
Återskapa en våtmark
på tre timmar, 

- genom att ”proppa ” ett dike!





Vår idé:
att proppa diken för att återskapa små våtmarker

Första lilla al-kärret, före proppning



Vår idé:
att proppa diken för att återskapa små våtmarker

Första lilla al-kärret, före proppning Fantastiskt känsla -
att efter proppningen
se vattnet komma tillbaka 



Stora hydrologiska förändringar i landskapet 

Även små diken torkar 
upp landskapet.

Förluster av små våtmarker 
drabbar vardags-mångfalden.



Vilka diken kan 
proppas för att 
återskapa våtmark?

Schematisk bild
Svarta linjer = vatten före dikning
Röda linjer = vatten efter dikning 

• Proppning endast i 
grävda stick-/tegdiken

• bäckar som rensats och 
fördjupats till diken 
proppas inte

Diken som 
kan proppas

Sjön Uppströms-
sänkt

Sjön Nedströms - sänkt

Diken som 
kan proppas

Diken/bäckar/ som
inte ska proppas

Diken/bäckar/ som
inte ska proppas

Al-kärret
Utdikat 

Lövsumpskog
Utdikad

Al-kärret
Utdikat 



Proppa diken för att återskapa små våtmarker 

• Är Vattenverksamhet- MB kap11:§12/osäker- kolla m. Lst

• egen rådighet

• små flöden, lätt att proppa

• överblickbar storlek

• kan göras manuellt

• virke på plats kan används

• lätt att bygga, liten arbetsåtgång

• proppen kan inte brista

• ofta dålig skogsmark, marken sjunkit ihop med tiden 

• ofta svårbrukat, besvärlig avverkning o föryngring

• Förhållandevis stor våtmark återskapas till liten kostnad.



Nyttan med att återskapa små våtmarker

• Vattnet bromsas upp, vattnet finns kvar längre i skogen

• partikelfälla  (humus och slam)

• kväve- och näringsfälla (denitrifikation)

• ökad biodiversitet (både land- och vattenlevande organismer).

• återskapade våtmarksmiljöer ( tex klibbalkärr)



Nyhagakärret på Omberg, 
2 hektar lövkärr (2004)





Uppströms





Proppning på 
torvmark eller kärr,
mjuk botten

Fiberduk
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Arbetsgång vid proppning – vi tar det igen! 
Norra Unnaryd 2016
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Återskapad sumpskog – ingen avverkning före
Norra Unnaryd 2016 2017



(uppströms)

Jordmassor

uppströmssidan
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Proppning med fiberduk 
och jordmassor 

Duken ned –
ströms viks upp
över jordhögen.

Jordmassor, sten

Fåra



Proppning med fiberduk och jord



Återskapad våtmark 

Lövkärret oktober 2014
Kringstorp 1:1, Östergötland

Lövkärret maj 2015



Återskapade våtmarker – fler ekosystemtjänster? 

• Fånga upp (minska) humustransparten till sjöar?

• Återvätning av torvmark ger minskade växthusgaser?

• Fungera som kvicksilverfälla ( metyl-kvicksilver)? 

• Positiv påverkan på grundvattenbildning? 



ALLT VATTEN ÄR VÄRT ATT VÅRDA

Per Petersson 2018



Tack för mig

Per Petersson  KSLA 15-16 oktober 2018





Exempel på våtmarksförluster –
en jämförelse mellan åren 1885 och 2000
Studie av Linda Hassel

Kartorna visar arealförluster av större våtmarker (större än 10-15 hektar)
dvs, de större som gick att identifiera på Generalstabskartan från 1885.

= minskning > 75%

= minskning 50-75%

= minskning 25-50%


