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Viltvatten
AV POUL-ERIK JENSEN

Jägarna som ofta vistas i
skog och mark känner ett
stort ansvar för miljön.
Därför har många våtmarksområden restaurerats eller
nyanlagts på initiativ av
jägare. För viltet är våtmarkerna en viktig del av
livsmiljön och vattnet
gynnar både flora och fauna.

ILLUSTRATION SLÄNDA: PETER LARSSON
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I det stora perspektivet kan ett viltvatten bidra till
att minska läckage av näringsämnen till sjöar och hav.
I det lilla perspektivet kan ett viltvatten ge möjlighet
till skridskoåkning för traktens barn vintertid.
Mellan stort och smått skapas häckningsmöjligheter för de vattenberoende fåglarna, tack vare vattenväxterna och det ofta rika insektslivet.
I zonen närmast ett viltvatten utökas även livsrummet för andra arter. Rastmöjligheter utökas för
sträckande fåglar vår och höst, inklusive lokala sträck
andra tider under året. Öppna vattenytor skapas i det
torrlagda landskapet så att däggdjur och fåglar ges
möjlighet att dricka.
För jägaren ger ett viltvatten jakttillfällen och därmed möjlighet att ta av det överskott som naturen ger.
Andjaktpremiären är på många platser i landet lika
djupt rotad som vissa andra premiärer. 
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Att anlägga ett viltvatten
Man kan ta sig vatten över huvudet
om saker och ting inte görs i rätt ordning när ett viltvatten ska anläggas.
Sådana projekt kräver noggrann planering. Tänk på att alla ingrepp i naturen
som påverkar landskapsbilden kräver
samråd med, eller tillstånd från,
länsstyrelsen.
AV POUL-ERIK JENSEN

Eventuella formaliteter måste lösas
mellan grannar, markägare och andra
intressenter i området. I de flesta fall
bemöts jägaren eller markägaren som
vill anlägga ett viltvatten positivt.
Förutom att ta ovannämnda kontakter
måste man kontrollera att området är
fritt från el- och telekablar där gräv- och
schaktarbeten ska utföras. Där det finns
luftledningar måste kraftbolag och televerk säga sitt innan arbetet inleds.
När man kommit så långt krävs en noggrann planering av området. Oftast måste
ytan vägas av och mätas upp. En skiss
över det tänkta viltvattnet samt en
arbetsplanering är också nödvändigt för
att slutresultatet ska bli lyckat. Viktigt är
att kontrollera tillrinningen till våtmarken.
Den som saknar egen erfarenhet av att
planera och projektera ett viltvatten bör

kontakta en sakkunnig. På marknaden finns flera våtmarkskonsulter som vet
vad som krävs för att projektet ska bli lyckat.
Kräv referenser
När planeringsarbetet är klart och
alla myndighetskontakter är positiva
gäller det att få tag på en entreprenör
som har kunskap om hur man anlägger
ett viltvatten.
Kräv referenser av den du tänker anlita, åk och titta på något viltvatten som
anlagts av entreprenören. Det är viktigt
att veta vad man vill åstadkomma, för när
väl maskinen är på plats går det undan. I
efterhand är det både svårt och dyrt att
rätta till felaktigheter.

Sådd och plantering
Varje viltvatten är unikt – sådd och planteringsinsatser måste anpassas därefter. Sådden på de kala
ytorna kan utgöras av vitklöverblandning och i
grupper sås rörflen utmed strandlinjen.
Önskvärt är buskage av de lokala lågväxande videbuskarna utmed strandlinjen och på ön eller öarna.
Övrig plantering avgörs från fall till fall.
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En grävmaskinist som anlägger våtmarker måste vara något av en landskapskonstnär för att det ska bli rätt
utfört.
Ett råd är att aldrig ta en maskin som
är för liten. Det finns många olika typer
av maskiner att välja på och för den oinsatte är det svårt att veta vad som är bäst.
Rådgör med expertis om vad som
behövs i maskinväg och luras inte av
extrapriser för grävning under vinterhalvåret, det kan bli dyrt i slutänden.
Bästa tiden för våtmarksarbete är oftast
under tredje kvartalet då markerna är
som torrast.
Innan arbetet inleds måste man ha
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Vad
kostar
viltvattnet?
Att välja rätt maskin med lämplig förare för
anläggningsarbetet är viktigt.

FOTO: POUL-ERIK JENSEN

FOTO: POUL-ERIK JENSEN

Utloppet måste regleras med en munk
eller något annat reglerbart system.
Bilden visar sättning av en munk.

Det är viktigt att man redan i
planeringsfasen får grepp om
hur mycket våtmarksprojektet
kommer att kosta. Kontakta
flera entreprenörer för att få en
kostnadskalkyl.
Bedöm vilken typ av munk
eller utlopp som behövs, det
finns flera företag som tillverkar
och säljer färdiga munkar. Ta
också ställning till om munken
ska vara tillverkad i plast, betong
eller trä.
Till alla viltvatten som är
dämda måste det finnas ett
överloppsdike, till det behövs
sten. Glöm inte heller att kalkylera kostnader för frö och plantor.
Poul-Erik Jensen

Det är bra om tilloppet och flödet under året
är någorlunda jämnt.

ändamålet med viltvattnet klart för sig,
och därmed också form, djup och storlek.
Ett viltvatten som innehåller uddar,
vikar och öar som ökar variationen
genom avgränsningar ger större livsrum
för de häckande fåglarna.
Oregelbunden form
Storleken på viltvattnet måste anpassas
till omkringliggande landskap. Vid dämning utnyttjas den naturliga bottenstrukturen. Vid gräv- och schaktarbetet kan
djupet varieras från noll till två meter.
Viltvattnets tillopp och förmåga att
hålla vatten är några av de viktiga delar

Stensättning vid utloppet minskar
eroderingen.

som man måste bedöma i det inledande
skedet av planeringsarbetet.
Förutom att formen bör vara oregelbunden, ska även släntlutningen varieras. Släntlutningen har betydelse för
insekts- och växtlivet. Det är i de grunda
strandområdena som vadare och andfåglar finner föda.
Dammvallen – om en sådan behövs –
måste anläggas av fasta massor och vara
så hög och bred att de planerade vattenmassorna hålls på rätt sida vallen.
Öar anläggs, antalet och storleken på
dessa avgörs av landskapsbilden och
viltvattnets storlek. Viktigt är att öarna
byggs av fasta massor. Släntlutningen på

öarna bör vara densamma som i övriga
delar av viltvattnet.
Massorna som grävs upp kan användas till dammvallen om så behövs, överblivna massor planas ut i en så låg profil
som landskapsbilden kräver.
Reglerbart system
Utloppet regleras genom en munk
eller annat reglerbart system, som kan
köpas färdigt eller tillverkas för egen
hand. Storleken anpassas efter det inflöde eller tillopp som förser viltvattnet
med vatten. Vid viltvatten som är dämda
måste det alltid finnas möjlighet till ett
reservutlopp. 
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En enkel fördämning har här skapat en våtmark på en avverkad föryngringsyta.

Viltvattnet
i skogen
Viltvatten är lika viktiga i skogen som i det öppna
landskapet. De gynnar skogens andfåglar och vadare.
De blir vattenhål för klövviltet som också betar i
kantzonerna tillsammans med hararna.
Och kantzonerna gynnar insektslivet – till gagn för
skogsfågelns kycklingar.
AV STIG JOHANSSON
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Vattenkvaliteten är viktig. Syresättning av
vattnet kan ske genom att man lägger sten
så att de bildar små vattenfall i viltvattnets tillopp.

Torrläggningen av skogsmark och
utdikningen av skogskärr har varit av
mycket stor omfattning. Tusentals

kärr och vattensamlingar är borta.
Lämpliga häcknings- och näringsområden för gräsänder och krickor

5/TEMA

03-03-28

09.05

Sida 39

FOTO: PETER DYBALLA

Var anläggs
viltvattnet?
Det underlättar om våtmarker anläggs på platser där topografin ger
förutsättningar för ett bra resultat. Ofta
är det redan vattensjuka områden eller
att platsen har sådan belägenhet i landskapet att det gynnar en våtmark.
Den som är osäker på vattenförekomst och vattenstånd under året kan
provgräva ett mindre vattenhål på cirka
två gånger två meter för att kunna göra
en riktig bedömning.
Via täckdikningsplaner eller liknande kan man få uppgifter om fall och tillflöde, med mera.
Beroende på platsen kan även ett
litet vattenhål ha betydelse för viltet.
För att ett vilttrivselområde ska fungera riktigt bra måste det helt enkelt
finnas tillgång till vatten.
Poul-Erik Jensen
Även skogsfågeln gynnas av ett viltvatten i skogen.

Enkel fördämning
Genom en enkel fördämning och en förbiledning av överflödsvattnet på fastmarken kan ett nytt småvatten eller våtmarksområde skapas.
Ibland kan det räcka med att genom
igenläggning av ett dike och ett översilningsbord dämma och höja vattenståndet.
Många gånger är det så små åtgärder
som behöver göras att de kan utföras
med handkraft.
Ibland kan en ljushuggning av ett
kärr, om inte annan naturhänsyn måste

tas, vara tillräcklig åtgärd för att åstadkomma ett område för skogens vattenanknutna fåglar. Kantzonernas salixarter ger foder för klövviltet.
Ju näringsrikare mark som sätts under
vatten desto bättre blir näringsbetingelserna i viltvattnet. Vegetationen i vattnet
utvecklas genom naturlig spridning.
Vegetationstäckta ytor med omväxlande klarvattenytor ger de bästa förhållandena för änder.
Kantzonernas lågväxande vegetation
ger insektsliv för skogsfågelns kycklingar, örter och lövvegetation betas av hare
och klövvilt.
Dokumentera åtgärder
Åtgärder som utförts bör lämpligen
dokumenteras i skogsbruksplanen genom en teckensymbol på kartan och en
beskrivning av vidtagna åtgärder.
Det underlättar för kommande skötsel
och för framtida skogsbrukare. 

FOTO: HANS RING

har förlorats. Kvar är mestadels karga
klarvattensjöar, näringsfattiga myrgölar
och skogstjärnar.
Med ofta enkla medel kan små skogsvatten och våtmarker anläggas i skogslandskapet. Särskilt när skogen avverkats,
och landskapets topografi framträder, är
det lätt att se möjligheterna som erbjuds.
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Även ett litet vatten
betyder mycket

FOTO: MICHAEL BREUER

ILLUSTRATION: PETER LARSSON

Alla har inte möjlighet att
anlägga viltvatten som
upptar stora ytor. Men
även ett litet viltvatten
kan vara spännande att
anlägga, men då med en
annan inriktning än att
skapa häckningsmöjligheter. I områden där det
finns sparsamt med vatten
kan ett vattenhål där viltet kan dricka och söla vara
nog så betydelsefullt.
40
(356)

AV POUL-ERIK JENSEN

I skogsmarken är det mest klövviltet
som drar nytta av ett sådant vattenhål.
Både kronvilt och vildsvin behöver
dessa vattenhål som sölgropar. På slätten, där öppet vatten är en bristvara, är
det även annat vilt som utnyttjar det lilla
vattenhålet.
Under den torra tiden av året betyder
det mycket för jaktmarken att det finns
tillgång till vatten.
Dikningsarbetet som pågått under
flera hundra år har medfört brist på
öppet vatten.
Hjälp på vägen för slättens vilt finns
genom de så kallade märgelhålen ”landskapets ögon” som genom varsam
restaurering kan få stor betydelse för
traktens vilt.
Finns det inte något märgelhål kan

man skapa en egen oas genom att göra
ett vattenhål där det står en brunn och
helt enkelt öppna en del av dräneringen.
Utan alltför stora insatser kan man
skapa vattenhål på några kvadratmeter,
med grund släntlutning som därigenom
blir tillgängligt för viltet. Så gärna en
skyddszon runt den aktuella platsen.
Ringduvor kan komma långväga ifrån
till en lämplig plats för att dricka. Den
ska vara öppen och det måste finnas en
bra plats att landa på. Det bästa är att
lägga tio–femton fotbollsstora stenar i
högar på några platser utmed vattenhålets strandlinje. När landningsplatsen
finns kommer duvorna!
Placera gärna en saltsten i anslutning
till vattenhålet. Det gäller även i skogsmark. 
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Här finns det
pengar att hämta
Numera är det inte bara EU och Jordbruksverket som
ger ekonomiskt stöd till anläggande och skötsel av
våtmarker. Kommuner, landsting och regioner har
också miljöpengar för att förbättra vattenmiljön.
AV POUL-ERIK JENSEN

Anläggande av våtmarker i Sverige
har i modern tid aldrig varit större än nu.
Från 1950-talet till slutet av 1980-talet
finansierades de flesta vattnen av privata
intressen. Efter hand har det kommit
olika möjligheter till att få stöd för
anläggande av våtmarker.
Alla EU-stöd finns beskrivna i broschyren Stöd för miljövänligt jordbruk
2003 som kan erhållas från länsstyrelsen eller hämtas från Jordbruksverkets
hemsida www.sjv.se där det också finns
mer information.
För mer information kan du kontakta: Länsstyrelsens lantbruks- eller miljö-

enhet, kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, landstingen eller regionernas miljöenheter.
• Anläggning av våtmarker
och småvatten
Syftet med detta stöd är att minska näringsläckaget från åkermark och att
gynna biologisk mångfald i odlingslandskapet. Prioritering sker mellan
ansökningarna då intresset är stort och
stödmedlen begränsade. Endast projekt
som har tillräckligt stor miljönytta och
bidrar till att uppfylla syftet med stödet
kan stödjas. De projekt som beviljas
stöd får ersättning upp till maximalt 90
procent av i efterhand redovisade anläggningskostnader med ett tak på
maximalt 200 000 kronor per hektar anlagd våtmark.
• Skötsel av våtmarker
och småvatten
Stöd för skötsel av våtmarker och småvatten som anlagts på åker eller betesmark kan lämnas om anläggningen påbörjats tidigast den 1 januari 2000 och
länsstyrelsen utfört förundersökning
innan anläggningen påbörjades. Stöd
för skötsel kan fås även om man inte beviljats projektstöd för anläggningen.

ILLUSTRATION: PETER LARSSON

FOTO: KENNETH JOHANSSON

Åtagandet löper under tio år med
möjlighet till förlängning ytterligare tio
år. Ansökan om utbetalning görs varje
år under stödperioden. Ersättningen är
3 000 kronor per hektar. Tilläggsersättning för slåtter eller bete är 800 kronor
per hektar. Den stödberättigade arealen
fastställs vid slutbesiktningen.
• Skyddszoner
Man kan få stöd för att anlägga och
sköta så kallade skyddszoner.
Med en skyddszon avses en zon utmed ett vattenområde (vattendrag, sjö,
hav eller damm) som är besådd med
vall (se mer på nästa uppslag).
Nytt från 2003 är att skyddszoner får
skördas efter 15 juli, men i så fall måste
skörden föras bort. Åtagandet löper
under fem år och ersättningen är 3 000
kronor per hektar. 

41
(357)

5/TEMA

03-03-28

09.08

Sida 42

TEMA

VILTVATTEN

Skötsel av viltvattnet
FOTO: POUL-ERIK JENSEN

Att få tiden att räcka till
kan ibland vara svårt. När
viltvattnet är nyanlagt är
jägarna ofta ivriga att
bygga och boa, men efter
några år kanske brädstumparna ligger och flyter och
stoppar i utloppet.
AV POUL-ERIK JENSEN
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Tänk efter före och planera noga de
viltvårdåtgärder som ska göras. Det
mesta kräver underhåll i framtiden.
Det ser väldigt skräpigt ut när boanordningar, holkar och flytstockar är
trasiga. De från början väl tänkta insatserna kan bli veritabla fällor för fåglarna. Det positiva vänds till något negativt.
Låt naturen ha sin gång; en rishög är
ofta mycket bättre som häckningsplats
för andfåglarna än konstgjorda andhyddor och bon.
Holkar kan däremot vara meningsfulla att sätta upp eftersom knipan är
hålbyggare och gärna tar emot en ledig
bostad.

Låt naturen ha sin gång; en rishög är ofta mycket bättre som häckningsplats för
andfåglar än konstgjorda andhyddor och bon.

Finns det holkar, flytstockar och boanordningar i och vid viltvattnet bör
dessa ses över varje år. Den här typen av
vilt- och naturvårdsarbete är bäst att
göra under vintern medan isen ligger
kvar.
I mina ögon är viltvattnet mycket

vackrare när naturen får ha sin gång, och
där man undviker det konstgjorda så
långt det är möjligt.
I den allmänna skötseln av ett viltvatten är tillsyn av utloppet nödvändig och
bör göras med jämna mellanrum. Ett bra
sätt att skydda ett utlopp kan vara att
lägga en ram runt hålet. Då stannar löv,
grenar och annan bråte utanför och
stopp undviks.
Om utloppet utgörs av en munk kan
det vara en bra idé att ha ett låsbart lock.
Risken för att strandzonen ska växa
igen är ganska stor, varför det är en stor
fördel om betesdjur kan klara av den
delen av skötseln. 

För att bibehålla en öppen zon runt
viltvattnet kan det vara nödvändigt att
låta ytan betas.

03-03-28

09.09

Sida 43

Gamla
viltvatten
Viltvatten är i ständig
förändring. Den konstgjorda anläggningen har
uppskattningsvis sin bästa
tid under de första 15
åren, sedan leder framför
allt igenväxning till försämrad mångfald.
Vad gör man då?
Praktiska exempel visar att tömning på vatten
och maskinell bearbetning av bottenvegetationen och röjning av uppväxande slyskog utan
tvekan leder till en ny
blomstringsperiod.
Ragnar Edberg

FOTO: LEIF GUSTAVSSON
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Anlägg en
skyddszon

Det kan vara meningsfullt att sätta upp holkar eftersom knipan är hålbyggare..

Gäddan kan vara ett hot

FOTO: POUL-ERIK JENSEN

FOTO: POUL-ERIK JENSEN

En enkel ram kan hindra onödiga stopp i utloppet.

Med en skyddszon avses en zon
utmed ett vattenområde (vattendrag,
sjö, hav eller damm) som är besådd
med vall.
Dessa zoner har stor betydelse i
landskapet eftersom de fungerar som
spridningskorridorer och förbindelseleder för flora och fauna.
De utgör också häcknings- och
yngelbiotop för fältviltet.
Om skötseln av zonen sker på rätt
sätt kan den också utgöra fint skydd
vintertid.
Skyddszonen ska vara minst sex
meter bred och ersättning lämnas för
högst 20 meters bredd.
Skyddszonen ska bestå av vallgräs
i blandning med vallbaljväxter, och
normal utsädesmängd för arten ska
användas.
Den hysteriska städivern måste
ändras och man behöver inte putsa
zonen varje år och man behöver
framför allt inte putsa hela ytan samtidigt, halva ytan vartannat år kan
vara en bra utgångspunkt.
Poul-Erik Jensen

Den som anlägger ett viltvatten, som från början är fisktomt, brukar avrådas från
att sätta in fisk.
Skulle det ändå komma in fisk i viltvattnet kan dessa på bara några år bli så
många att de tar hand om hela produktionen av lägre djur.
Förhållandena blir då kraftigt försämrade, inte bara för andungarna utan även för
groddjuren.
I dämda viltvatten med naturliga fiskbestånd gynnas ofta abborre och gädda,
varav den senare kan bli ett mer direkt hot mot andungarna. Även ganska små
gäddor – till och med mindre än ett kilo – kan ta andungar.
Fotnot: Läs mer på Viltvård sidan 94.
Bernt Karlsson
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Jakt i viltvatten
För jägaren som anlagt
ett viltvatten är jakten
självklart en del av
bonusen. Det är dock
viktigt att jaga sparsamt och med förstånd.
ILLUSTRATION: PETER LARSSON

AV POUL-ERIK JENSEN
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Både fångst av kråkfåglar och av de
små rovdjuren är spännande och ger
resultat i form av ökat antal överlevande
unga och gamla and- och vadarfåglar.

Jakten med fällor varar dessutom ett
bra tag efter att tiden för andjakten gått
ut, och därmed får man en längre jaktsäsong. 
FOTO:TERO NIEMI
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I ett nyanlagt viltvatten bör man jaga
med stor försiktighet det första året. Det
är ju änderna i närområdet som ska
komma tillbaka och häcka kommande
år. Första året räcker det med jakt några
gånger under hösten.
Jakt vid ett äldre viltvatten kan också
vara känsligt, så låt det gå minst 14 dagar
mellan varje jakttillfälle. Jakt med för
täta intervaller straffar sig som regel då
änderna blir mycket skygga eller till och
med försvinner från viltvattnet.
För andjägaren är den apporterande
hunden inte bara ett måste och ett lagligt
krav, utan också en viktig del och tjusningen med andjakten.
Vill man ha optimalt med häckande
änder, gäss och vadarfåglar är det nödvändigt att reglera stammarna av räv,
grävling, skata, kråka, mink och iller.
Predatorerna är flitiga gäster vid viltvatten och tar gärna del av ägg och ungar
under häckningsperioden. Jakten på
dessa gynnare kan ibland ge fler jakttillfällen än själva andjakten.

Det är viktigt att jaga sparsamt och med förstånd i ett viltvatten. För andjägaren är
den apporterande hunden inte bara ett måste, utan också en del av tjusningen.
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Utsättning
av gräsänder
Det är inte ovanligt att jägare och viltvårdare släpper ut gräsänder i sina viltvatten. Anledningen kan vara att få en snabb
etablering av änder, men också för att
kunna jaga utan att tära för hårt på den
vilda stammen.
Naturligtvis ska den typen av viltvårdande åtgärder vara möjlig, men man bör
eftersträva att vilda änder och vadare etablerat sig det nya viltvattnet innan utsättningen.
Ett nyanlagt viltvatten behöver också
läka såren efter gräv- och schaktarbetena.
Insådden av gräs måste ha tagit sig och
nyplanterade växter måste hinna etablera sig.
Det är trevligt att släppa några änder
och fodra dessa samt följa utvecklingen
under sommaren. Men tänk efter noga

före sådana åtgärder. För många utsatta
änder kan förstöra det mest fantastiska
viltvatten på bara några år, eller ännu
kortare tid.
Ändernas förmåga att snarra (skånskt
uttryck), det vill säga överbeta, i vattnets
grunda delar och i strandlinjen gör att ett
vackert viltvatten på kort tid kan komma

att se ut som ett nerslitet vattenhål med
stinkande vatten.
Målsättningen för vattenkvaliteten i ett
viltvatten, trots utsättning av änder, måste
vara att ”det nästan ska kunna användas
som dricksvatten” för att citera yrkesjägare Håkan Lindgren på Christinehof
/Högestad.
Anpassa utsättningen av änder till viltvattnets storlek och till bottnens och
strandzonens jordmån.
Poul-Erik Jensen
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Vill man ha optimalt med häckande
änder, gäss och vadarfåglar är det nödvändigt att reglera stammarna av räv,
grävling, skata, kråka, mink och iller.
Predatorerna är flitiga gäster vid viltvatten och tar gärna del av ägg och ungar.

Läcker mat
från våtmarken
Det gäller att ta vara på det som kommer ur naturens skafferi.
Kricka är min absoluta favorit bland
andfåglarna, men även gräsand är
mycket gott. Andfåglar blir bäst om
man använder en riktig gjutjärnsgryta
vid tillagningen.
Poul-Erik Jensen

STEKT ANDFÅGEL
2 personer
1–2 gräsänder eller 4–6 krickor, salt,
vitpeppar, citron, 2 msk smör, 4 dl buljong, 4–6 katrinplommon, 4–5 små
kvistar persilja, några äppelklyftor
Skölj och torka av fågeln, gnid den
med en gnutta citron och därefter både
in- och utvändigt med salt och vitpeppar. Bryn fågeln i matfett, lägg fågeln
på rygg och slå på buljongen. Minska
värmen och låt fågeln eftersteka under

lock. Katrinplommonen, äppelklyftorna och persiljan läggs både i och utanför fågeln. När fågeln är färdig släpper
låret. Det kan ta allt från en till en och
en halv timme.
Såsen görs med en sats grundsås
som smaksätts med andsky, vispgrädde och gärna något sött, till exempel
vinbärsgelé. Några centiliter vin kan
ge såsen en extra piff. Servera med
potatis, grönsaker, vinbärsgelé, katrinplommonen och varför inte med lite
rödkål. 
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Nya Hemträsket
– norrländsk våtmark av hög kvalitet
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I Hemmingsmark två mil
sydväst om Piteå i Norrbotten har byalaget med
stöd av Våtmarksfonden
restaurerat en cirka 230
hektar stor våtmark, som
från mitten av 1800-talet
och fram till 1932 fungerade som dammäng.
AV BERNT KARLSSON
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Så kallade dammängar var förr
mycket vanliga i övre Norrland. Genom
speciell skötsel gav de stor höproduktion. Samtidigt skapades förutsättningar
för ett sjudande fågelliv med stor art-

rikedom. Hemträskets historia följer
samma mönster som många andra bördiga våtmarker i regionen. Det börjar med
en grund sjö vars stränder befolkades av
nybyggare med boskap. Strandängarnas
starr och fräken skördades och betades.
Allt eftersom befolkningen växte och
kreaturens antal ökade krävdes mer vinterfoder och bete. Det gick att ordna
genom sjösänkning.
Utgrävningarna började
Produktionen av foder gick dessutom att
öka ytterligare genom reglering av vattennivån. Den häftiga vårfloden släpptes
förbi en dammanordning och bara det
sista vårvattnet fick bli kvar innanför
dämningen. Fräken och starr växte nu
kraftigt i det grunda vattnet.
När det fram på sommaren blev dags

för skörd sänktes vattennivån till ett
minimum. Skörden kunde nu bärgas och
torkas i så kallade sjöhässjor och sedan
lagras i lador som stod på stolpar i vattnet. På vintern kördes höet hem med
häst och släde.
Även i Hemmingsmark väcktes tanken på att sänka vattennivån i sjön och
därmed utöka slåttermöjligheterna.
1876 bildades Hemmingsmarks sjösänknings AB och utgrävningarna började.
Det var med dåtida mått ett gigantiskt
företag. En sex kilometer lång utloppskanal grävdes. Dessutom byggdes tre
dammar för att kunna reglera vattennivån. Träsket vattenfylldes över vintern
och tappades över sommaren.
Själva kanalen avsynades 1888, men
då återstod ännu att dika de många bäck-
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ar som rann ut i träsket. Jämsides med
grävningsarbetet byggdes också lador.
Som mest fanns det 98 stycken i Hemträsket.
Till att börja med var det bolaget som
skötte höbärgningen. På hösten auktionerades höet ut till högstbjudande, men
under 1890-talet övergick man istället
till att auktionera ut bärgningsrätten.
Slåttern var indelad i skiften med en lada
på varje. Höbärgningen började efter
den 1 augusti.
Början av 1900-talet var de ekonomiskt bästa åren för bolaget, men sedan
började avkastningen från träsket gå
ned. Efterfrågan på starrhö minskade
också eftersom man inom jordbruket
mer och mer övergick till nyodling på
fast mark.
I och med att slåttern minskade försämrades avrinningen. Kanalen började
slamma igen och slåttermarkerna
krympte, både från stränderna och från
mitten.
Bara sork och mygg
Under åren 1923–1933 gick bolaget
med förlust varje år. Försök att sälja
misslyckades och den 21 juni
1932 beslutade bolagsstämman enhälligt att träda i
likvidation. Kanalen och
dammbyggnaderna
lämnades åt självförfall
och Hemträsket började växa igen. En epok
var slut
De stora mängder
vårvatten som tidigare dämts upp lämnade
nu snabbt Hemträsket.
Endast en mindre våtmark blev kvar i mitten
av den gamla dammängen.
Stränderna
invaderades av vide och vårens våtmarksfåglar fick söka sig vidare
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till andra vatten för att häcka. Hemträsket producerade bara sork och mygg.
Här hade historien kunnat ta slut, men
utvecklingen vände tack vare några initiativrika bybor. Ett avgörande beslut
togs 1998. Då bestämde sig byalaget i
Hemmingsmark för att göra ett allvarligt
försök att återskapa våtmarken på 230
hektar genom att bygga en ny dammanordning och röja stränderna.
Initiativ från byborna
För att få hjälp med restaureringen tog
byalaget kontakt med Våtmarksfonden.
Fondens forskningsråd gav projektet
högsta prioritet och beviljade 100 000
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kronor för dess slutförande. Projektet
finansierades i övrigt genom eget arbete
och försäljning av virke från samfällighetens område runt träsket.
Restaureringsarbetet tog två år och i
mitten av juni 2000 skedde invigningen
av ”Nya Hemträsket”. Idag är alla häckfåglarna tillbaks. Dvärgmåsarna har etablerat sig och storspoven drillar åter på
strandängarna. Hemträsket har blivit en
attraktion, inte bara för fågelskådare
utan för bygden i sin helhet.
Värdefullt arbete
I fjol erhöll Hemmingsmarks samfällighetsförening Årets Våtmarksstipendium, ett pris instiftat av Svensk Våtmarksfond och återvinningsföretaget
Ragn Sells AB och som delas ut årligen
till person eller organisation som utfört
ett betydande och värdefullt arbete för
att skapa våtmarker av hög kvalitet.
Stipendiesumman är på 25 000
kronor.
Valet av Hemmingsmarks samfällighetsförening motiverades så här:
”För beslutsamt och engagerat arbete
för att återskapa en värdefull våtmark
för fåglar, kultur, skönhet och historia,
som gett människorna i Hemmingsmark
stor tillfredsställelse och ett gott exempel till inspiration för omvärlden.” 

Nils Granberg (till vänster), bybornas representant och eldsjäl
bakom restaureringen av Hemträsket, mottar Årets Våtmarksstipendium av Ragn-Sells AB:s styrelseordförande och huvudägare Erik
Sellberg. I mitten Carl von Essen, Våtmarksfonden.
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Jägareförbundet
starkt engagerat i viltvattenarbetet

Jägareförbundets anläggning Öster-Malma har blivit något
av en nationalsymbol för våtmarker i Sverige. De första
svenska erfarenheterna gjordes just på Öster-Malma och
dessa har varit grundläggande för det svenska viltvattenarbetet.
AV POUL-ERIK JENSEN

Idéer om att restaurera och nyanlägga
viltvatten kom från USA som på 1930talet tog initiativ till införande av en
särskild avgift (duckstamp) för dem som
ville jaga änder. Pengarna användes för
att ny- och återskapa våtmarksmiljöer.
De första viltvattnen i Sverige anlades
i mitten av 1950-talet i Västergötland,
Sörmland och Skåne.
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Våtmarksfonden bildades
En av de drivande krafterna inom Jägareförbundet var Lambart von Essen
som under lång tid var chef för ÖsterMalma. Förbundet har under åren haft
aktiv fältpersonal och flitig produktion
av böcker och häften, samt en omfattande videoproduktion om viltvård.

På forskningssidan har Jägareförbundet också haft viltforskare engagerade,
bland andra Åke Andersson. Han var en
av dem som stärkte förbundets ställning
i våtmarksarbetet och hans kunskaper
om änder, gäss och vadarfåglar och
deras specifika miljö har vunnit respekt
långt utanför Sveriges gränser.
1995 bildades stiftelsen Svensk Våtmarksfond, ett led i att förtydliga och
skapa ett forum för förbundets engagemang i våtmarksarbetet.
Fonden grundades av Svenska jägareförbundet med stöd av flera stora företag. Fonden står under HM Konungens
högsta beskydd. I Våtmarksfonden samverkar Jägareförbundet, Sveriges ornitologiska förening och WWF.
Svensk Våtmarksfonds syfte är bland

annat att sprida kunskap och information omkring våtmarksarbetet. En annan
viktig del i arbetet är att stödja åtgärder
för att bevara, skapa och sköta våtmarker som produktions- och rastningslokaler för änder, gäss och vadarfåglar.
Eftersom jakt är en naturlig företeelse
i våtmarkerna verkar fonden också för
en anpassad jakt i sådana områden.
Ökat intresse
Intresset för våtmarker har under de
senaste åren ökat. Vikten av en bred kunskapsbas är därför en naturlig del av
fondens inriktning, där utbildning och
forskning om våtmarkernas roll och
värde står i fokus.
Våtmarker har skapats på många
platser i landet som visningsobjekt, där
människor kan se och uppleva vatten,
djur- och fågelliv samt jakt.
Under åren 1998–2002 har bortåt 200
större och mindre våtmarker med en
sammanlagd yta på närmare 3 000 hektar anlagts i Sverige med hjälp av insatser från fonden. 
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Vill du lära mer?
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Läs
om
våtmarker
• Våtmarker och Viltvatten, Svenska jägareförbundet (1976).
• Viltvatten, anläggning och skötsel, Svenska jägareförbundet (1996).
• Småvatten i odlingslandskapet, Jordbruksverket (1994).
• Skötselhandbok för gårdens natur- och kulturvärden, Jordbruksverket (1998).
• Praktisk handbok för våtmarksbyggare – anläggning och skötsel,
Hushållningssällskapet i Halland (1998).
• Skånska kulturlandskapet, Naturskyddsföreningen i Skåne (2002).
• Det nya landskapet, Skogsstyrelsen (1994).
• Ponds and lakes for wildfowl, The Game Conservancy (1993).
• Våtmarksboken, Göteborgs Universitet (2002).

Funderar du på att anlägga ett viltvatten finns det goda möjligheter att
lära mer genom att gå en studiecirkel.
Studiefrämjandet och Vuxenskolan
har många cirklar med inriktning på
miljön. Våtmarksfonden arrangerar
också kurser.
Vuxenskolan och WWF håller just
på att arbeta fram ett material till en
studiecirkel om våtmarker. Målgrupp
är jordbrukare och deras lokala LRFgrupper.
Även intresserade jägare och jaktlag
kan läsa cirkeln som inriktar sig på biologisk mångfald, skötsel av våtmarker
och vattendrag samt hur man går till
väga för att anlägga och restaurera våtmarker och vattendrag.
Förutom ett visst kursutbud på
Öster-Malma jaktvårdsskola arrangeras det då och då kurser via länsstyrelserna och Jordbruksverket.
Det finns även litteratur som den
intresserade kan läsa på egen hand.
Man kan också lära sig en hel del
genom att intervjua kunniga personer
och göra studiebesök i områden där
viltvatten har anlagts.
Poul-Erik Jensen

Här kan du hitta information
Nästan alla myndigheter som hanterar frågor som rör jord,
skog miljö har en viss produktion av litteratur och
informationsmaterial. Även de ideella naturnära organisationerna
har böcker, videofilmer med mera.
• Statens jordbruksverk, www.sjv.se
• Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se
• Skogsstyrelsen, www.svo.se
• Svenska jägareförbundet, www.jagareforbundet.se
• Svensk Våtmarksfond, www.vatmarksfonden.com
• Världsnaturfonden, www.wwf.se
• Sveriges ornitologiska förening, www.sofnet.org
• Svenska naturskyddsföreningen, www.sverigesnatur.snf.se
• Göteborgs Universitet, www.vastra.org
• Halmstad högskola, www.hh.se
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