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Uppdrag och syfte 
Inventeringen har gjorts på uppdrag av Vatten & Miljö i Väst AB och utförts av Peter 

Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult under 2010. 

Syftet med inventeringen har varit att: 

 att göra en översiktlig biologisk inventering och bedömning av förutsättningar för 

våtmarksarter i 21 dammar och våtmarker för dagvatten i Varbergs kommun.  

 att göra en fotodokumentation av dammarna. 

 att ge förslag till åtgärder och skötsel för att förbättra förutsättningarna för 

våtmarksberoende arter och för intressanta arter i dammarnas närhet. 
 

Metoder 
Dammarna besöktes vid två tillfällen, den 15-16/4 och 17-19/8 2010. Följande grupper har 

inventerats/noterats vid inventeringen. 

Vattenlevande evertebrater (ryggradslösa djur) 

Fem håvdrag togs i respektive lokal den 16/4. Fångsten hälldes upp i en vit balja där 

mängderna av olika djurgrupper bedömdes enligt nedanstående skala. Totalt bedömdes 18 

olika grupper/arter (se bilaga). 

Klass Bedömning 

0  Saknas 

1  Mycket liten mängd 

2  Liten mängd 

3  Tämligen stor mängd 

4  Stor mängd 

5  Mycket stor mängd 

 

Genom att summera klasserna för de olika djurgrupper som hittades i en damm och därefter 

dividera det med antal bedömda djurgrupper (18 st) får man ett medelvärde för 

djurgrupperna i dammen (se bilaga). Detta värde säger något både om mängden 

evertebrater (antal individer) och om mängden grupper (diversiteten) av evertebrater som 

finns i dammen. Denna mer subjektiva metod har valts för att kunna göra en bedömning 

med en liten arbetsinsats. 

 
Klass Benämning Medelvärde av gruppernas klasser 

1  Mycket låg   0-0,4 

2  Låg   0,5-0,9 

3  Måttligt hög   1,0-1,4 

4  Hög   1,5-1,9 

5  Mycket hög   2,0-2,4 

6  Extremt hög   > 2,5 

 

Amfibier 

Inventering skedde genom att lyssna efter spelande djur och genom att räkna romklumpar 

från grodor samt notera observationer av djur eller fångst i håvdrag. Resultatet redovisas i 

bilaga. 
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Fåglar 

Alla observationer noterades. Resultatet redovisas i bilaga. 

Våtmarksväxter 

Alla förekommande våtmarksarter noterades under ca 45 minuter i respektive damm den  

17-19/8. Kartor gjordes där vegetationsområden ritades in. I bilagan 1 finns samtliga 

noterade arter. En tregradig skala har använts för att uppskatta förekomsten av en art.  

3= mycket vanlig och dominerar i lokalen  

2=enstaka men utspridd i lokalen 

1=enstaka exemplar 

Bedömning av artantal har gjorts utifrån ett 30-tal tidigare undersökta våtmarker och 

småvatten i sydvästra Sverige och ser ut enligt följande: 

Klass Benämning Antal arter 

1  Mycket lågt   0-8 arter 

2  Lågt   9-17 arter 

3  Medelhögt   18-26 arter 

4  Högt   27-35 arter 

5  Mycket högt   >35 arter 

Omgivande natur 

Intressant omgivande natur noterades som exempelvis: 

- blommande örter och sandiga områden med förekomst av fjärilar och, gaddsteklar 

- sumpskog eller lövskog med förekomst av gamla träd, död ved, tickor och intressantare 

fåglar. 

Vattenkvalitet 

En bedömning av vattenkvaliteten gjordes vid besöken genom att göra en subjektiv 

bedömning av grumlighet och mängden flytande trådalger.  

 

Grumlighet 

Klass Benämning 

1  Klart 

2 Tämligen klart 

3  Måttligt grumligt 

4  Starkt grumligt 

5  Mycket starkt grumligt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trådlager 

Klass Benämning 

1  Mycket liten mängd 

2  Liten mängd 

3  Tämligen stor mängd 

4  Stor mängd 

5  Mycket stor mängd 
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Bedömning av dammarnas förutsättningar för våtmarksarter 

De våtmarksarter som här anses viktigast att skapa bra förutsättningar för är de arter som 

främst lever i mindre vattensamlingar och grundare våtmarker och som gynnas av 

fisktomma eller fiskfattiga miljöer. Bland dessa arter finns många vattenlevande 

ryggradslösa djur av trollsländor, dykare, skinnbaggar m.fl. samt amfibier och fågelarter som 

vissa änder och rörhöns. 

I andra undersökningar har olika miljöfaktorer jämförts med hur artrik faunan är av 

vattenlevande evertebrater (Nolbrant 2003 a och b). På så sätt har ett antal faktorer kunnat 

urskiljas som kan användas för att förutsäga hur förutsättningarna för våtmarksfaunan ser 

ut. Ett antal indikatorarter har också i dessa tidigare undersökningar använts för att 

förutsäga hög artrikedom av vattenlevande evertebrater. Nedanstående miljöfaktorer och 

indikatorarter har valts ut för att bedöma förutsättningarna för våtmarksarter i de 

undersökta dammarna. För varje faktor nedan ges värdet 1 (villkoret uppfyllt) eller 0 

(villkoret ej uppfyllt) varefter summan räknas ut för varje lokal. Denna summa antas kunna 

användas som en bedömning för hur förutsättningarna för våtmarksarter i en våtmark eller 

damm är. 

• Solexponering > 50 % trädfritt längs stränderna  

• Långgrund strand < 1:3 

• Ålder > 4 år 

• Permanent vatten  >0,3 m djup hela året 

• Ej karpfisk 

• Artrik våtmarksvegetation > 20 arter 

• Rik undervattensvegetation > 30 % täckning av bottnen 

• Tofsmygglarver > 50 ind./håvdrag 

• Mindre vattensalamander förekommer 

• Större vattensalamander förekommer 

• Grodlek > 200 romklumpar 

7-11. Mycket bra förutsättningar 

5-7. Bra förutsättningar 

3-5. Ganska bra förutsättningar 

0-3 p. Mindre bra förutsättningar 
 

Även mängden och diversiteten av vattenlevande evertebrater har antagits fungera som ett 

mått på hur våtmarken fungerar för övriga våtmarksarter. Det bör därför finnas ett samband 

mellan summan av ovan nämnda faktorer och medelvärdet för de olika djurgrupperna som 

beskrivs på sidan 4. På nästa sida finns ett diagram där man kan se detta samband. 

Diagrammet har använts för bedömningen i fyra klasser av förutsättningarna för 

våtmarksarter.  

Klass 1. Mycket bra förutsättningar 

Klass 2. Bra förutsättningar 

Klass 3. Ganska bra förutsättningar 

Klass 4. Mindre bra förutsättningar 



 6 

Klass 1. Mycket bra förutsättningar för våtmarksarter 

Klass 2. Bra förutsättningar  

Klass 3. Ganska bra förutsättningar  

Klass 4. Mindre bra förutsättningar  

Resultat 
Diagrammet sammanfattar resultatet av bedömningarna som redovisas i bilaga. Många av 

dammarna är helt nyanlagda vilket gör att bedömningen om bara något år kommer att bli 

bättre för än de som redovisas här.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare inventeringar 
Nolbrant, P. 2009. Bedömning av flora och fauna i åtta nyanlagda dagvattendammar i 

Falkenberg 2009. Vatten och Miljö i Väst AB 

Nolbrant, P. 2005. Inventering av 24 dagvattendammar och våtmarker i Falkenberg - 

bedömning av förutsättningar för våtmarksberoende arter och förslag till skötsel. 

Falkenbergs vatten & Renhållnings AB. 

Nolbrant, P. 2004. Flora- och faunautveckling i Falkenbergs dagvattendammar. Falkenbergs 

vatten & Renhållnings AB. 

Nolbrant, P. 1999. Djur och växter i Falkenbergs dagvattendammar. Falkenbergs Vatten & 

Renhållning AB. 
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Åtgärder  

Inga särskilda 
föreslagna 

 

Damm 1. Vallgraven Varbergs fästning 2010 

Detta är vallgraven vid Varbergs fästning. Dammen verkar djup med branta 

kanter och stora delar av dammen såg vid besöken ut att sakna 

vattenvegetation. Längs kanterna växer en smal bård med bl a vass. 

Mängden småkryp är liten i dammen och troligen förekommer fisk. 

 

 

 

 

 

 
Dammen sedd från NNV den 17 augusti 2010. 

 

 

Anläggningsår:  

Yta: 16000 m2 

Vattendjup och amplitud:  

Strandlutning: 1:3 

Bottenmaterial: Finkornigt material 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 80 %  

Stängsel: Stenmurar 

Fisk: Troligen fisk 

Vegetation 
A Öppet vatten (möjligen 
långskottsvegetation vid 
markerade delar. 

B Vass-kaveldun-havssäv 

 

Mål 

Öppen vattenspegel men 
gärna med flytbladsväxter 
och undervattensväxter. 
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Våtmarksvegetation 

Totalt hittades 9 arter vilket är ett lågt antal arter. Våtmarksvegetation växte vid besöken endast som 

en smal bård med övervattensväxter vid stränderna. Vass dominerar med ett stort inslag av kaveldun, 

havssäv och svärdslilja.  

Undervattensvegetation: Ingen undervattensvegetation kunde ses vid besöken. På flygbilder kan man 

dock skönja partier som ser ut att ha undervattensvegetation. 

Flytbladsvegetation: En liten mängd vattenpilört vid stranden på något ställe. 

Övervattensvegetation: Vass dominerar med stort inslag av kaveldun, svärdslilja och havssäv. En liten 

mängd blåsäv förekommer. 

Ryggradslösa djur 

Trots att dammen är gammal är mängden småkryp mycket liten. Index låg på 0,4 vilket är mycket lågt. 

Detta indikerar att det förekommer gott om karpfisk i dammen. Snäckor var den grupp som fångades 

i störst antal. 

Amfibier 

Inga observationer. Dammen ser inte lämplig ut för grodor p g a branta stränder, liten mängd 

våtmarksvegetation och trolig förekomst av fisk. Padda som klarar fisk bör kunna förekomma. De 

höga murarna som omger större delen av dammen gör att amfibier har svårt att ta sig från dammen ut 

i omgivningen. 

Fisk 

Inga observationer. Dammen är gammal, stor och djup vilket gör att det sannolikhet finns det gott om 

fisk. Det tämligen grumliga vattnet är troligen orsakat av karpfisk. Avsaknaden av vattenväxter ute i 

dammen ger misstankar om att det finns gräskarp. 

Fåglar 

Gräsand, gråtrut och skrattmås observerades vid besöken. Dammen är inte särskilt lämplig för 

häckande änder p g a dåligt utvecklad våtmarksvegetation och liten förekomst av småkryp. 

Omgivning 

Dammen omges främst av bebyggda ytor och gator. Närmast dammen finns mindre områden med 

gräsmattor. En hög mur ligger som en barriär mot den största delen av omgivningen. 

Vattenkvalitet 

Vattnet var tämligen till starkt grumligt. 

Sammanfattande bedömning 

Förutsättningen för våtmarksberoende arter är för närvarande mindre bra p g a liten mängd 

vattenvegetation, branta stränder, att dammen avgränsas av murar samt att omgivning främst består 

av klippt gräs, bebyggda ytor och vägar. 

Förslag till åtgärder 

Inga särskilt föreslagna. 

Fisksammansättningen kan undersökas. Om karpfiskar dominerar och det inte finns rovfisk kan 

gädda sättas ut för att minska beståndet av karpfisk. Detta kan öka siktdjupet och därmed förbättra 

förutsättningarna för undervattensväxter.  
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Vegetation 

A Svalting-kaveldun 

B Kaveldun-ryltåg-veketåg 

 

Åtgärder  

1. Slåtter av gräs i augusti-september runt dammen, område C 
(gult) 

2. Röjning av uppslag av träd och buskar runt dammen. 

 

Damm 2 norr. Mariedal norra mellan kv Rödingen/Sutaren 2010 

Detta är en grund damm som med rik 

våtmarksvegetation. Dammen ligger vackert i 

ett grönområde med gräsytor, buskage och 

träd. 

 
 

 

 
Dammen sedd från väster den 16/4 2010. Den infällda bilden 

är tagen från väster den 17/8 samma år. 

 

Anläggningsår:  

Yta: 500 m2 

Vattendjup och amplitud: 30 cm 

Strandlutning: Ca 1:5 

Bottenmaterial: Finkornigt material 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 95 %  

Stängsel: Inget 

Fisk: Ingen fisk förekommer 

 

Mål 

Artrik solexponerad damm 
med välutvecklad varierad 
våtmarksvegetation. Det 
finns utvecklad 
undervattensvegetation. 
Avsaknad av fisk. Klart 
vatten och liten mängd 
trådalger. Dammen omges 
av gott om ängsblommor. 

Vegetation 
A Havssäv-blåsäv 
B Obestämd övervattensveg. 
C Veketåg 

D Gräs och örter 
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Våtmarksvegetation 
Totalt hittades 15 arter vilket är ett relativt lågt antal. Vegetationen var dock utbredd över större delen 

av vattenytan p g a att dammen är så pass grund.  

Undervattensvegetation: Tämligen gott om gropnate.  

Flytbladsvegetation: Inga noterade 

Övervattensvegetation: Övervattensvegetation dominerar. Havssäv förekommer rikligast men det finns 

även gott om svalting, blåsäv, kaveldun och knappsäv.  

Ryggradslösa djur 
Låg mängd och diversitet. Index låg på 0,5. Snäckor och buksimmare var de grupper som förekom i 

störst antal. Eftersom hela dammen är grund finns det risk för uttorkning och för bottenfrysning vilket 

kan minska mängden småkryp i dammen. 

Amfibier 
Tio romklumpar av vanlig groda sågs vid besöket 2010. Mindre vattensalamander sågs i en 

närliggande damm söderut, vilket gör det troligt att arten även kan finnas här. Grönområde och 

trädgårdar ger ganska bra förutsättningar i landmiljöerna. 

Fisk 
Ingen fisk förekommer. Dammen är för grund för att hysa fisk förutom möjligen småspigg. 

Fåglar 
Två hanar av gräsand sågs i april och en hona med åtta ungar sågs i augusti. 

Omgivning 
Närmiljön kring dammen består av ett grönområde som ligger insprängt i ett bostadsområde. 

Närmast dammen slås gräset sent vilket gör att örter som gulvial får blomma. Grönområdet består av 

gräsbevuxen mark och buskage med yngre träd av bl a klibbal, björk och kastanj samt planterade 

buskar. Väster och öster om grönområdet passerar två bredare vägar. 

Vattenkvalitet 
2010 var vattnet tämligen klart. 

Sammanfattande bedömning 
Dammen bedöms för närvarande ha ganska bra förutsättningar för våtmarksarter. Mängden småkryp 

var låg, trots en välutvecklad våtmarksvegetation och avsaknad av fisk. Möjligen kan detta ha 

samband med att vattendjupet är så pass litet, vilket kan leda till uttorkning och bottenfrysning. 

Dammen ligger i ett grönområde med buskage och högt gräs som ger bra skydd för amfibier och 

småkryp. 

Förslag till åtgärder 
Eftersom det växer upp en hel de skott av klibbal och kornell runt dammen behövs återkommande 

röjningar av detta uppslag. För bäst effekt bör röjning av uppslag göras under sommaren. Det är bra 

att sluttningarna mot dammen inte klipps med gräsklippare utan att man slår senare på säsongen, 

lämpligen i augusti-september så att örter hinner blomma. De slagna växterna bör samlas ihop och 

föras bort för att minska näringstillgången, vilket på sikt leder till en rikare blomning av örter samt 

kanske också mindre näringstillgång i dammen. 

Eftersom dammen är så pass grund är det troligt att dammen relativt snart kommer att växa igen och 

då kommer att behöva rensas. Om möjligt kan man då gräva några lite djupare områden ute i 

dammarna på åtminstone över 0,5 m.
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Åtgärder  

1. Röjning av uppslag och slåtter av gräs i augusti-
september runt dammen, område C (gult) 

2. Röjning av uppslag av träd och buskar runt dammen. 

 

Damm 2 söder. Mariedal södra mellan kv Ålen/Hummern 2010 

Detta är en grund vegetationsrik 

långssträckt damm som ligger 

vackert i ett grönområde med 

gräsytor, buskage och träd. 

 
 

 

 
Dammen sedd från väster den 17/4 och från öster 17/ 8 2010. 

 
Anläggningsår:  

Yta: 470 m2 

Vattendjup och amplitud: 30 cm 

Strandlutning: Ca 1:5 

Bottenmaterial: Finkornigtmaterial och 

mindre sten 

Hårdgjord yta i avrinningsområdet:  

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 95 %  

Stängsel: Inget 

Fisk: Ingen fisk förekommer 

 

Vegetation 
A Svalting-igelknopp-gropnate 
B Kaveldun-veketåg 

C Gräs och örter 

Mål 

Artrik solexponerad damm 
med välutvecklad varierad 
våtmarksvegetation. Det 
finns utvecklad 
undervattensvegetation. 
Avsaknad av fisk. Klart 
vatten och liten mängd 
trådalger. Dammen omges 
av gott om ängsblommor. 
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Våtmarksvegetation 
Totalt hittades 17 vilket är ett tämligen lågt antal. Vattenvegetation är utbredd över hela dammen och 

dominerades av undervattensvegetation.  

Undervattensvegetation: Välutvecklad över större delen av dammen. Undervattensblad av svalting 

dominerar tillsammans med gropnate. 

Flytbladsvegetation: Riklig förekomst av igelknopp 

Övervattensvegetation: Övervattensvegetation växer bara som en smal bård längs kanterna och 

domineras av kaveldun, havssäv och knappsäv. 

Ryggradslösa djur 
Måttligt hög mängd och diversitet med index på 1,1. Fångsterna dominerades av dagsländor, 

vattentrampare och snäckor. Även en del trollsländor, vattengråsuggor och ryggsimmare 

förekommer. Förutsättningar för småkryp bedöms som bra. Eftersom hela dammen är grund finns det 

dock risk för uttorkning och för bottenfrysning vilket kan minska mängden småkryp i dammen. 

Amfibier 
20 romklumpar av vanlig groda hittades. En hane av mindre vattensalamander fångades. Omgivande 

grönområde ger ganska bra förutsättningar för amfibier. 

Fisk 
Ingen fisk förekommer. Dammen är för grund för att hysa fisk förutom möjligen småspigg. 

Fåglar 
Två hanar och en hona av gräsänd sågs i april. 

Omgivning 
Närmiljön kring dammen består av ett grönområde som ligger insprängt i ett bostadsområde. 

Närmast dammen slås gräset sent vilket gör att örter får blomma. Grönområdet består av gräsbevuxen 

mark och buskage med yngre träd av bl a björk, rönn och ek samt planterade buskar. Väster och öster 

om grönområdet passerar två bredare vägar. 

Slåttergräsfjäril sågs intill dammen. En hel del blommande örter förekommer vid dammen som 

johannesört, nysört, liten blåklocka, harklöver, gulvial och kråkvicker. Bitvis är dock marken 

näringsrikare med bredbladigt gräs och där det även växer brännässla. 

Vattenkvalitet 
2010 var vattnet klart. 

Sammanfattande bedömning 
Dammen bedöms för närvarande ha ganska bra förutsättningar för våtmarksarter. Dammen ligger i 

ett grönområde med buskage och högt gräs som ger bra skydd för amfibier och småkryp. 

Förslag till åtgärder 
Eftersom det växer upp en hel de skott av sälg och kornell runt dammen behövs återkommande 

röjningar av detta uppslag. För bäst effekt bör röjning av uppslag göras under sommaren. Det är bra 

att sluttningarna mot dammen inte klipps med gräsklippare utan slås senare på säsongen, lämpligen i 

augusti-september så att örter hinner blomma. De slagna växterna bör samlas ihop och föras bort för 

att minska näringstillgången, vilket på sikt leder till en rikare blomning av örter samt kanske också 

mindre näringstillgång i dammen. 

Eftersom dammen är så pass grund är det troligt att dammen relativt snart kommer att växa igen och 

då kommer att behöva rensas. Om möjligt kan man då gräva några lite djupare områden ute i 

dammarna på åtminstone över 0,5 m.
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Vegetation 

A Vattenpest 

B Gäddnate 

C Vass 

D Gräs-ung klibbak 

Åtgärder  

1. Röjning av klibbal 
längs den södra 
stranden (markerad 
linje). 

 

Damm 3. Himleån Slutet Kardanvägen ställverket 2010 

En tämligen stor och djup damm med vattenvegetation 

som täcker ytan och domineras av gäddnate och 

vattenpest. Dammen omges av tät vass och ung klibbal. 

Vattnet är starkt grumligt och det förkommer rikligt 

med fisk, 

 

 
Dammen sedd från öster den 17/8 2010.  

 
Anläggningsår: 2003 

Yta: 2700 m2 

Vattendjup och amplitud: 1 m ± 0,5 m 

Strandlutning: Ca 1:3 

Bottenmaterial: Finmaterial längs stränder 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 70 %  

Stängel: Nät 

Fisk: Riklig förekomst 

 

 

 

Mål 

Solexponerad damm med 
välutvecklad varierad 
våtmarksvegetation. Det 
finns utvecklad 
undervattensvegetation. 
Klarare vatten och liten 
mängd trådalger. 
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Våtmarksvegetation 

Totalt hittades endast sju arter vilket är ett mycket lågt antal. Vegetationen var väl utbredd över hela 

dammen. Det låga artantalet beror på att de konkurrensstarka växterna vass och vattenpest tagit över i 

dammen. 

Undervattensvegetation: Riklig förekomst av vattenpest. 

Flytbladsvegetation: Stor utbredning av gäddnate. 

Övervattensvegetation: Tät bård med vass längs stränderna. 

Ryggradslösa djur 

Låg mängd och diversitet och med ett index på 0,7. Arter som förekom något talrikare var dagsländor, 

trollsländor, vattenbi, iglar och snäckor. Orsaken till den låga mängden av småkryp är den talrika 

förekomsten av karpfisk i dammen. Vid besöket i augusti sågs dock rikligt med flygande trollsländor. 

Amfibier 

Fem spelande paddor hördes vid besöket. Vanlig padda är typisk för fiskförande dammar eftersom de 

är giftiga och därför inte äts av fisken. 

Fisk 

Stor fisk sågs slå, troligen någon art av karpfisk. Småfisk håvades som kan vara ruda. Det starkt 

grumliga vattnet orsakas troligen av rik förekomst av karpfiskar, troligen ruda, som bökar i bottnen.  

Fåglar 

Åtta gräsänder observerades i augusti.  

Omgivning 

Dammens kanter är tämligen branta och håller till större delen att växa igen med klibbal. Viss mängd 

sälg kommer också. Lite ytor med torrmarksflora finns i kanterna där det växer harklöver och 

johannesört. Svingelgräsfjäril sågs. I väster ligger en skogsdunge där flera grunda dammar finns som 

ser ut att lämpa sig för grodlek. Dammarna är rester efter tidigare lertäkt. En del grövre död ved finns 

här, vilket är värdefullt. En å rinner i öst-västlig riktning strax norr om dammen. 

Vattenkvalitet 

Vattnet var starkt grumligt. Tämligen stor mängd trådalger tyder på höga näringsnivåer. 

Sammanfattande bedömning 

Dammen bedöms för närvarande ha mindre bra förutsättningar för våtmarksarter. Det som drar ner 

bedömningen är den artfattiga våtmarksvegetationen p g a av stor utbredning av vattenpest och vass 

samt rik förekomst av karpfisk. Den angränsande skogen med dammar är dock gynnsam för amfibier. 

Förslag till åtgärder 

Röjning av klibbal bör göras på sydsidan för att upprätthålla solexponering av dammen. 

Inplantering av gädda kan göras för att minska beståndet av karpfisk och på så sätt få klarare vatten. 
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Vegetation 

A Öppet vatten 

B Kaveldun 

Åtgärder  

Inga för närvarande. 
Om sly växer upp 
bör röjning göras. 

Damm 4. Nygrannes 2010 

Detta är en nyanlagd mindre damm som 2010 ännu inte utvecklat någon större mängd 

våtmarksvegetation. Dammen ligger nära ett fuktigt lövskogsområde med diken vilket gör att 

dammen troligen kommer att vara bra som lekplats för grodor och salamandrar. 

 

 
Dammen sedd från norr den 17/8 2010. 

 
Anläggningsår: 2008 

Yta: 460 m2 

Vattendjup och amplitud: 0,9m + 1,1 m 

Strandlutning: 1:3 

Bottenmaterial: Kanterna 10 cm sprängsten, 

botten finkornigt material. 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 100 %  

Stängsel: Nät 

Fisk: Ingen fisk förekommer

Mål 

Solexponerad damm med 
välutvecklad varierad 
våtmarksvegetation. Det 
finns utvecklad 
undervattensvegetation. 
Avsaknad av fisk. Klart 
vatten och liten mängd 
trådalger.  Rik förekomst 
av grodor och 
salamandrar. 
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Våtmarksvegetation 

Totalt hittades 12 arter vilket är ett lågt antal. Detta beror på att dammen är nyanlagd och 

vegetationen kommer att utvecklas de närmaste åren. 

Undervattensvegetation: Lite löktåg och lånke förekommer. 

Flytbladsvegetation: Saknas. 

Övervattensvegetation: Lite kaveldun och blåsäv förekommer. 

Ryggradslösa djur 
Ett index på 0,4 visar på en mycket låg mängd och diversitet. Snäckor dominerade i fångsten. Även 

lite trollsländor fångades. Det låga mängde av evertebrater beror på att dammen är nyanlagd och att 

våtmarksvegetationen ännu är dåligt utvecklad. 

Amfibier 
En äggklump av åkergroda/vanlig groda samt romsträng av vanlig padda hittades. Närheten till den 

fuktiga lövskogen ger mycket bra förutsättningar för amfibier. Efter hand kommer dammen troligen 

att bli en mycket bra leklokal för grodor. 

Fisk 
Ingen fisk förekommer. 

Fåglar 
Inga observationer. Dammen är för liten och har för lite våtmarksvegetation för våtmarksfåglar. 

Omgivning 
Dammen omges av gräsmattor. I öster finns ett större område med lövskog och sumpskog som 

domineras av björk och sälg. Mindre hackspett (NT) sågs i området. Genom skogen går ett vattenfyllt 

dike där det förekommer småspigg. I söder ligger åkermark och stenmurar finns i närheten av 

dammen. I nordväst finns områden med villor. 

Vattenkvalitet 
Vattnet är tämligen klart men mängden trådalger är tämligen stor. Trådalger uppträder ofta i större 

mängd då vattenvegetationen är dåligt utvecklad. Efterhand som vattenvegetationen utvecklas 

kommer troligen mängden trådalger att minska. 

Sammanfattande bedömning 
Dammen bedöms för närvarande ha mindre bra förutsättningar för våtmarksarter. Detta beror främst 

på att mängden våtmarksväxter är liten och att dammen är så pass nyanlagd. Närheten till 

sumpskogen är gynnsamt för många vattenlevande småkryp och amfibier. 

Förslag till åtgärder 
För närvarande behövs inga åtgärder. I framtiden bör man hålla bort sly som eventuellt växer upp 

runt dammen. Möjligen kan man spara buskage som växer upp på norrsidan om dammen, 
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Vegetation 

A Öppet vatten 

B Kryåven-knapptåg 

 

Åtgärder  

Årlig slåtter av gräs i augusti 
runt hela dammen. Bortförsel 
av gräs. 

Damm 5 norr. Breared utefter Österleden 2010 

En nyanlagd damm som kantas av stenblock. Vattenvegetationen har ännu inte hunnit utvecklas. 

 

 
Dammen sedd från söder den 17/8 2010.  

 

 
Anläggningsår: 2008 

Yta: 1100 m2  

Vattendjup och amplitud: 0,8 m +1 m 

Strandlutning: 1:5 

Bottenmaterial: Stränderna ca 40 cm block. 

Botten består av finkornigt material. 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 100 %  

Stängsel: Inget 

Fisk: Ingen fisk förekommer 

 

Mål 

Artrik solexponerad damm 
med välutvecklad varierad 
våtmarksvegetation. Det 
finns utvecklad 
undervattensvegetation. 
Avsaknad av fisk. Klart 
vatten och liten mängd 
trådalger. Öppna solbelysta 
kanter omger dammen med 
gräs och blommande örter.  
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Våtmarksvegetation 

Totalt hittades 10 arter vilket är ett lågt antal. Eftersom dammen är ny har vegetationen inte hunnit 

utvecklas. 

Undervattensvegetation: Liten mängd med gropnate. 

Flytbladsvegetation: Liten mängd med gäddnate. 

Övervattensvegetation: Längs stränder växer sparsamt med kaveldun. 

Ryggradslösa djur 

Ett index på 1,1 visar på måttlig hög mängd och diversitet. Buksimmare, tofmygglarver och snäckor 

förekom rikligt och dominerade fångsterna. 

Amfibier 

En äggklump av vanig groda/åkergroda samt romsträngar av vanlig padda sågs. 

Fisk 

Inga observationer. Riklig mängd av tofsmygglarver indikerar att det saknas fisk. 

Fåglar 

Inga fåglar observerades. 

Omgivning 

Närmast dammen finns slagen gräsmark där det bl a växer rotfibbla. I väster ligger åkermark som inte 

brukas. Här finns också en stenmur som det växer buskar och träd vid. I sydväst finns ett nybebyggt 

område. I öster och söder går trafikerade vägar. En märgelgrav ligger på andra sidan vägen i öster. 

Vattenkvalitet 

Måttligt grumligt men tämligen stor mängd trådalger. Trådalger uppträder ofta i större mängd då 

vattenvegetationen är dåligt utvecklad som den är i dammen.  

Sammanfattande bedömning 

Dammen bedöms ha ganska bra förutsättningar för våtmarksarter. Förutsättningarna kommer att bli 

bättre vilket beror på att dammarna är så pass nyanlagda och våtmarksvegetation inte har hunnit 

utvecklas. Individrikedom och mångfald kommer att öka kraftigt de närmaste åren. 

Förslag till åtgärder 

Slåtter runt dammen. Sluttningarna ner mot dammen bör tidigast slås i augusti så att ängsblommor 

som rotfibbla hinner blomma. Gräs bör samlas upp och föras bort för att hålla nere näringsinnehållet i 

marken samt i dammen. 
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Vegetation 

A Gäddnate 

B Gäddnate-svalting 

C Kaveldun-havssäv 

D Kaveldun 

E Veketåg 

F Rotfibbla 

Åtgärder  

Slåtter av omgivande 
gräsmark. Sen slåtter, tidigast 
i augusti, i område F. 

Damm 5 söder. Breared utefter Österleden 2010 

Detta är en långsträckt damm med välutvecklad och varierad våtmarksvegetation som ger bra 

förutsättningar för våtmarksarter. Två öar finns i dammen. Vid besöket sågs mycket fåglar. 

 

 
Dammen sedd från norr den 17/8 2010. 

 
Dammen sedd från söder den 17/8 2010. 

 
Anläggningsår: 2007 

Yta: 3750 m2 

Vattendjup och amplitud: 0,8 +0,35 m 

Strandlutning: 1:5 

Bottenmaterial: Stränderna ca 40 cm block.  

Botten består av finkornigt material. 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 100 %  

Stängsel: Nät 

Fisk: Troligen ingen fisk  

 

Mål 

Artrik solexponerad damm 
med välutvecklad varierad 
våtmarksvegetation. Det 
finns utvecklad 
undervattensvegetation. 
Avsaknad av fisk. Klart 
vatten och liten mängd 
trådalger. Öppna solbelysta 
kanter omger dammen 
med gräs och blommande 
örter.  
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Våtmarksvegetation 
Totalt hittades 20 arter vilket är ett medelhögt antal. Vegetationen är redan efter tre år välutvecklad 

och utbredd över större delen av dammen. 

Undervattensvegetation: Endast en liten mängd gropnate hittades. 

Flytbladsvegetation: Gäddnate är utspridd över hela dammen. I den norra delen växer gäddnate i 

mindre bestånd. 

Övervattensvegetation: Kaveldun dominerar längs kanterna. I södra delen växer även en hel del 

havssäv längs kanten. Svalting växer spridd ute i dammen i den södra delen. 

Ryggradslösa djur 
Ett index på 1,7 visar på hög mängd och diversitet av småkryp. Tofsmygglarver, buksimmare och 

dagsländor dominerade fångsterna. Även vattenbi, dykare och snäckor förekommer tämligen rikligt.  

Amfibier 
50 romklumpar av vanig groda/åkergroda sågs. En vanlig padda hördes spela. 

Fisk 
Inga observationer. Riklig mängd av tofsmygglarver indikerar att det saknas fisk. 

Fåglar 
En hel del våtmarksfåglar observerades. I april sågs fyra gräsänder, en vigg, fyra strandskator, 

fiskmåsar, skrattmåsar samt sävsparv. I augusti sågs endast fiskmås. 

Omgivning 
Närmast dammen finns slagen gräsmark. I väster finns ett område där det växer gott om rotfibbla (F). 

Längre västerut angränsar dammen till ett nybebyggt bostadsområde. Söder om dammen rinner en å 

som kantas med lövträd, främst sälg. I öster ligger en mindre ås med planterade buskage. I norr och 

öster passerar trafikerade vägar. 

Vattenkvalitet 
Vattnet var måttligt grumligt och en tämligen stor mängd trådalger förekom. Den utbredda 

våtmarksvegetationen i kombination med mängden trådalger indikerar att dammen kan vara 

övergödd. 

Sammanfattande bedömning 
Dammen bedöms ha bra förutsättningar för våtmarksarter vilket beror på den välutvecklade 

våtmarksvegetationen. Näringsnivåerna verkar dock vara höga i dammen vilket kan leda till syrebrist 

och snabb igenväxning. 

Förslag till åtgärder 
Slåtter bör göras varje år runt hela dammen. I område F bör slåtter ske på sensommaren, tidigast i 

augusti, då en hel del av blommorna hunnit blomma. Sen slåtter kan även vara bra att tillämpa i 

sluttningarna runt hela dammen. Gräs bör samlas upp och föras bort för att hålla nere 

näringsinnehållet i marken samt i dammen. 

Kontrollera om näringsnivåerna i tillförande vatten är förhöjda och om möjligt åtgärda detta. 
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Vegetation 

A Öppet vatten 

B Kaveldun 

C Vass 

 

Åtgärder  

Viss röjning av sly kan 
behöva göras med vissa 
års mellanrum. 

Dagvattendamm 6. Breared kvarteret Blocket 2010 

Detta är en större tämligen djup damm. Vattnet är klart 

och våtmarksvegetationen är inte särskilt utbredd i 

dammen. Dammen omges av större grönområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dammen sedd från sydväst den 16/4 2010 (överst) och den 17/8 samma år (underst).  

 
Anläggningsår: 2000 
Yta: 4000 m2 

Vattendjup och amplitud: 0,9 m + 0,85 m 

Strandlutning: 1:4 

Bottenmaterial: Mineraljord 

Tillrinning: Via dike (sista biten via rör) 

Solexponering: 95 %  

Stängsel: Nät 

Fisk: Storspigg 

 

 

Mål 

Artrik solexponerad damm 
med välutvecklad varierad 
våtmarksvegetation. Det 
finns utvecklad 
undervattensvegetation. 
Klart vatten och liten 
mängd trådalger. 
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Våtmarksvegetation 

Totalt hittades 12 arter vilket är ett lågt antal. På större delen av ytan ses ingen vattenvegetation. 

Längs stränderna dominerar kaveldun. 

Undervattensvegetation: Klolånke påträffades i måttlig mängd. 

Flytbladsvegetation: Inga arter påträffades. 

Övervattensvegetation: Domineras av kaveldun, men även smalkaveldun och vass förekommer. 

Ryggradslösa djur 

Ett index på 0,4 visar på mycket låg mängd och diversitet av småkryp. Buksimmare, nattsländor och 

vattengråsuggor påträffades i störst mängd. 

Amfibier 

Inga amfibier observerades. Omgivande miljö ser lämplig ut för amfibier. Möjligen kan det finnas 

mycket fisk i dammen vilket gör att grodor och salamandrar inte trivs. 

Fisk 

Storspigg observeras. Den låga mängden småkryp samt avsaknad av grodor indikerar att det finns 

gott om fisk i dammen. Storspigg kan vara en orsak till den låga mängden småkryp. Det klara vattnet 

indikerar att det inte finns mycket karpfisk, vilka annars brukar grumla upp vattnet. Den ringa 

mängden vattenväxter trots att dammen är tio år kan tyda på att det finns gräskarp. 

Fåglar 

I april sågs ett par och två hanar av gräsand, två rörhönor samt fiskmås och gråtrut. I augusti sågs tio 

gräsänder och en rörhöna. Rörhöna häckar troligen. 

Omgivning 

Dammen ligger i ett parkliknande område med gräsmattor, buskage, lövträd och gångvägar. Närmast 

dammen växer pil, sälg, bindvide, jolster och vresrosor. Norrut finns kullar med betesmarker. Parken 

omges av bostadsområden. Tillrinning sker genom ett dike som övergår i ledning den sista biten. 

Vattenkvalitet 

Vattnet är klart. 

Sammanfattande bedömning 

Dammen bedöms för närvarande ganska bra förutsättningar för våtmarksarter. Avsakanden av 

amfibier är dock förvånande. 

Förslag till åtgärder 

Röjningar av sly kan behöva göras ungefär med två års mellanrum. 
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Vegetation 

A Öppet vatten 

B Vägtåg 

 

Åtgärder  

Årlig slåtter av gräs i augusti 
runt hela dammen 

Damm 7 norr, Göingegården 2010 

Detta är en nyanlagd damm där det ännu inte hunnit etablera sig våtmarksvegetation. Dammen 

kommer att utvecklas snabbt de närmaste åren.  

 

 

. 

 
 
Dammen sedd från norr den 18/7 2010. 

 
Anläggningsår: 2009 

Yta: 1375 m2 

Vattendjup och amplitud: 1 m + 0,3 m 

Strandlutning: Ca 1:3 

Bottenmaterial: Finkornigt material 

Tillrinning: Via dike 

Solexponering: 100 %  

Stängsel: Nät 

Fisk: Möjligen fisk 

 

Mål 

Artrik solexponerad damm 
med välutvecklad  varierad 
våtmarksvegetation. Det 
finns utvecklad 
undervattensvegetation. 
Avsaknad av fisk. Klart 
vatten och liten mängd 
trådalger. Öppna 
solbelysta kanter omger 
dammen med gräs och 
blommande örter.  
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Våtmarksvegetation 

Endast fem arter hittades vilket är ett mycket lågt antal. Detta beror på att dammen är nyanlagd. 

Undervattensvegetation: Ingen påträffad. 

Flytbladsvegetation: Ingen påträffad. 

Övervattensvegetation: Ingen påträffad. 

Ryggradslösa djur 

Index på 0,4 visar på låg mängd och diversitet.  

Amfibier 

Inga amfibier observerades. Omgivande miljöer med närhet till lövskog och en vattenfylld märgelgrav 

bedöms som lämpliga för amfibier. 

Fisk 

Inga observationer. Det starkt grumliga vattnet kan tyda på förekomst av karpfisk som bökar i botten. 

Fåglar 

I april sågs ett par av gräsand och i augusti sågs en rastande skogssnäppa. Backsvala (NT) jagade över 

dammen i augusti. 

Omgivning 

Dammen omges närmast av gräsmattor. Mot nordväst ligger åkermark där det finns en vattenfylld 

märgelgrav. I nordost rinner en å som kantas av buskar och lövträd. I söder ligger en gårdsmiljö med 

djur. Stenmurar förekommer i närheten av dammen. I sydväst finns områden med lövskogsmiljöer. 

Vattenkvalitet 

Vid besöken i både april och augusti var vattnet starkt grumligt. 

Sammanfattande bedömning 

Dammen bedöms för närvarande ha mindre bra förutsättningar för våtmarksarter p g a att dammen är 

så nyanlagd. Förutsättningarna kommer snabbt att bli bättre. Det finns dock misstankar om att det 

förekommer karpfisk i dammen vilket kan försämra förutsättningarna. 

Förslag till åtgärder 

Ett förslag är att låta örter blomma i kanterna ner mot dammen genom att slå senare. 
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Vegetation 

A Öppet vatten 

Åtgärder  

Slåtter av kanterna runt 
dammen i augusti. 

Damm 7 söder, Göingegården 2010 

Detta är en nyanlagd damm där det ännu inte hunnit etablera sig våtmarksvegetation. Dammen 

kommer att utvecklas snabbt de närmaste åren. 

 

 

 
Dammen sedd från öster den 17/8 2010. 

 
Anläggningsår: 2009 

Yta: 2700 m2 

Vattendjup och amplitud: 1,2 m +0,4 m 

Strandlutning: Ca 1:4 

Bottenmaterial: Kanterna ca 10 cm 

sprängsten  

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 100 %  

Stängsel: Inget 

Fisk: Ingen fisk förekommer troligen 

 

 

 

Mål 

Artrik solexponerad damm 
med välutvecklad varierad 
våtmarksvegetation. Det 
finns utvecklad 
undervattensvegetation. 
Avsaknad av fisk. Klart 
vatten och liten mängd 
trådalger. Öppna 
solbelysta kanter omger 
dammen med gräs och 
blommande örter.  
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Våtmarksvegetation 

Totalt hittades 9 arter vilket är ett lågt antal. Vegetationen var ännu mycket sparsam p g a att dammen 

är nyanlagd. 

Undervattensvegetation: Ingen påträffad. 

Flytbladsvegetation: Ingen påträffad. 

Övervattensvegetation: Mycket sparsamt med kaveldun och vass. 

Ryggradslösa djur 

Index på 0,6 visar på låg mängd och diversitet. Tofsmygglarver förekom tämligen rikligt. Övriga 

grupper som förekom i störst mängd var dagsländor, buksimmare och snäckor. 

Amfibier 

Inga amfibier observerades.  

Fisk 

Inga observationer. Den tämligen rikliga förekomsten av tofsmygglarver indikerar att dammen är 

fisktom. 

Fåglar 

En hane av gräsand observerades i april. 

Omgivning 

Dammen omges av åkermark som ligger i träda. I öster ligger ett nybyggt bostadsområde och i väster 

passerar en järnväg. Väster om järnvägen ligger odlad åker. I nordost ligger en lövdunge. Stenmurar 

förekommer i omgivningen. Strax söder om dammen ligger en vattenfylld märgelgrav. 

Vattenkvalitet 

Vattnet var tämligen grumligt och i vattnet förekom en mycket stor mängd trådalger. Detta beror 

troligen främst på att det ännu inte finns någon vattenvegetation. 

Sammanfattande bedömning 

Dammen bedöms ännu inte ha särskilt bra förutsättningar för våtmarksarter vilket beror på att 

dammarna är så pass nyanlagda och våtmarksvegetation inte har hunnit utvecklas. Artantal och 

individantal kommer att öka kraftigt de närmaste åren. 

Förslag till åtgärder 

Området runt dammen slås förslagsvis i augusti och det slagna materialet bör tas bort för att minska 

näringstillgången. 
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Vegetation 

A Öppet vatten 

B Kaveldun 

C Havssäv 

D Knapptåg 

Åtgärder  

Årlig slåtter av gräs i augusti 
runt hela dammen. 

Bortgrävning av en del av 
kaveldunet. 

Begränsning av gråvidet i 
söder. 

Damm 7, Göingegården - märgelgrav 2010 

Detta är en märgelgrav som till stor del vuxit igen med 

kaveldun. En öppen vattenspegel finns i mitten av 

dammen. 

 

 

 

 

 

 

 
Dammen sedd från norr den 17/8 2010. 

 
Anläggningsår: 1800-talet 

Yta: 460 m2 

Vattendjup och amplitud:  

Strandlutning: Ca 1:6 

Bottenmaterial: Organiskt material 

Tillrinning:  

Solexponering: 70 %  

Stängsel: Inget 

Fisk: Ingen fisk förekommer troligen 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 

Artrik solexponerad damm 
med välutvecklad varierad 
våtmarksvegetation. Det 
finns utvecklad 
undervattensvegetation. 
Avsaknad av fisk. Klart 
vatten och liten mängd 
trådalger.  Öppna 
solbelysta kanter omger 
dammen med gräs och 
blommande örter.  
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Våtmarksvegetation 

Totalt hittades 8 arter vilket är ett lågt antal. Dammen var svårinventerad vilket kan göra att antalet 

arter är underskattat. 

Undervattensvegetation: Inga arter påträffades. 

Flytbladsvegetation: Vattenpilört. 

Övervattensvegetation: Kaveldun dominerar men även havssäv och blåsäv förekommer. 

Ryggradslösa djur 

Index på 1,3 visar på måttligt hög mängd och diversitet. Vattengråsuggor och palpbaggar förekom 

rikligt. Övriga grupper som var vanliga i fångsterna var dagsländor och buksimmare. 

Amfibier 

Åkergroda lekte i dammen. Ca 50 romklumpar hittades. 

Fisk 

Inga observationer. Dammen är dock svårinventerad p g a de igenväxta kanterna. 

Fåglar 

Inga fåglar observerades. 

Omgivning 

Dammen omges av åkermark som ligger i träda. Vid dammen väser gråvidebuskage. I öster ligger ett 

nybyggt bostadsområde. Strax norrut ligger en dagvattendamm. 

Vattenkvalitet 

Vattnet var tämligen klart. 

Sammanfattande bedömning 

Dammen bedöms ha bra förutsättningar för våtmarksberoende arter. Dammen hotas dock av 

igenväxning av kaveldun och gråvide och åtgärder kommer att behövas med tiden. 

Förslag till åtgärder 

Årlig slåtter runt dammen på eftersommaren. Det slagna materialet bör föras bort för att minska 

näringstillgången på land och i vatten. Det slagna materialet bör tas bort.  

Delar av kaveldunet och videt som står i söder kommer att behöva grävas bort för att förhindra 

igenväxning av märgelgraven. 
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Vegetation 

A Öppet vatten 

B Kaveldun 

C Ryltåg-knapptåg 

Åtgärder  

Minska näringstillförseln 

Damm 8, Bläshammar 2010 

 

 

 

 
Dammen sedd från söder den 17/8 2010. 

 
Anläggningsår: 2008 

Yta: 1000 m2 

Vattendjup och amplitud: 0,3 m + 0,6 m 

Strandlutning: 1:3 

Bottenmaterial: Finkornigt material 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 100 %  

Stängsel: Nät 

Fisk: Ingen fisk förekommer 

 

 

 

Mål 

Artrik solexponerad damm 
med välutvecklad varierad 
våtmarksvegetation. Det 
finns utvecklad 
undervattensvegetation. 
Avsaknad av annan fisk än 
småspigg. Klart vatten och 
liten mängd trådalger.  
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Våtmarksvegetation 
Totalt hittades 17 arter vilket är ett tämligen lågt antal. Den rödlistade arten rödlånke (NT) hittades i 

norra änden. 

Undervattensvegetation: Gropnate samt sommarlånke förekommer sparsamt. 

Flytbladsvegetation: Vattenpilört förekommer tämligen sparsamt. 

Övervattensvegetation: Kaveldun och svalting förekommer samt knappsäv och stor igelknopp i mindre 

mängd. 

Ryggradslösa djur 
Ett index på 1,1 visar på måttlig mängd och diversitet. Snäckor och kvalster var vanligast i fångsterna. 

Amfibier 
Inga amfibier observerades. Omgivningarna är inte särskilt lämpliga för amfibier. 

Fisk 
Småspigg förekommer. Småspigg påverkar inte förekomsten av småkryp. 

Fåglar 
Inga fåglar observerades. 

Omgivning 
Dammen omges av gräsmatta. I väster passerar en trafikerad väg. På andra sidan om vägen ligger 

åkermark. Väster om dammen ligger en skola. Söder om dammen rinner ett dike som kantas av 

buskar och träd. 

Vattenkvalitet 
Vattnet var starkt grumligt med en tämligen stor mängd trådalger. Dammen visar tecken på 

övergödning. Troligen tillförs vatten med höga halter av näringsämnen. 

Sammanfattande bedömning 
Dammen bedöms ha ganska bra förutsättningar för våtmarksarter. Vattenkvaliteten verkar dock inte 

vara bra vilket gör att bedömningen kanske ska vara lägre.  

Förslag till åtgärder 
Kontrollera om näringsnivåerna i tillförande vatten är förhöjda och om möjligt åtgärda detta. 
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Vegetation 

A Vass-högörtvegetation 

Åtgärder  

Röj bort asp 

Damm 9, Tofta Mejerivägen 2010 

Detta är en långsträck grund damm som ligger mellan järnvägen 

och åkermarken. Dammen är kraftigt igenvuxen av bl a Salix och 

vass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dammen sedd från söder den 10/8 2009. 

 
Anläggningsår:  

Yta: 400 m2 

Vattendjup och amplitud: 0,1 m 

Strandlutning: 1:4 

Bottenmaterial: Organiskt material 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 90 % 

Stängsel: Nät 

Fisk: Ingen fisk förekommer 

 

 

 

Mål 

Sumpskog som domineras 
av sälg och vide.  
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Våtmarksvegetation 
Totalt hittades endast tre arter vilket är ett mycket lågt antal. Områden med vatten är helt beskuggat 

av träd och vass. Vass är konkurrenskraftigt och konkurrerar ut andra växter. 

Undervattensvegetation: Inga arter påträffade. 

Flytbladsvegetation: Omgivningarna är inte särskilt lämpliga för amfibier. 

Övervattensvegetation: Vass dominerar helt. 

Ryggradslösa djur 
Index på 0,8 visar på lång mängd och diversitet. Vattengråsugga dominerar fångsterna men även 

nattsländor, snäckor och musslor förekommer tämligen rikligt.  

Amfibier 
Inga amfibier observerades. Lokalen är troligen alltför beskuggad för att vara lämplig. 

Fisk 
Inga förutsättningar finns för fisk eftersom vattendjupet är så litet. 

Fåglar 
Inga fåglar observerades.  

Omgivning 
Dammen omges av åkermark som i väster ligger i träda och i öster brukas. Alldeles intill dammen 

passerar järnvägen. I söder finns bebyggda områden. Stenmurar och villaträdgårdar finns i närheten. 

Vattenkvalitet 
Vattnet var tämligen klart och inga trådalger förekom. 

Sammanfattande bedömning 
Dammen bedöms inte ha särskilt bra förutsättningar för våtmarksarter. 

Förslag till åtgärder 
Blommande träd och buskar som vide, pil, apel, fågelbär, nypon och hagtorn bör få växa och blomma i 

området till förmån för insekter och fåglar. Asp bör dock tas bort. Detta bör göras genom att de först 

ringbarkas och får stå några år eller genom att de kapas på 1-1,5 m höjd för att minska mängden 

uppslag. 
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Vegetation 

A Kaveldun 

B Veketåg 

Åtgärder  

Röjning av uppslag av sly. 
Enstaka sälg kan sparas. 

Bortgrävning av kaveldun. 

Damm 10 norr 2010 

Detta är en långsträckt grund damm som på kort tid helt vuxit 

igen med kaveldun 

 

 

 

. 

 

 

 

 
Dammen sedd från norr den 16/4 2010 (till vänster) 

och den 17/8 samma år (överst). 

 

 

 

 
Anläggningsår: 2005 

Yta:  

Vattendjup och amplitud: Ca 0,5 m 

Strandlutning: Ca 1:5 

Bottenmaterial: Ca 40 cm block längs  

stränderna. Finkornigt material på botten. 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 100 %  

Stängsel: Nät 

Fisk: Ingen påträffad 

 

 

Mål 

Artrik solexponerad damm 
med välutvecklad varierad 
våtmarksvegetation. Det 
finns utvecklad 
undervattensvegetation. 
Avsaknad av fisk. Klart 
vatten och liten mängd 
trådalger. Öppna 
solbelysta kanter omger 
dammen med gräs och 
blommande örter.  
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Våtmarksvegetation 

Totalt hittades 24 arter vilket är ett medelhögt antal. Större delen av vattenytan är igenvuxet av 

kaveldun. 

Undervattensvegetation: Gropnate tämligen rikligt. Lite lånke förekommer också. 

Flytbladsvegetation: Gäddnate och vattenpilört förekommer tämligen rikligt. 

Övervattensvegetation: Kaveldun dominerar totalt. Övriga arter som förekommer ä’r svalting, stor 

igelknopp, mannagräs, havssäv och knappsäv. 

Ryggradslösa djur 

Index på 1,3 visar på måttlig hög mängd och diversitet. Vattengråsuggor dominerade fångsterna. 

Även en del trollsländor fångades. 

Amfibier 

Sju romklumpar av vanlig groda/åkergroda hittades. En vanlig padda hördes spela. I augusti sågs 

också en vanlig groda/åkergroda. 

Fisk 

Inga observationer.  

Fåglar 

En hane av gräsand sågs i april 

Omgivning 

Dammen omges av gräsmattor där det finns partier med planterad buskar. I väster ligger ett 

bostadsområde och i öster åkermark som inte odlas. I närheten finns också stenmurar med bl a slån 

och rönn, blommande örter samt lövdungar. 

Vattenkvalitet 

I april var vattnet starkt grumligt och i augusti måttligt grumligt. Den snabba igenväxningen av 

kaveldun samt det tämligen grumliga vattnet kan tyda på övergödning. 

Sammanfattande bedömning 

Dammen bedöms ha ganska bra förutsättningar för våtmarksarter. Den kraftiga igenväxningen av 

kaveldun är dock negativ. 

Förslag till åtgärder 

En del uppslag av sälg kommer upp i kanterna av dammen. Dessa bör röjas bort. Enstaka sälgar kan 

dock sparas. 

Man bör kontrollera om tillförande dagvatten innehåller höga näringsnivåer.  

Kaveldun bör grävas bort. 
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Vegetation 

A Gräsnate 

B Kaveldun 

C Veketåg 

Åtgärder  

Bortgrävning av kaveldun 

Damm 10 söder 2010 

En mindre damm som ligger nära ytterligare en damm i 

norr. Dammen är grund och till stor del övervuxen av 

kaveldun. Det finns dock en hel del annan vattenvegation 

som skapar variation. 

 

 

 

 

 

 
Dammen sedd från nordväst den 17/8 2010. Till 

höger ses den södra delen av dammen från 

väster den 16/4 2010. 

 

 

 

 

 
Anläggningsår: 2005 

Yta:  

Vattendjup och amplitud: Ca 0,5 m 

Strandlutning: Ca 1:5 

Bottenmaterial: Finkornigt material 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 100 %  

Stängsel: Nät 

Fisk: Ingen fisk förekommer 

 

 

Mål 

Artrik solexponerad damm med 
välutvecklad varierad 
vattenvegetation. Det finns 
utvecklad undervattens-
vegetation. Avsaknad av fisk. 
Klart vatten utan trådalger. 
Öppna solbelysta kanter omger 
dammen med gräs och 
blommande örter.  
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Våtmarksvegetation 

Totalt hittades 21 arter vilket är ett medelhögt antal. Dammen domineras helt av kaveldun men öppna 

ytor med mer varierad vegetation förekommer också. 

Undervattensvegetation: Gräsnate växer tämligen rikligt i dammen. Även lite löktåg förekommer. 

Flytbladsvegetation: Tämligen rikligt med gäddnate och vattenpilört. 

Övervattensvegetation: Kaveldun dominerar och växer över större delen av dammen. Även stor 

igelknopp är vanlig. Mindre mängd svalting, mannagräs och knappsäv förekommer också. 

Ryggradslösa djur 

Ett index på 1,2 visar på måttligt hög mängd och diversitet. Dagsländor, dykare, vattengråsuggor och 

dykare förekom i tämligen stor mängd.  

Amfibier 

En spelande vanlig padda hördes. Inga grodor sågs trots att förutsättningarna för grodor bedöms som 

mycket bra. Eventuellt ligger dammarna isolerade från områden med grodor. 

Fisk 

Inga observationer.  

Fåglar 

Tre hanar och en hona av gräsand samt två sävsparvar sågs i april. 

Omgivning 

Dammen omges av gräsmattor där det finns partier med planterade buskar. I väster ligger ett 

bostadsområde och i öster åkermark som inte odlas. I närheten finns också stenmurar med träd och 

buskar, blommande örter samt lövdungar. 

Vattenkvalitet 

Vattnet var måttligt till starkt grumligt och mängden trådalger var tämligen stor till stor. Detta 

tillsammans med igenväxningen av kaveldun kan tyda på att dammen är övergödd. 

Sammanfattande bedömning 

Dammen bedöms ha bra förutsättningar för våtmarksarter.  

Förslag till åtgärder 

Man bör kontrollera om tillförande dagvatten innehåller höga näringsnivåer.  

En del av kaveldunet grävs lämpligen bort. 
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Åtgärder  

Dammen fördjupas. 

Damm 11, Träslövsläge Storgatan 2010 

Dammen är helt uttorkad och endast mindre mängd vatten 

fanns vid besöket i augusti. Dammen ligger i ett grönstråk 

mellan en väg och bebyggelse. 

 

 

 

 
Området sett från sydost den 17/8 2010. 

 
Anläggningsår:  

Yta: 400 m2 

Vattendjup och amplitud: 0 m + 0,2 m? 

Strandlutning: 1:5 

Bottenmaterial: Finkornigt material 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 80 %  

Stängsel: inget 

Fisk: Ingen fisk förekommer 
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Artrik solexponerad damm 
med välutvecklad 
vattenvegetation.  
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Våtmarksvegetation 

Totalt hittades 3 arter vilket är ett mycket lågt antal. Detta beror på avsaknaden av vatten. 

Undervattensvegetation: Saknas p g a för lite vatten. 

Flytbladsvegetation: Saknas p g a för lite vatten. 

Övervattensvegetation: Saknas p g a för lite vatten. 

Ryggradslösa djur 

Inga arter hittades p g a för lite vatten. 

Amfibier 

Inga amfibier observerades. Det är för lite vatten för lek. 

Fisk 

Saknas p g a för lite vatten. 

Fåglar 

Saknas p g a för lite vatten. 

Omgivning 

Dammen angränsar i öster till större områden med gräsmarker. Inom en ca 500 meters radie finns 

ytterligare fem småvatten med spridningsmöjligheter mellan dammarna. I väster ligger ett 

bostadsområde. 

Vattenkvalitet 

Ej bedömt p g a för lite vatten. 

Sammanfattande bedömning 

Dammen bedöms ha mindre bra förutsättningar p g a att dammen torkar ut. 

Förslag till åtgärder 

Eventuellt gräva djupare så att en vattenspegel uppstår. 
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Vegetation 

A Slinke Nitella sp 

B Gäddnate 

C Knappsäv 

D Havssäv 

E Kaveldun 

F Veketåg-starr 

Åtgärder  

Röjning av sly som 
växer upp i kanterna av 
dammen. Enstaka 
sälgar kan sparas. 

Damm 12, Träslövsläge Skepparevägen 2010 

Detta är en mindre grund damm. Dammen var vid besöket 

så nyanlagd att våtmarksvegetation inte hade hunnit etablera 

sig i någon större omfattning. Både fauna och flora kommer 

att utvecklas kraftigt de närmaste åren. Fler dammar ligger 

på nära avstånd vilket gör att djur kan sprida sig mellan 

dammarna. 

 

 

 

 
Dammen sedd från väster den 17/8 2010. 

 
Anläggningsår:  

Yta:  

Vattendjup och amplitud:  

Strandlutning: Ca 1:6 

Bottenmaterial: Stränderna ca 40 cm block. 

Botten består av finkornigt material. 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 100 %  

Stängsel: Nät 

Fisk: Troligen ingen 

 

 

 

 

 

Mål 

Artrik solexponerad damm 
med välutvecklad varierad 
våtmarksvegetation. Det 
finns utvecklad 
undervattensvegetation. 
Avsaknad av fisk. Klart 
vatten och liten mängd 
trådalger. Öppna 
solbelysta kanter omger 
dammen med gräs och 
blommande örter.  
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Våtmarksvegetation 

Totalt hittades 33 arter vilket är ett högt antal. Våtmarksvegetationen är varierad och växer i mosaiker. 

Undervattensvegetation finns i en stor del av dammen. Strandvegetationen är omväxlande och artrik. 

Undervattensvegetation: Slinke Nitella sp växer över större delen av botten. 

Flytbladsvegetation: Gäddnate dominerar men även vattenpilört förekommer. 

Övervattensvegetation: Kaveldun dominerar men även svalting, havssäv och knappsäv förekommer 

tämligen rikligt. 

Ryggradslösa djur 

Ett index på 1,6 visar på hög mängd och diversitet. Vattengråsuggor och dagsländor dominerar 

fångsterna. Det förekommer även gott om trollsländor, nattsländor och snäckor. 

Amfibier 

60 romklumpar av vanlig groda/åkergroda hittades. I augusti fångades mycket rikligt med larver av 

mindre vattensalamander. 

Fisk 

Inga observationer. Avsaknad av fisk skapar bra förutsättningar för småkryp, amfibier och fåglar. 

Fåglar 

Om mest sågs 4 gräsänder 10 fiskmåsar och en skogssnäppa. 

Omgivning 

Dammen omges av gräsmattor och gångvägar samt planterade buskage. I norr passerar en trafikerad 

väg och på andra sidan samt österut ligger bostadsområden. I sydväst finns ett lövbevuxet och snårigt 

område med en stenmur som skapar bra skydd för amfibier. 

Vattenkvalitet 

I april fanns tämligen mycket trådalger och vattnet var tämligen grumligt. I augusti var vattnet 

tämligen klart och trådalgerna hade försvunnit. 

Sammanfattande bedömning 

Dammen bedöms ha mycket bra förutsättningar för våtmarksarter. 

Förslag till åtgärder 

Uppslag av sälg kommer upp på några platser vid dammen som bör röjas bort. Enstaka sälgar kan 

dock sparas. 
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Vegetation 

A Lånke 

B Svalting 

C Igelknopp 

D Mannagräs 

E Kaveldun 

Åtgärder  

Inga särskilt föreslagna. 

Damm 13, Veddige Strängvägen 2010 

Detta är en mindre damm med varierad våtmarksvegetation och rikligt med amfibier. Dammen ligger 

invid en väg där mycket människor passerar och ser bl a en livlig grodlek på våren. 

 

 
Dammen sedd från söder den 17/8 2010. 

 
Anläggningsår:  

Yta:  

Vattendjup och amplitud:  

Strandlutning: Ca 1:3 

Bottenmaterial: Kanterna består av 10 cm  

stenkross. 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 70 %  

Stängsel: Nät 

Fisk: Ingen fisk förekommer 

 

 

 

 

Mål 

Artrik solexponerad damm 
med välutvecklad varierad 
våtmarksvegetation. Det finns 
utvecklad 
undervattensvegetation. 
Avsaknad av fisk. Klart vatten 
och liten mängd trådalger. 
Öppna solbelysta kanter 
omger dammen med gräs 
och blommande örter.  
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Våtmarksvegetation 

Totalt hittades 9 arter vilket är ett lågt antal. Undervattensvegetationen är dock varierad med 

undervattensvegetation och övervattensvegetation. 

Undervattensvegetation: Rikligt med klolånke samt lite sommarlånke. 

Flytbladsvegetation: Rikligt med igelknopp. 

Övervattensvegetation: Rikligt med svalting samt en del kaveldun och mannagräs. 

Ryggradslösa djur 

Index på 1,4 vilket visar på måttlig till hög mängd och diversitet. Tofsmygglarver, buksimmare och 

dagsländor dominerade fångsterna. I takt med att våtmarksvegetationen utvecklas kommer mängden 

och artantalet av småkryp att öka kraftigt.  

Amfibier 

En stor lekplats med ca 200 romklumpar av vanlig groda fanns i dammen. I augusti fångades rikligt 

med larver av mindre vattensalamander, 

Fisk 

Inga observationer.  

Fåglar 

Inga observationer. Dammen är för liten för att hysa häckande våtmarksfåglar. 

Omgivning 

I väster och söder kantas dammen av ett lövbevuxet område. I norr finns en gräsbevuxen yta. I Öster 

passerar en asfalterad väg och på andra sidan om denna ligger ett bostadsområde. 

Vattenkvalitet 

Vattnet var tämligen klart till måttligt grumligt. I augusti sågs även en liten mängd trådalger. 

Sammanfattande bedömning 

Dammen bedöms ha bra förutsättningar för våtmarksarter. 

Förslag till åtgärder 

Inga särskilda för närvarande. 
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Vegetation 

A Gropnate 

B Skogssäv-fackelblomster mm 

C Gles vegetation 

Åtgärder  

Avverkning av träd i söder 
och sydväst för ökad 
solinstrålning. 

Damm 14 2010 

Detta är en märgelgrav som ligger i ett grönområde i ett 

bostadsområde. Dammen är kringvuxen av träd och nästan 

helt beskuggad. 

 

 

 

 

 
Dammen sedd från sydost den 17/8 2010. 

 
Anläggningsår: 1800-talet 

Yta: 400 m2 

Vattendjup och amplitud:  

Strandlutning: Ca 1:3 

Bottenmaterial: Finkorningt material 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 5 %  

Stängsel: Nät 

Fisk: Möjlig förekomst 

 

 

Mål 

Artrik och delvis 
solexponerad damm med 
välutvecklad 
våtmarksvegetation. Det 
finns utvecklad 
undervattensvegetation. 
Klarare vatten och liten 
mängd trådalger.  
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Våtmarksvegetation 

Totalt hittades 11 arter vilket är ett lågt antal. Beskuggning samt starkt grumligt vatten gör 

vattenvegetationen sparsam. 

Undervattensvegetation: Inga arter påträffades. 

Flytbladsvegetation: Gäddnate växer över en stor del av dammen. 

Övervattensvegetation: Vass, kaveldun och svalting växer sparsamt längs kanterna. 

Ryggradslösa djur 

Ett index på 1,1 visar på måttligt mängd och diversitet. Dagsländor var vanligast. Även en del 

trollsländor, vattentrampare, vattengråsuggor, ryggsimmare och iglar förekom. 

Amfibier 

Inga amfibier observerades.  

Fisk 

Inga observationer. Det starkt grumliga vattnet kan dock vara tecken på karpfisk som ruda. 

Fåglar 

Inga observationer. Dammen är för liten. 

Omgivning 

Dammen kantas av träd som pil, gråvide, jolster och björk. Därefter omges dammen av gräsmattor i 

ett parkliknande grönområde med en del träd och buskage. Omedelbart i norr gränsar dammen mot 

ett bostadsområde. I väster angränsar grönområdet mot åkermark. Stenmur finns i närheten av 

dammen. 

Vattenkvalitet 

Vattnet är mycket starkt grumligt och en tämligen stor mängd trådalger förekommer vilket kan 

indikera övergödning av vattnet. 

Sammanfattande bedömning 

Dammen bedöms ha ganska bra förutsättningar för våtmarksarter. Det starkt grumliga vattnet som 

eventuellt tyder på förekomst av karpfisk samt den kraftiga beskuggningen drar dock ner 

bedömningen. 

Förslag till åtgärder 

Öppna upp i söder och mot sydväst så att solinstrålningen till dammen ökar. I första hand tas all björk 

bort. 
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Vegetation 

A Öppet vatten 

B Svärdslilja 

Åtgärder  

Inga särskilt föreslagna. 

Damm 15 väster 2010 

Detta är en parkdamm med guldfisk där det finns mycket 

lite vattenväxter och vattenlevande djur. 

 

 

 

 

 

 
Dammen sedd från norr den 17/8 2010. 

 
Anläggningsår:  

Yta: 520 m2 

Vattendjup och amplitud: 

Strandlutning: Ca 1:4 

Bottenmaterial: Sten längs stränderna. 

Finkornigt material i botten. 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 80 %  

Stängsel: Inget 

Fisk: Guldfisk 

 

 

Mål 

Öppen solbelyst damm 
med artrikare 
vattenvegetation än idag.  
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Våtmarksvegetation 
Totalt hittades 5 arter vilket är ett mycket lågt antal. I dammen förekommer gott om guldfisk. Troligen 

är fisken orsak till avsaknaden av vattenvegetation. 

Undervattensvegetation: Inga arter påträffades. 

Flytbladsvegetation: Inga arter påträffades. 

Övervattensvegetation: Sparsamt med knappsäv och blåsstarr påträffades. 

Ryggradslösa djur 
Index på 0,3 visar på mycket låg mängd och diversitet. Ryggsimmare var vanligast av de fångade 

småkrypen. Den låga mängden djur beror på förekomsten av karpfisk (guldfisk) i dammen. 

Amfibier 
En romklump av vanlig groda/åkergroda hittades. Avsaknaden av vattenväxter ger dåliga 

förutsättningar för amfibier. 

Fisk 
Rikligt med guldfisk. Avsaknaden av vattenväxter kan även tyda på att det finns gräskarp. 

Fåglar 
Två hanar av gräsand samt en gråtrut sågs i april. 

Omgivning 
Närmiljön består av park med gräs och gångvägar. I närheten ligger även vägar och bebyggelse. 

Skogsområde finns också i närheten. I kanten av dammen växer bl a en sälg vilket är värdefullt för 

insekter. 

Vattenkvalitet 
Vattnet var tämligen till starkt grumligt. Detta beror på förekomsten av karpfisk. 

Sammanfattande bedömning 
Dammen bedöms ha mindre bra förutsättningar för våtmarksarter vilket beror på avsaknaden av 

vattenvegetation och rik förekomst av karpfisk. 

Förslag till åtgärder 
Inga särskilda för närvarande. Möjligen skulle man kunna plantera in vattenväxter som näckros m fl 

lämpliga arter för att skapa mer variation i dammen. 
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Vegetation 

A Öppet vatten 

B Havssäv 

C Brunskära 

Åtgärder  

Inga särskilt föreslagna. 

Damm 15 öster 2010 

Detta är en parkdamm med dåligt utvecklad vattenvegetation. Eftersom människor utfodrar fåglar vid 

dammen finns gott om gräsänder och måsfåglar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dammen sedd från norr den 17/8 2010. 

 
Anläggningsår:  

Yta: 1300 m2 

Vattendjup och amplitud:  

Strandlutning: Ca 1:5 

Bottenmaterial: Block längs stränderna. 

Botten med finkornigt material. 

Tillrinning: Via ledningar 

Solexponering: 90 %  

Stängsel: Inget. 

Fisk: Möjligen fiskförekomst 

 

 

Mål 

Öppen solbelyst damm 
med artrikare 
vattenvegetation än idag.  
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Våtmarksvegetation 
Totalt hittades 13 arter vilket är ett lågt antal. Eftersom det i stort sett saknas vattenväxter kan man 

misstänka att det finns gräskarp i dammen.  

Undervattensvegetation: Inga arter påträffades. 

Flytbladsvegetation: Inga arter påträffades. 

Övervattensvegetation: Havssäv växer i den norra änden. En del knappsäv förekommer också. 

Ryggradslösa djur 
Ett index på 0,6 visar på låg mängd och diversitet. Kvalster, iglar och snäckor var de vanligaste 

grupperna.  

Amfibier 
Inga amfibier observerades.  

Fisk 
Inga observationer. Avsaknaden av grodor och salamander tillsammans med den låga mängden 

småkryp indikerar dock att det förekommer karpfiskar i dammen. Avsaknaden av vattenväxter tyder 

på att det kan finnas gräskarp i dammen. 

Fåglar 
Som mest sågs 40 gräsänder 20 gråtrutar och 20 skrattmåsar i dammen. Fåglar matas vilket gör att de 

samlas i dammen. 

Omgivning 
Dammen ligger i en park. I nordost passerar en väg och här ligger också bebyggelse. I väster fortsätter 

parken och i söder finns ett trädbevuxet område. 

Vattenkvalitet 
2009 var vattnet svagt grumligt och tämligen mycket trådalger förekom vilket troligen beror på dåligt 

utvecklad våtmarksvegetation. 

Sammanfattande bedömning 
Dammen bedöms ha mindre bra förutsättningar för våtmarksarter vilket beror på avsaknaden av 

vattenvegetation. 

Förslag till åtgärder 
Inga särskilda för närvarande.  

Ingen inplantering av fisk bör ske. 
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LOKAL 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15

nord syd nord syd nord syd märg nord syd öst väst %

Undervattensväxter    

Slinke Nitella sp 3 5

Löktåg Juncus bulbosus  1 1 10

Vattenpest Elodea canadensis 3 5

Klolånke Callitriche hamulata 2 3 10

Sommarlånke Callitriche 1 1 10

Lånke Callitriche sp 1 1 10

Gropnate Potamogeton berchtoldii 2 2 1 1 1 2 2 33

Gräsnate  Potamogeton gramineus 2 5

Flytbladsväxter

Gäddnate Potamogeton natans  3 1 2 2 2 3 3 33

Vattenpilört Persicaria amphibia 1 1 2 2 2 2 2 33

Igelknopp Sparganium emersum 3 3 10

Liten andmat Lemna minor 1 2 2 1 1 1 1 33

Korsandmat Lemna trisulca 1 5

Övervattenväxter

Svalting Alisma plantago-aquatica  2 3 2 1 2 2 1 2 3 1 48

Stor igelknopp Sparganium erectum 1 1 1 2 1 24

Mannagräs  Glyceria fluitans 1 1 1 1 2 24

Havssäv  Schoenoplectus maritimus 2 3 2 2 2 1 2 2 38

Blåsäv Schoenoplectus tabernaemontani 1 2 1 1 1 2 29

Kaveldun Typha latifolia 2 2 2 2 2 1 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 76

Smalkaveldun Typha angustifolia 2 5

Knappsäv  Eleocharis palustris 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 48

Blåsstarr  Carex vesicaria 1 1 1 14

Bunkestarr  Carex elata 1 5

Vass Phragmites austrails 3 3 2 1 3 1 2 33

Kärrväxter

Fackelblomster  Lythrum salicaria 1 1 2 1 1 1 2 33

Rödlånke Lythrum portula 1 5

Gökblomster Lychnis flos-cuculi 1 5

Bitterpilört Persicaria hydropiper 2 5

Kabbleka Caltha palustris  1 2 10

Ältranunkel Ranunculus flammula  1 1 2 1 1 1 1 1 38

Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus 1 5

Sumpfräne Rorippa palustris 1 5

Älggräs Filipendula ulmaria  1 2 2 2 1 24

Kråkklöver Potentilla palustris  2 2 10

Rosendunört  Epilobium hirsutum 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 48

Amerikansk dunört  Epilobium adenocaulon 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 57

Videört Lysimachia vulgaris  1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 48

Äkta förgätmigej Myosotis scorpioides 2 5

Vattenmåra Galium palustre   1 2 1 14

Frossört Scutellaria galericulata  2 1 1 14

Åkermynta Mentha arvensis 1 5

Strandklo Lycopus europaeus  1 2 2 14

Besksöta  Solanum dulcamara 1 1 2 1 1 2 29

Brunskära  Bidens tripartita 1 1 2 14

Svärdslilja Iris pseudacorus  2 2 1 1 1 1 2 2 38

Ryltåg Juncus articulatus  1 2 1 2 2 1 2 2 1 43

Vägtåg  Juncus bufonius 3 5

Veketåg Juncus effesus  2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 62

Knapptåg Juncus conglomeratus  1 1 1 2 3 2 2 33

Skogssäv  Scirpus sylvaticus 1 5

Harstarr Carex leporina 1 1 10

Slokstarr Carex pseudocyperus (ma) 1 5

Plattstarr Carex disticha 2 5

Gråstarr  Carex canescens 1 5

Hundstarr Carex nigra 3 5

Ängsull  Eriophorum angustifolium 1 5

Krypven Agrostis stolonifera  2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 62

Sengröe Poa palustris 1 5

Jättegröe Glyceria maxima 2 5

Kärrkavle Alopecurus geniculatus 2 1 10

Madrör Calamgrostis stricta 2 2 10

Rörflen Phalaris arundinacea 1 2 1 14

Antal arter 9 15 17 7 12 10 20 12 5 9 8 17 3 24 21 3 33 9 11 13 5

Bilaga 1. Våtmarksväxter 
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LOKAL 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15

Miljöfaktorer och indikatorarter norr syd norr syd norr syd märg norr syd öst väst

>50% solexp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

långgrund <1:4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ålder >4 år 1 1 1 1 1 1 1 1 1

permanent vatten >0,3 m djup 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ej karpfisk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ej övergödd/starkt grumligt vatten/trådalg 1 1 1 1 1 1

artrik våtmarksveg., >20 arter 1 1 1 1

rik undervattensveg., >30% täckning 1 1 1

tofsmygglarver >50 ind./håvdrag 1 1

mindre vattensalamander 1 1 1

grodlek, >200 äggklumpar 1

Summa 3 4 6 3 3 5 7 4 2 3 6 4 2 5 5 1 9 7 2 3 3

Vattenlevande småkryp

dagsländor 1 4 2 3 5 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3

trollsländor 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2

buksimmare 2 1 4 4 3 5 2 3 2 2 1 2 3 1 1

ryggsimmare 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2

dvärgryggsimmare 1 1 1 2

vattenbi 2 3 1

dykare 1 3 2 1 1 1 2 3 3 1

palpbaggar 1 4 1 2 1

vattentrampare 1 3 1 1 1 1 3 2 1

nattsländor 1 1 1 1 3 2 3 1 2 3 1 1 3 2 1

vattengråsuggor 1 1 2 1 3 5 1 4 5 3 4 3 2 1

märlkräftor 1

iglar 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1

tofsmyggor 4 5 3 2 2 1

stickmyggor 1 1 1

kvalster 1 1 1 3 1 1 2 3

snäckor 3 3 3 2 5 4 3 2 1 3 3 2 3 3 1 2

musslor 3 1

Index 0,4 0,5 1,1 0,7 0,4 1,1 1,7 0,9 0,4 0,6 1,3 1,1 0,8 1,3 1,2 0,0 1,6 1,4 1,1 0,6 0,3

Amfibier

Mindre vattensalamander 1 20 j 1a 20j Summa

Vanlig groda, antal äggkumpar 10 20 200 230

Åkergroda, antal äggklumpar 50 50

Obestämd groda, antal äggklumpar 1 1 50 7 60 1 120

Padda, rom 5 s rom rom 1 s 1s 1s

Antal arter av våtmarksväxter 9 15 17 7 12 10 20 12 5 9 8 17 3 24 21 3 33 9 11 13 5 Totalt

62 arter

Vattenkvalitet

Trådlager 3 2 3 3 1 4 3 1 3 1 2 3 3

Grumligt vatten 4 2 1 5 3 3 3 1 5 3 4 3 3 3 3 5 4 4

Fåglar

Gräsand 8 3 h 3 8 4 10 2 1 1 4 4 40 2

Vigg 1

Rörhöna 2

Gråtrut 3 2 20 1

Fiskmås 7 1 10

Skrattmås 1 3 20

Strandskata 4

Skogssnäppa 1 1

Backsvala 1

Sävsparv 1 1 2

Fiskar

Småspigg 1

Storspigg 1

Ruda 1

Guldfisk 1

Bilaga 2. Miljöfaktorer och fauna 

 


