

applications has been 31 projects per year with a wetland size of 4,48 ± 1,61ha per 

project (mean±95% CI). Based on interviews, the result suggests that the lack of 

funding in one year leads to between 102 and 140 ha of constructed wetlands that is not 

built. This correspond to a total loss of increased nitrogen retention capacity between 

6,0 and 91,7 tons/year and a loss of increased phosphorus retention capacity between 

0,17and 2,1 tons/year in the drainage basins of Skåne.  

Further the interviews show that continuity of environmental regulations and funding is 

important for the farmers’ interest in environmental measures.  

It is concluded that the total loss of increased retention capacity is small compared to 

the annual transport of nitrogen and phosphorus in the drainage basins. However, 

changes and interruptions in regulations reduce the confidence in authorities among 

farmers. This may have more negative, long term effects by ceasing the interest for 

environmental measures.  
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Nyckelord 
Fosfor, kväve, landsbygdsprogrammet 2014, Miljöersättning, retentionseffekt, 

våtmarker 

 

Tack 
Ett stort tack till de som har hjälpt mig på vägen genom att bistå med kontaktuppgifter 

och stöd: David Ståhlberg, analysenheten Jordbruksverket och Anna Fohrman, 

våtmarkshandläggare, länsstyrelsen Skåne. Tack till handledare Börje Ekstam, 

Linnéuniversitetet och examinator Stina Alriksson, Linnéuniversitetet. Jag vill även 

tacka de brukare och de personer på vattenråden som har ställt upp på intervjuer. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Våtmarker 
 

”Våtmarker är sådan mark där vatten under en stor del av året 

finns nära under, i eller över markytan, samt vegetationstäckta 

vattenområden. Minst 50 % av vegetationen bör vara hydrofil, 

d.v.s. fuktighetsälskande, för att man skall kunna kalla ett område 

för våtmark. Ett undantag är tidvis torrlagda bottenområden i 

sjöar, hav och vattendrag, de räknas som våtmarker trots att de 

saknar vegetation”   

Löfroth (1991) 

 

Ovanstående definition av våtmarker är den som tillämpas utav naturvårdsverket vid 

den nationella våtmarksinventeringen (Gunnarsson & Löfroth, 2009). Det är en 

definition som använder hydrologiska och biologiska kriterier för avgränsning av 

våtmarker. Men en våtmark är mer än ett vattentäckt område. Våtmarker bidrar med 

flertalet ekosystemtjänster, som till exempel ökad biologisk mångfald. De är också 

rekreationsområden och estetiskt tilltalande avbrott i en annars homogen 

jordbruksmiljö. En annan viktig egenskap som våtmarker har är förmågan till 

fastläggning av växtnäring (Landin, Oscarsson, Tonderski & Weisner, 2002). Det är 

denna sistnämnda egenskap, förmågan att avskilja kväve och fosfor från vattenflöden 

som behandlas i detta arbete. 

Kväve- och fosforläckage genereras från antropogena aktiviteter som till exempel 

industri, avlopp och jordbruk. I Sverige stod jordbruket för den största andelen av 

kvävets nettobelastning på havet (41 %) och även den största nettobelastningen på 

vatten av fosfor (44 %) 2009 (SCB, enheten för jordbruksstatistik, 2013). Läckage av 

växtnäringsämnen förs med vattendrag ut till havet. För stor kväve- och 

fosforbelastning i sjöar och hav kan leda till eutrofiering. Kraftig eutrofiering kan leda 

till syrefria bottnar (Diaz & Rosenberg, 2008) och i värsta fall bottendöd.  

En del av kväve- och fosforläckaget från jordbruk kan förhindras redan vid källan 

genom att vidta åtgärder som till exempel skyddszoner och användande av 

fångstgrödor. Men ytterligare ett steg är att det kväve och fosfor som ändå läcker ut från 

jordbruksmark hindras och i detta arbete kan just våtmarker spela roll (Arheimer & 

Wittgren, 2002; Howard-Williams, 1985; Tonderski, Arheimer & Pers, 2005).  

I våtmarken avskiljs kvävet från vattnet främst genom denitrifikation där kväve 

omvandlas till kvävgas som avgår till atmosfären. Kväve tas också upp av växter och 

sedimenteras (Kalff & Saunders, 2001). Fosfor avskiljs genom upptag av växter och 

bakterier, sedimentation eller komplexbildning (Landin et al. 2002; Vymazal, 2007).  

Våtmarkers retentionseffekt varierar. Vattnets uppehållstid, våtmarkens storlek och 

koncentrationen av ämnet i vattnet är viktiga faktorer liksom lokalklimatet, den 

hydrauliska effektiviteten och växtlighetens sammansättning för att ta några exempel. Ju 

högre kvävetillförsel desto högre retentionseffekt har en våtmark. I Skåne finner man 

den största retentionseffekten hos våtmarker som är anlagda med växtnäringsretention 

som främsta syfte (Weisner & Thiere, 2010). Det är också här i de bördiga markerna på 

slättbygden som jordbruket är som mest intensivt.  
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Det finns olika anledningar och incitament till att man som lantbrukare väljer att 

anlägga en våtmark på sin jordbruksmark. Ett exempel på ett incitament är ekonomiska 

subventioner som kan bidra till att man som lantbrukare väljer att avsätta mark för detta 

ändamål (Hansson, Pedersen & Weisner, 2012).  

  

1.2 Landsbygdsprogrammet 
Landsbygdsprogrammet är ett verktyg som har tagits fram för att nå målen inom den 

svenska landsbygdspolitiken. I grunden ligger Lissabonfördraget som reglerar hur 

programmet skall utformas. Styr utformningen gör också EU:s lagar. Även Sveriges 

egna lagar och förordningar reglerar detta. Landsbygdsprogrammet finansieras av EU 

och av Sverige. För perioden 2007-2013 omfattade programmet cirka 36 miljarder 

kronor. Det är regeringskansliet som arbetar fram landsbygdsprogrammet och 

landsbygdsdepartementet är ansvarigt departement. 

Inom landsbygdsprogrammet finns miljöersättningar som används som incitament för 

att lantbrukare skall utveckla och vårda lantbruket, och för att miljövänligare metoder 

skall användas (Landsbygdsdepartementet, 2012). 

Det senaste landsbygdsprogrammet hade sitt avslut 2013. Inför nästa programperiod har 

man ännu inte fattat beslut om hur landsbygdsprogrammet kommer att vara formulerat. 

Därför kommer man inte att kunna söka vissa miljöersättningar under 2014. Det är en 

stor åtstramning av ersättningar och innebär att endast ett fåtal ersättningar kommer att 

finnas kvar att söka. Man vet inte heller hur det nya landsbygdsprogrammet kommer att 

vara utformat, varför man inte exakt kan säga huruvida vissa ersättningar kommer att 

finnas kvar. När miljöersättningar tas bort finns en risk att trovärdigheten och framtida 

förtroende påverkas. Förtroende för myndigheter är en viktig del av en levande 

demokrati. För att känna förtroende för någon måste man även känna att denne är 

trovärdig och tillförlitlig (Hedquist, 2002). 

2. Syfte 
Våtmarkers förmåga att fastlägga växtnäring är viktig i arbetet för att motverka 

övergödning. Därför är det intressant att undersöka vad uteblivna miljöersättningar kan 

ha för effekt på anläggning av våtmarker. Huvudfrågan är hur våtmarksanläggande kan 

påverkas av uteblivna miljöersättningar och hur stor ökning av retentionseffekt av kväve 

och fosfor som man eventuellt går miste om när miljöersättningarna inte längre finns att 

söka. En annan intention med detta examensarbete är att försöka ta reda på om och i så 

fall hur lantbrukares inställning till miljöförbättrande åtgärder påverkas av ett karensår 

för vissa miljöersättningar. Det är också intressant att ta reda på om lantbrukares 

förtroende för myndigheter, och då i synnerhet länsstyrelserna påverkas av detta 

uppehåll. Det är även intressant att undersöka hur arbetet på länsstyrelsen påverkas av 

detta avbrott. 

 

Delfrågorna är: 

 

- Hur påverkas lantbrukares inställning till miljöförbättrande åtgärder av att 

miljöersättningarna läggs i karantän ett år? 

- Hur påverkas lantbrukarnas förtroende för myndigheter av att 

miljöersättningarna läggs i karantän ett år?  

- Hur stor blir den uteblivna retentionseffekten som en följd av uteblivna 

miljöersättningar 2014? 
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3. Material och metod 
Materialet som använts i detta arbete är uppgifter om våtmarksansökningar från det 

tidigare landsbygdsprogrammet (2007-2013) som länsstyrelsen i Skåne har bidragit 

med. Metoden som användes för intervjuer med brukare var främst strukturerade 

intervjuer där samtliga respondenter fick samma frågor som fastställts enligt ett 

frågeschema. Denna metod valdes för att underlätta sammanställningen av intervjuerna 

(Bryman, 2011). Intervjuer med representanter för vattenråd och länsstyrelsen i Skåne 

var av mer kvalitativ karaktär där huvudfrågan var vilken uppfattning man hade där om 

vad karensåret kan ha för effekt på våtmarksanläggandet, och syftet med detta var 

huvudsakligen att ställa resultaten mot varandra. 

3.1 Antal ansökningar och våtmarksareal 

Beräkningarna av ansökningar per år och den årliga medelstorleken (ha) på våtmarkerna 

baseras på uppgifter under åren 2007-2013 från länsstyrelsen i Skåne. Dessa uppgifter 

användes för att uppskatta antalet ansökningar och hur många hektar våtmarksyta som 

anlagts om det 2014 funnits miljöersättningar att söka som tidigare. Inledningsvis 

analyserades om det fanns en trend i antalet ansökningar som gjorts under perioden 

2007-2013 baserat på antalet sökande per år. Ett regressionstest visade om det fanns 

någon signifikant trend. Medelvärdet av antalet sökande per år beräknades med ett 

konfidensintervall på 95 %.  

3.2 Intervjuer  
För att kunna ta reda på hur anläggning av våtmarker påverkas av ett karensår har 

representanter från olika områden intervjuats. Uppgifterna från länsstyrelsen visade att 

den största andelen våtmarker ansöktes av privatpersoner eller vattenråd. Projektägare 

och representanter från vattenråd har därför intervjuats för att få ett så representativt 

utfall som möjligt. Även våtmarkshandläggare på länsstyrelsen i Skåne har intervjuats. 

Undersökningen begränsades geografiskt till Skåne län. Kontaktuppgifter till 

projektägarna bistod länsstyrelsen i Skåne län och jordbruksverket med. Första gruppen 

som intervjuades består av brukare som mellan perioden 2007-2013 har ansökt om att 

anlägga våtmarker i Skåne län. Andra gruppen som intervjuades bestod av 

representanter från de vattenråd som arbetat med våtmarksanläggningar i Skåne län. 

Slutligen intervjuades representant från länsstyrelsen.  

3.2.1 Intervju med brukare 

Länsstyrelsen i Skåne bidrog med uppgifter om de ansökningar som gjorts under det 

tidigare landsbygdsprogrammet. För varje år mellan 2007-2013 valdes 10 brukare ut för 

intervjun med hjälp av en slumptalsgenerator. Personerna informerades om intervjun 

med brev en tid före uppringningen som genomfördes enskilt per telefon. För att breven 

skulle nå ut till så många som möjligt jämfördes de utvalda personernas adresser med 

hemsidor på internet som tillhandahåller adressuppgifter. 21 av de totalt 70 utvalda 

deltog inte i intervjun. För att få så hög svarsfrekvens som möjligt var intervjun kort och 

koncis och varade mellan 2-10 minuter. De genomfördes den tid på dagen som passade 

den som intervjuades. Första frågan var om man skulle ha ansökt om att anlägga 

våtmarker utan miljöersättningar. Svaren var ”ja”, ”nej” och ”kanske/ vet ej”. Syftet var 

att ta reda på hur stor betydelse miljöersättningarna haft för anläggandet av våtmarker, 

och skulle vidare användas för att kunna beräkna en eventuell area och slutligen en 

förändring i retentionseffekt. Den andra delen var mer öppen, där resultatet mynnade ut 

i en indikation på hur karensåret påverkar lantbrukares inställning till miljöförbättrande 

åtgärder, samt om deras förtroende för myndigheter påverkas. Denna intervjudel gav 
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svar på andra och tredje delfrågan. Svaren på dessa frågor kodades och kategoriserades i 

”mycket negativ”/ ”negativ” och ”ingen effekt”. Anteckningar fördes under hela 

intervjun. Intervjufrågorna i helhet redovisas i bilaga A 

3.2.2 Intervju med vattenråd och länsstyrelse 

Intervjuerna för vattenråden och våtmarkshandläggare på länsstyrelsen var mer av 

kvalitativ karaktär, huvudfrågan var vilken uppfattning man hade där om vad karensåret 

kan ha för effekt på våtmarksanläggandet. Tanken var sedan att svaren ifrån de senare 

skulle kunna användas för att representera den del av ansökningarna som kommit in via 

vattenvårdsprojekt samt att även ställas mot utfallet ifrån intervjuerna med brukarna. De 

som varit aktuella är två personer som representerar Segeåns, Kävlingeåns och Höje ås 

vattenråd. Dessa blev intervjuade på länsstyrelsen i Skånes rekommendation och 

kontaktuppgifter till dessa bidrog länsstyrelsen i Skåne med. Intervjuerna gjordes enskilt 

per telefon.  

3.3 Beräkningar 

Inledningsvis analyserades antalet ansökningar/ år. Medelvärdet användes sedan för att 

uppskatta hur många ansökningar som gjorts om miljöersättningarna funnits kvar 2014 

och hade gått att söka som tidigare. Resultatet av intervjuerna användes för att motsvara 

hur utfallet blivit om miljöersättningarna funnits kvar för att kunna beräkna den förlust i 

anlagda våtmarker under 2014 som förväntas. Detta gav svar på hur många % som inte 

hade ansökt om att anlägga våtmark om inte miljöersättningar hade funnits, och denna 

% applicerades på medelvärdet av de antal ansökningar som gjorts tidigare år för att 

representera ett fiktivt antal sökande 2014.  

För att kunna beräkna en eventuell förändring i retentionseffekt beräknades medelarean 

av de våtmarker som ansökts om mellan 2007-2012 med ett konfidensintervall på 95 %. 

Arean som användes var den som redovisats vid slutbesiktning. Arean multiplicerades 

sedan med retentionseffekten i kg N och P/ha enligt uppgifter från jordbruksverkets 

rapport ”Mindre fosfor och kväve från jordbrukslandskapet” (Weisner, Thiere, 2010). 

Dessa beräkningar gav svar på första delfrågan ”Hur påverkas lantbrukarnas förtroende 

för myndigheter av att miljöersättningarna läggs i karantän ett år?” och gav ett svar i 

förlorad ökning av retentionseffekt av N och P år 2014. 

4. Resultat 

4.1 Antal ansökningar och våtmarksareal 
4.1.1 Antal ansökningar 

Det fanns ingen signifikant trend i antalet ansökningar under åren 2007-2013(Tabell 1. 

ANOVA. F1,5=1,22, P>0,05). Under perioden 2007-2013 var antalet ansökningar i 

genomsnitt 39st per år. Totalt gjordes 275 ansökningar under denna period.  
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Figur 1: Ansökningar av anläggning av våtmark mellan 2007-2013 inom Skåne län. Här redovisas 

de två största grupperna av sökanden samt totala antalet sökanden. 

 
  
  
Tabell 1: Variansanalys för en regressionsmodell med antalet ansökningar/ år 

(responsvariabel) som en funktion av ansökningsår (förklaringsvariabel). 

  d.f. SS MS F p-level 

Regression 1 190,3 190,3 1,2 0,3 

Residual 5 779,1 155,8 
  Total 6 969,4       

 

 
4.1.2 Våtmarksareal 

Storleken på våtmarkerna i ansökningarna visade inte någon signifikant trend över åren 

2007-2012(Tabell 2. ANOVA. F1,4=0,42, P>0,05). Under tidsperioden 2007-2012 var 

storleken 4,48±1,61ha (medelvärde±95% konf. Intervall) per våtmark. 2013 

utelämnades på grund av få datauppgifter.    

 

 
Figur 2: Medelstorlek per våtmark under perioden 2007-2012 

 

Tabell 2: Variansanalys för en regressionsmodell med våtmarksyta (ha, responsvariabel) 

som funktion av ansökningsår (förklaringsvariabel). 

 

d.f. SS MS F p-level 

Regression 1 1,7 1,7 0,4 0,6 

Residual 4 15,8 4,0 

  Total 5 17,5 
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4.2 Intervjuer 
 

4.2.1 Intervju med brukare 

 
Tabell 3: Resultat från intervjufråga 2. I tabellen anges andelen % (antal) som svarat ja, 

nej respektive kanske/vet ej på frågan.  

      Ja Nej Kanske/ vet ej 

 Hade du ansökt om att anlägga våtmark utan 

miljöersättning? 
16 (8) 69 (34) 14 (7) 

  

På frågan om man hade ansökt om att anlägga våtmark utan miljöersättning svarade 

majoriteten nej (69 %). 8 tillfrågade svarade ja (16 %) och 7 svarade kanske/vet ej (14 

%).  
 

Tabell 4: Resultat från intervjufrågor 5 och 6. I tabellen anges andelen % (antal) som 

svarat starkt negativt, negativt respektive ingen effekt.  

       

Starkt 

negativt 
Negativt 

Ingen 

effekt 

Vad tror du att detta kan ha för effekt på lantbrukares inställning till 

miljöförbättrande åtgärder? 
28 (9) 72 (23) 0 (0) 

Vad tror du att detta kan ha för effekt på lantbrukares förtroende till 

myndigheter? 
16 (5) 61 (19) 23 (7) 

 

På frågan om vad man trodde att detta skulle kunna ha för effekt på lantbrukares 

inställning till miljöförbättrande åtgärder svarade samtliga negativt eller starkt negativt. 

”Inget stöd – inga åtgärder.”, ”Det krävs en väldig morot för att plocka ut åkermark ur 

produktion.” och ”Inte bra. Om man upplåter mark till att ha kväve- och fosfordamm 

och ej får ersättning är det inte värt det. Man förlorar pengar.” är exempel på vad man 

ansåg om detta.  

 

På frågan om vad man trodde att detta skulle kunna ha för effekt på lantbrukares 

förtroende till myndigheter svarade även här en stor andel negativt. ”Kan det bli lägre? 

Det blir nog inte bättre i alla fall.”, ”Mycket sämre, klart negativt.” och ”Går i botten.” 

är exempel på svar. På denna fråga ansåg 23% av de tillfrågade att det inte hade någon 

effekt. ”Ingen större skillnad, man får rätta sig. Ett politiskt beslut man får respektera, 

även om det inte är bra.” är ett exempel på svar. 

 

 
4.2.2 Intervju med vattenråd och länsstyrelse 

Två representanter från vattenråd i Skåne län intervjuades. Det samlade resultatet från 

intervjuerna var att man hade den uppfattningen att anläggandet av våtmarker skulle 

komma att minska kraftigt under den tid som stödet läggs i karantän. För 

våtmarksanläggningar inom vattenråden finansierades en del av anläggningarna med 

miljöersättningar och en del via kommunal delfinansiering. Den kommunala delen 

räckte dock inte för att täcka upp den totala kostnaden av arbetet, varför 

miljöersättningarna var en viktig förutsättning för att våtmarker skulle anläggas inom 

vattenråden. När nu stödet lades i karantän var man överrens om att det skulle leda till 
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en stor minskning av arealen anlagd våtmark på grund av att pengarna inte skulle räcka 

till.  

Även en intervju med en våtmarkshandläggare på länsstyrelsen i Skåne gjordes. I Skåne 

län gjordes många ansökningar i slutet av den förra programperioden vilket innebar att 

man fortfarande (2014-03-26) arbetade med handläggande av ärenden från den tidigare 

perioden. Detta medförde att ingen förändring av kompetens skulle komma att ske här. 

Detta medförde också att det fortfarande handlades en del våtmarksprojekt som skulle 

komma att startas upp under 2014.  

Vad man annars kan se är att brukare väntar på att stöden ska komma igång igen och att 

det fanns de som var intresserade av att ansöka om miljöersättningar för att anlägga 

våtmarker när så sker.  

På frågan om hur man tror att detta karensår kan påverka lantbrukares inställning till 

myndigheter var svaret att det påverkar negativt. Att förtroendet kan sjunka när 

stödformer ändras eller tas bort.  

 

4.3 Förlorad retentionseffekt 
Tabell 4: Beräknad utebliven retentionseffekt av kväve och fosfor för år 2014 som en följd 

av uteblivna miljöersättningar i Skåne län. 

  

min medel max 

Area (ha) 

 

101,6 130,8 140,2 

Kväve (ton) 6,0 46,6 91,7 

Fosfor (ton) 0,17 1,10 2,08 

 

Resultatet visar att den beräknade förlusten av ökad retentionseffekt låg mellan 6-91,7 

ton kväve och 0,17- 2,1 ton fosfor för år 2014 (tabell 4).  

 

5. Diskussion 
I detta arbete undersöktes effekten på våtmarksanläggande av uteblivna 

miljöersättningar och vad detta skulle kunna innebära för effekt på miljön i form av 

utebliven kväve- och fosforretention. Resultatet från intervjuerna med brukare som 

ansökt om att anlägga våtmarker under det tidigare landsbygdsprogrammet visar att 

uteblivna miljöersättningar minskar lantbrukares intresse för anläggande av våtmarker. 

Detta var även något som konfirmerades vid intervju med representant från 

länsstyrelsen i Skåne län. Detta resultat stämmer överrens med att ekonomiska 

subventioner är ett utav de incitament som kan bidra till att man som lantbrukare väljer 

att avsätta mark för miljöförbättrande åtgärder (Hansson, Pedersen & Weisner, 2012). 

 

I figur 1 redovisas antalet ansökningar som gjorts under perioden 2007-2013. Den 

största delen av ansökningarna som gjorts under denna period har gjorts av 

privatpersoner eller inom projekt av något av vattenråden. Då en relativt stor del av 

ansökningarna 2007-2013 gjorts utav vattenråden, 28 % av det totala antalet, var 

uppfattning och åsikter från vattenrådens representanter relevanta. Det sammantagna 

resultatet från samtliga intervjuer visar att intresset för att anlägga våtmarker minskar 

när miljöersättningar inte finns att söka. Men det visar också att våtmarker handläggs 

och kommer att anläggas i liten skala även en bit in på 2014. Kommer 

landsbygdsprogrammet igång med samma eller liknande stödform för våtmarker som 

tidigare kommer detta år av uteblivna miljöstöd innebära en knappt märkbar påverkan 

på anläggandet av våtmarker. Det blir i så fall en förskjutning in i 2015 där det troligtvis 
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kommer att dröja en tidsperiod motsvarande några månader innan man har kommit 

igång med handläggning och beslut om miljöstöd för nya projekt. Detta förutsätter dock 

att miljöersättningar för anläggande av våtmarker finns även i det nya 

landsbygdsprogrammet. Om detta blir utfallet kan det konstateras att effekten på 

anläggandet av våtmarker är liten som en följd av detta år med uteblivna 

miljöersättningar.  

 

I figur 1 finns inget stöd för en ökande trend av antalet ansökningar. Det anovatest som 

redovisas i tabell 1 med ett p-värde >0,05 visar att det inte finns någon signifikant 

ökning över tiden.  

Resultatet i tabell 4 visar på den beräknade förlusten av växtnäringsretention för 2014. 

För kväve är min 6,0 ton N och max 91,7 ton N för avrinningsområdena i Skåne län. 

För fosfor är förlusten min 0,17 ton P och max 2,08 ton P.  

Osäkerheten i skattningen ligger inom ett stort intervall. Det beror främst på variation i 

retentionseffekt mellan våtmarker (Weisner & Thiere, 2010). Den beror också på 

osäkerheten i uppskattningen av medelstorleken på våtmarkerna. Enligt uppgift från 

våtmarkshandläggare i Skåne län anläggs våtmarker i avrinningsområdena i södra Skåne 

(Sege ås, Höje ås och Kävlingeåns med flera) med växtnäringsretention som främsta 

syfte. Många av våtmarkerna som anläggs i Skåne ligger inom dessa områden, 

framförallt de våtmarker som anläggs i vattenrådsprojekten. Därför skulle man kunna 

anta att verkligheten ligger närmare max- än minvärdet.  

 

Den här undersökningen avgränsades geografiskt till Skåne län. Detta gjordes för att det 

är i de sydsvenska slättmarkerna som läckaget från växtnäringsämne är som störst, och 

det är därför också här som våtmarker har en stor betydelse för växtnäringsretentionen. 

Initialt var tanken att jämföra olika platser i Sverige, dock avgränsades arbetet till att 

endast gälla Skåne län. På grund av att det här anläggs flest våtmarker och att det är här 

som de har störst retentionseffekt så är Skåne län ett av de områden där detta år av 

uteblivna miljöersättningar borde ha störst påverkan. Detta gör att undersökningen inte 

kan representera hela Sverige, och att effekten av uteblivna miljöersättningar under 

2014 är mindre i övriga Sverige jämfört med Skåne län.   

 

Resultatet från analysen av utebliven ökning av retentionseffekt indikerar att denna som 

ett direkt resultat av detta år inte är särskilt stor. Det som däremot kan ha en långsiktigt 

negativ effekt på miljön är att lantbrukarnas förtroende för myndigheter och inställning 

till miljöförbättrande åtgärder försämras. I tabell 3 redovisas resultaten från de 

kvalitativa intervjufrågorna. De visade att en stor del av de tillfrågade ansåg att detta år 

med uteblivna miljöersättningar skulle ha en negativ effekt på lantbrukares inställning 

till miljöförbättrande åtgärder. Flertalet ansåg till och med att det skulle ha en starkt 

negativ effekt på detsamma. Observera att frågan ställdes kvalitativt, utan 

svarsalternativ. Respondenterna gav sina svar fritt och dessa kategoriserades efteråt. 

Kategorierna ”negativt”, ”starkt negativt” och ”ingen effekt” är således inga 

svarsalternativ, utan respondenternas kategoriserade svar. Sammanfattningsvis hade 

majoriteten av de tillfrågade den uppfattningen att det krävs en morot i form av 

ekonomiskt stöd för att en lantbrukare skall vilja plocka ut åkermark ur produktion och 

avsätta denna värdefulla mark till miljöförbättrande åtgärder. Man trodde därför att 

ingen eller ett fåtal våtmarker skulle anläggas utan miljöersättningar, vilket även svaren 

på översta frågan i tabell 3 konfirmerar.  

Även på frågan om hur man tror att lantbrukares förtroende till myndigheter påverkas 

av detta år svarade de flesta negativt eller starkt negativt. Den samlade uppfattningen 

utifrån intervjuresultaten visar att det är viktigt med kontinuitet och långsiktiga beslut i 
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frågor som rör lantbruk. Vad som har skett med vissa miljöersättningar till följd av detta 

år är exempel på motsatsen. En uppfattning som genomsyrade majoriteten av svaren var 

att förtroendet för myndigheter redan är lågt, och att det som skett i och med detta år 

inte gjort saken bättre. Ett fåtal svarade dock att de inte påverkades alls av detta. 

Skillnaden i antal svaranden på frågorna beror på att endast de som hade hört talas om 

att miljöersättningarna för anläggning av våtmarker skulle utebli 2014 blev tillfrågade 

om effekterna.  

 

 

Metoderna som användes i detta examensarbete var fullgoda för att ge svar på 

huvudfrågeställningarna. Vissa delar hade dock kunnat göras annorlunda. Något som 

borde övervägts är inspelning av intervjuerna för att underlätta dokumentation av 

intervjusvaren. Den strukturerade delen av intervjun var lätt att dokumentera då svaren 

var kortfattade och färdiga svarsalternativ gavs. Den kvalitativa delen var med 

utsvävande och gav mer utrymme, vilket medförde mer arbete med dokumentation och 

bearbetning. I slutändan blir resultatet samma, men arbetet dit hade varit lättare.  

 

6. Slutsats 
 

Svaren på intervjuer med privatpersoner, representanter för vattenråd och 

våtmarkshandläggare visar samma sak; att intresset för att anlägga våtmarker minskar 

vid uteblivna miljöersättningar. Men informationen visar även att det en bit in på 2014 

kommer att anläggas våtmarker trots uteblivna miljöersättningar. Det kommer dock att 

avta ju längre tiden framskrider. Förutsatt att miljöersättningar för anläggning av 

våtmark kommer igång inom den närmsta framtiden kommer påverkan på anläggandet 

av våtmarker och förlusten av ökad växtnäringsretention vara knappt märkbar. Däremot 

kan detta år av uteblivna miljöersättningar ha en mer långsiktig negativ effekt i form av 

en mer negativ inställning till miljöförbättrande åtgärder och ett lägre förtroende för 

myndigheter som en följd av detta. Liknande händelser bör därför undvikas i framtiden 

och kontinuitet bör eftersträvas. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A 

 

Ansökningsår:………………..   

1. Våtmarksareal:………………………………………………………  

 

2. Hade du ansökt om att anlägga våtmark utan miljöersättning?  

Ja  Nej 

3. Var växtnäringsretention främsta syftet med våtmarken? 

Ja  Nej 

 

4. Har du tidigare hört talas om att vissa miljöersättningar läggs i karantän under 

2014? 

Ja  Nej 

Om ja (4): 

 

5. Vad tror du att detta kan ha för effekt på lantbrukares inställning till 

miljöförbättrande åtgärder?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

6. Vad tror du att detta har för effekt på lantbrukares förtroende till myndigheter? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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