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Landskapet
Avrinningsområden

Vattnets kretslopp



Varenda punkt i våra landskap tillhör ett avrinningsområde

Sveriges största 
avrinningsområden

Östersjöns 
avrinningsområde



Vattnet
Var finns vattnet?

När finns vattnet?

Överallt, men rör sig 
mot de lägst liggande 
delarna av landskapet

Varierar med 
snösmältning, 
regn och torka



Vattnet i det brukade landskapet

Var-frågan: Effekter av markanvändning fortplantas till 
vattendrag, sjöar och hav (genom vattnet)

När-frågan: För mycket eller för lite vatten kan tvinga brukare 
till ingrepp – med effekter på vattendrag, sjöar och hav

Konsekvensen: Vattendrag, sjöar och hav hör till våra mest 
påverkade naturtyper → restaurering angelägen



Hur har människan påverkat vattnet och dess kretslopp?

Markanvändning Avvattning Lagring Flödesreglering Förorening

Jordbruk x x

Skogsbruk x

Vattenkraft x x  1918

Timmerflottning x x  2800

Urbanisering, vägar x x

Vattenförsörjning x



Vad kan restaureras?
Markanvändning Avvattning Lagring Flödesreglering Förorening

Jordbruk x x

Skogsbruk x

Vattenkraft x x

Timmerflottning x x 

Urbanisering, vägar x x

Vattenförsörjning x

(1) Timmerflottning (har upphört): Dammar och andra strukturer kan tas bort
(2) Förorenande verksamheter: Vattenrening
(3) Vattenkraft: Avveckling av dammar och magasin, rehabilitering av flöden
(4) Jord- och skogsbruk (extremt väder): Vattenlagring i stället för avvattning?



Vad är restaurering?

Jag vill att den ska se exakt likadan ut som den en gång gjorde



Restaurering: en verksamhet som återställer 
något till sitt tidigare skick

Ekologisk restaurering: en verksamhet som 
hjälper ett skadat ekosystem att återhämta 
sig (svårt att säga till vad)

Definitioner



Varför är det svårt?

Beror på målbilden

Det förflutna Framtiden



• Svårt att veta hur ekosystemen såg ut (dålig 

dokumentation)

• Klimatet och hydrologin var annorlunda

• Omgivningarna har ändrats, skulle också behöva 
restaureras (för att garantera interaktioner)

• Ursprungliga arter kan ha utrotats

Det förflutna



Framtiden
• Hur ser framtidens ekosystem ut? (man måste gissa)

• Klimatet och hydrologin blir annorlunda (kan man lita på 

förutsägelserna?)

• Landskapsstrukturen okänd

• Faunan och floran blir annorlunda (exotiska arter)

• Ekosystemet ska kunna fungera idag, och kunna 
anpassa sig till framtida förhållanden



Ytterligare val

Strukturinriktad Processinriktad

Ekosystemtjänster Vildmark

Lokalt perspektiv Regionalt perspektiv

Expertstyrt Styrt av lokalsamhället



Restaureringsmodeller

• Karbonkopian (förstör och återför till vad det var)

• Drömmarnas fält (”if you build it they will come”)

• Snabbspolning (snabba på utvecklingen)

• Kokbok (samma lösningar överallt)

• Smärtlindring (behandla symptomen i stället för orsakerna)



Exemplet timmerflottning: 
Ingrepp i åar och älvar som använts som flottleder

Stenmur Damm

Grävd kanal

Kanaliserad å

Sprängd kanal Timmerränna

Magasin

Strandskoning



Rivning av 
stenkista

Byggande av 
fisklekbotten

Utrivning av 
traktorstyrda 

massor

Utstyrning
av grus



Före

Efter

Gott 
nog?



Aldrig 
rensad 
sträcka

Restau-
rerad
sträcka

Sprängros



Vedtillförsel

Blocktillförsel



Fårträskbäcken
Före restaurering, 

bäcken hårt kanaliserad
Efter restaurering, stora 
vattenarealer återvunna



Tid för reflektioner: Hur tänkte vi?
Det förflutna Framtiden
Strukturinriktad Processinriktad
Ekosystemtjänster Vildmark
Lokalt perspektiv Regionalt perspektiv
Expertstyrt Lokalt styrt
Karbonkopian Något helt nytt
Drömmarnas fält Aktiv tillförsel av arter
Snabbspolning Det får ta sin tid
Kokbok Skräddarsydd lösning
Smärtlindring Orsaken angrips



Tack för att ni lyssnat


