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Sammanfattning 
Förutom dagvattendammarnas huvudfunktion, att jämna ut vattenflödena i dagvattennätet, har de 

flera andra värdefulla funktioner. Dessa kan delvis stå i konflikt till varandra, men genom att 

konstruera varierade dammar där vattnet styrs över både djupa och grunda vegetationsrika 

områden, kan förutsättningar för många funktioner ges samtidigt. 

Några av de funktioner som dagvattendammarna kan ha, förutom flödesutjämning, är rening av 

vatten, synliggörande av eventuella föroreningar, estetiska värden, pedagogiska värden och biologisk 

mångfald. 

Genom rätt genomförd anläggning och skötsel av dammarna kan dammarnas värde för biologisk 

mångfald och andra funktioner höjas avsevärt. 

Åtgärder för hög biologisk mångfald tillsammans med bra 
reningsförmåga och estetiska värden 

Vid anläggning 

1. Dammen bör ha långgrunda delar, varierande vattendjup, variationer i strandlinjen, 

varierande bottenmaterial, öar i större dammar och även gärna möjlighet till 

vattenståndsregleringar. (se C, D, E, F och J) 

2. Vattnet bör styras så att genomströmning sker i så stor del av dammen som möjligt. Vattnet 

bör även styras så att det omväxlande passerar djupare delar och grunda vegetationsrika 

delar. (se E) 

3. Bygg ett sandfång eller anlägg en mindre sedimentationsdamm där tillförande ledningar 

mynnar. (se K) 

4. För många arter är det fördel att dammen inte torkar ut och att djupaste delarna är minst 0,5 

meter. Det är dock värdefullt med en variation av olika typer av våtmarker i landskapet (se A, 

B och C) 

5. Matjord bör inte tillföras i slänter eller i omgivningen runt vattenmiljöerna. (se F) 

6. Så eller plantera våtmarksvegetation vid anläggning så att en artrik och varierad vegetation 

utvecklas. Växter som förekommer naturligt i regionen bör användas. Kokosmattor med frön 

är en metod som både motverkar erosion och etablerar vattenväxter. ( se G) 

Vid underhåll och skötsel 

7. Plantera inte in fisk, särskilt inte karpfisk (ruda, mört, sutare etc.), eller kräftor i dammar. Om 

fisk har etablerat sig bör man tömma dammen (om den är tömningsbar). (se H) 

8. Närsalter som fosfor och kväve samt lera och sediment och giftiga ämnen bör minimeras i 

tillförande vatten. (se K) 

9. Röj runt dammen för att undvika helskugga från omgärdande träd och buskar. Särskilt viktigt 

är att det är öppet från söder och sydväst. (se I) 

10. Rensa inte vattnet från vattenvegetation förrän det är absolut nödvändigt. (se G och L) 
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Omgivning 

11. Skapa vid anläggning och genom skötsel variationsrika miljöer runt dammen samt gröna 

korridorer mellan dammar. Blomrika magra och sandiga marker, buskage, grenhögar, 

stenrösen och stockar är viktiga som jaktmarker, gömställen och övervintringsplatser för 

många av dammens djur. (se L, M och N) 

12. Även återskapade diken och vattendrag är värdefullt. Tillförande diken kan med fördel 

konstrueras som tvåstegsdiken, vilket ökar kapaciteten vid höga flöden, minskar erosionen 

och ökar reningsförmågan. (se K) 

 

För att underlätta skötseln av dagvattendammarna är det lämpligt att ta fram en enkel skötselplan 

för respektive dagvattendamm inklusive deras närmaste omgivning. Här kan man enkelt se vilken 

skötsel som ska göras, var den ska ske, tidpunkt och hur ofta den ska göras.  

Man bör tänka på att större vattenslamander och åkergroda är skyddade genom 

artskyddsförordningen. Detta innebär att åtgärder som kan påverka arternas livsmiljöer negativt inte 

får göras utan dispens från länsstyrelsen. 
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Inledning  
Våtmarkerna i landskapet 

Våtmarker och småvatten fyller många funktioner i landskapet. De har en viktig vattenrenande 

funktion både vad gäller näringsämnen och sedimentpartiklar. De påverkar också hydrologin och kan 

ha en bromsande och flödesutjämnande effekt på flödet i vattensystem. Dessutom har många 

våtmarker en hög biologisk produktion vilket gör att de ofta är mycket fågelrika marker. Förr var 

översvämningsmarker och mader mycket viktiga slåttermarker som gav en hög och pålitlig 

produktion av hö.  

Slutligen är våtmarkerna nödvändiga för en stor del av våra växt- och djurarter. Det finns ett stort 

antal hotade arter som är beroende av våtmarkerna för sin överlevnad. Sjöar och våtmarker upplevs 

oftast som tilltalande och attraktiva att vistas vid. Kanske ligger detta djupt nedärvt i oss eftersom 

det var här det fanns rik tillgång på fisk, fåglar och annat villebråd som vi kunde jaga. 

Våtmarkerna har minskat mycket kraftig i landskapet, särskilt inom de större jordbruksområdena. 

Våtmarker har dikats ut, sjöar har sänkts, vattendrag har grävts och rätats så att 

översvämningsmarkerna försvunnit och mindre vattendrag har lagts i rör. Detta har medfört problem 

som ökade näringstrasporter, översvämningar och förlust av arter.  

Det gör att nyanläggning av småvatten och våtmarker är viktiga för att restaurera landskapet och 

våtmarkernas funktioner. 

Livet i en damm 

Multnande växtdelar, växtplankton och alger som växer på stenar och andra ytor samt vattenväxter 

är grunden i våtmarkens ekosystem. Dessa äts av en mängd vattenlevande ryggradslösa djur som 

djurplankton, vattengråsuggor och olika sländlarver. Även grodlarver äter alger och växtdelar. De 

små växtätarna äts i sin tur av en mängd rovdjur som dykare, trollsändelarver och salamandrar.  

Alla småkrypen i dammen är nödvändig mat för ändernas, rörhönsens och doppingarnas ungar. 

Fisken äter samma mat som våtmarksfåglarna och är därför en konkurrent till fåglarna. Eftersom 

fiskarna har en konkurrensfördel genom att alltid befinna sig i vattnet nära födan vinner fiskarna 

denna konkurrens över fåglarna. De bästa dammarna för många fåglar är därför fisktomma dammar. 

Många av de insekter som lever i dammen är larver som sedan kläcks till flygande dagsländor, 

nattsländor, flicksländor och trollsländor. Även många myggor kläcks, men i solbelysta dammar som 

inte torkar ut under sommaren finns inte mycket stickmygg, utan här dominerar helt fjädermyggor 

och tofsmyggor vilka inte suger blod. Dessa är istället, tillsammans med alla sländor, mycket viktig 

föda för fåglar och fladdermöss. 
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Figur 1. Förenklad bild av näringsväven i och vid ett småvatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figur 2 och 3. Kiselalger och hinnkräftor är plankton som finns i dammarna.  

Producenter=växter: Lagrar solenergi och bygger upp näringsämnen som djuren lever av.  

Djuren i småvattnet kan i huvudsak delas in i följande grupper 

Betare: Växtätare 

Skrapare: Lever på att skrapa i sig alg- och bakteriefilm från underlag som stenar, växter, grenar mm 

Sönderdelare: Lever av döda växtdelar och bakterierna på dessa. Genom att tugga sönder växtdelarna 

påskyndar de på så sätt nedbrytningen. 

Detritusätare: Lever av detritus som är dött organiskt material blandat med bakterier som faller och 

lägger sig på bottnen. 

Filtrerare: Filtrerar organismer och näringspartiklar som svävar fritt i vattnet. 

Rovdjur (Predator): Lever av att äta andra djur. 
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Våtmarker är artrika 

Artantalet kan vara mycket högt i våtmarker och småvatten. Hundratals vattenlevande arter finns i 

en enda damm. Bland vattenväxter hittar man ofta runt 30 arter. Dessa brukar man dela in i 

undervattensväxter som växer helt nedsänkta under ytan, flytbladsväxter som alltså har flytblad på 

ytan samt övervattensväxter som står i vatten men som skjuter upp en bra bit över vattenytan. I 

verkligheten är gränsen mellan dessa kategorier inte så skarp. Flera arter har både undervattensblad, 

flytblad och övervattensblad under växtsäsongen. 

 
Figur 4. Exempel på övervatten- flytblads och undervattensväxter. 

Bland de ryggradslösa djuren hittar man vid inventeringar ofta ett 50-tal arter men det verkliga 

artantalet ligger troligen ofta över 100 arter i en damm. När man håvar och häller upp innehållet i en 

balja upptäcker man snabbt myllret av djur i dammen. Särskilt rikligt förekommer dagsländelarver, 

vattengråsuggor, buksimmare och trollsländelarver. Ofta finns även gott om nattsländelarver, 

ryggsimmare och dykare tillsammans med många andra grupper av djur. 

Groddjuren förekommer med fem arter i våtmarkerna i Halland. Dessa är vanlig groda, åkergroda, 

vanlig padda, mindre vattensalamander och större vattensalamander. 

Flera sällsynta arter kan förekomma. I dammar i Falkenberg har exempelvis större vattenslamander 

hittats i några dagvattendammar. Den hotade och mycket sällsynta stora och vackra dykaren Dytiscus 

circumflexus, som är släkt med den gulbrämade dykaren, har hittats i en damm utanför Falkenberg. 

Ytterligare en rödlistad dykare, Ranthus notaticollis, hittades i en dagvattendamm. Detta var den 

första observationen i Halland och i Västsverige. Andra arter var tidigare rödlistade men har ökat i 

antal, kanske på grund av våtmarksanläggningarna, och har därför kunnat plockas bort från rödlistan. 

Exempel på en sådan art är dvärgyggsimmaren Plea minutissima som är vanlig i dagvattendammarna 

i Falkenberg och Varberg. 

Tänk på att större vattensalamander och åkergroda är skyddade genom artskyddsförordningen. 

Detta innebär att åtgärder som kan påverka arternas livsmiljöer negativt inte får göras utan dispens 

från länsstyrelsen. 

Läs mer om arter 

Lundberg, H. 2008. Trollsländor i Sverige – en fälthandbok. ISBN 978-91-88044-25-9 

Mossberg, B & Stenberg, L. 2010. Den nya Nordiska floran. ISBN 9789174240955 

Olsen, L-H. & Svedberg, U. 1999. Smådjur i sjö och å. ISBN 915183491X  
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Exempel på ryggradslösa djur 

   
Figur 5 och 6. Blodröd ängstrollslända och en nykläckt mosaiktrollslända. 

   
Figur 7 och 8. Ljus lyrflickslända och näckrosmott vars larver lever i dammarna. 

   
Figur 9 och 10. Fyra arter av dykare (släktet Dytiscus) som förekommer i dammar samt Sveriges 

största spindel kärrspindeln som springer på vattenytorna.  
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De fem arterna av amfibier 

   
Figur 11 och 12. Lekande vanlig groda och åkergroda. 

   
Figur 13 och 14. Vanlig padda och romsträngar av samma art. 

   
Figur 15 och 16. Mindre och större vattensalamander. 

 
Figur 17. Larv av större vattensalamander samt av mindre vattensalamander underst i bilden.  
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Checklista - faktorer för hög biologisk mångfald 
Listan är uppdelad i rubrikerna 1-8. Under dessa rubriker finns faktorer för hög biologisk mångfald (a, 

b, c …..). Under dessa finns sedan åtgärder (romerska siffor). Stor bokstav inom parentes hänvisar till 

utförligare beskrivningar och rekommendationer i senare avsnitt. 

1. Variation 

a. Varierat vattendjup och långgrunda delar (lutning < 1:6) i dammarna (C, D) 

b. Flikighet och öar i större dammar (E) 

c. Olika bottenmaterial (F) 

i. För a, b och c; skapa variation vid anläggningen.  

ii. Variera med stenar och block längs stränder. 

iii. Matjord bör inte användas i slänter. 

d. Undervattens-, flytblads- och övervattenvegetation. Många växtarter. (G) 

i. Sådd eller plantering av lämpliga växter av regionalt ursprung vid anläggning. 

ii. Ingen isättning av fisk. 

iii. Naturliga vattenståndsvariationer (högt på vår och höst, lägre vid sommar). 

iv. Klart och rent vatten. 

e. Variation hos strandvegetationens buskar och träd (M) 

i. Röj för solexponering men spara gärna vissa överhängande buskage som ger 

skydd. 

2. Vattenkvalitet (G, H, K) 

a. Klart vatten 

b. Liten förekomst av trådalger och algpåväxt 

i. Kontrollera och åtgärda förorenat vatten. 

ii. Bygg sandfång eller sedimentationsdamm vid inlopp. 

iii. Vattenvegetation som fångar partiklar och konkurrerar med alger. 

iv. Ingen isättning av fisk 

v. Ingen matjord i närheten av dammarna vid anläggning. 

vi. Anlägg tvåstegsdiken vilket minskar erosionen och ger bättre rening. 

3. Solexponering och vindexponering (I) 

a. Större delen av stränderna är solbelysta. 

b. Åtminstone öppet mot söder och sydväst. 

c. Vissa buskage och träd på norrsidan ger lä och skydd. 

i. Röj buskar och träd så att större delen av dammen är solexponerad.  

ii. Lämpliga buskar och träd kan planteras på norrsidan. 

4. Vattenståndsfluktuationer 

a. Naturliga vattenståndsvariationer (högt på vår och höst, lägre vid sommar). Snabba 

och höga fluktuationer är olämpliga. (J) 

b. Permanenta vattensamlingar, som inte årligen torkar ut, är i allmänhet artrikare.  

i. Djupaste delen bör överstiga 0,5 m vid lågvatten. (C) 

c. Möjlighet till tömning av dammen för att rensa den, bli av med fisk och börja om 

successionen. (J) 

i. För a, b och c; skapa möjlighet vid anläggning.  
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5. Fisk (H) 

a. Ingen fisk bör förekomma. Särskilt dåligt är planktonätande fisk och fisk som går 

och bökar i botten. 

i. Sätt inte ut fisk eller kräftor. 

ii. Om karpfisk eller storspigg redan förekommer är det bra om det också finns 

gädda. 

iii. Möjlighet att tömma dammen så att fiskbestånd kan decimeras. 

6. Omgivande landmiljö (M) 

a. Lä och solexponering som ger varmt mikroklimat. 

i. Skapa omväxlande läbuskage och solexponerade öppna ytor. 

ii. Håll öppet sydvända och solexponerade sluttningar. 

b. Gömställen och övervintringsplatser. 

i. Skapa buskage och lövdungar. 

ii. Spara eller tillför stenmurar, stenrösen, stockar eller grenhögar i närheten. 

c. Gott om föda i form av blomrikedom och insektsrikedom. 

i. Lägg inte matjord på magra och sandiga ytor vid anläggningsarbeten. 

ii. Ytor med blommande örter slås sent eller vårbränns. 

iii. Blommande träd och buskar som sälg, vide, rönn, oxel, hagtorn, lönn och lind 

sparas eller planteras i närheten. 

iv. Bara och solexponerade sandytor hålls öppna, där insekter kan bygga bo. 

7. Dammar på landskapsnivå 

a. Olika typer av vattenmiljöer (A, B) 

i. Anläggning av större och mindre dammar, med olika vattendjup, 

permanenta eller tillfälliga vatten samt öppna diken. 

b. Olika successionsstadier (A) 

i. Genom olika anläggningstid och olika tididpunkter för rensningar finns 

dammar i olika utvecklingsstadier. 

c. Närhet mellan dammar och spridningsmöjligheter (N) 

i. Genom anläggning av fler dammar minskar avståndet mellan dammarna. 

ii. Gröna korridorer med buskage och oslagna gräsytor skapas mellan dammar. 

8. Skötsel (K) 

a. Skötsel så att dammarna hålls solexponerade. 

i. Röjning av buskar och sly med några års mellanrum under juli-augusti. 

b. Skötsel så att dammens kanter och stränder inte växer igen. 

i. Årlig slåtter av slänter vid dammen och strandvegetation under senare delen 

av augusti eller början av september. Det avslagna materialet samlas ihop 

och förs bort. 

c. Skötsel så att blomrika ytor och mosaikmiljöer finns i omgivningen. 

i. Årligs en slåtter av blomrika ytor där det slagna materialet samlas ihop och 

förs bort. 

ii. För att skötseln (a, b och c) ska fungera bör man från början planera för den 

genom att dammen anläggs så att skötseln underlättas och genom att 

skötselplan tas fram.  
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Rekommendationer för utformning och skötsel  
Följande riktlinjer för anläggning och skötsel kan tillämpas på alla våtmarker, småvatten och 

dagvattendammar.  

A. Olika typer av småvatten, vattendrag och våtmarker ökar mångfalden. 

Nyanlagda dammar blir ofta snabbt artrika och innehåller ibland ovanligare och rödlistade arter. 

Vissa typer av våtmarker och småvatten är artrikare än andra. Oftast är solexponerade, långgrunda, 

permanenta och fisktomma småvatten med varierad vattenvegetation rikast på vattenlevande 

småkryp och groddjur. Vissa arter förekommer dock främst i andra typer av småvatten som 

beskuggade dammar, dammar utan vattenvegetation eller som torkar ut under sommaren. För att 

skapa en stor biologisk mångfald i landskapet behövs därför olika typer av småvatten, våtmarker, 

diken och vattendrag. Det är också viktigt med dammar av olika ålder och successionsstadier samt 

med olika typer av vegetation. Om många dammar i olika successionsstadier finns inom ett område 

finns det alltid någon som erbjuder rätt miljö eller rätt igenväxningsstadium. 

 
Rekommendation 

 Anlägg dammar av olika storlekar och typer. 

 Även återskapade diken och vattendrag är värdefullt. Diken kan med fördel konstrueras som 

tvåstegsdiken vilket minskar erosion och ökar reningsförmåga (se vidare under K). 

 Rensa närliggande dammar vid olika tidpunkter. 

 

 

B. Storlek 

Det finns ett tydligt samband mellan en våtmarks yta och antalet arter av våtmarksfåglar i en 

våtmark. Ju större våtmarken är desto fler arter av våtmarksfåglar kan förekomma. Detta samband 

syns inte på samma sätt hos vattenlevande småkryp. Även små dammar kan ha ett mycket högt 

artantal av ryggradslösa djur. Fördelen med små dammar kan vara att de inte lika lätt får 

populationer av fisk. 

Rekommendation 

 Skapa dammar av olika storlekar.  

Referenser: 2, 13, 15, 17, 49 

Referenser: 3, 8, 15, 46, 48 

Figur 18. Några 

faktorer som påverkar 

artrikedomen i en 

damm. 
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C. Vattendjup 

Vattendjupet spelar en viktig roll för sammansättningen av arter i en våtmark. Grunda områden i 

dammarna har en hög biologisk produktion och är samtidigt artrika miljöer. Å andra sidan kan 

vattenvegetation inte breda ut sig i djupare dammar, vilket fördröjer igenväxningen av dammen. Ett 

varierat vattendjup ger förutsättningar för många olika arter. Om vattnet tvingas rinna genom 

grunda vegetationsrika partier ökar dessutom reningsförmågan. Genom att skapa långsträckta 

dammar med omväxlande djupa partier där sedimentation sker och grunda partier där vattnet silar 

genom tätare övervattensvegetation kan den vattenrenande funktionen bli hög. Det går åstadkomma 

detta med uddar som tvingar vattnet över grundare partier. 

 
Figur 19. Exempel på damm med omväxlande vattendjup- 

Eftersom större vattensalamander har en lång larvutveckling får deras lekdammar inte torka ut under 

sommaren och vattendjupet bör som minst vara 0,5 meter. Många andra arter som har en 

larvutveckling i dammen över sommaren tål inte heller uttorkning av vattensamlingen. Samtidigt 

finns det arter som föredrar dammar som torkar ut under sommaren eftersom det aldrig finns fisk i 

dessa och mängden övriga rovdjur också är mindre. Grodor brukar ha en snabbare larvutveckling och 

fortplantar sig gärna i vattensamlingar som torkar ut under högsommaren. Något att tänka på är 

också att tillfälliga vattensamlingar kan vara omtyckta av stickmyggor, särskilt sådana som ligger 

beskuggat. Detta beror på att mängden rovdjur i dessa vattensamlingar ofta är färre. 

Rekommendation 

 Dammarna bör utformas varierande med både djupa och grunda partier. 

 Det är lämpligt att vattnet på sin väg genom dammen tvingas passera både grunda och 

djupare partier. 

 Vattendjupet i de flesta dammar bör på djupaste stället överstiga 0,5 meter om storleken 

tillsammans med strandlutning hos dammen tillåter detta.  

 

 

D. Strandlutning 

Grunda områden är viktiga för många djur och växter i våtmarker. Här blir vattnet snabbt varmt på 

våren, ljustillgången är god och den biologiska produktionen är hög. Det är därför fördel med 

långgrunda stränder så att större ytor med litet vattendjup uppstår. Grunda vegetationsrika partier 

utgör också skydd för amfibier och småkryp om det förekommer fisk i dammen. 

Långgrunda stränder och sluttningar ner mot dammarna som inte är branta underlättar även 

skötseln med slåtter samt ökar säkerheten vid dammen. 

Vid snabba vattenståndsväxlingar kan dock större ytor med långgrunda stränder torrläggas på kort 

tid. Detta kan göra att exempelvis grodrom, salamanderägg och andra vattenlevande organismer 

Referenser: 8, 14, 19, 20, 49 
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hamnar på land, torkar och dör. I dammar med större och snabba vattenståndsväxlingar kan det 

därför vara fördel med stränder som inte är alltför långgrunda. 

Rekommendation 

 Strandlutningen bör understiga 1:6.  

 I dammar med hög amplitud hos vattenytan kan lutningen behöva vara något brantare, dock 

inte brantare än 1:4. 

 

E. Flikighet och öar 

Flikighet hos strandlinjen ger en längre strandlinje och större mångformighet hos stranden. Detta i 

leder i sin tur till en större biologisk mångfald. Öar ger också längre strandlinje och mer 

mångformighet. Öarna kan dessutom användas som häcknings- och viloplatser för fåglar.  

Man bör tänka på att dammens utformning och placering av in- och utlopp samt placering av öar 

påverkar genomströmningen och därmed dammens renande funktion. För god vattenrening som bör 

så stor del av dammen som möjlighet genomströmmas och vattnets uppehållstid i dammen vara så 

stor som möjligt. 

                                 

Figur 20. Exempel på olämplig respektve lämplig konstruktion av dammar för god genomströmning av 

vattenrenande förmåga. Flikigheten kan även gynna den biologiska mångfalden. 

 
Figur 21. Exempel på damm med hög flikighet och god genomströmning. 

Rekommendation 

 I större dammar bör stränderna göras flikiga eller med utskjutande uddar, dels för 

mångfaldens skull och dels så att vattnet styrs så att så stor dela av våtmarken som möjligt 

utnyttjas för genomströmning och vattnets uppehållstid blir så lång som möjligt. 

 I större dammar rekommenderas även utplacering av någon/några öar som på samma sätt 

placeras för maximal genomströmning av dammen. Ett alternativ är att placera ut flytande 

öar med vegetation som finns att köpa. 

Referenser: 8, 11, 15, 39, 49, 51 

Referenser: 8, 11, 48, 49 
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F. Bottenmaterial och material längs stranden 

Bottenmaterialet påverkar både växt- och djursamhällenas sammansättning och utbredning. Bottnar 

och stränder med stenar och block gör att rotade våtmarksväxter kommer att växa mycket sparsamt. 

(Däremot kan vissa arter av mossor som fäster på stenar växa i vattnet.) Mängden organsikt material 

i form av döda växtdelar blir också mindre. Detta gör att mängden djur som lever på att äta och 

sönderdela växtdelar blir färre. Däremot kan det förekomma rikligt med arter som lever av att bete 

påväxtalgerna som växer rikligt på de solexponerade stenarna. Stenar och block erbjuder också 

skrymslen som ger skydd åt småkryp och amfibier. 

På bottnar och stränder med finkornigt material etablerar sig däremot snabbt våtmarksvegetation. 

Detta ger andra typer av strukturer och gömställen än områden med stenar och block. Hög 

vegetation samt flytbladsvegetation skyddar amfibier och undervattensvegetation ger skydd åt en 

mängd småkryp. Här blir också mängden dött organiskt material stor som ger föda åt en stor mängd 

av sönderdelare och detritusätare. Dessa områden med vegetation och organisk nedbrytning ger 

också bra förutsättningar för många bakterier varav vissa viktiga för att reducera mängden kväve i 

vattnet. Områden med hög tät övervattensvegetation kan med tiden innebära att vattnet blir 

beskuggat och undervattensväxter och flytbladsväxter slås ut. Beskuggning och ensidig vegetation 

som domineras av en eller några konkurrenskraftiga arter ger sämre förutsättningar för en artrik 

fauna. 

På djupare områden sker ofta en ansamling av dött organiskt material. Vattendjup och lösa lager av 

organiskt material gör ofta att vattenvegetation saknas eller är mycket sparsam. 

En variation av områden med tätare skyddande våtmarksvegetation och öppnare solexponerade ytor 

utan eller med sparsam våtmarksvegetation bör ge de bästa förutsättningarna för en rik 

våtmarksfauna. 

Rekommendation 

 Materialet längs stränder och grunda bottnar kan med fördel varieras mellan partier med 

finkornigt material och partier med stenar och block så att en mosaikartad 

våtmarksvegetation kan utvecklas (se fig. 44).  

 Matjord bör inte finnas i slänter eller i bottenmaterial eftersom det tillför för mycket näring. 

 

G. Vattenvegetation 

Man kan ofta se ett samband mellan hög artrikedom av våtmarksväxter och en hög artrikedom av 

vattenlevande småkryp. Det är också bra att de tre kategorierna, övervattensväxter, flytbladsväxter 

och undervattensväxter finns någorlunda jämnt representerade i våtmarken. De olika kategorierna 

och de olika växtarterna innebär olika strukturer som ger skydd, äggläggningsplatser, 

kläckningsplatser och sittplatser åt olika arter av djur. Olika växtarter är dessutom värdar för en lång 

rad mer eller mindre specialiserade djurarter. Blommande våtmarksväxter är pollen- och 

nektarresurs för många insekter som humlor och andra vildbin. Mosaikartad vegetation i en våtmark 

med öppna respektive mer slutna partier och med olika växtarter är också fördel. Det skapar 

omväxlande varma vindskyddade och solexponerade partier tillsammans med skyddade och 

skuggade partier. En artrik vegetation ger också mindre risk att någon enstaka konkurrenskraftig och 

stor växt, som vass eller kaveldun, tar över hela våtmarken och slår ut övrig vattenvegetation.  
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Våtmarksväxter etablerar sig alltid relativt snabbt av sig själva i en damm. Ofta kommer några 

enstaka arter som är snabbast att etablera sig och som dessutom som kan vara konkurrensstarka att 

dominera våtmarken. Genom exempelvis insådd eller plantering av olika lämpliga arter kan man öka 

mångfalden i dammen betydligt och samtidigt försvåra för de konkurrensstarka arterna att både 

etablera sig och ta över. Man kan exempelvis fröså växter i kombination med kokosväv som 

förhindrar erosion. Frön kan antingen samlas in från naturen men betydligt enklare är att köpa frön 

tillsammans med kokosväv. Det går även att plantera köpta förkultiverade pluggplantor eller att 

flytta uppgrävda plantor från andra våtmarker. Frön och plantor bör vara av arter som förekommer 

naturligt i våtmarker inom regionen och helst av regionalt ursprung. 

Slåtter och visst slitage längs stränder ger också en artrikare, mer varierad och mosaikartad 

vegetation. Vågrörelser, naturliga vattenståndsfluktuationer med högt vattenstånd på vår och höst, 

lågt vattenstånd på sommaren och lågt vattenstånd på vintern tillsammans med isläggning ger 

störningar som också upprätthåller en artrikare mer varierad vegetation. 

Klart vatten ger betydligt bättre förutsättningar för att en rik undervattensvegetation ska kunna 

utvecklas. Undervattensvegetationen har i sin tur förmåga att filtrera partiklar vilket ger klarare 

vatten (återkopplingsmekanismer, se fig. 35). 

Vattenvegetationen är viktig för dammarnas renande funktion på många sätt. Sedimentation, 

filtrering och bakteriella processer som renar vattnet gynnas av vegetationen. Vid en igenväxning av 

dammen från kanterna kommer dammen dock mer och mer att fungera som ett dike där vattnet får 

en snabbare genomströmning i mittfåran. Detta innebär att våtmarken ”kortsluts”, omsättningstiden 

blir snabbare och reningen försämras. Även en tät ensartad undervattensvegetation kan ha liknande 

effekt eftersom vattenströmningen tvingas upp mot ytan och omsättningstiden i våtmarken minskar. 

Bäst renande förmåga har en tät vassvegetation över hela våtmarken där vattnets tvingas sila genom 

vassen. Detta är dock varken särskilt estetiskt tilltalande eller särskilt bra för den biologiska 

mångfalden i dammen. Våtmarker med en artrik och varierad vegetation där vattnet tvingas sila 

genom själva vegetationen är den typ som kan tillgodose hög biologisk mångfald, god rening och 

vackert intryck. I dammar där reningen är prioriterad och där det estetiska intrycket inte väger så 

tungt kan dock dammar eller våtmarker helt övervuxna med vass vara en fördel. 

 

Figur 22. Exempel på damm med igenväxning och kanalisering som kortsluter dammen 

respektive damm med utbredd vattenvegetationen där genomströmningen sprids mer. 
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Exempel på lämpliga våtmarksväxter 

Arter som ofta växer i artrika våtmarker med stor variation i vegetationen 

Undervattensväxter 

Löktåg, gropnate, gräsnate, klolånke, slinke 

Flytbladsväxter: Gäddnate, vattenpilört, igelknopp 

Övervattensväxter: Säv, knappsäv, blåsstarr, mannagräs, stor igelknopp, igelknopp, svalting, pilblad, 

bunkestarr 

Strandväxter, kärrväxter (lämpar sig även i översilningsytor): Fackelblomster, kabbleka, ältranunkel, 

kråkklöver, rosendunört, videört, äkta förgätmigej, frossört, åkermynta, strandklo, brunskära, 

svärdslilja, hundstarr, ryltåg, krypven, kärrkavle, kärrgröe, sengröe 

Arter som är mycket konkurrensstarka när de väl får fäste och som slår ut annan vegetation 

Vattenpest, kaveldun, vass, jättegröe, rörflen, jättebalsamin 

Invasiva arter som är ett allvarligt hot mot ekosystem i sjöar och våtmarker (bör alltid tas bort) 

Sjögull 

Observera att det är stor risk för spridning vid felaktiga åtgärder! Innan åtgärder vidtas skall alltid 

kommunekolog kontaktas. 

Arter som när de växer heltäckande i en våtmark ger god renande förmåga 

Vass och eventuellt även kaveldun samt jättegröe. 

I den virituella floran kan man läsa om växterna. http://linnaeus.nrm.se/flora/ 

Rekommendation 

 För att få en mer varierad och artrik vegetation bör lämpliga arter sås eller planteras in. (Se 

lämpliga arter ovan.) Frön och plantor bör vara av arter som förekommer naturligt i 

våtmarker inom regionen och helst av regionalt ursprung. Kokosmattor med frön har visat sig 

fungera bra. 

 Slåtter av våtmarksvegetation och bortförsel av det slagna materialet bör ske för att behålla 

artrikedom och variation samtidigt som näringstillgången minskar. 

 Flikighet, bottenmaterial, vattendjup, strandlutning och vattenfluktuationer som nämns 

under C, D E och F kan också användas för att öka vattenvegetationens variation. 

 

  
Referenser: 4, 5, 9, 10, 24, 27, 30, 39, 44, 47, 49, 50, 51, 55 

http://linnaeus.nrm.se/flora/
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Exempel på vattenväxter fotograferade i dagvattendammarna i Falkenberg och Varberg 

   
Figur 23 och 24. Klolånke som växer under vattenytan (Det ljusgröna i förgrunden). Vattenbläddra är en 

köttätande undervattensväxt vars vackra blommor sticker upp över vattenytan. 

   
Figur 25 och 26. Gräsnate med både undervattensblad och flytblad. Gäddnate är den allra vanligaste 

flytbladsväxten i dammarna. 

 
Figur 27. Vattenpilört kan både växa som flytbladsväxt och helt på land i strandkanterna. 
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Figur 28 och 29. Igelknopp har både långsträckta flytblad och övervattensblad som sticker upp ovan vattenytan. 

   
Figur 30 och 31. Kaveldun är en av de allra vanligaste övervattensväxterna som lätt tar överhand i dammen. 

Stor igelknopp är också en ganska vanlig övervattensväxt. 

   
Figur 32 och 33. Svalting är en präktig övervattensväxt som även kan ha undervattensblad och flytblad. 
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Figur 34 och 35. Fackelblomster och rosendunört är vackra örter som ofta står i strandkanten. 

   
Figur 36 och 37. Äkta förgätmigej och frossört är också vanliga i strandkanten.  

   
Figur 38 och 39. Ytterligare vanliga växter i strandkanten är strandklo och videört.  
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H. Fisk och kräftor 

Populationer av fisk brukar vara mycket negativt för förekomsten av småkryp och amfibier. Olika 

arter påverkar dock på olika sätt och i olika omfattning. Karpfiskar minskar mängden djurplankton 

och bottenfauna kraftigt. Detta ger stora effekter i ekossystemet. Minskande mängd zooplankton 

ökar mängden växtplantkon vilket kan leda till algblomning och grumligt vatten. Många karpfiskar 

letar dessutom föda i botten och bökar upp sediment och näringsämnen som ytterligare ökar 

vattnets grumlighet. Grumligheten försämrar förutsättningen för undervattensväxter vilket ger 

ytterligare konkurrensfördel för växtplankton samtidigt som den sedimentfälla som 

undervattensvegetationen utgör minskar. Minskande bottenfauna med djur som betar påväxtalger 

gör också att mängden påväxtalger ökar, vilket ytterligare konkurrerar med vattenvegetationen. 

Rovfisk som gädda har inte samma effekt, utan kan istället minska mängden karpfisk. Vid ökad 

grumlighet och minskad vattenvegetation kommer rovfisk som gädda dock att missgynnas och 

vattenmiljön fastnar i ett grumligt och vegetationsfattigt läge. Småspigg är en art som är så pass liten 

att den inte bedöms påverka faunan av småkryp och groddjur nämnvärt. Storspigg har däremot 

större påverkan. 

Även kräftor påverkar ekosystemet tydligt genom att de äter vattenvegetation. Dessutom äter de 

amfibieägg. 

Rekommendation 

 Varken fisk eller kräftor bör sättas ut i dammarna.  

 Det är lämpligt att göra dammen tömningsbar så att populationer av inkomna fiskar eller 

kräftor kan avlägsnas.  

 Om dammar som inte kan tömmas har fått populationer av karpfiskar kan gäddor sättas ut 

för att minska effekten av karpfiskarna. 

 

 

I. Solexponering och vindexponering 

En stor del av våtmarksarterna är anpassade till varma solexponerade förhållanden. Värmen leder 

exempelvis till snabbare utveckling av grod- och salamanderyngel vilket ökar deras chans till 

överlevnad. Solexponering är också förutsättningen för att en rik våtmarksvegetations ska kunna 

utvecklas. Våtmarksvegetation ger i sin tur förutsättning för en lång rad småkryp i vattnet. 

Solexponerade småvatten tenderar att ha en artrikare fauna av vattenlevande småkryp bl a när det 

gäller trollsländor och dykare. Stickmyggor förekommer främst i beskuggade grunda tillfälliga 

vattensamlingar. Rovdjur som dykare och trollsländor äter stickmyggor och är viktiga för att begränsa 

förekomsten av stickmyggor. 

Den norra och nordöstra sydvända sluttningarna ner mot dammen ger särskilt god solinstrålning och 

gynnsamt mikroklimat för växelvarma djur som amfibier och insekter. För solinstrålningen är det 

också särskilt viktigt att sydsidan och sydvästsidan av dammen inte är helt bevuxna av skuggande 

träd och höga buskar. Träd och buskar som står norr om dammen skuggar däremot inte dammen 

utan kan istället bidra med vindskydd som skapar varmt mikroklimat samt gömställen. Vissa buskar 

Referenser: 1, 9, 10, 12, 15, 24, 27, 34, 35, 38, 48, 54 
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vars grenar hänger ut i vattenytan kan också vara viktiga eftersom de skapar värdefulla gömställen 

för amfibier och för fåglar som rörhöns. 

Förutom att stränder som är helt bevuxna med buskar och träd beskuggar dammarna leder detta till 

att vinden inte kan röra om i vattenytan samtidigt. Detta kan leda till syrebrist, skynda på 

igenväxningen och leder ofta till att täta lager med andmat lägger sig på ytan som beskuggar 

vattenmiljön ytterligare. Dessutom kan större mängder löv tillföras som lägger sig på bottnen och 

försvårar för vattenvegetationen att utvecklas. Nedbrytningen av löven förbrukar syre och höjer 

näringsnivåerna i vattnet. 

Rekommendation 

 Ta fram en skötselplan för dammen med dess närmaste omgivningar. 

 Ta bort buskar och träd som beskuggar dammen främst i söder och sydväst.  

 Buskar och träd på norrsidan kan dock stå kvar eftersom de bidrar med skydd och lä. Även en 

del låga buskar kan stå kvar på sydsidan eftersom de skapar variation.  

 Sydvända sluttningar ner mot dammen bör hållas öppna och solexponerade eftersom de 

erbjuder varmt och gynnsamt mikroklimat.  

 

 

J. Vattenståndsvariationer och tömningsbarhet 

Naturliga vattenståndsvariationer är viktiga för ekosystemen. Höga vattenstånd brukar inträffa vår 

och höst medan låga vattenstånd brukar inträffa under sommar och vinter. På grunda 

översvämmande områden på våren värms vattnet upp tidigt och den biologiska produktionen sätter 

igång. Grodor lägger ofta ägg på dessa platser. Torrläggning under sommaren innebär ofta att 

frögroning av olika våtmarksväxter kan ta fart på ytor med blottad jord. Omväxlande översvämningar 

och torrläggningar under året ger störningar som skapar en mer varierad vegetation. Vass som gror 

tål inte översvämning under det första året vilket innebär att översvämningar är viktiga för att 

förhindra frögroning av denna konkurrensstarka växt. Torrläggning och isläggning under vintern 

innebär ytterligare störningar som kan skapa förnyelse av vegetationen. 

Återkommande snabba växlingar i vattenståndet är mer onaturligt och kan skapa problem. Amfibier 

som lägger ägg kan exempelvis plötsligt få alla sina ägg torrlagda vid plötsliga förändringar. Detta 

gäller säkert många andra arter av djur som lever och lägger sina ägg i vattnet. Eftersom 

dagvattendammarnas huvudfunktion är att ta emot höga flöden och jämna ut flöden är det dock 

svårt att undvika snabba flödesväxlingar. 

Det är fördel om dammen är konstruerad så att man har möjlighet reglera vattennivån och att 

tömma dammen på vatten. Detta underlättar rensning av vegetation och sediment i dammen som 

oftast behövs efter en tid. Tömning av dammen kan också vara bra för att komma tillrätta med 

eventuella problem med fiskpopulationer. 

Rekommendation 

 Om möjligt bör anläggningen av dammarna göras så att de är tömningsbara.  

 Om möjligt bör vattenståndsväxlingar undvikas under april-juni på då amfibier leker och 

våtmarksfåglar häckar. 

Referenser: 6, 45 

Referenser: 19, 24 
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K. Tillförande vatten 

Kvaliteten på det tillförande vattnet till dammen är viktigt för ekosystemet i dammen. Höga 

näringshalter leder till övergödning med starkt grumligt vatten och sjok med trådalger som flyter på 

ytan samt snabbare igenväxning av kaveldun mm. 

Inkommande vatten med finkornigt sediment orsakar också grumligt vatten som försämrar 

förutsättningarna för undervattensvegetation och en artrik fauna.  

I dammar i naturen kan man påträffa så pass höga halter av bekämpningsmedel att det har skadliga 

effekter på djur som lever i dammen. Dagvatten kan dessutom innehålla ett stort antal andra giftiga 

ämnen som sköljs med från industriområden, parkeringar och vägar. Det är därför viktigt att minska 

användning av bekämpningsmedel och att förhindra att andra giftiga ämnen spolas ut med 

dagvattnet. 

Ett effektivt sätt att minska mängden föroreningar, främst vad gäller partiklar, är att först låta vattnet 

passera genom en sedimentationsdamm och att låta vattnet filtrera genom våtmarksvegetation 

innan vattnet kommer ut i dammen. Ett sandfång genom att inledande vatten passerar genom en 

brunn kan också vara effektivt. Sedimentationsdamm eller sandfång kan sedan rensas vilket är 

enklare än att rensa i själva dammen. 

Sandfång i form av brunn kan även göras vid utloppet för att minska uttransporten av sediment vid 

höga flöden. 

Att återskapa öppna diken med tillförande vatten skapar fler värdefulla miljöer samtidigt som 

biologisk rening kan ske i diket. Genom att skapa tvåstegsdiken efterliknar man naturliga vattendrag. 

Vid normala flöden rinner vattnet i huvudfåran. Vi höga flöden breder vattnet ut si på det 

vegetationstäckta svämplanet. Detta gör att dikena kan ta emot plötsliga höga flöden samtidigt som 

risken för erosion minskar och den vattenrenande förmågan ökar. Dessutom kräver de mindre 

underhåll samt ger mer utrymme för gröna korridorer och biologisk mångfald. Metoden har börjat 

introduseras inom jordbruksområden. 

Rekommendation 

 Sedimentationsdamm eller sandfång bör finnas innan dagvattendammen eller som en del av 

själva dagvattendammen. 

 Inspektionsbrunnar med oljeavskiljare bör finnas för att kunna upptäcka och spåra 

föroreningskällor. 

 Vid problem med övergödning bör man kontrollera så att inga felkopplingar av 

avloppsledningar gjorts. 

 Då öppna diken skaps är det lämpligt att anlägga tvåstegsdiken.  

 

 
Referenser: 6, 26, 27, 40, 56, 57 
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Figur 40. Exempel på reglerbart utlopp som möjliggör tömning av dammen tillsammans med sandfång. 

 
Figur 41. Tvåstegsdike. De båda terrasserna vid sidan om huvudfåran bör 

vara 2-4 gånger bredden av huvudfåran. 

 

L. Skötsel 

För att behålla en fungerande och tilltalande våtmark krävs skötsel. Igenväxning leder till att ett fåtal 

konkurrenskraftiga växtarter tar över och slår ut konkurrenssvagare växtarter. Detta leder på sikt till 

att artantalet av växter minskar. Minskat artantal hos växterna tillsammans med beskuggning och 

kallare mikroklimat gör att mängden småkryp och amfibier också minskar i våtmarken. 

Uppväxande buskar och träd längs åtminstone syd- och sydvästsidan behöver röjas med några års 

mellanrum. För bästa effekt, då den mesta näringen är ovan mark, bör träd och buskar slås under 

växtsäsongen lämpligast under juli-augusti. 

För att behålla delvis öppna och artrika slänter och strandmiljöer behöver årlig slåtter ske. Det 

avslagna materialet bör samlas ihop och föras bort för att minska näringstillgång både i slänter och i 

dammen. I blomrika ytor bör slåttern ske sent under senare delen av augusti eller början av 

september så att större delen av blommorna hunnit blomma över.  

Med uppskattningsvis 5-10 års mellanrum behövs i många av dammarna rensning av 

vattenvegetation och sediment för att de inte ska växa igen. Om dammen är tömningsbar underlättar 

detta rensningen avsevärt. 

Nivåregleringar i störningssyfte för att begränsa vegetation kan med fördel göras. Under april till juni 

bör dock inga större nivåvariationer ske på grund av amfibiernas äggläggning och fåglarnas häckning. 

För att underlätta skötseln bör en skötselplan tas fram för dammen inklusive den närmaste 

omgivningen. Här kan man enkelt se vilken skötsel som ska göra, var den ska ske, tidpunkt och hur 

ofta den ska göras. Detta ger bättre resultat, underlättar uppföljning och gör det möjligt att 

kostnadsberäkna skötseln. 
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Rekommendation 

 Dammarna bör ha en skötselplan där man bestämmer vilka ytor som ska röjas på buskar och 

vilka ytor som ska slås samt med vilket intervall detta ska göras.  

 Man bör från början planera anläggningen av dammen så att skötseln underlättas. 

 Uppväxande buskar och träd längs åtminstone syd- och sydvästsidan behöver röjas med 

några års mellanrum, lämpligast under juli-augusti. 

 Årlig slåtter av slänter vid dammen och strandvegetation bör ske under senare delen av 

augusti eller början av september. Det avslagna materialet bör samlas ihop och föras bort. 

 

 

M. Omgivning 

Omgivningens utseende har en mycket stor betydelse för faunan i dammarna. Många arter utnyttjar 

både land och vattenmiljöer under olika delar av sin livscykel. Grodor, paddor och salamandrar 

behöver dammen för sin lek och yngelutveckling men en stor del av övriga året lever de på land. De 

behöver då skydd i buskage, lövdungar och diken samt övervintringsplatser i grenhögar, bland 

stockar och i stenrösen. Även många arter av dykare som lever i dammen övervintrar på land under 

grenhögar, stockar och stenrösen. Blomrika och insektsrika ängsmarker är jaktmarker för 

trollsländor. Blomflugor som kläcks från våtmarker söker föda i ängens blommor. Även blommande 

träd och buskar är mycket viktiga för insekter. Sälg är ett särskilt viktigt trädslag eftersom det 

blommar tidigt och som ofta växer vid fuktig mark. 

 
Figur 42. Omgivningarnas betydelse för exempelvis amfibier (A) och vadare (B). 

Solexponerade sandmarker vid stränder är boplats för en mängd grävande insekter och ökar 

insektsrikedomen. Det varma mikroklimater vid sandmarker och ängsmarker som dessutom 

innehåller vindskyddande buskage gynnar amfibier, sländor och övrigt insektsliv som exempelvis 

vildbin, vilka bidrar med mycket viktiga ekosystemtjänster. Genom att det finns mosaiklandskap runt 

dammarna med blomrika ängsmarker, blommande buskar och träd, stockar, gamla träd, stenmurar, 

dungar mm skapar man ett mycket tilltalande landskap samtidigt som det finns förutsättningar för en 

hög biologisk mångfald både i dammarna och på land. 

Referenser: 6, 14, 24, 27, 47 
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För att kunna skapa blomrika och insektsrika marker gäller det att marken är näringsfattig. Det 

innebär att matjord samt gödsel inte får tillföras områden vid anläggning. Man bör istället bevara 

sandig näringsfattig mark. Förutom att artrikedomen ökar kraftigt kräver dessa marker ingen eller 

liten skötsel, i stort sett endast slåtter vid ett tillfälle sent på säsongen. Om marken är riktigt mager 

behövs inte ens det. 

Vegetation som växer sig hög bör också årligen slås sent efter blomning (oftast slutet av augusti till 

början av september). Det slagna materialet behöver samlas ihop och föras bort för att minska 

näringstillgången och för att örter inte ska kvävas. Ett mycket bra alternativ till slåtter är vårbränning 

före den 15 april. 

Rekommendation 

 Skapa ena varierad omgivning runt dammarna med öppna ytor, buskage, träd och dungar. 

 Vid anläggning bör inte matjord läggas på den sandiga och magra mark som omger 

dammarna. Detta ger förutsättningar för blomrikedom och insektsrikedom. 

 Sträva efter att det ska finnas en mångfald av blommande träd och buskar, helst av inhemskt 

ursprung. Viktiga buskar och träd är sälg, vide, hagtorn, rönn, oxel, lönn, lind, hägg, fläder, 

hallon och björnbär. 

 Spara grova träd, högstubbar, stockar, grenhögar, stenrösen och stenmurar. Saknas detta 

bör stockar, grenhögar eller stenrösen tillföras. 

 Blomrika ytor bör inte slås under sommaren utan få stå kvar och blomma som ängar. Sen 

slåtter i slutet av augusti eller i början av september med bortförsel av det slagna materialet 

bör i stället ske. Ett alternativ är vårbränning för den 15 april. 

 

N. Gröna korridorer 

För att djur ska kunna sprida sig mellan dammarna är det viktigt att det finns gröna korridorer mellan 

dammarna. Dessa bör inte bara innehålla kortklippta gräsytor utan även uppvuxen vegetation av 

örter och gräs samt buskage. Större trafikerade vägar kan för många arter fungera som barriärer. 

Grodtunnlar kan anläggas under vägar för att grodor ska kunna passera utan att riskera att bli 

överkörda. Parker, grönområden, villaträdgårdar, bäckmiljöer, cykelvägar och vägkanter kan ingå i 

nätverk av viktiga gröna korridorer. 

Rekommendation 

 Anläggningen av dammen bör göras så att spridningen för våtmarksfaunan som rör sig på 

land underlättas. 

 

Uppföljning 

Uppföljning av den biologiska mångfalden och ekosystemets funktion kan göras relativt enkelt. 

Genom att titta på vegetationens utseende, sammansättning och artantal tillsammans med 

vattenkvalitet och ovan nämnda utformningskriterier kan man snabbt få en bild av våtmarkens 

ekologiska funktion och artrikedomen. Förekomsten av indikatorarter ger dessutom en bild av 

förutsättningen för artrikedom och ovanligare arter. Sådana indikatorarter kan vara större och 

mindre vattensalamander, tofsmygglarver (Chaoboridae) samt flera arter av trollsländor. 
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En metod för att snabbt bedöma och följa upp dammarnas funktion och biologiska mångfald har 

tagits fram vid inventeringar av dagvattendammar i Falkenberg och Varberg. Metoden finns 

beskriven i rapporterna från inventeringarna (Nolbrant, 2005, 2009 och 2010). Metoden bygger på 

erfarenheter från noggrannare artinventeringar av ett större antal våtmarker, märgelgravar och 

dagvattendammar i Västsverige, Skåne och kring Kalmar (Nolbrant, 1999, 2000, 2003 och 2004). I 

korthet går metoden ut på att räkna ihop poäng utifrån flera miljöfaktorer, våtmarksvegetationens 

utseende och förekomst av vissa indikatorarter. Dessutom tas några håvdrag där 

evertebratsamhällets art- och individrikedom poängsätts. Slutligen jämförs de båda poängsummorna 

i ett diagram som visar var dammen hamnar jämfört med andra dammar. Från diagrammet görs en 

bedömning av dammarnas förutsättningar för våtmarksarter.  

Klass 1. Mycket bra förutsättningar för våtmarksarter 

Klass 2. Bra förutsättningar 

Klass 3. Ganska bra förutsättningar 

Klass 4. Mindre bra förutsättningar 

Jordbruksverket har nyligen tagit fram en metod för att bedöma den biologiska mångfalden (Hassel, 

2010). Resultatet redovisas här istället i spindeldiagram med avseende på vegetation, fåglar, 

groddjur, evertebrater samt fisk och kräftor. Man kan även föra in potential i diagrammet. 

En sammaställning av samband mellan miljöfaktorer och evertebratsamhällets utseende har gjorts 

från tidigare nämnda inventeringar (Nolbrant, 2004b). Tofsmygglarver, mindre vattensalamander och 

artrik våtmarksvegetation pekas här ut som bra indikatorer för hög sannolikhet att påträffa andra 

sällsyntare och rödlistade våtmarksarter. I några rapporter och artiklar har vissa arter av trollsländor 

pekats ut som indikatorer på hög biologisk mångfald i sjöar och våtmarker. Olika arter kan dock 

fungera olika bra som indikatorer i olika delar av landet. Citronfläckad kärrtrollslända, röd flickslända, 

tidig mosaikslända och gulfläckad glanstrollslända är arter som är förslagna som indikatorer i två 

undersökningar. Dessutom föreslås även sjöflickslända samt månflickslända som starka indikatorer i 

en undersökning från Mellansverige. 

  
Referenser: 11, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42 
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Exempel på dammar 

 

 
Figur 43. Damm med lågvuxen jämnt utbredd övervattensvegetation som främst består av igelknopp men även 

av knappsäv och blåsäv. Som undervattensväxt förekommer gropnate. Notera reningseffekten av det grumliga 

vattnet som rinner ut i dammen. 

 
Figur 44. Exempel på konstruktion för att förlänga uppehållstiden i damm där inlopp och utlopp ligger nära 

varandra. 
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Figur 45 och 46. Exempel på varierad våtmarksvegetation med svalting, igelknopp, äkta förgätmigej, gäddnate 

samt kaveldun som inte ännu brett ut sig alltför mycket. 

 

 
Figur 47. Exempel på varierad strandvegetation med fackelblomster, gul svärdslilja, knapptåg och bunkestarr. 
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Figur 48 och 49. Dammar med omväxlande vattenvegetation. Till vänster ser igelknopp och stor igelknopp, 

blommande vattenbläddra, kabbleka, bunkestarr, äkta förgätmigej, fackelblomster och kaveldun. Rörhöna ses 

också till vänster i bilden. På den högra bilden ses damm vars yta är bevuxen av svalting och gäddnate. 

 

  
Figur 50 och 51. Exempel på varierad låg strandvegetation med bland annat kråkklöver. Varierade stränder 

omväxlande med stenblock. 
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Figur 52. Damm med utskjutande grundområden som styr strömningen för längre upphållstid. På de grunda 

utstickande tungorna växer bland annat knappsäv, stor igelknopp, fackelblomster, svalting och kaveldun. På de 

djupa delarna växer gäddnate och som undervattensväxt slinke. 

 
Figur 53. Grunda vegetationsrika områden är viktiga i större dammar, särskilt om det förekommer fisk i 

dammen. 
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Figur 54. Sedimentationsdamm vid inloppet till den större dammen. 

 
Figur 55. En liten sedimentationsdamm har skapats vid inloppet i dammen med hjälp av sten.  
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Figur 56. Damm med tillfällig vattensamling.  

  
Figur 57 och 58. Vatten kan ledas i diken eller översilningsområden innan det når dagvattendammen. 
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Figur 59. Magra sandiga slänter ger förutsättningar för en blomrik och artrik flora tillsammans med ett rikt 

insektliv. I sanden kan exempelvis många arter av vildbin bygga bo. 

 
Figur 60 och 61. Magra slänter vid dammarna som slås sent på säsongen får en blomrik flora som är värdefull 

för en mängd insekter. På bilden ses monke där exempelvis sommarsandbiet (Andrena nigriceps) kan ses. 
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Figur 62. Sandiga magra omgivningar som slås sent blir blomrika och värdefulla. Buskar och lövdungar ger 

också skydd för många av dammens djur. Vid sandiga stigar bygger olika arter av vildbin bon. 

Några vanliga problem 

Alger 

Ett vanligt problem som uppstår i dammar är sjok med trådalger på botten och på ytan av dammen. 

Det kan också uppstå starkt grumligt vatten som orsakas av mikroskopiska alger som svävar i vattnet. 

I värsta fall kan dammen drabbas av blågrönalger som kan vara giftiga. Trådalger och mikroskopiska 

alger tar upp näringsämnen i vattnet och är grunden i vattenekosystemen och fyller därför en viktig 

funktion. När stora mängder alger dör och faller mot botten bryts de ner och förbrukar därmed syre 

vilket leder till syrebrist i bottnarna. Detta sker dock även när annan vattenvegetation dör och faller 

mot botten.  

Tjocka mattor av flytande algsjok eller starkt grumligt vatten upplevs inte som tilltalande. Det kan 

också försvåra för en varierad vattenvegetation att utvecklas. Algerna konkurrerar med 

vattenväxterna genom att de täcker vattenväxterna, flyter på ytan eller grumlar vattnet så att 

soljuset inte når vattenväxterna och därmed dör. Starkt grumligt vatten eller förekomst av 

blågrönalger bör ses som att vattenmiljön är i obalans och man bör vidta åtgärder. 

Huvudorsaker till kraftig tillväxt kan vara flera och en kombination av orsaker. 

 Hög halt av näringsämnen framförallt av fosfor i tillförande vatten. Vid starkt grumligt vatten 

eller då blågrönalger förekommer är detta en mycket trolig orsak. 

 Näringsrika jordar som omger dammen eller i botten av dammen. 
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 Dåligt utvecklad vatten- och kärrvegetation som konkurrerar om näring och ljus. Detta är ofta 

en orsak då det förekommer sjok av trådalger. 

 Tät fiskpopulation av karpfisk som äter djurplankton och som bökar i botten. Vid starkt 

grumligt vatten är detta ofta en orsak. 

 Liten vattenvolym och stillastående vatten. 

Åtgärder 

 Kontrollera näringsnivåer i tillförande vatten och åtgärda eventuella problem.  

 Vid anläggning av dammen läggs ingen matjord i slänter eller i anslutning till dammen. 

 Ingen utplantering av fisk bör ske. Om population av karpfisk (ruda, mört, karp) finns bör 

dammen tömmas om möjlighet finns. I annat fall kan man sätta ut gädda om sådana inte 

finns i dammen tidigare. 

 Insådd eller plantering av lämpliga våtmarksväxter. 

 Strandvegetation slås och samlas ihop på hösten för att föra bort näring. 

 Viss beskuggning, som vandrande skuggor, sänker vattentemperaturen och ljustillgången 

vilket kan minska algförekomsten.  

 Öka vattenomsättningen av ytvattnet så att den understiger ett dygn. 

 
Figur 63. Flytande sjok av trådalger är vanliga i dammar med dåligt utvecklad våtmarksvegetation. 
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Figur 64. Algblomning med starkt grumligt vatten samt avsaknad av vattenvegetation är vanligt i dammar med 

gott om karpfisk. 

 
Figur 65. Blågrönalger och brunfärgat vatten är tecken på kraftigt förhöjda näringsnivåer vilket troligen beror 

på förorening i det tillförande vattnet. 
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Igenväxning 

Vissa dammar kan på kort tid helt växa igen av kaveldun eller vass medan andra kan vara öppna 

betydligt längre. Dammens renande funktion kan vara god men det estetiska värdet minskar samt 

även mångfalden av arter kan minska i dammen. Orsaker och åtgärder är till stor del samma som för 

algproblem. En viktig orsak till att dammar växer igen är att exempelvis kaveldun lyckats frösprida sig 

vid anläggningen och därför snabbt dominerar och slår ut övrig vattenvegetation. Detta i 

kombination med att dammen är grund gör att hela dammen på kort tid blir övervuxen. Genom 

insådd eller plantering av andra växtarter vid anläggningen kan man skapa en mer varierad 

vattenvegetation och fördröja igenväxningen. 

 
Figur 66. Damm som helt har vuxit igen med kaveldun. Den sterila gräsmattan ger dessutom dåliga 

förutsättningar för dammens djur. 

Konflikter 

Även om dagvattendammarnas huvudfunktion är att jämna ut vattenflödena har de flera andra 

värdefulla funktioner. Funktionerna kan delvis stå i konflikt till varandra och det är bra om man från 

början bestämmer vilka funktioner som är viktigast. Genom att konstruera varierade dammar där 

vattnet styrs över både djupa och grunda vegetationsrika områden kan man skapa dammar som 

fyller många funktioner. 

Utjämning av flöden 

Detta innebär vattenståndsvariationer som ibland kan vara snabba och höga. Detta är negativt för 

vattenlevande djur, särskilt för amfibier och våtmarksfåglar under april-juni.  

Rening av vatten 

Bäst rening ger tät vassvegetation som växer jämnt över hela våtmarken. Detta upplevs inte som 

estetiks tilltalande och den biologiska mångfalden blir lägre.  

Estetiska värden 

Många tycker att dammar med stora öppna vattenspeglar utan vattenväxter är vackrast. Detta kan 

dock innebära både sämre förutsättningar för rening och förutsättningar för biologisk mångfald. 

Biologisk mångfald 

Dammar med riklig och utbredd men omväxlande våtmarksvegetation brukar ge bäst förutsättning 

för hög biologisk mångfald. Dessutom är det värdefullt med långgrunda och flikiga strandlinjer. 

Dammar med väl utbredd våtmarksvegetation kan ibland upplevas som igenvuxna och inte lika 

vackra. Flikighet kan ge ”döda zoner” för vattenomsättning och rening av vattnet.  
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