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Syfte

Skriften avser att ge praktiska råd till den som vill utföra 
olika åtgärder i eller kring en kallkälla. Det kan gälla rensning 
av källan, restaurering av källinfattning eller utförande av 
källinfattning, dikning eller borrning vid källan, skyltning vid 
källan mm.

Skriften är även tänkt att tjäna som ledning för markägare 
och myndigheter som får frågor från allmänheten om källor 
och källvård



Källakademins definition på källa

En källa (kallkälla) är ett distinkt utflöde av grundvatten 
ur jord eller berg och den vattensamling med avrinning 
som ofta förekommer vid ett sådant utflöde



Källinfattning

Infodring av en källa med t.ex. stenar, bräder, betongring för att underlätta 
vattenhämtning/-uttag samt för att skydda vattnet mot djurspillning mm.

Algustkällan i Lerdal, Rättvik 2019. Enligt uppgift har källan sinat.             Foto ML 2019

Källan finns beskriven på sid. 40 i Källakademins exkursionsguide för Dalarna 2000



Brunn vid fäbod i LeksandIngemo källa, Västergötland

Exempel på källinfattningar



Exempel på källinfattningar

Skiktkälla



Betongringsinfattning av naturlig källa

Vatten läcker ut vid sidan av källinfattningen. Källan ligger i moränsluttning 
norr om Mellanjärva gård.                                                                                                       Foto AE 2009



”Rörkälla” eller ”borrad källa”

Horisontalt borrhål i berg som försätts med rör för vattenavledning, n Loka Brunn     Foto AE 2007



Olika typer av källor

Naturliga källor

Artesiska källor

Konstgjorda källor

Falska källor

Sinade källor



Naturliga källor

Grodkällan Arvidsjaur, Norrbotten 2019                             Foto ML 2019 Kyrksäterkällan Lysvik, Värmland 2003                                             Foto AD 2003



Naturlig källa i moränsluttning på norra Lovö              Foto ML 2019

Naturlig källa i betongrörsinfattning på Lovö, Ekerö kommun

Bräddavlopp vid vattenytan till vägdiket



Naturlig källa med trälock och brädinfordrad

Brädinfordrad källa i moränsluttning, Dybecks källa, Engelsberg, Västmanland              Foto ML 2016



Naturlig källa med trädäck

Loka Brunn, Västmanland                                        Foto ML 2006

Där marken är sank får man broa sig ut till källan



Naturlig källa med betongringsinfattning

Nilskällan vid Ennabolssätern, Värmland. Trälocket skyddar mot skräp och djurspillning i källan.                    Foto AE 2007



Kallkälla i moränsluttning vid Rastaborg på Ekerö, Rastakällan Avtappningskran och bräddavlopp         Foto ML 2019

Naturlig källa i betongrörsinfattning



Naturlig källa, Höstekällan, i Härjedalen där enligt uppgift en älg gått 
ner sig, därför det höga stängslet. (2010)                                Foto AD 2010

Naturlig källa i sankmark



Del av SGU kartblad Aa 2 Arboga, ca 1860

Ca 35 källor markerade 
på denna del. De flesta 
källorna numera 
försvunna.



Artesiska källor

Artesisk brunn (självrinnande) i Frostbrunnsdalen, Stora Tuna  
Foto ML2010

Springkällan i Rättvik            Foto AD 2000



Konstgjord källa i Sollentuna

Skyddad genom sitt läge i parken. Konstgjord källa i Edsbergs park med grund-
vattenflöde genom pumpning från intilliggande brunn i grusås.                   Foto AE



Konstgjord källa i Stockholm 

Konstgjord källa i Observatorielundens park vid Stockholmsåsens fot. Vattenflöde från 
kommunala dricksvattennätet till plaskdamm vid Sveavägen.                                          Foto AE 2013



Översiktsbild av konstgjord källa i Stockholm

Plaskdamm vattnet rinner till. I bakgrunden  källan vid åssluttningens fot.      Foto AE 2009



Konstgjord källa Ekerö kommun

Källutflöde                                                                   Konstgjord källa på Troxhammars golfbana     Källbäcken                         Foto ML och AE



Konstgjord källa Götene, Västergörland

S:t Helenas källa i Götene. Hon blev helgonförklarad år 1188
Foto AD 2007

Källans porlande vatten idag är 
kommunalt dricksvatten               Foto AH



Falska källor

Vattstenen i Skattlösberg, Dalarna                               Foto AH Falsk källa vid Sätra Brunn, Västmanland                Foto ML 2016



Sinad källa 
Resmo källa, Öland ( Foto från 1930)

En av de största och skönaste källorna på Öland enligt Linné.       Källan är numera utbyggd till vattentäkt och har förlorat sitt naturliga utseende.
Foto ML 2009



Haga källa i Hagaparken, Solna. Välkänd källa på 1800-talet med god 
vattenkvalitet liksom vattnet i Vårby källa. I dag inget spår av källan men 
en mindre källa även kallad Haga källa finns ett 100-tal meter därifrån. 

Sinad källa i Solna Stad



Sinad källa i Stockholm

Ugglevikskällan Foto AE 2005



Skara källa infattad med kalkstenshällar. Troligen använd i över 1000 år

Sinad källa i Skara, Västergötland



• Första notisen om  Skara källa är från 1676. Den sinade 1899 på grund av 
påverkan av en då anlagd kommunal vattentäkt i Skarabergsåsen. Källan 
tillsammans med en brunn vid domkyrkan utgjorde Skaras två 
vattentäkter i troligen över 1000 år. Brunnens läge finns markerat med en 
stensättning av koncentriska ringar i gatan utanför domkyrkan. 

• Vid arbetet med denna skrift har ej närmare studerats eller givits 
exempel på åtgärder som kan vidtagas för att höja grundvattennivån och 
få en sinad källa att åter flöda. Vet man orsaken till att källan sinat kan 
man försöka återställa förhållandena som de var när källan hade ett flöde. 
t.ex. lägga igen en dränering eller upphöra med ett grundvattenuttag som 
sänkt grundvattenytan om man misstänker eller vet att detta är orsaken.



Källa av ”naturtyp”
Uppgifter nedan från artikel ”Grundvattenkällor förstörs- så 
vänder vi trenden” av Eddie von Wachenfeldt Artdatabanken
2018-06-08.
I slutet av 2016 utfördes en studie av källor i södra och mellersta Sverige 
på uppdrag av Naturvårdsverket. Av 1000 kända källor slumpades 82 
källor ut för fältbesök. Detta för att avgöra om de var naturliga och kunde 
klassas vara av ”naturtyp” samt bedöma om de var påverkade.
55 % av källorna var påverkade och hade spår av körskador, diken, 
stensättning, cement eller trä kring själva källan. Källor som inte kunde 
hittas hade osäker lägesangivelse eller hade förstörts, 18 % var helt 
förstörda.



Figur från artikeln Grundvattenkällor förstörs – så vänder vi trenden av Eddie von Wachenfeldt, 
Artdatabanken 2018-06-08



Skadad källa vid skogsavverkning. Den gula gullpudran 
indikerar grundvattenutflöde                                         Foto BE

Skadad källa



Växt vid källflöden

Gullpudra, den växt som kanske mest symboliserar källan. 
Blommar i april till juni.                                                             Foto BE



Minnesregler

26 minnesregler ges i skriften. Bland de viktigare är:

Om man hittar en tydligt flödande källa som inte är registrerad tidigare 
bör man anmäla källan för registrering i källarkivet på SGU.

Uppmana lärare i skolor att någon gång besöka en källa med eleverna. 

Påminn markägaren eller skogsavverkaren att märka ut källor i skogen 
och att avsätta ett skyddsvärt kringområde enligt skogsvårdslagen inför 
en skogsavverkning så att källområdet inte blir sönderkört. 



Nyttjande av källor

14 rekomendationer vid nyttjande av källor ges i 
skriften. Bland de viktigare är:

Vid nyttjande av en källa för vattenförsörjning genom inbyggnad (källbrunn 
eller källinfattning) och eventuell ledningsdragning är det önskvärt att 
brunnen byggs en bit ifrån källan så att källan förblir intakt.

Om påverkan på allmänna eller enskilda intressen befaras behövs prövning av 
vattenbortledning av mark- och miljödomstolen. 

Upplys deltagare vid källbesök att man dricker vattnet på egen risk. 

Om marken är sank och källans omgivning är känslig för tramp, uppmana då 
gärna markägaren, eller den som har hand om skötseln av en källa, att låta 
lägga ut en träränna från källan för att underlätta vattenhämtning. 



Kallkällors värde

Kulturellt värde: De flesta källor har lång historia. Den börjar från när 
människorna bosatte sig på en plats där källor fanns för de boendes och djurens 
vattenförsörjning. Källkult har lång tradition. Källors namn ofta efter något 
Helgon när Sverige kristnats. Tidigare efter hedniska gudar som Oden, Tor och 
Frej. 

Naturvetenskapligt värde: Vattenprovtagning för miljökontroll, flödesmätning 
och för förståelse av det hydrologiska kretsloppet.
Den jämna och låga temperaturen hos källvattnet skapar en speciell 
bevarandemiljö för växter och djur.

Ekonomiskt värde: Källvatten kan användas som dricksvatten utan rening. Har 
utnyttjas och utnyttjas av städer och enskilda förbrukare. Där källan ligger högre 
än förbrukningsstället kan självfallssystem utnyttjas(utbyggas).
Stor skillnad mellan ytvatten och källvatten (grundvatten) i kvalitet.
Ytvatten ofta brunfärgat av humusämnen.



Källor som haft eller har stort ekonomiskt värde för resp. stad eller ort
Springpostkällan i Helsingborg 600 år
Kallebäcks källa i Göteborg 150 år
Skara källa i Skara  över 1000 år
Resmo källa i Mörbylånga 80 år -
Flästa källor i Bollnäs 50 år -
Lyckeby källa för Karlskrona 200
Råsbäckkällan för Kalmar 110 år -
Rådaås källor för Lidköping 150 år –

Att sätta ett ekonomiskt värde på ett källflöde med bra vattenkvalitet har visat sig vara svårt 
eftersom källflödet är en förnyelsebar tillgång som kan användas i århundraden.

Ett bryggeri som har en källa med ett flöde på 1 l/s  kan tappa upp 86400 liter mineralvatten på ett 
dygn.



Nygårdskällan i Karlstad kommun

Från källbassängen i förgrunden rinner vattnet via en kort strömfåra ut i 
Västgötabäcken i bakgrunden.

Klart källvatten rinner ut i bäckens 
humusfärgade vatten.

Foto AD 2003



Nygårdskällan i Karlstad kommun

Kraftig utströmning av klart grundvatten i ”kokrör” invid den av humus brunfärgade Foto ML 2003



Lagar och bestämmelser som tillämpas 
för skydd av källor

Miljöbalken
Hänsynsreglerna
Plikt att skaffa sig kunskap om naturvärden och iaktta 
försiktighet vid genomförande av åtgärd. Detta gäller 
även åtgärder som inte skall prövas av myndighet.



Riksintresse (3 kap 6 §)
Är det allmänna intresset av betydelse nationellt, dvs. av riksintresse, 
får det inte utsättas för påtaglig skada.

S:t Sigfrids källa vid Husaby, Västergötland                       Foto ML 2006



S:t Sigfrids källa som den sett ut tidigare



S:t Sigfrids källa som den sett ut tidigare

Foto från 1876



S:t Sigfrids källa som den avbildades 1669

Bild ur teckningarna till Svecia Antiqua, visande Sankt Sigfrids källa, enligt 
avritning 1669.



Nationalpark (7 kap 2 §)
Sverige har 30 nationalparker (2019). Källor i nationalparker har ett 
indirekt skydd mot väsentliga skador.

Rårödspågens källa i Söderåsens nationalpark, Skåne (2013)
Det är inte tillåtet att t.ex. fylla ut eller rensa i vattnet m.m.              Foto ML 2013



Naturreservat (7 kap 4§)
Det finns drygt 4000 naturreservat (2019). Källor kan skyddas med 
direkta och anpassade krav om de är en del av reservatets syfte.

Bilderna visar  Ruskela källa, Skaraborgs län, 2007. 
Naturreservatet Ruskela källa har till syfte bl.a. att bevara och utveckla en äldre ängsgranskog med värdefulla käll-
och bäckmiljöer. Reservatet har även höga värden för friluftslivet.

Foto AD 2007



Källa i naturreservatet Lovö i Ekerö kommun

Källans läge i berg-/moränsluttning      Foto ML 2019



Källa i naturreservatet Lovö i Ekerö kommun

Källinfattning av betongrör med trälock     Foto ML 2019 Vattennivå i höjd med bräddavlopp



Naturminne (7 kap 10 §)
Det finns drygt 1500 naturminnen i Sverige och det rör 
sig om punktobjekt som jätteekar och flyttblock. Enstaka 
naturminnen avser källor

Hångers källa på Gotland                       Foto ST Finnakällan, Hallsbergs kommun
Foto AD 2004



Biotopskydd (7 kap11 §)
Källor i jordbruksmark omfattas av det generella biotopskyddet, d.v.s. 
ett generellt förbud att skada vissa biotoptyper. År 2006 var 75 källor 
biotopskyddade.

Forsås källa, Värmland                        Foto AD 2003



Källor i annan typ av landskap än jordbruksmark kan också 
omfattas av biotopskydd.
Exempel på särskilt beslut om biotopskydd är Gränseryds
djupkällor, som redovisas i översiktsplanen för Aneby kommun.

Gränseryds djupkällor, Aneby, Småland          Foto från Koordinator.se



Skydd av källor i skogsmark
Begreppet nyckelbiotop används för mindre områden med 
höga naturvärden i skog. Nyckelbiotop är i sig inget rättsligt 
skydd utan en beteckning på skyddsvärd naturmiljö i skog.

Exempel på nyckelbiotop som visat sig ha så speciell flora att det motiverat 
formellt skydd är Källås källområde i Nässjö kommun, som Skogsstyrelsen 
beslutat ska omfattas av särskilt biotopskydd.



Källor i skogsmark har ej något generellt 
biotopskydd som källor i jordbruksmark. 
Skogsvårdsorganisationen kan dock förklara 
särskilt skyddsvärda mark- och vattenområden 
som biotopskyddade enl. Miljöbalken 7 kap. 11 
§. Förordning om områdesskydd (SFS 
1998:1252) 5 §.
Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) 
anger att vid all skötsel av skog ska skador 
förhindras eller begränsas vid hänsynskrävande 
biotoper och kulturmiljöer, som områden vid 
källor och källpåverkad mark.



Vattenskyddsområde (7 kap 21 §)
Kommun eller länsstyrelse får besluta att visst geografiskt 
område ska vara vattenskyddsområde. Restriktionerna kan 
indirekt skydda källor som finns inom skyddsområdet .

Hammarby källa i Upplands-Väsby, Uppland Ligger 
inom vattenskyddsområde.
Foto AE 2019



Hammarby källa, Upplands Väsby

Före utbyggnad av infattning Efter utbyggnad av infattning, 2011



Hammarby källa uppströmmande källvatten i sand, före utbyggnad               Foto AE 2009



Natura 2000 (7 kap 28 a §)
Källor utpekade som naturtyp kan ingå i nätverket (EU-kod 7160, 
mineralrika källor och källkärr av fenoskandik typ). 2016 fanns 
162 områden registrerade där koden för källor ingår.

Exempel är Ingbokällorna i Heby kommun, Västmanland               och                          Gladbäcken, Hudiksvalls kommun, Hälsingland           Foto AD 2004



Källorna vid Fillstabäcken finns i bäckens övre del och det mineralrika 
vattnet har utvecklat ett kalktuffområde.                                 Foto AD 1999

Källorna vid Fillstabäcken, Östersund



Artskydd (8 kap)
Artdatabanken ger en aktuell översikt av bl.a. 
källor med hotade arter och typ av skydd.

FinnakällIan (Ögona källan) i 
Hallbergs kommun skyddas arterna 
dunmossa och lamellsnäcka.
Foto AD 2004



Plan- och bygglagen
Detaljplan (2 och 5 kap)
Kommuner får reglera hur områden får användas 
för bebyggelse genom att besluta om detaljplan.

Vårby källa (2006) i Huddinge kommun, 
ingår detaljplanens park i Kv Gambrianus
och Mjödet m.fl. Källan har fått 
beteckningen ”q2 – värdefull miljö vars 
karaktär inte får förvanskas”.



Kulturmiljölagen (1988:950)
Kulturmiljölagen skyddar två typer av källor –
Fornlämning och Övrig Kulturhistorisk lämning.

En källa kan vara självständigt 
fornminne, som Svinnegarns källa i 
Enköpings kommun.

Ett annat exempel är Tors källa i 
Alvesta kommun. En video finns på 
Tors källa - Youtube                                                      

Foto AD 2003



Källa med träränna

För att undvika att trampa ner vegetationen 
närmast källan vid vattenhämtning. Bygg gärna en 
ränna av trä för uppsamling av källvattnet. Källa 
vid Gruvberget i Bollnäs kommun.              Foto GW
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PS Vid arbetet med ovanstående skrift har ej 
undersökts om det finns områden i Sverige där 
källvatten har olämplig vattenkvalitet för att vara 
vattentäkt med dagligt intag av vatten. T.ex. vid 
för hög halt av uran, kadmium, arsenik eller 
bekämpningsmedel eller PEFOS.
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