
Det magiska kärret
Naturens eget reningsverk



Människan har förstått att utnyttja våtmarken i många

tusen år. Risodlingar ger föda åt mer än halva jordens

befolkning. Kärrens växtkraft är också ett härligt skafferi 

åt naturens invånare. Men kärren har också setts som

problem. Genom utdikningar och torrläggning har männi-

skan skapat åkermark och plats för bosättningar. 

Priset är minskad mångfald och utarmad miljö.

Naturens reningsverk
Genom att anlägga grunda sammanhängande dammar med

en speciell flora och fauna så kan smutsigt avloppsvatten bli

badvatten utan att man tillsätter kemikalier eller tillför annan

energi än solens. Man behöver heller inte forsla bort eller

deponera några avfallsrester. Växterna och insekterna är de

främsta renhållningsarbetarna. De förbrukar eller helt enkelt

flyger iväg med närsalter som kväve och fosfor. Bakterierna tar

solens strålar hand om på ett effektivt sätt.

Det är detta som vi kan kalla det ”magiska kärret”.

Törreseröd vattenreningskärr, Kungälv. Vattenreningskärr för rening av vatten från bebyggelse och jordbruksmark. Foto: Gunilla Magnusson 2004. 



Vattenreningskärret gynnar ekosystemet
Ett vattenreningskärr består av fem till sex långsmala grunda
dammar. Varje damm utgör ett eget ekosystem. Vattenkvaliten
avgör gränserna för de olika ekosystemen, vilket gynnar orga-
nismer med varierande känslighet. I den första dammen lever
endast de tåligaste arter som lyckats anpassa sig till denna
extrema miljö med ett högt organiskt innehåll. Längre ner i
systemet och med högre stadier i näringskedjan blir vattnet
renare. I den sista dammen lever endast de arter som kräver
helt opåverkat vatten.

De grunda dammarna är en förutsättning för att ljuset ska
tränga igenom hela vattenmassan och nå de mikroskopiska

växterna. Även de insekter som söker sin föda utmed bottnar-
na är beroende av de grunda miljöerna då de behöver gå upp
till ytan för att andas.

För vem passar vattenreningskärren?
Vattenreningskärren har många användningsområden.
Sommarstugeområden och andra fastigheter utan kommunalt
vatten och avlopp kan göra enskilda eller gå samman och leda
ut restvattnet från trekammarbrunnar i stället för att mark-
filtrera. Jordbruken kan minska sina utsläpp av närsalter och
samtidigt öka mångfalden av arter. Kommunerna kan låta
kärren ta hand om en del dagvatten i närområdet i stället för
att belasta reningsverken.Paddlek i levé 2 i Bergums vattenreningskärr i april. Foto: Olof Pehrsson 2007.

De vanligast förekommande mikroalgerna i vattenreningskärret. 
Illustrationer: Åsa Rehndell 2007.

Vattenreningskärr Bergum, Göteborg. Vattenreningskärr för rening av avlopp. Foto: Olof Pehrsson 2007. 
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Merismopedia sp.

Ögonalg, 
Euglena sp.

Grönalg
Clamydomonas sp

Grönalg
Scenedesmus sp.



Utformning
Ett vattenreningskärr kan anläggas på ej
på alltför sluttande mark. Ett antal
grunda vallar med uppdämt vatten
anläggs med några cm nivåskillnad.
Dammarna anläggs enligt samma prin-
cip som en trädgårdsdamm med duk
eller annat lämpligt material i botten. 

Reningsgrad
Vattenreningskärret uppvisar en god
reningseffekt vad gäller reduktion av
närsalter och bakterier. Mellan mars till
december är reningsgraden mellan 80-
100% både för kväve, fosfor och bakte-
rier. Under vintertid är effektiviteten
något lägre, mellan 60-80%. 

Skötsel
Skötsel innebär tillsyn så att läckage kan
undvikas. Då och då tillses att ingen
skuggande vegetation tar över. I synner-
het inför vintern är det viktigt att ta bort
skuggande vegetation. Genom att juste-
ra rören mellan dammarna i vattenre-
ningskärret kan vattennivån ändras.
Reningseffekterna kan härigenom opti-
meras genom att flödeshastigheten och
uppehållstiden kan påverkas i önskad
riktning.

Viktigt att tänka på:
Några villkor är helt avgörande för att
vattenreningskärret ska få en optimal
funktion och för att närsalterna skall
kunna tillgodogöras i näringskedjornas
kretslopp: 

Ljustillförseln måste vara god. Skuggande
vegetation får ej finnas.
Grunt vatten är nödvändigt för maximal
produktion - högst 30 cm djup, helst
grundare. Ljustillförseln är störst i det
grunda vattnet. Grunt vatten fordras för
att luftandande insekter och deras lar-
ver skall kunna röra sig mellan vatten-
ytan och bottensubstratet.

Sakta rinnande vatten innebär att närsalter
kan transporteras till algerna utan att
frisimmande organismer spolas bort.

Hela näringskedjor kan byggas upp med
vattereningskärret som bas.

Unga successioner (d.v.s. tidiga utveck-
lingsstadier) av växter och djur ska
gynnas.

Fiskfri miljö ger rikare förekomst av större
evertebrater (ryggradslösa djur, t ex
insekter).

Reningsfunktion. Vattenreningskärret har
kapacitet att omvandla lösta (oorganis-

ka) närsalter och rester av organiskt
material till levande biomassa. Pro-
duktionen upprätthålls av konstant
näringstillförsel med hög koncentration
och rätt förhållande mellan kväve och
fosfor.

Avdunstning som en effekt av stor vatten-
yta i relation till vattenvolymen leder till
ökad koncentration av närsalter som
därmed än effektivare tas upp av växt-
plankton.

En rik biologisk mångfald kan skapas.

Viss kvävereduktion sker genom denitri-
fikation, lösta närsalter överförs till luft-
kväve.

Även vintertid kan såväl biologisk pro-
duktion (algtillväxt) som denitrifikation
äga rum.

Solens UV-bestrålning av det tunna
vattenskiktet kan döda bakterier, medan
vissa simmande organismer uppsöker
skugga vid intensiv solbelysning.

Arealbehovet står i relation till effektivite-
ten men kan regleras genom vattendjup
och genomströmningshastighet (ut-
bytestid). Beräknat arealbehov per
hushåll 30-50 m2.

Vattenreningskärr - teknik och funktion
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För mer information om vattenreningskärr - kontakta
Bild sid 1:

Får som föredrar att
dricka i vattenrenings-

kärrets sista levé.
Bakom träden finns 

bäcken med rinnande 
vatten. 

Foto: Olof Pehrsson
2007.  

Nyanlagt vattenreningskärr i Lärjeåns trädgårdar, Göteborg. Foto: Gunilla Magnusson 2006 och 2007. 
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