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Abstract 
Wetlands have been considered throughout millenniums as valuable assets due to the 
ecosystem services they provide for humans. However, previous research has shown 
that the value of wetlands has declined over the last 150 years, in parallel to the growth 
of agriculture. Today, society has realized the value of ecosystem services, through 
increased knowledge and awareness.	  This study focuses on the area of Byringe, 20 km 
southwest of Strängnäs. The aim of this study was to identify changes of wetland areas, 
wetland classes and ecosystem services over time. This study compared four maps 
covering the area, between the years 1714 to 2013. The results show that the wetland 
areas have increased from their initial coverage of 6.5% up to 24.4% today. This 17.9% 
increase corresponds to 115.3 ha. A closer examination of this 300-year transformation 
showed variation among the wetland classes. Marshlands showed the largest increase of 
44.3ha, followed by fen with 33.5ha and bog 7.6ha. In some areas fen had been 
converted to bog, which is a change in carbon storage and thus climate regulation. The 
lakes had developed into marshland, which has caused the disappearance of fish stocks, 
negatively affecting the generation of food supply. The increased marshland area has 
also resulted in increased carbon storage and provisioning services such as fiber 
material from plants and bioenergy production from trees. Furthermore, the recent 
transformation of agricultural land into fen has generated a loss in food production 
services such as crops. Instead, other services have appeared in terms of climate 
regulation, flood protection, increased protection against erosion, water purification and 
support of biodiversity.   
 
 
 
 
Keywords: Bog, Carbon dioxide, Carbon storage, Ecosystem services, Fen, Peatland, 
Plant succession, Wetland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Bilden visar de underlagskartor som används i undersökningen. Överst till 
vänster visas den geometriska kartan följt av häradskartan, ekonomiska kartan och 
jordartskartan. Källor: se referenslistan.   
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 
I årtusenden har människan brukat jord och bosatt sig i nära anslutning till vatten 
(Verhoeven & Setter 2010). Våtmarker har utgjort naturresurser för människan på 
många olika sätt beroende på tidsepok (Gunnarsson & Löfroth 2009, s.14). 
Våtmarkerna ansågs redan för 6000 år sedan som värdefulla landområden som främjade 
en gynnsam matproduktion (Verhoeven & Setter 2010). Det var främst tillgången på 
fiske och det jaktbara viltet som ansågs värdefullt för de första bosättarna (Gunnarsson 
& Löfroth 2009, s.14). Under den period då människan var boskapsskötare ansågs 
våtmarkerna värdefulla då de även bidrog med en ekonomisk avkastning genom dess 
funktion som fodermarker (ibid.). De senaste 150 åren, förändrades dock synen på 
våtmarkerna (ibid.). I takt med ett ökat behov av bl.a. livsmedel, energi och bränsle 
(Naturvårdsverket 2003) samt möjligheten att odla djurfoder på åkrar (Bernes & 
Lundgren 2010, s. 26-29) så ökade drivkrafterna bakom våtmarksexploateringen i syfte 
att vinna mer jordbruksmark (Naturvårdsverket 2003). Det ökade behovet bidrog till att 
jordens totala våtmarksareal minskade med 50 % (Verhoeven & Setter 2010) och täcker 
efter exploateringen endast 2-6 % av jordens landyta (Kayranli et al. 2009; Blackwell & 
Pilgrim 2011). Ur ett nationellt perspektiv har det sedan 1800-talets början torrlagts tre 
miljoner hektar våtmark i Sverige (Naturvårdsverket 2013a). Detta p.g.a. utvecklingen 
inom energisektorn, transportnätet, skog- och jordbruket samt den fysiska planeringen i 
övrigt (Naturvårdsverket 2003). Minskningen fortskred under 1900-talet då även 
hävden upphörde, främst bete och slåtter, vilket ledde till att de naturliga våtmarkerna 
växte igen (Naturvårdsverket 2013b). Sveriges totala våtmarksareal täckte efter 
exploateringen nio miljoner hektar av landytan, vilket är ¾ av våtmarksutbredningen i 
början av 1800-talet (Naturvårdsverket 2003). Under de senare årtiondena har dock 
våtmarksexploateringen minskat som ett resultat av b.la. ett ökat hänsynstagande, 
mindre bidrag och en skärpt lagstiftning (ibid.). Det bedrivs även arbete för att 
återskapa, restaurera och nyanlägga våtmarker i jordbrukslandskap för att b.la förbättra 
vattenkvaliteten och för att öka och bevara den biologiska mångfalden 
(Naturvårdsverket 2009). Exploateringen av våtmarker i syfte att vinna mer 
jordbruksmark har idag upphört (Naturvårdsverket 2003), vilket bidragit till att det idag 
överförs mer jordbruksmark till våtmark än vice versa (Gunnarsson & Löfroth 2009, 
s.16).  
 
Våtmarker utgör p.g.a. sin ekologi och hydrologi ett av de mest produktiva och artrika 
ekosystemen på jorden. Det är våtmarkernas speciella egenskaper som bidrar till att de 
kan förse människan med ett brett utbud av ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster kan 
beskrivas som en positiv respons människan erhåller från olika ekosystem (Mitra et al. 
2005; Kimmel & Mander 2010; Blackwell & Pilgrim 2011). Dessa ekosystemtjänster 
kan sedan relateras till olika funktioner som de olika ekosystemen utför (Kimmel & 
Mander 2010). Flera studier indikerar att våtmarkers ekosystemtjänster kan delas in i 
fyra olika kategorier vilka är provianterande-, reglerande-, kulturella- och stödjande 
tjänster (Millennium Ecosystem Assessment 2005;	  Kimmel & Mander 2010; Blackwell 
& Pilgrim 2011; Brander et al. 2013). Provianterande tjänster syftar på de tjänster 
våtmarker genererar i form av mat, vatten och bränsle. Reglerande tjänster syftar till 
klimatreglering, vattenreglering, vattenrening samt skydd mot erosion, då t.ex. torven 
förhindrar den underliggande jorden att erodera. Kulturella tjänster syftar till funktioner 
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som rekreation, inspiration och utbildning. De stödjande tjänsterna bistår de övriga 
tjänsterna genom stöd åt den biologiska mångfalden, näringscykeln och 
jordmånsbildningen (ibid.). Det finns även en uppdelning av direkta och indirekta 
ekosystemtjänster (Acharya 2000). Direkta ekosystemtjänster är t.ex. provianterande 
tjänster såsom fiske, växtresurser och vattentillgång medan indirekta tjänster är 
reglerande- och stödjande tjänster som t.ex. vattenreglering, klimatreglering, 
vattenrening och stöd åt näringscykeln (ibid.). Vilka typer av ekosystemtjänster en 
specifik våtmarksklass genererar avgörs utifrån våtmarkens specifika karaktär och 
egenskap (Blackwell & Pilgrim 2011) samt dess geografiska läge (Mitra et al. 2005). 
Torv och koldioxid har t.ex. en förmåga att snabbt försvinna i kustnära våtmarker p.g.a. 
fysiska processer som stormar och vattenflöden. Detta skiljer sig dock från våtmarker 
bestående av organiskt material inåt land, där torv kan ha funnits på samma plats i 
tusentals år (Mitra et al. 2005).  
 
Mossar och kärr skiljer sig åt genom deras hydrologiska egenskaper (Sulman et al. 
2010). Kärr kan beskrivas som ett grundvattendrivet system som erhåller näringsrika 
mineraler p.g.a. grundvattnets transport genom jorden. Grundvattnet medverkar i kärrets 
hydrologi, kemi och vegetation vilket särskiljer kärret från en mosse, vars karaktär 
primärt utgörs av nederbörden (Thormann et al. 1999; Bedford & Godwin 2003; 
Sulman et al. 2010). Mossar karaktäriseras av surt vatten, porösa torvavlagringar och en 
botten som är täckt av vitmossa. Vitmossan har en försurande effekt vilket bidrar till 
näringsbrist i våtmarken (Sulman et al. 2010; EPA 2012a). Både mossar och kärr har 
förmågan att leverera tjänster som t.ex. klimatreglering genom ackumulation av 
koldioxid, rening av vatten genom processer såsom denitrifikation och 
sedimentfiltrering samt förebyggande av översvämning genom absorption av vatten 
(Blackwell & Pilgrim 2011; EPA 2012a; EPA 2012b). Skillnaderna i hydrologin medför 
olikheter i våtmarkernas näringsegenskaper, vegetation samt deras förmåga att lagra 
koldioxid (Sulman et al. 2010). Kärr är rikare på mineralnäringsämnen än mossar och 
bidrar således till en rikare fauna (EPA 2012b). Mossar har däremot en högre förmåga 
att lagra koldioxid och därmed en större inverkan på klimatregleringen (Granath et al. 
2010). Koldioxidlagringen påverkar den globala klimatregleringen genom att minska 
utsläppen av växthusgaser till atmosfären (Kimmel & Mander 2010). Torvbildande 
våtmarker kan även generera provianterande tjänster i form av bränsle genom torvens 
funktion som råmaterial för energiproduktion och uppvärmning (Kimmel & Mander 
2010). Innehåller våtmarken även träd så tillkommer tjänster såsom virkesproduktion 
(EPA 2012a). Ett kärr kan med tiden komma att utvecklas till en mosse om allt mer torv 
ackumuleras i kärret. Torvackumulationen kan påverka näringstillförseln och göra så att 
kärret isoleras från den tidigare grundvattenförsörjningen (EPA 2012b; Tuittila et al. 
2012). Processen då ett kärr utvecklas till en mosse kan ske så snabbt som inom en 
tioårsperiod och således medföra en snabb övergång i våtmarkens ekosystemfunktioner 
(Granath et al. 2010). Övergången medför förändringar i b.la. våtmarkens vegetation, 
biologiska mångfald och näringscykel (Sulman et al. 2010; EPA 2012b).  
 
Ett kärr kan också över tid genomgå en så kallad vegetationssuccession vilket innebär 
att våtmarken kan passera flera olika stadier av vegetationstyper och funktioner i dess 
utveckling. Våtmarkens första stadie kan vara att uppvisa en öppen vattenspegel för att 
sedan i det andra stadiet utvecklas genom att yttäckande vegetation sprider sig över 
vattenytan. I det tredje stadiet utvecklas kärret till en våtmark bestående av örtartad 
vegetation (Bakker et al. 1994; Van der broek & Beltman 2006). Fortsätter 
torvackumulationen kan kärret i det fjärde stadiet utvecklas till en mosse, eller skog vid 
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etablering av träd (Bakker et al. 1994). Successionen kan dels bero på en förändring av 
växternas sammansättning och dels på karaktären av våtmarkens omgivning (ibid.). 
Markanvändningen på eller kring våtmarken som t.ex. gödning (Van Groenendael et al. 
1993), utdikning och försumpning (Lemly et al. 2000) samt kvävenedfall och 
klimatförändringar (Naturvårdsverket 2009) kan påverka successionen. När en våtmarks 
ursprungliga karaktär förändras så kan även de ekosystemtjänster som tidigare 
levererats av våtmarken förändras (Verhoeven & Setter 2010). Det är vanligt 
förekommande att grunda våtmarker med öppen vattenspegel successivt växer igen 
genom att kärrvegetation lägger sig på ytan som sedan efter en viss tid börjar 
ackumulera torv (Van der broek & Beltman 2006). Under successionen kan våtmarkens 
nya karaktär komma att gynna nya växt- och djurarter medan utvecklingen kan vara 
kritisk för de tidigare arterna (ibid.).  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att fastställa förändringen av våtmarksareal, våtmarksklass och 
ekosystemtjänster i Byringe, Strängnäs kommun. Förändringen baseras tidsmässigt på 
perioden 1714 till 2013 vilket motsvarar 299 år. 
 
Frågeställningarna som legat till grund för studien är:  

• Hur har våtmarkernas areal förändrats under perioden? 
• Vilken våtmarksklass har arealmässigt förändrats mest under perioden?  
• Hur kan förändringen av våtmarksareal och våtmarksklass ha påverkat 

våtmarkernas ekosystemtjänster under perioden, direkt och indirekt? 

1.3 Centrala begrepp 
Då våtmark, sankmark och torvmark är begrepp som förekommer i arbetet så är det av 
betydelse att klargöra respektives innebörd.  
 
Våtmark är beskrivande för markens allmänna tillstånd (Mitra et al. 2005) och den 
består av en vegetation som är anpassad för våta förhållanden. Vegetationen bör dock 
vara minst 50 % hydrofil. I våtmarker finns det vatten nära under, i eller över markytan 
under större delen av året (Gunnarsson & Löfroth 2009, s.10) och de särskiljer sig från 
närliggande marker genom dess fuktiga egenskaper (Blackwell & Pilgrim 2011). 
Våtmarker delas enligt Gunnarsson & Löfroth (2009, s.25) in i våtmarksserie, 
våtmarksklass och våtmarkstyp. Myrar kan beskrivas som en våtmarksserie som delvis 
består av våtmarksklasserna kärr och mosse. Respektive våtmarksklass utgör sedan ett 
samlingsbegrepp för flera olika våtmarkstyper (ibid.).  
 
Sankmark särskiljer sig från kärr och mossar då sankmark enligt Gunnarsson & Löfroth 
(2009, s.25) inte klassificeras som någon specifik våtmarksklass. Sankmark är till 
skillnad från mossar och kärr ett samlingsbegrepp för vattendränkt mark (Ne 2014). 
Trots de tre våtmarkernas olikheter så refereras både kärr, mosse och sankmark som 
våtmarksklasser i studien.  
 
Torvbildande våtmarker delas in i kärr respektive mossar. Torvmark kan beskrivas som 
en ackumulation av organiskt material från döda växter, som deponerats i mättade 
markförhållanden (Clymo et al. 1998; Kimmel & Mander 2010). Torvmarker kan bildas 
genom att en sjö växter igen eller genom att fast mark försumpas p.g.a. förändrade 
grundvattenförhållanden eller som en följd av ökad nederbörd (SGU 2013).  
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2. Metod 
Studien har baserats på två olika metoder; dels på kartering i ArcMap 10.1 och dels på 
litteraturstudier. Studien har utgått från kvantitativa metoder och består dels av 
sekundärdata genom litteraturstudier och bakgrundskartor och dels av primärdata 
genom egna karteringar och beräkningar. Då undersökningen huvudsakligen baserats på 
kartering i ArcMap så har ett flödesschema tillverkats (bilaga 1), i syfte att redovisa de 
verktyg och data som använts under karteringsprocessen.  
 
Karteringen i ArcMap har baserats på att analysera och bearbeta fyra olika kartor, från 
olika tidsperioder. Den äldsta kartan är en geometrisk karta från år 1714, följt av 
häradskartan från år 1897-1901, den ekonomiska kartan från år 1957-1958 samt 
jordartskartan från år 2013 (tabell 1). Geometriska kartan, häradskartan och ekonomiska 
kartan laddades ner från Lantmäteriet och jordartskartan från SGU. Den ekonomiska 
kartan delade studieområdet mitt itu och behövdes således laddas ner i två olika 
kartblad: Västerlida och Salvartorp. För att ha möjlighet att georeferera dessa i ArcMap 
så behövde de sammanfogas. Sammanfogningen skedde i Adobe Photoshop CS3 där de 
olika kartorna beskärdes, placerades jämte varandra och sparades som en karta. Skarven 
i den ekonomiska kartan är således ett resultat av sammanfogningen. Kartbladet 
infogades tillsammans med de övriga kartorna i ArcMap (bilaga 1). Utöver de kartor 
som nämnts ovan användes även terrängkartan (tabell 1) från Lantmäteriet i syfte att 
fungera som en referenskarta d.v.s. en karta att georeferera mot. De kartor som saknade 
koordinatinformation georefererades mot antingen terrängkartan eller häradskartan 
(bilaga 1), efter det att häradskartan fått koordinater. Samtliga GIS-skikt fick 
koordinatsystemet SWEREF99 TM.  
 
För att avgränsa studieområdet tillverkades en shapefile (polygon) utefter dels den 
geometriska kartans omfång och dels utefter de sammanfogade ekonomiska kartbladens 
utsträckning i norr, vilket förklarar formen på kartorna. Denna polygon användes som 
avgränsningsmall för att klippa ut och avgränsa studieområdet i samtliga kartor (bilaga 
1). Då samtliga kartor klippts ut enligt den nya avgränsningen så karterades och 
analyserades kartorna var för sig. Varje våtmarksklass och tidsskikt digitaliserades i 
separata shapefiler. 
 
Häradskartans ”öppna våtmark” och ”våtmark, löv” ingår i våtmarksklasserna mossar 
och kärr och häradskartans ”vatten” ingår i klasserna sjö med öppen vattenspegel och 
sjö med igenväxt vattenspegel. Dessa klasser fick således omklassificeras. Vid tolkning 
av de olika kartorna så har olika antal klasser använts beroende på 
informationsinnehållet. Tolkningen av den geometriska kartan baserades på två klasser: 
kärr respektive sjö med öppen vattenspegel. Tolkningen av häradskartan baserades på 
fyra klasser: sjö med igenväxt vattenspegel, sjö med öppen vattenspegel, kärr och 
mosse. Tolkningen av den ekonomiska kartans baserades på fem klasser: sjö med 
igenväxt vattenspegel, sankmark, kärr, mosse och öppen mark. Slutligen baserades 
tolkningen av jordartskartan på tre klasser: kärr, sankmark och mosse (bilaga 1, 3-6). 
Den ekonomiska kartan hade inte samma detaljnivå av våtmarkernas utbredning som de 
övriga kartorna vilket medförde att informationen fick kompletteras genom jämförelser 
med de övriga kartornas lokalisering av kärr och mossar. Då tolkningen av samtliga 
kartor var klar gjordes bakgrundskartor transparenta i syfte att lyfta fram de klasser som 
karterats (bilaga 1). 
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För att analysera hur våtmarksarealen förändrats över tid så sammanställdes samtliga 
våtmarkers totala areal för respektive tidsskikt. För att visualisera resultatet i procent i 
förhållande till hela studieområdets area så beräknades avgränsningspolygonens totala 
areal vilket resulterade i 644 hektar. Samtliga våtmarksklasser inom varje tidsskikt 
anges som procent av studieområdets totala area. Med utgångspunkt i den första 
frågeställningen så analyserades våtmarksklasserna var för sig för att besvara vilken 
våtmarksklass som förändrats mest i areal under tidsperioden.  
 
Tabell 1. Tabellen visar vilka kartor som använts i studien, vilket årtal kartan producerats, filtyp, 
koordinatsystem samt källa.  

Input Årtal Filtyp Koordinatsystem Källa 
Geometriska kartan 1714 Raster Saknas Lantmäteriet 
Häradskartan 1897-1901 Raster Saknas Lantmäteriet 
Ekonomiska kartan 1957-1958 Raster Saknas Lantmäteriet 
Jordartskartan 2013 Raster SWEREF99 TM SGU 
Terrängkartan 2012 Raster SWEREF99 TM Lantmäteriet 

2.1 Områdesbeskrivning 
Studieområdet har en area på 644 hektar och ligger cirka 20 km sydväst om Strängnäs 
(N 59° 14.246', E 16° 55.830'). Tvärsigenom studieområdet, från söder till norr, sträcker 
sig riksväg 55. Vägen separerar Valnaren med omgivande våtmarker i väst från Rönneln 
med omgivande våtmarker i öst (figur 1). I området förekommer en gles bebyggelse 
lokaliserad längsmed de mindre vägarna, med viss koncentration nordväst om Bråten. 
Norr om Valnaren, i en väst-östlig riktning sträcker sig en mindre järnväg. Det finns 
även ett flertal bäckar vars flöden är i förbindelse med Valnaren och Rönneln (figur 1). 
Marktäcket består främst av åkermark, våtmark och skog. Åkermarken är koncentrerad 
till studieområdets norra halva medan de flesta våtmarkerna finns i den centrala delen 
av studieområdet i en väst-östlig riktning samt till viss del i nordväst. Inslag av skog 
förekommer i hela studieområdet.  
 

 
Figur 1. Karta över studieområdet. Den röda markeringen visar studieområdets geografiska avgränsning 
vilket är den avgränsning som använts vid karteringen (bilaga 3-6). Mittpunkten i longitud/latitud är: N 
59° 14.246', E 16° 55.830'. 
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3. Resultat 
3.1 Förändring i våtmarksareal 
Diagrammet över våtmarksarealens förändring visar ingen linjär ökning (figur 2). Under 
de två första epokerna, år 1714 och 1897-1901, har ingen större förändring skett i 
studieområdet arealmässigt. Våtmarksarealen har under denna period enbart ökat med 
0,4 % på knappt 200 år. Vad som däremot går att se är att en förändring skedde i 
studieområdet mellan den andra och tredje epoken, d.v.s. mellan år 1897-1901 och 
1957-1958, vilket bidrog till att våtmarksarealen började stiga (figur 2). Tidsperioden 
mellan dessa epoker motsvarar drygt 50 år vilket är ca 150 år kortare kontra perioden 
1714 till 1897-1901. Trots de tidsmässiga skillnaderna mellan de olika tidsperioderna, 
visar perioden 1897-1901 till 1957-1958 en större förändring i våtmarksareal kontra de 
första 200 åren. Från 1897-1901 till 1957-1958 har våtmarksarealen ökat med 5,7 % och 
under de sista 50 åren ytterligare 11,8 %. Våtmarkernas totala areal i studieområdet har 
således ökat med 17,9 % under tidsperioden 1714-2013. 
 

 
Figur 2. Bilden visar förändringen av våtmarkernas areal i Byringe, Strängnäs kommun, över tid uttryckt 
i procent. X-axeln representerar olika tidsepoker. Datat baseras på GIS-analys av historiska kartor.   
 

3.2 Förändring i våtmarksklass 
Diagrammet över våtmarksklassernas förändring i areal visar att sankmarken förändrats 
mest, sett i hektar, följt av kärr och mosse (figur 3). Sankmark har ökat med 44,3 hektar 
(197 %) de senaste 50 åren. Kärr har ökat med 33,5 hektar (81 %) perioden 1714-2013 
och mosse har ökat med 7,6 hektar (103 %) perioden 1897-1901 till 2013 (figur 3). 
Sankmark är således den våtmarksklass som erhåller störst ökning under kortast 
tidsperiod. Resultatet visar att det enbart är kärr som förekommit över hela tidsperioden 
medan mossar och sankmarker tillkommit de senaste 100 respektive 50 åren.  
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Figur 3. Bilden visar förändringen av våtmarksklassernas areal i Byringe, Strängnäs kommun, över 
tid uttryckt i hektar. X-axeln representerar olika tidsepoker. Datat baseras på GIS-analys av 
historiska kartor.   
 
Resultatet visar även att antalet kärr, mossar och sankmarker förändrats under 
tidsperioden (figur 4). Genom att jämföra den geometriska kartan (bilaga 3) med t.ex. 
häradskartan (bilaga 4), har betydligt fler våtmarker tillkommit i nordvästra delen av 
studieområdet. Jämförs sedan häradskartan med jordartskartan (bilaga 6) så har dessa 
våtmarker minskat i areal men blivit fler till antal. Jordartskartan visar således en 
märkbar ökning av antalet mindre våtmarker (<1 ha) jämfört med de äldre kartorna 
(tabell 2). Figur 4 visar att det fanns fyra kärr i studieområdet år 1714 vilket kan 
jämföras med år 2013 då antalet kärr ökat till 13. Mossar visar däremot ingen märkbar 
ökning i antal under perioden 1897-1901 till 2013. Samma sak gäller sankmark de 
senaste 50 åren. Trots att antalet mossar och sankmarker inte visar någon märkbar 
förändring så visar dess areal det motsatta (tabell 2). Det totala våtmarksantalet i 
studieområdet har förändrats från att år 1714 utgöra fyra stycken till att år 2013 utgöra 
19 stycken. Detta resulterar i att antalet våtmarksområden ökat med 15 stycken perioden 
1714-2013 (figur 4).   
 
År 1714 utgjorde de två sjöarna, Valnaren och Rönneln, tillsammans 67,4 hektar av 
studieområdets totala 644 hektar (bilaga 2). Samma område utgjorde 66,8 hektar år 
2013 (tabell 2). Detta betyder att den totala arealen i hektar för Valnaren och Rönneln 
inte visat någon märkbar förändring vid jämförelse mellan år 1714 och år 2013 trots 
övergången från sjöar till sankmarker.  
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Figur 4. Bilden visar fördelningen av de olika våtmarksklasserna i Byringe, Strängnäs kommun, över tid 
uttryckt i antal. X-axeln representerar olika tidsepoker. Datat baseras på GIS-analys av historiska kartor.   
 
 
Tabell 2. Tabellen visar våtmarkernas storlek i hektar för respektive tidsskikt i Byringe, Strängnäs 
kommun. Längst ner i varje kolumn visas våtmarksklassens sammanlagda areal i hektar. Datat baseras på 
GIS-analys av historiska kartor.   
 

1714 1897-1901 1957-1958 2013 
Kärr Kärr Mosse Kärr   Mosse Sankmark Kärr   Mosse Sankmark 
1,8 5,4 6,1 15,9   7,1 22,5 27,3   5,6 35,9 
6,2 21,1 1 0,2   0,7   2   7 30,9 
1,4 4,7 0,3 32,8   0,5   1,3   0,9   
32,2 1,4  0,9   0,3   32,3   1,5   
  1,6       9,2    
  0,8       0,2    
  0,4       0,4    
  0,2       0,5    
  1,3       0,3    
          0,4    
          0,5    
          0,2    
            0,5     
41,6 36,9  7,4 49,8    8,6 22,5 75,1   15,0  66,8 

 
 
 

3.3 Förändring av ekosystemtjänster 
I vissa delar av studieområdet har kärr utvecklats till mosse vilket är en naturlig 
successionsprocess (Van der broek & Beltman 2006). En förändring från kärr till mosse 
innebär en förändring i koldioxidlagringen och således klimatregleringen då en mosse 
lagrar mer koldioxid kontra ett kärr (Granath et al. 2010). Den service som påverkas av 
denna förändring är således de reglerande tjänsterna. Förändringen går att studera i 
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området sydväst om Rönneln där området perioden 1714 och 1897-1901 enbart bestod 
av kärr vilket sedan till viss del utvecklats till mosse perioden 1957-1958 och 2013 
(bilaga 3-6). Samtidigt som nya tjänster bildats vid övergången så har eventuellt tjänster 
inom kategorin stödjande tjänster minskat. Detta baseras på att en mosse tillförs mindre 
näring kontra ett kärr vilket således påverkar näringscykeln och vegetationen (Kimmel 
& Mander 2010). Eventuellt kan det tidigare kärret ha ackumulerat torv som isolerat 
grundvattenflödet från att nå kärret som då successivt blev allt mer surt och utvecklades 
till mosse. Enligt Granath et al. (2010) kan övergången från ett kärr till en mosse ske så 
snabbt som inom en tioårsperiod vilket i denna undersökning börjat utvecklats mellan 
häradskartan (bilaga 4) och den ekonomiska kartan (bilaga 5) vilket motsvarar en 
tidsperiod på drygt 50 år.  
 
Under tidsperioden har de båda sjöarna, Valnaren och Rönneln, utvecklats till 
sankmarker (bilaga 3-6). Utvecklingen har medfört att fiskbeståndet försvunnit vilket 
genererat mindre provianterande tjänster i form av mat (Brenner et al. 1999) (figur 5). 
Då området förändrats till ett mer våtmarksrikt stadium (figur 2) etableras mer 
vegetation och organiskt material. Detta innebär att den ökade sankmarksarealen (figur 
3) påverkat de reglerade tjänsterna i form av koldioxidlagring (Granath et al. 2010; 
Verhoeven & Setter 2010). Eftersom vattenmängden reducerats förekommer det även 
mindre provianterande tjänster i form av färskvatten i området (Kimmel & Mander 
2010) (figur 5). Vidare medför förändringen en ökad etablering av växter och eventuellt 
viss skog vilket genererar provianterande tjänster såsom fiberråvara från växter och 
eventuellt bioenergi/virkesproduktion från träd (Naturvårdsverket 2012) (figur 5).  
 
I delar av studieområdet har kärrmarker bildats i områden där det tidigare varit 
jordbruk. Detta går att urskilja i den ekonomiska kartan och jordartskartan (bilaga 5-6) 
där jordbruksområdet väster om Valnaren nu bildat kärr till skillnad från den 
geometriska kartan och häradskartan där kärr ännu inte etablerats i detta område (bilaga 
3-4). Förändringen går även att urskilja genom att jämföra häradskartan med 
jordartskartan där jordbruksområdet nord och nordväst om Rönneln i jordartskartan 
bildat kärrmarker. Förändringen har medfört att jordbrukets tidigare 
livsmedelsproduktion ersatts av b.la. reglerande tjänster. För det första har tjänster 
såsom klimatreglering utvecklats p.g.a. en ökad koldioxidlagring genom etableringen av 
organiskt material. För det andra har tjänster såsom dämpning av avrinning och 
vattenflöden utvecklats genom kärrets förmåga att jämna ut vattenflöden genom 
vegetationens vattenhållande förmåga (Kimmel & Mander 2010; Naturvårdsverket 
2012). Vidare medför förändringen ett ökat skydd mot erosion då t.ex. torvlagret 
skyddar det underliggande jordlagret från att erodera (Kimmel & Mander 2010). 
Förändringen bidrar även till funktioner som att ta vara på näringsämnen och stödja 
biodiversiteten (Hefting et al. 2013). Då människans medvetenhet och intresse för 
våtmarker ökat de senaste decennierna så har även kulturella tjänster såsom inspiration 
och utbildning tillkommit (Naturvårdsverket 2003; Kimmel & Mander 2010) (figur 5). 
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Figur 5. Figuren sammanfattar ekosystemtjänsternas förändring i Byringe under nästan 300 år, från 1714 
(överst), 1897-1901, 1957-1958 till 2013 (nederst). Informationen baseras på GIS-analys av historiska 
kartor och litteratursammanställning. Figuren visar de ekosystemtjänster som tillkommer som en följd av 
förändringar i våtmarksareal och våtmarksklass mellan de olika tidsepokerna och tar således inte hänsyn 
till övriga ekosystemtjänster. År 1897-1901 tillkommer mosse vilket medför reglerande tjänster såsom 
klimatreglering och erosionsskydd samt bränsle som provianterande tjänst. Den ökade våtmarksarealen 
under efterföljande period medför förändringar i provianterande tjänster såsom minskning av färskvatten 
och livsmedelsproduktion samtidigt som fiberråvara och virkesproduktion tillkommer. Den ökade 
våtmarksarealen bidrar även till de stödjande tjänsterna: jordmånsbildning och näringscykeln, samt den 
reglerande tjänsten: vattenrening. Under de sista 50 åren har människans medvetenhet för våtmarkers 
potential att leverera ekosystemtjänster ökat vilket förklarar tillkomsten av de kulturella tjänsterna: 
inspiration och utbildning.  

4. Diskussion 
4.1 Våtmarksareal och våtmarksklass 
Samtliga våtmarksklasser visar en ökning i våtmarksareal under tidsperioden 1714-
2013. Detta motsäger således den generella våtmarksarealen över Sverige som istället 
visar att våtmarkerna minskat med tre miljoner hektar sedan början av 1800-talet 
(Naturvårdsverket 2013a).  
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Denna ökning kan eventuellt kopplas till den våtmarksexploatering som skedde under 
1900-talet (Gunnarsson & Löfroth 2009, s.10). Detta p.g.a. att Valnaren torrlades och 
Rönneln till största delen utvecklades till sankmark, mellan år 1900 och 1950 (bilaga 4-
5). Förändringen bidrog således till en ökad våtmarksareal. Eftersom våtmarkerna i 
studieområdet omges av jordbruksmarker kan det vara så att utdikningen av jordbruket 
blev så pass intensivt mellan år 1900 och 1950 på bekostnad av sjöarna (Lemly et al. 
2000). Det kan även vara så att jordbruket inte intensifierades i detta område förrän efter 
1900-talet vilket sedan tog fart på bekostnad av sjöarna. Denna landskapsförändring kan 
således förklara varför våtmarksarealen ökat år 1950 kontra de första 200 åren, då 
Rönneln nu till stor del omvandlats till sankmark. Varför år 2013 visar en sådan 
markant förändring jämfört med tidigare epoker beror delvis som för år 1950 att 
sankmark utvecklats på bekostnad av de tidigare sjöarna, samt att antalet kärr ökat 
vilket ger en högre total areal (tabell 2). Trots att mossarna inte visat någon ökning i 
antal mellan år 1950 och 2013 så har deras totala areal ökat med nästan 50 % (tabell 2). 
Våtmarkerna kan även ha ökat under 2000-talet som ett resultat av ett ökat intresset för 
nyanläggningsprojekt och restaurering under de senare årtiondena (Naturvårdsverket 
2009; Jansson et al. 2011, s. 101). Detta kan förklara varför allt fler mindre 
våtmarksområden förekommer i jordartskartan (2013) kontra ekonomiska kartan (1957-
1958) (bilaga 5-6).  

En anledning till varför Valnaren och Rönneln visat en sådan påtaglig förändring beror 
troligen på att sjöarna tidigare dikats ut i syfte att vinna mer jordbruksmark (Wastenson 
& Helmfrid 1996, s. 58-61; Cserhalmi 1998, s. 148; Lemly et al. 2000; 
Naturvårdsverket 2003; Bernes & Lundgren 2010, s. 25-27; Jansson et al. 2011, s. 101). 
Enligt Lemly et al. (2000) kan dränering leda till att våtmarker och sjöar i 
jordbrukslandskap torrläggs. Om jordbruksområdet runt Valnaren och Rönneln inte 
dränerats korrekt eller om vatten fångats upp och stannat i grunda lerpartier så kan 
grödornas rotsystem blivit vattenmättat. En vattenmättad jordbruksmark kan leda till att 
grödorna dör och jorden blir obrukbar (Lemly et al. 2000) vilket eventuellt kan förklara 
förändringen från jordbruksmark till kärrmark runt Valnaren och Rönneln mellan år 
1900 och 2013.  

Det är troligt att utdikning skett parallellt med vegetationssuccession vilket tillsammans 
bidragit till den förändring som skett i området. Vegetationssuccessionen kan nämligen 
framkallas genom en förändring av områdets omgivning (Verhoeven & Setter 2010). 
Utdikning har troligtvis bidragit till den förändring som går att urskilja mellan år 1900 
(bilaga 4) och 1950 (bilaga 5) då sjöarna näst intill försvunnit. Vegetationssuccessionen 
av Valnaren och Rönneln kan även bero på att jordbruksproduktionen ökat i de områden 
där kärrmarker inte invaderat jordbruket. Den ökade jordbruksproduktionen kan ha 
bidragit till att allt med gödselmedel använts vilket påverkat vegetationssuccessionen 
och graden av ackumulation i sjöarna (Van Groenendael et al. 1993). Vidare så kan 
förändringen från öppen mark år 1950 till sankmark år 2013 (bilaga 5-6) även ha 
utvecklats genom att den organiska jorden som tidigare dikats ur sjunkit ihop p.g.a. 
oxidering (Jansson et al. 2011, s. 101). 

Kartorna visar att Valnaren utvecklats från att år 1714 vara en sjö med öppen 
vattenspegel till att successivt torrläggas och bestå av öppen mark år 1957-1958. Det 
går även att se att de tidigare jordbruken runt det två sjöarna till viss del bildat 
kärrmarker (bilaga 3-6). En teori kan vara att vattnet som tidigare avlägsnats från de 
båda sjöarna till viss del kommit tillbaka genom att grundvattennivån stigit som då 
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försumpat jordbruksmarken (Lemly et al. 2000). Detta kan eventuellt förklara varför 
den öppna marken som täcker Valnaren i kartan från 1957-1958 övergått helt till 
sankmark år 2013 då vatten fortsatt att komma tillbaka till området. Ytterligare en 
anledning till att sjöarna vuxit igen kan vara att tidigare hävd upphört under 1900-talet 
(Bakker et al. 1994). Om boskap tidigare betat runt sjöarna vilket sedan upphört medför 
det att mer vegetation etablerats som sedan spridit sig över sjöarna (ibid.). 
 
Varför sjöarna inte visat någon märkbar förändring de första 200 åren kan bero på 
socioekonomiska faktorer (Lemly et al. 2000). Eventuellt var våtmarkshanteringen och 
underhållet av våtmarkerna mer påtaglig de första 200 åren, vilket kom att förändras de 
senare 100 åren i takt med ett ökat intresse för jordbruksproduktion (Gunnarsson & 
Löfroth 2009). Människans förändrade syn på våtmarkerna som naturresurs resulterade i 
att våtmarker och sjöar tilläts att växa igen vilket i sin tur medförde en ökad 
våtmarksareal (Naturvårdsverket 2013b). Varför våtmarker och sjöar hölls öppna under 
de första 200 åren beror troligen på att bönderna tidigare var beroende av att skörda 
vegetationen i dessa för b.la. mat till boskap (Bakker et al. 1994).  
 
Resultatet visar att utvecklingen av sankmark gått betydligt snabbare perioden 1714-
2013 kontra utvecklingen av mosse och kärr under samma tidsperiod (figur 3). Baserat 
på resultatet (figur 3) går det att dra slutsatsen att mossar utvecklats långsammare än 
kärr och sankmarker. Beroende på om det är våtmarksklassens förändring i hektar eller 
om det är våtmarksklassens procentuella förändring i förhållande till tidsintervallet som 
studeras så visar resultatet olika. Arealmässigt har sankmark ökat mest följt av kärr och 
sist mosse (figur 3). Å andra sidan så visar den procentuella ökningen i förhållande till 
tidsintervallet något annat. Då erhåller fortfarande sankmark den största procentuella 
ökningen följt av mosse och sist kärr (figur 3).   
 
Vid jämförelse av de olika kartorna går det således att se att det skett en 
vegetationssuccession i Valnaren och Rönneln. I den geometriska kartan (bilaga 3) har 
de båda sjöarna en öppen vattenspegel som i häradskartan (bilaga 4) börjat växa igen. I 
den ekonomiska kartan (bilaga 5) har nästan all sjö försvunnit och antingen bildat öppen 
mark, sankmark eller sjö med igenväxt vattenspegel. I det slutliga stadiet visar 
jordartskartan (bilaga 6) att sjöarna utvecklats till att helt bestå av sankmarker. Eftersom 
dessa sjöar genomgått en sådan påtaglig förändring så har även dess ekosystemtjänster 
förändrats. Enligt Bakker et al. (1994) kan successionen bero på att en förändring i 
våtmarkernas omgivning inträffat vilket det under tidsperioden uppenbarligen gjort 
(bilaga 3-6). Förändringarna har medfört att områdets ekosystemtjänster både utvecklats 
och ersatts.  

4.2 Ekosystemtjänster 
Definitionen av ekosystemtjänster är något som förändrats över tid. Reglerande tjänster 
såsom klimatreglering var t.ex. inte viktigt för samhället på 1800-talet men däremot de 
provianterande tjänsterna: fiske, färskvatten och bete (Gunnarsson & Löfroth 2009, 
s.14). Under 1700-talet hade begreppet ekosystemtjänst en mer specifik betydelse. 
Begreppet syftade till den samhällsnytta som människan erhöll direkt från våtmarken 
(ibid.). T.ex. låg de provianterande tjänsterna i fokus (ibid.) vilket b.la. innefattade 
tjänster såsom fiske, färskvatten och bete (Kimmel & Mander 2010) (figur 5) vilket idag 
även kompletterats med t.ex. reglerande tjänster. Samtliga provianterande tjänster 
genererade således en direkt nytta till människan. Detta skiljer sig dock från dagens 
definition av ekosystemtjänster som även innefattar mer indirekta och långsiktiga 
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definitioner. Idag förekommer t.ex. reglerande tjänster såsom klimatreglering (Hefting 
et al. 2013) vilket utgör en indirekt nytta för människan i ett långsiktigt hållbart 
perspektiv. Det är de indirekta ekosystemtjänsterna som har börjat tillämpas på senare 
tid genom människans ökade medvetenhet (Naturvårdsverket 2003) vilket skiljer sig 
från äldre tiders definitioner. Det var t.ex. inte förrän människan började inse 
våtmarkernas funktion som koldioxidsänkor (Naturvårdsverket 2003; Gunnarsson & 
Löfroth 2009; Bernal & Mitsch 2013) som begreppet klimatreglering kom att definieras 
som en ekosystemtjänst. Det tillkom således ett nytt begrepp trots att vissa torvbildande 
våtmarker lagrat koldioxid sedan den glaciala reträtten (Franzén 2006). Trots att 
koldioxidlagring förekom i kärrmarkerna år 1714 (Granath et al. 2010) ansågs det inte 
som någon ekosystemtjänst för människan. Detta beror på att människan inte erhöll 
kunskapen om våtmarkernas funktion som klimatreglerare.  
 
Våtmarker är inte ett slutet system utan även omgivningen påverkas av förändringarna i 
våtmarken (bilaga 3-6). Ökar t.ex. den reglerande tjänsten vattenrening så reduceras 
överflödet av de näringsämnen som finns i våtmarkens omgivning, genom våtmarkens 
renande förmåga (Kimmel & Mander 2010). Samma sak gäller vid t.ex. våtmarkernas 
förmåga att minska riskerna för översvämning genom att jämna ut vattenflödet (ibid.). 
Det är således dessa positiva effekter som våtmarker utgör på sin omgivning som b.la. 
bidrar till att våtmarker de senaste årtiondena återskapats i jordbrukslandskap 
(Naturvårdsverket 2009). Eftersom våtmarksarealen ökat i studieområdet så har 
koldioxidlagringen och således klimatregleringen ökat (Granath et al. 2010). Detta är en 
ekosystemtjänst som ingår i hela kolcykeln (Mitsch et al. 2012) och har därmed en 
inverkan i ett större perspektiv kontra de övriga tjänsterna. Det är inte förrän människan 
inser våtmarkens funktion som att t.ex. ta vara på näringsläckage från jordbruket som 
funktionen definieras som en ekosystemtjänst (Bernal & Mitsch 2013). Det är b.la. 
därför våtmarker idag återskapas i jordbrukslandskap då människan nu insett 
våtmarkernas funktion i ett större perspektiv (Jansson et al. 2011, s. 101) kontra den 
direkta nyttan förr i tiden.  
 
När våtmarksexploateringen var som intensivast under 1800 och 1900-talet så minskade 
ekosystemtjänster såsom fiske, bete och hävd och en ny provianterande tjänst kom att 
upptäckas vilket var energiutvinningen (bränsle) från torven (Naturvårdsverket 2009) 
(figur 5). Fokus kom således att flyttas från fiske, bete och hävd under 1900-talet till 
b.la. stödjande tjänster då våtmarksarealen ökade. Innan 1900-talet var t.ex. 
torvbrytning möjligt men eftersom människan inte hade kunskapen om torvens funktion 
som råmaterial för energiproduktion så bröts den inte. Eftersom människan inte hade 
kunskapen om denna funktion så klassades den inte heller som någon ekosystemtjänst 
(Kimmel & Mander 2010; Bernal & Mitsch 2013). Människans ökade medvetenhet och 
våtmarksintresse resulterade i att reglerande tjänster såsom klimatreglering och 
vattenrening även kom att definieras som ekosystemtjänster (Naturvårdsverket 2003). 
Det ökade intresset för våtmarker de senaste decennierna (Naturvårdsverket 2003; 
Naturvårdsverket 2009) var troligen det som satte startskottet för de kulturella tjänsterna 
(figur 5). Människan använde nu våtmarkerna även i utbildnings-, inspirations- och 
rekreationssyfte (Naturvårdsverket 2003; Kimmel & Mander 2010). Eftersom 
våtmarksarealen ökat markant under de sista 100 åren så har de reglerande-, stödjande- 
och kulturella tjänsterna ökat i studieområdet (figur 5). Å andra sidan har förändringen 
medfört en minskning av de provianterande tjänsterna såsom fiske, bete och färskvatten. 
Detta beror på att sjöarnas vattenmängd minskat och övergått till sankmark.  
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4.3 Val av metod och källor 
En anledning till att resultatet visar motsatsen jämförelsevis med Sveriges generella 
trend kan bero på storleken på det landskapsutsnitt som använts vid den geografiska 
avgränsningen. Eftersom det troligen är enklare att mäta en mer detaljerad förändring på 
lokal nivå, bidrar det till en ökad möjlighet att se avvikelser och skillnader mellan olika 
lokala platser motsvarande större geografiska utsnitt. Å andra sidan är undersökningen 
begränsad till det historiska kartmaterialet vilket bidragit till att ett större utsnitt inte 
varit aktuellt. Eftersom undersökningen baserats på fyra olika kartor från olika 
tidsåldrar förekommer skillnader i både detaljrikedom och kvalitet. Begränsningen har 
medfört att våtmarkerna i häradskartan omklassificerats till mossar och kärr för att 
erhålla samma våtmarksklasser som de övriga kartorna. Detta gjordes genom att 
jämföra häradskartan med förekomsten av kärr och mossar i de övriga kartorna. Dock 
kan våtmarkerna ha utvecklats mellan de olika tidsepokerna vilket således inte varit 
möjligt att visualisera. 
 
Valet att använda häradskartan och inte terrängkartan vid georeferering av den 
geometriska kartan var av den anledningen att häradskartan låg närmast den 
geometriska kartan tidsmässigt (ca 200 år). Det var således en ökad sannolikhet att 
urskilja samma kartobjekt i dessa kartor kontra terrängkartan och geometriska kartan 
där landskapet utvecklats i ytterligare 100 år (tabell 1). Vissa kontrollpunkter fick dock 
placeras i vägkorsningar och vattendrag då övriga överensstämmande kartobjekt 
saknades. Valet att även kartera Valnaren och Rönneln (figur 1), trots att dessa inte 
utgör våtmarker perioden 1714-1900, beror på att de till stor del bidragit till den 
förändring i våtmarksareal som ägt rum i området under tidsperioden. Genom att tolka 
sjöarnas förändring och dess övergång till sankmarker visualiseras en förändring över 
tid samtidigt som det ger en bakgrund till hur våtmarksarealen förändrats.  
 
Vid kartering av den ekonomiska kartan visualiserades bäckar som mynnade ut i 
Rönneln där de sedan upphörde och övergick till pilar vilket enligt teckenförklaringen 
representerar strömriktningen. Detta har tolkats som att det fortfarande fanns vatten 
kvar i sjön år 1958. Det fanns även ett vattendjup markerat i den ekonomiska kartan 
vilket stärker faktorn att det fortfarande fanns vatten i sjön, om än med igenväxt 
vattenspegel. Valnaren hade till skillnad från Rönneln en bäck som rann igenom hela 
området i den ekonomiska kartan. Då inget vattendjup eller någon strömriktning fanns 
markerad i Valnaren och med tanke på bäcken som rinner igenom området så karterades 
hela Valnaren som öppen mark (bilaga 5). Utöver den information som tolkats i den 
ekonomiska kartan över Valnaren och Rönneln fanns det enbart viss information om 
lokaliseringen av mossar och kärr. Ett fåtal mindre områden har placerats ut på egen 
hand genom jämförelser med de övriga kartorna och genom en tolkning av områdets 
utseende i kartan. En mosse har även lokaliserats genom att studera hur definierade 
mossar ser ut i övriga delar av den ekonomiska kartan, utanför studieområdets 
avgränsning. En generalisering har utförts när det gäller att specificera årtalet då 
jordartskartan tillverkades. Detta för att avgränsa tidsperioden och erhålla ett specifikt 
årtal dit undersökningen sträcker sig. Kartan laddades ner från SGU:s kartgenerator som 
uppdateras med jämna mellanrum. Det går således inte att veta tidpunkten då de olika 
delarna av databaserna skapades eller uppdaterades. Med informationen att de 
uppdateras med jämna mellanrum generaliserades årtalet till 2013.  
 
Om ett liknande landskapsutsnitt studerats i ett annat geografiskt område eller om ett 
större landskapsutsnitt använts hade möjligen resultatet visat annorlunda. Varför det 



Förändring av våtmarkers areal och ekosystemtjänster i Byringe 

	   15	  

varit annorlunda skulle t.ex. vara för att ett större landskapsutsnitt rymmer flera 
våtmarker och ett större utbud av våtmarksklasser kontra ett mindre landskapsutsnitt. 
Ett större utsnitt ger även en ökad möjlighet att se en förändring som motsvarar 
Sveriges generella förändring av våtmarksareal över tid kontra ett mindre studieområde 
där lokala avvikelser kan förekomma. Detta kan förtydligas genom att säga att desto 
större studieområde som studeras, desto större sannolikhet är det att se den generella 
minskning som råder över Sveriges våtmarksareal.  
 
En annan anledning till att mängden våtmarker ökat i studieområdet kan bero på att 
tekniken och noggrannheten ökat med tiden i de olika kartorna. Jordartskartan är till 
exempel noggrann när det gäller att visualisera flera mindre våtmarker vilket således 
påverkat de olika våtmarksklassernas totala area. De senare kartorna har även tillverkats 
med hjälp av flygbilder vilket skiljer sig från den geometriska kartan och häradskartan 
som tillverkats manuellt vilket således kan ha påverkat detaljnivån i kartan. 
Kartmaterialets begränsningar har medfört att delar av Rönneln och kärret nedanför 
Rönneln inte fanns karterat i den geometriska kartan (bilaga 3). Detta medför att 
resultatet över sjöarnas och kärrens totala areal blir missvisande i den geometriska 
kartan, då troligtvis den egentliga utsträckningen av dessa områden är något större. I 
figur 3 visas ingen förekomst av mossar eller sankmarker i de äldsta kartorna, vilket 
beror på att dessa våtmarker inte fanns karterade i dessa kartor. Att våtmarkerna inte 
fanns karterade behöver däremot inte betyda att det inte fanns mossar eller sankmarker i 
studieområdet under denna tidsperiod. Det kan eventuellt vara så att våtmarkerna inte 
karterats med avsikt eller att människorna helt enkelt inte visste vad mosse respektive 
sankmark var. Det kan även bero på att våtmarksdefinitionen var annorlunda, d.v.s. att 
både mossar och sankmarker benämndes för kärr.  
 
Denna undersökning visar en ökning av våtmarkernas totala areal. Det finns även flera 
studier som beskriver och förklarar hur mycket Sveriges våtmarker minskat som ett 
resultat av utvecklingen inom b.la. energisektorn, transportnätet och skogs- och 
jordbruket. Vad som däremot vore intressant att studera i framtiden är hur många 
våtmarker som faktiskt tillkommit i Sverige sedan våtmarksexploateringens storhetstid 
under 1900-talet.   

5. Slutsats 
Våtmarksarealen har under tidsperioden 1714-2013 ökat med 17,6 % i studieområdet. 
Förändringen är dels ett resultat av att sankmark utvecklats på bekostnad av sjöarna och 
dels genom att utbredningen av kärr och mosse ökat. Sankmarken har förändrats mest, 
sett i hektar, följt av kärr och sist mosse. Sankmarken har ökat med 44,3 hektar de 
senaste 50 åren. Kärr har ökat med 33,5 hektar perioden 1714 till 2013 och mosse har 
ökat med 7,6 hektar perioden 1897 till 2013.  
	  
I vissa delar av studieområdet har kärr utvecklats till mosse vilket är en naturlig 
successionsprocess. En förändring från kärr till mosse innebär en förändring i 
koldioxidlagring och således klimatreglering. Sjöarna har utvecklats till sankmarker 
vilket medfört en frånvaro av fisk och således mindre mat. Den ökade sankmarksarealen 
har medfört en ökad koldioxidlagring samt provianterande tjänster såsom fiberråvara 
från växter och bioenergi från träd. Utvecklingen från jordbruk till kärr har medfört att 
livsmedelsproduktion ersatts av tjänster som klimatreglering, skydd mot översvämning, 
skydd mot erosion, vattenrening samt stöd åt biodiversiteten. 
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Studien visar inte någon allmän trend när det gäller minskning av våtmarkers areal över 
tid. Resultatet visar att våtmarksarealen har en förmåga att öka i landskap som 
innehåller flera sjöar och en gles befolkning som ett resultat av vegetationssuccession. 
Följaktligen kommer förändringar av ekosystemtjänster ske vilket leder till en minskad 
livsmedelsproduktion och vattenanvändning men till en högre koldioxidlagring. Sverige 
har de senare årtiondena fått fler våtmarker genom ett ökat våtmarksskydd och 
succession av sjöar.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1.  
 
Flödesschema för bearbetningen av data i ArcMap 10.1. Flödesschemat avläses genom 
att följa raderna från vänster till höger. Flödesschemat fungerar som ett komplement till 
metodbeskrivningen och ger en detaljerad bild av de verktyg och data som använts i 
programmet. 

 
Data Input Verktyg Data output 
Häradskartan Georeferencing (mot 

terrängkartan) 
Harad_georef.tif 

Ekonomiska kartan Georeferencing (mot 
terrängkartan) 

Ekonom_georef.tif 

Geometriska kartan Georeferencing (mot 
häradskartan) 

Geometrisk_georef.tif 

Jordartskartan Georeferencing (mot 
terrängkartan) 

Jordart_georef.tif 

Terrängkartan   
   
 New shapefile (polygon) Avgränsning.shp 
   
Harad_georef.tif Clip Harad_georef_avg.tif 
Ekonom_georef.tif Clip Ekonom_georef_avg.tif 
Geometrisk_georef.tif Clip Geometrisk_georef_avg.tif 
Jordart_georef.tif Clip Jordart_georef_avg.tif 
   
Geometrisk_georef_avg.tif New shapefile (polygon) Sjö_öppen_geometrisk.shp 
  Kärr_geometrisk.shp 
   
Härad_georef_avg.tif New shapefile (polygon) Sjö_öppen_härad.shp 
  Sjö_igenväxt_härad.shp 
  Kärr_härad.shp 
  Mosse_härad.shp 
   
Ekonom_georef_avg.tif New shapefile (polygon) Sjö_igenväxt_ekonom.shp 
  Kärr_ekonom.shp 
  Mosse_ekonom.shp 
  Sankmark_ekonom.shp 
  Öppenmark_ekonom.shp 
   
   
Jordart_georef_avg.tif New shapefile (polygon) Kärr_jordart.shp 
  Sankmark_jordart.shp 
  Mosse_jordart.shp 
   
Geometrisk_georef_avg.tif Effects (transparent 70 %)  
Härad_georef_avg.tif Effects (transparent 70 %)  
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Ekonom_georef_avg.tif Effects (transparent 70 %)  
Jordart_georef_avg.tif Effects (transparent 70 %)  
   
Sjö_öppen_geometrisk.shp Calculate geometry  
Kärr_geometrisk.shp   Calculate geometry  
   
Sjö_öppen_härad.shp Calculate geometry  
Sjö_igenväxt_härad-shp Calculate geometry  
Kärr_härad.shp Calculate geometry  
Mosse_härad.shp Calculate geometry  
   
Sjö_igenväxt_ekonom.shp Calculate geometry  
Kärr_ekonom.shp Calculate geometry  
Mosse_ekonom.shp Calculate geometry  
Sankmark_ekonom.shp Calculate geometry  
Öppenmark_ekonom.shp Calculate geometry  
   
Kärr_jordart.shp Calculate geometry  
Sankmark_jordart.shp Calculate geometry  
Mosse_jordart.shp Calculate geometry  

 
 
 

 
Bilaga 2.  
 
Tabell över den sammanlagda arealen i hektar för sjö med öppen vattenspegel, sjö med 
sluten vattenspegel och öppen mark.  
Klass 1714 1897-1901 1957-1958 2013 
Sjö (öppen vattenspegel) 67,4 21,1  -  - 
Sjö (sluten vattenspegel)  - 46,6 3,6  - 
Öppen mark  -  - 38,0  - 
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Bilaga 3.  
 
Tolkning av klasserna kärr och sjö med öppen vattenspegel i GIS. Underlagskarta: 
Geometriska kartan från år 1714.  

 
 
 
Bilaga 4.  
 
Tolkning av klasserna sjö med igenväxt vattenspegel, sjö med öppen vattenspegel, kärr och 
mosse i GIS. Underlagskarta: Häradskartan från år 1897-1901.  
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Bilaga 5.  
 
Tolkning av klasserna sjö med igenväxt vattenspegel, sankmark, kärr, mosse och öppen mark 
i GIS. Underlagskarta: Ekonomiska kartan från år 1957-1958.  

 
 

 
 
Bilaga 6.  
 
Tolkning av klasserna kärr, sankmark och mosse i GIS. Underlagskarta: Jordartskartan från år 
2013.  

 




