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Förord 
I samband med att projekteringen av Kalmar Dämme, med primärt syfte att reducera kväve 
från Kalmar flygplats, tog form, inbjöds Högskolan i Kalmar att bedriva undervisning och 
forskning i detta stora och mångfacetterade vattensystem. Två finansiärer står till lika delar 
bakom byggandet av Kalmar Dämme; Luftfartsverket och Kalmar kommun. Våra kontakter 
med dessa två myndigheter utvecklades till ett omfattande samarbete, som även omfattade 
forskning (se avsnitt 1.4 i denna rapport). De har sedan förblivit viktiga partners för och 
intressenter i vår kemiska och biologiska forskning i Kalmar Dämme. Tack för detta! 

Syftet med det egentliga Ureaprojektet var att få ökad kunskap om reglerande faktorer för 
våtmarkers kvävereduktion, i detta fall i synnerhet omvandling från urea till nitrat. Därmed 
avsågs dylika våtmarker bättre kunna optimeras i detta syfte. Finansiering har skett lika och 
till största delen av dels Luftfartsverket (centralt), dels KK-stiftelsen. Dessutom har mindre, 
men viktiga resurser, erhållits från Vatten och Samhällsteknik, Hydro Chemicals och 
Kalmar kommun. Den forskningsverksamheten, kallad ”Ureaomvandling och dess betydelse 
för kvävereduktion i en våtmark; fallet Kalmar Dämme”, slutrapporteras i Thorén (2003). 

Kommunens intressen har varit flera (se avsnitt 1.3. – 1.4.) dels områdets blivande värde för 
rekreation och turism, dels ville man tidigt få information om områdets biologiska kvaliteter. 
Anledningarna var främst två; dels dokumentation med anledning av områdets 
rekreationsvärden, dels att inför byggnation av andra våtmarker kunna bättre ana vilka 
biologiska värden dessa kan få. Det handlar främst om våtmarker/dammar för behandling av 
dagvatten innan sådant rinner ut i havet, t.ex. i Krafslösa- och Skälbyviken. 

Föreliggande rapport beställdes därför redan 1998, och arbetet är huvudsakligen finansierat 
av Kalmar Vatten och Renhållning (gm Lennart Lindvall), men även av Kalmar kommuns 
Gata och Park (gm Bengt Skoog) och Luftfartsverket i Kalmar (gm Clas-Göran Kungberg). 
Även viss tid finansierad från Luftfartsverket centralt (ansvarig där Reidar Grundström) har 
använts till denna biologiska rapport. Tack alla ni! Primärdata är från 1997-98, viss 
bearbetning gjordes då, men slutlig sammanställning gjordes först under hösten 2001-2002. 

Avsnittet 3.1., om vegetationens utbredning 1997 och 1998 (denna del innehåller 
primärdata/publicering) har utförts, bearbetats och skrivits av Ann-Karin Thorén. Avsnittet 
om bottenfauna (3.2.) har huvudsakligen utförts och bearbetats av Anders Boström, samt 
skrivits för vetenskaplig publicering och föreliggande mer lättillgängliga sammanfattning av 
Jan Herrmann. Avsnittet om fisk (3.3.) har utförts, bearbetats och skrivits av Sven af 
Ekenstam i form av ett examensarbete. Avsnittet om fåglar (3.4.) har utförts, bearbetats och 
skrivits av Fredrik Ahlström i form av ett examensarbete, tyvärr ännu ej publicerat. 
Bearbetning av de arbetena om fisk och fågel har för denna rapport gjorts av Jan Herrmann. 
Tack Anders, Sven och Fredrik för era insatser, och att materialet kan användas för denna 
rapport. Tack även Jan Ottosson och Lars G Pettersson för tillgång till era 
fågelobservationer under 1997-2000, samt till Maria Thuresson för bearbetning av 
underlagsmaterial om bottenfauna och fåglar. Kapitlen 1, 2 och 4 är helt skrivna av Jan 
Herrmann, samt har kommenterats av Ann-Karin Thorén och Reidar Grundström. 

Föreliggande rapportering berör nästan enbart data från åren 1997 och 1998, i några fall 
redovisas dock senare data för att förtydliga bilden. Avsikten är att kanske under 2004 kunna 
göra ytterligare rapportering (även vetenskapligt) av främst fågel- och bottenfaunadata från 
1999 och framåt. Möjligen kommer skörd av vegetation, samt eventuellt upprepad 
inventering av växter och fisk föranleda förnyad rapportering av dessa parametrar på 
biologisk mångfald.  

Kalmar i juni 2003 
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Sammanfattning 
Flertalet konstgjorda våtmarker har anlagts med primärt syfte att kunna reducera 
näringsämnen, främst kvävets läckage till havet. I många fall finns även avsikten att skapa 
fler miljöer för akvatiska växter och djur, d.v.s. att gynna den lokala biologiska mångfalden 
( ≈ antalet arter) i jordbruksbygderna, där oftast våtmarkerna starkt minskat de senaste två 
seklen. Anmärkningsvärt få uppföljningar genomförs, i synnerhet av de biologiska syftena. 
Goda skäl att gynna våtmarkers biologiska mångfald är dess betydelse för ekosystemets 
funktioner, att de är viktiga rekreationsområden och ansvaret för dessa ekosystems värden. 

Kalmar Dämme anlades primärt för reduktion av kväve från flygplatsen. Området var 
tidigare en havsvik som senaste decennierna använts som  tämligen näringsrik odlings- och 
betesmark. Det 2.8 km långa systemet av avlånga dammar (djup ≤1.5 m), inklusive två 
gamla vassområden, koloniserades snabbt av växter och djur. Här rapporteras studier av 
vattenväxter, bottenfauna, fisk och fåglar i Kalmar Dämme under i huvudsak 1997-98. 

Växtstudierna (19 provpunkter för- och sensommar, flest 1998; båt, rut-analys för 
täckningsgrad, täthet, utbredning och växtdjup) syftade till att urskilja vilka växtsamhällen 
som fanns i/vid vattnet, inte en komplett artlista (flertalet är landlevande). Dominerande 
övervattenväxt var vass, men även kaveldun och svalting. Flertalet införda arter hade i 
huvudsak försvunnit, troligen p.g.a. erosion. Den för kvävereduktionen (och bottenfaunan) 
troligen viktigare undervattenvegetationen dominerades redan 1998 av vattenpest 
(inplanterad), efterhand ännu mer. I mindre omfattning påträffades ax- och kransslinga, 
vattenbläddra och kransalger. Vattenpestens dominans är möjligen av fördel, då den ger stor 
ytförstoring för de kvävereducerande bakterierna. Enbart 1997 sågs stora mängder av 
fintrådiga grönalger, möjligen beroende på de relativt låga fosforhalterna. 

Bottenfaunastudierna (sju prover på vardera fem grunda lokaler var 6-9:e vecka under drygt 
ett år; Surber eller standardhåv 0.5 mm maskvidd) avsåg att följa kolonisationsförloppet på 
de från början ”bara” bottenytorna. Artantalet ökar med tiden, i juni 1998 var 
”ackumulerade” artantalet per lokal ca 40-50. Högst individantal noterades under 
försommaren, medan ”momentana” artantalen toppar sensommar/höst. Under första året 
(1997) dominerade fjädermygglarver och buksimmare. Bägge, men framför allt de senare, 
minskade nästföljande år. Då ökade istället en dagsländelarv och en snäcka, men även 
gråsuggor, samt vissa natt- och trollsländelarver. Den artrikaste gruppen var skalbaggar. 
Denna studie har fortsatt, om än med minskad intensitet. 

Fiskstudierna (ett examensarbete sommaren 1998, olika typer av nät under vardera 8-9 
nätter/tillfällen, samt försök med håv och elfiske) syftade till att klarlägga vilka arter, och i 
vilka proportioner, som fanns i systemet. Mört och björkna dominerade, i övrigt fångades 
gädda, abborre, sutare och sarv. De tre första lyckades bra med reproduktionen, många 0+ 
och 1+ fångades. Beståndet av fisk är typiskt för näringsrika vatten. 

Fågelstudierna (ett examensarbete våren-sommaren 1997 samt två fritidsornitologers alla 
observationer under flera år; inga systematiskt upplagda inventeringar) avsåg att söka 
fastställa vilka arter, främst de ”vattenanknutna”, som med hur många par häckade i 
området. Under 1997 var dessa antal ca 35 respektive 13, med svag ökning på senare år. 
Totala antalet observerade arter har de flesta år varit ca 150, varav många bara rastande eller 
överflygande. T.o.m. år 2001 har totalt sett 201 fågelarter noterats. Notabla häckande arter 
är/har varit smådopping, vigg, brun kärrhök, vattenrall, mindre strandpipare, skäggmes och 
pungmes. ”Intressanta” observationer är främst rördrom, snatterand, fiskgjuse och rosenfink. 
De biologiska resultaten utgör en viktig grund för övrig våtmarksinriktad FoU-verksamhet i 
Kalmar, liksom kommunens skötsel av Kalmar Dämme och andra rekreationsområden med 
våtmarker inklusive information om dylika områdens värden. Dessutom behövs bättre 
vetenskapliga kunskaper om kolonisationsförlopp av växter och djur i våtmarksområden. 
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1.  Inledning 
1.1.  Varför våtmarker 
Under senaste decenniet har det blivit populärt att anlägga våtmarker, inklusive olika former 
av dammar, samt kantzoner (Lönngren 1995, Herrmann & Thorén 1999, Tonderski m fl 
2002). Detta gäller såväl Sverige, i synnerhet i de södra landskapens kusttrakter, som i 
utlandet. Initiativtagare och huvudmän för dessa våtmarker är oftast kommuner, centrala 
myndigheter, vattendragsförbund eller företag, ibland även i privat regi, ofta då med någon 
myndighet eller organisation bakom. 

Syftet med nyanläggande eller restaurering av våtmarker är oftast 1) att minska vattnets 
innehåll av främst kväve, i viss mån fosfor) från jordbruksmarker; 2) för efterpolering (sista 
behandling) av avloppsvatten efter reningsverk; 3) att fastlägga tillförda metaller m fl gifter 
från dagvattensystem, eller 4) minskning av flödesvariationerna hos vägdagvatten 
(Herrmann & Thorén 1999). Vattenkvalitén förbättras, alltså till fördel för havet, det 
huvudsakliga syftet, men även de limniska systemen i sig.  

Samtidigt erhålls förbättrade förutsättningar för ökade biologiska värden i vattendrag, 
våtmarker, dammar och sjöar. Allt oftare byggs/ändras våtmarker med även, eller primärt, 
detta syfte. En mängd arter av växter och djur torde gynnas av anläggande av fler 
”småvatten”, speciellt i långt drivna jordbrukslandskap. I dessa miljöer har under senaste 
seklet förekomsten av dammar, våtmarker och öppna vattendrag kraftigt minskat(s); det 
mesta har dikats ut eller lagts ned i diken under marken (Hoffman m fl 1999). Förr erhölls 
bidrag för de omfattande utdikningar markerna drabbats av, nu erhålles bidrag för att 
återställa ett något vattenrikare landskap. 

”Konventionen om Biologisk mångfald”, ett resultat av miljökonferensen i Rio de Janeiro 
1992, har Sverige, i likhet med de flesta andra nationer i världen, signerat. Detta innebär ett 
ansvar att motverka förluster av arter och ekosystem i naturen. Detta ansvar har sedan 
delegerats ut till landets länsstyrelser och kommuner, vilka försöker uppfylla detta bl.a. 
genom att bygga våtmarker, i vidsträckt bemärkelse. Det därmed ökade bevarandet av såväl 
vanliga som mindre vanliga arter ger sannolikt även andra positiva funktionella värden för 
en våtmark (Herrmann 1999a, Herrmann & Thorén 1999). Följande bör särskilt framhävas, 
se även Fig. 1. Observera att en del av nedanstående ”argument” inte är helt säkerställda 
som generella sanningar, utan snarare rimliga hypoteser. 

• Växtbiomassa behövs för att i form av kol bidra till den kolkälla (=energi) 
bakterierna behöver för att utföra sin förväntade denitrifikationsprocess, alltså 
reduktion av vattenlöst kväve (mest nitrat) till kvävgas. 

• En varierad förekomst av växtformer (alternativt få former men talrika) ger en kraftig 
ytförstoring av ekosystemet, därmed mer s.k. biofilm (tunt överdrag av organismer 
och organiska ämnen) på bladen i vilka de aktuella bakterierna ingår (Thorén 1999). 

• Fler fragmenterare, främst gråsuggor och nattsländelarver, ger en god tillgång av 
finkornigt växtmaterial, som bidrar till bakteriernas energibehov enligt ovan.  

• Ett varierat samhälle av bottenlevande djur, fiskar och fåglar ger en större omrörning 
av bottnen och variation i mikroskala med avseende på två förhållanden: dels den 
växling mellan syreförekomst och syrebrist som behövs för att denitrifikationen skall 
”gå ända fram” och inte stanna vid lustgas, som är en kraftfull växthusgas; dels god 
cirkulation av näringsämnen som nitrat och fosfat. 

• En mer omfattande vegetation ger på flera sätt en bättre möjlighet för våtmarker som 
mottar dagvatten att ackumulera metaller och andra gifter. Det är dock möjligen bara 
en tillfälligt positiv effekt. 

Ytterligare aspekter på växters värde i våtmarker presenteras i avsnitt 3.1.  
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Fig. 1.  De viktigaste komponenterna och processerna för reduktion av näringsämnen i en 
våtmark/damm. Figur av Boström A, Herrmann J och Thorén A-K. 

 

1.2.   Sötvattenområden i Kalmar kommun 
I alla jordbrukslandskap råder idag en generell brist på vattensamlingar och öppna 
vattendrag av mindre storlek. Detta gäller i synnerhet Kalmarslätten, eftersom nederbörden 
här är förhållandevis låg (500-600 mm per år), samt att omfattningen av torrläggning här 
varit mycket hög. I vissa liknande jordbruksmiljöer i främst Skåne och Halland har man idag 
i ökad utsträckning börjat restaurera eller konstruera olika typer av småvatten i 
jordbrukslandskapet (Ekologgruppen 2000, 2002a). Detta bör och kan bli fallet även i 
Kalmar kommun, i syfte att reducera kväve och fosfor, att skapa bättre vattentillgång, samt 
att gynna den biologiska mångfalden. Denna process har haft svårt att få fart, men 
kommunens och LRF:s satsning ”Livskraftigt vatten i Kalmarregionen” borde framledes 
kunna ge mer av sådana effekter. 

Under de senaste åren har i Kalmar kommun konstruerats några våtmarker och dammar för 
att ta hand om dagvatten av olika slag, t.ex. vid Krafslösa- och Skälbyviken. Dessa är 
indirekt delvis anledningen till föreliggande rapport, genom att kommunen önskade större 
klarhet om vad dagvattendammar kan förväntas erhålla av biologisk mångfald, se nedan. 

Men först ut var Kalmar Dämme, som snabbt placerade Kalmar kommun på ”Sveriges 
våtmarkskarta”. Kalmar Dämme är på sätt och vis är en kombination av åtgärder av flera 
vattenproblem; urearikt dagvatten från flygplatsen, näringsläckage från jordbruksmarker, 
depositionskväve från luften (via åkermarken), och kanske metallrikt dagvatten från delar av 
Kalmar tätort. Och förvisso är Kalmar Dämme fortfarande tämligen unik (i Sverige); kanske 
ingen annan anläggning med dessa syften är så stor. Bidragande till att anläggningen blivit 
tämligen välkänd i Sverige är även dess stora värden för rekreation och biologisk mångfald. 

Föreliggande rapport ger en samlad bild av de biologiska värden, som erhållits efter cirka 
två års drift av Kalmar Dämme. I viss mån ges även jämförelser med andra liknande 
våtmarker, och detta liksom framtiden kommenteras. 
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1.3.   Syftet med Kalmar Dämme 
Den direkta orsaken till att Kalmar Dämme byggdes var att Kalmar flygplats i ett särskilt 
villkor för sitt tillstånd enligt miljölagstiftningen, av (dåvarande) koncessionsnämnden 
anmodades att väsentligt minska kväveutsläppen till Törnebybäcken. Därmed skulle 
kvävebelastningen minskas på den redan hårt belastade Västra sjön, en grund havsvik i 
södra delen av kommunen. Merparten av flygplatsens kväveutsläpp härrör från den 
kväverika urea som på vintern används för att bekämpa halka på landningsbanorna. Man 
hade två alternativ, att använda kvävefria ämnen (t.ex. acetat) istället för urea, eller att rena 
det vatten som rinner av från landningsbanorna. Man valde det senare, dels för att ett 
pilotexperiment (Grundström 1994) och beräkningar (Kylefors 1995) indikerade att en god 
reduktion skulle kunna ske genom att anlägga en våtmark (Länsstyrelsen föreskrev 
minskning av kväve, motsvarande 50% av det kväve man tillför som urea), dels för att 
kommunen också hade intressen i att en våtmark anlades där den nu ligger. 

Kommunens grunder för att verka för en våtmark var flera: 1) Självklart var man allmänt 
intresserad av en minskad belastning på Östersjön och i synnerhet den grunda havsviken 
Västra sjön; 2) denna vik hade länge varit ett besvärligt och känsligt problem, p.g.a. ”gamla 
synder” från stadens reningsverk och påtryckningar från boende i området att ”något måste 
göras” åt viken; 3) man tänkte sig att senare kunna koppla in även dagvattendiket 
Hagbygärdediket; 4) man kunde här gynna en ökad biologisk mångfald, utan stora strapatser 
till glädje för vanliga människor och skolorna i staden, samt slutligen; 5) man ville gärna se 
ett trevligt och stort rekreationsområde realiserat här (trevligare infart!) och nu (600-
årsjubiléet!), där också en bra turistinformation kunde läggas. 

Alla miljösatsningar, inte bara åtgärder för rening, bör följas upp för att kunna utvärdera om 
resultaten blir de tänkta. Insatser för ökad biologisk mångfald, d.v.s. (oftast) artrikedom, 
utvärderas ytterst sällan, trots att en bra utvärdering av de kemiska och biologiska effekterna 
är mycket viktig. Utan utvärdering vet vi inte om avsikterna håller för det aktuella objektet, 
och mer generellt; kunskapen flyttas inte framåt om hur bättre våtmarker kan konstrueras (se 
även Herrmann m fl 2002). De kemiska resultaten/effekterna av anläggandet av Kalmar 
Dämme behandlas till viss del i slutrapporten av forskningsinsatsen kring ureaomvandling 
och dess betydelse för kvävereduktionen (Thorén 2003). 

Vad avser artrikedomen behöver vi visa att vi verkligen lyckas motverka minskningen av 
den i odlingslandskapet oftast och numera alltmer utarmade floran och faunan. Men 
dessutom behöver dokumentation och fakta finnas till hands när området nyttjas för 
rekreation, friluftsliv och naturstudier av olika slag. Sådana argument syns särskilt tydliga i 
Kalmar Dämme. Ur forskningens perspektiv tillkommer två skäl ytterligare; dels olika arters 
tänkbara gynnande av de i våtmarken önskade kvävereducerande processerna, dels den 
viktiga kunskapen om hur olika växter och djur koloniserar en nyskapad våtmark. 

Som ett av Naturvårdsverkets femton miljömål finns ”Myllrande våtmarker” (Abenius 
1999); dessa ekosystem och att bevara dem tillmäts alltså en betydande roll för att gynna den 
biologiska mångfalden. Att gå från detta rimliga antagande till att visa det kan dock vara 
svårt (se även Landin & Lundkvist 2002). 

Moss (2000) hävdade att det är viktigt att intresset för biologisk mångfald i mindre grad 
fokuserar sällsynta speciella arter och (artrika) biotoper (såsom ofta varit fallet i terrestra 
miljöer). Man riskerar därmed att inte beakta mångfaldens betydelse för ekosystemets 
funktioner och att ”väl” fungerande miljöer rimligen är viktigare (än mycket artrika miljöer), 
även om de skulle kunna anses triviala.  
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1.4.   Denna rapports syfte och genomförande 
Föreliggande rapport är främst en dokumentation av förhållandena 1997 och (främst) 1998, i 
någon mån även senare. Syftet är att den samlade presentationen skall kunna tjäna som 
utgångsmaterial vid framtida inventeringar med olika syften, som informationsbas vid 
utnyttjande av Kalmar Dämme som rekreationsområde och för undervisning, som bas för 
olika ambitioner med avseende på biologisk mångfald, samt i någon mån som underlag för 
diskussioner vilket biologiskt innehåll som kan förväntas i våtmarker i Kalmartrakten. 
Därmed kan dylik kunskap vara utgångspunkt för framtida ”åtgärder” i Kalmar Dämme, 
liksom även nya satsningar på våtmarker/dammar. Däremot är inte avsikten att här göra 
djupare jämförelser med andra liknande satsningar, eller att i förlängningen diskutera 
mekanismer och effekter av den biologiska status som beskrivs – detta avses att ta upp i 
kommande vetenskaplig publicering. 

En vedertagen mycket allmän och grundläggande arbetsmodell/hypotes för ekologer och 
användare av ekologisk kunskap är att ”allting hänger ihop”, och detta torde i hög grad gälla 
små sötvattensystem. Dessa uppvisar en mängd interna beroenden, liksom även sitt beroende 
av omlandet, ofta kallat tillrinningsområde. Eftersom våtmarker och dammar ibland 
konstrueras och drivs av personer med otillräcklig ekologisk bakgrund, glöms ovanstående 
rimliga ”grundhypotes” ofta bort. Vi menar att kunskaper om ovanstående och andra 
biologiska komponenter, liksom deras interaktion, är viktiga, vilket även framgår av Fig. 1. 

Sötvattenekologigruppen vid Högskolan i Kalmar inviterades i början året 1996 att kunna 
utnyttja det blivande Kalmar Dämme för forskning och undervisning. Inbjudare var 
projektgruppen för bygget, med främst Uno Svensson från Kalmar kommun och Hans 
Hjertonsson och Clas-Göran Kungberg från Luftfartsverket i Kalmar. Av flera skäl såg vi 
detta som mycket positivt, och därmed började ett givande samarbete, vilket först 
resulterade i en initial kunskapsgenomgång om ureaprocessning i våtmarker (Thorén 1999), 
sedan en stor forskningssatsning kring effektivare användning av urea, där Luftfartsverket 
centralt samt KK-stiftelsen var huvudfinansiärer (Herrmann 1998). 

Som en ”initial språngbräda” satsade även Länsstyrelsen och Högskolan i Kalmar resurser i 
en projektanställning ett halvår för A-K Thorén. Under denna period, april-september 1997 
med viss fortsättning under hösten, togs idéer fram, material och kontakter skapades för 
tänkbara projektbidrag till kommunens och regionens tänkbara satsning på våtmarker, samt 
hölls ett par ”minikonferenser” (utförligt rapporterat i Herrmann 1999b). 

Att vi från Högskolan intresserade oss för den blivande våtmarken har flera grunder; 1) ett 
slags allmänt ”regionalt ansvar” för att Högskolans kompetens skall kunna nyttiggöras av 
samhället; 2) våra goda kontakter med aktuell våtmarksforskning i Sverige (såväl 
kvävereduktion som biologi); samt 3) inte minst det vetenskapligt intressanta i att kunna 
studera hur våtmarker koloniseras av växter och djur. Här fanns dessutom en inspirerande 
utmaning i att studera vad den biologiska mångfalden (~ artantal) kanske betyder för en 
våtmarks funktioner, i synnerhet nedbrytningen av organiskt material. Detta ligger nära en 
betydande del av vår forskningsverksamhet. Dessa processer är nära kopplade till många 
våtmarkers syfte; reduktion av kväve. En allmän och mer omfattande genomgång av 
betydelsen av biologisk mångfald för sötvattensystem och dess funktioner återfinnes i 
Herrmann (1999a). 

Kalmar kommun, men även Luftfartsverket, visade tidigt intresse för att vi gjorde något 
slags uppföljning av dynamiken av det biologiska livet i Kalmar Dämme, sannolikt på 
grunder liknande de som anges av de fem punkterna i andra stycket av avsnitt 1.3. 
Kommunen angav även tidigt den lovvärda inställningen att kunskaper om biologin, d.v.s. 
kolonisation av växter och djur, i Kalmar Dämme skulle kunna komma till nytta vid 
anläggande av framtida våtmarker i kommunens regi. 
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Det kommunen främst var intresserad av var vilka växter som etablerar sig i Kalmar 
Dämme, och kanske varför dessa kom och fick den utbredningen. Dessutom befanns 
intressant att vi översiktligt och populärt utvärderade de studier som vi i annan regi gjort av 
bottenfauna, fiskar och fåglar. Finansiärer av ”biologisk uppföljning av Kalmar Dämme ” 
blev därmed främst Kalmar Vatten och Renhållning (gm Lennart Lindvall), samt Gata och 
Park (gm Bengt Skoog) och Luftfartsverket i Kalmar (gm C-G Kungberg). 

Denna rapport består av fyra ”resultatdelar”, nämligen följande avsnitt: 

3.1. ”Växtsamhällen i Kalmar Dämme 1997 och 1998”, skrivet av Ann-Karin Thorén. 
Detta kapitel är den existerande redovisningen av primärdata, samt utvärdering av 
detta material. Tillhörande bilagor redovisas sist i hela rapporten. 

3.2. ”Bottenfauna i Kalmar Dämme 1997 och 1998”, skrivet av Jan Herrmann. Med 
bottenfaunan avses här alla ryggradslösa djur som lever på och i bottnen. Detta 
kapitel baserar sig på utvärdering av vår provtagningsserie 1997-98, och som 
presenterades vid en sötvattenforskningskonferens 1998 (Herrmann m fl 2000). I 
någon mån inkluderas även senare resultat, då studierna har fortsatt, om än med 
betydligt mindre intensitet. 

3.3. ”Fisksamhället i Kalmar Dämme 1998”, skrivet av Jan Herrmann. Detta avsnitt 
baserar sig helt på Sven af Ekenstams examensarbete om fisksamhället i Kalmar 
Dämme (af Ekenstam 2000). Inget annat material finns om förekomsten av fisk i 
Kalmar Dämme.  

3.4. ”Fåglar i Kalmar Dämme 1997 och 1998”, skrivet av Jan Herrmann. Detta avsnitt 
baserar sig på dels Fredrik Ahlströms tyvärr opublicerade examensarbete om fåglar i 
Kalmar Dämme, dels sammanställningar av Amcoff (1996) och Ottosson & 
Pettersson (1998, 2001). 
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2.   Lokalbeskrivning och metoder, översiktligt 
Våtmarksanläggningen Kalmar Dämme är anlagd bredvid Törnebybäcken, bara några 
hundra meter innan den rinner ut i den grunda och alltmer igenväxande havsviken Västra 
sjön, söder om Kalmar stad (Fig. 2). Törnebybäcken är ett förhållandevis litet vattendrag 
som avvattnar ett 48 km2 stort, tämligen sandigt men också näringsrikt, avrinningsområde.  
Dess olika grenar avvattnar huvudsakligen jordbruksmarker (odling och bete), men även 
skogbevuxna områden (mest barrskog men även varierande lövskogsdungar). Det s.k. 
Hagbygärdediket avvattnar dagvatten från mer urbana delar som Kalmars västra utkanter 
med bostads- och industriområden, samt vägsystem. Detta dike går genom Kalmar Dämme-
området, men flyter (för närvarande) inte in i dess vattensystem. 

 

 

                  
Figur 2.  Läget för våtmarken Kalmar Dämme i sydvästra delen av 
Kalmar och strax söder om flygplatsen. (Från Gula sidorna / Eniro) 

 

Någon km norr om / uppströms Kalmar Dämme ligger flygplatsen, där vintertid urea 
används för avisning av landningsbanan. Avsikten är det därifrån avrinnande kväverika 
dagvattnet skall processas i Kalmar Dämme så att åtminstone 50% av utlagd kvävemängd 
reduceras till luftkväve innan det når havet – det är kravet från Koncessionsnämnd och 
Länsstyrelse. Detta motsvarar ca 30% av den totala belastningen på havet från 
Törnebybäcken. 

Kalmar Dämme är en serie långsträckta dammar med en sammanlagd vattenyta av 18 ha, se 
bilaga 2 i avsnitt 3.1. Antalet dammar är 8-12, beroende på hur man avgränsar dem, samt 
räknar de vassrika delarna. Vattnet pumpas upp en knapp meter från Törnebybäcken, och 
rinner sedan sakta med självtryck genom det ca 2,8 km långa systemet. Den teoretiska 
genomsnittliga omsättningstiden ligger på 7 dygn, dock med stor variation, kanske bara 
något dygn under högflöde efter regn, men flera veckor under sommarens relativa torka. 
Vattenföringen varierar beroende på tillflödet, d.v.s. årstiden, är i genomsnitt ca 200 l s-1, 
ibland upp mot det fyrdubbla. Dammarnas djup varierar mellan 0,5 och 1,5 meter. 
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Mängder av data om vattnets fysikalisk-kemiska egenskaper föreligger genom 
Luftfartsverkets uppföljningsansvar. Årsmedelvärden för 1998 var pH 7.3, totN 4.8 mg L-1, 
totP 0,03 mg L-1, CODMn 19.1, grumlighet 1.2-6.5 NTU (af Ekenstam 2000). 

Vattnets näringsrika karaktär har sin orsak inte bara i flygplatsens aktiviteter (ca 1/3 av 
kvävet beräknas komma från ureapålägget), även (främst) jordbruket och områdets intensiva 
trafik bidrar. Törnebybäckens bidrag till att Västra sjön har svåra problem med igenväxning 
och syrgasbrist är inte det enda, även utloppet från kommunens reningsverk har i flera 
decennier gått ut hit. 

Dammarna grävdes under sommaren 1996, i huvudsak var den marken dessförinnan 
odlings- eller betesmark. P.g.a. att markens höjd över havet är mindre än en halv till en 
meter, har denna mark sedan länge dränerats via täckdiken, vars vatten också pumpas in i 
Kalmar Dämme. Invigning av anläggningen skedde 16 oktober 1996. Samma höst och våren 
1997 planterades en del växter (främst bladvass, kaveldun, svärdslilja, vattenpest och 
axslinga) i dammarna, i övrigt har ingen hjälp till kolonisation av växter eller djur skett. 
Dammarna var mycket kala första halvåret-året, men redan efter 2-3 år var vegetationen 
frodig längs nästan alla stränder. 

De metoder som använts vid föreliggande inventeringar av växter, bottenfauna, fisk och 
fåglar framgår i respektive avsnitten 3.1. – 3.4. 
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3.   Redovisning av de olika organismgrupperna 
3.1. Växtsamhällen i Kalmar Dämme 1997 och 1998 

3.1.1. Introduktion 
Det huvudsakliga syftet med Kalmar Dämme är att reducera kväve. Kvävereduktionen i ett 
våtmarkssystem är ett resultat av flera komplexa och av varandra beroende biogeokemiska 
processer. Flera organismgrupper – mikroorganismer, alger, kärlväxter och bottenfauna – är 
involverade i och påverkar dessa processer. 

Växtsamhällens viktigaste betydelse för kvävereduktion i ett våtmarkssystem är: 

• Växternas stammar och blad bromsar vattnets flödeshastighet, och ökar på så sätt 
uppehållstiden för vattnet i en våtmark eller damm. När flödeshastigheten avtar 
gynnas sedimentation av partiklar. Laminär strömning i vattnet störs och turbulens 
skapas runt blad och stammar; på så sätt kan skiktat vatten omblandas. Är 
växtsamhällena stora och täta kan vattnets flöde på bred front förhindras genom ett 
våtmarkssystem. 

• Växternas stammar och bladytor utgör substrat för bakteriesamhällen. Även i 
växternas rotzon sker hög aktivitet av bakterier. Vissa av bakterierna är viktiga för 
kvävereduktionen i en våtmark genom att de utför nitrifikation och denitrifikation. 

• Växterna har stor betydelse genom att de utgör kolkälla för bakterieaktiviteten. I 
samband med nedvissning och nedbrytning av växterna frigörs kol och andra ämnen. 
Olika arter har olika nedvissningsförlopp och translokerar ämnen i olika grad till sina 
rötter. Bland annat därför kan kvävetransformationen se olika ut i olika 
växtsamhällen. Vissa samhällen kan ha större nettotransport ut av kväve än andra. 

• Växterna bildar under dagtid syre genom sin fotosyntes. Tillgång till syre är viktigt 
bl a för oxidation av ammonium till nitrat. 

• Växtsamhällena ger habitat, skydd, föda och syrgas för fisk, fiskyngel, evertebrater 
och zooplankton. Dessa djur har i olika grad betydelse för omsättning och 
omblandning av växtmaterialet. 

• Växtsamhällenas primärproduktion är en viktig länk i kol- och kväveomsättningen i 
ett våtmarkssystem. 

• Växtsamhällenas täthet och omfattning påverkar fysiska omvärldsfaktorer som 
vattenströmning, vind, temperatur och ljustillgång för organismer som lever däri. 

• Växternas biomassaproduktion och skörd av denna ger ytterligare möjlighet att föra 
kväve ur systemet, en potential som dock inte behandlas inom denna rapports ramar. 

Ovanstående kan i varierande grad ges siffror, men ofta med betydande osäkerhet, speciellt 
om generella påståenden önskas. Trots att många våtmarker nu finns i bruk, är det på 
forskningsfronten mer att göra inom detta område. Den forskning som nu startar i och utgår 
från förhållandena i Kalmar Dämme, avser att ge dessa siffror bättre säkerhet. 

 
3.1.2. Syfte 
Syftet med uppföljningen, som förhoppningsvis kan fortgå regelbundet, är att beskriva 1) 
vilka olika betydande växtsamhällen (>20 m2) finns i Kalmar Dämme och 2) om och hur de 
förändras med tiden. För att belysa den första punkten beskrivs vegetationen översiktligt. 
För att belysa den senare punkten, väljs ett mindre antal representativa lokaler, vilka 
studeras mer noggrant vid upprepade tillfällen. 
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Denna rapport beskriver läget under västsäsongen 1998 (juni och augusti), och jämför med 
läget under växtsäsongen 1997 (juni och augusti). Under 1997 gjordes en mer informell 
kartering, utanför ordinarie arbete, inte lika utförlig som den som gjordes under 1998. Men 
även under 1997 användes båt vid några tillfällen, de flesta provpunkter överensstämmer 
med 1998, varför anser vi det vara möjligt att redovisa och diskutera även information som 
hämtades in under 1997. Vi bedömer att denna uppföljning av växtsamhällenas utveckling 
har betydande värde för såväl kommande FoU-projekt, som för kommunens skötselansvar. 

 

3.1.3. Metoder 
Ett växtsamhälle kan utgöras av endast en art, eller flera arter tillsammans. De för studien 
intressanta växtsamhällena är de växter som står med rötterna under vattenytan vid 
normalvattennivå. Växtsamhällena har översiktligt och kvalitativt beskrivits genom att 
ströva och paddla/ro genom systemet med några nedslag, som mer kvantitativt uppskattats 
enligt följande, och redovisas i Bilaga 5. Observera att bilagorna refererade till i detta 
avsnitt, om vegetationen, återfinns sist i hela rapporten. 

• Ytor som ansetts vara representativa för växtsamhällena i dammarna har valts ut på 
plats. Ytorna är 1 x 1 m för undervattensamhällena och 2 x 0,5 m för 
strandkantsamhällen. Ytornas östra hörn nedströms har utmärkts med pinne. 

• Artsammansättningen har beskrivits och arternas täckningsgrad har noterats enligt en 
femgradig skala (gäller 1998), där 1 = enstaka, 2 = <25%, 3 = <50%, 4 <75% och 5 
=  upp till total dominans (75-100%). En annan klassificering användes 1997, se 
bilaga 6. 

• Tätheten hos växtsamhällena under vattnet har angivits i 25, 50, 100% i x-, y- 
respektive z-led i en tänkt volym på 1 x 1m x djupet i meter. 

• Vattendjupet på vilket växterna påträffades har angivits. 

• Notering om utbredning av fintrådiga alger i vattnet och på de högre växterna. 

• Växtsamhällets totala omfattning har uppskattats och redovisas i bilaga 2. 

• Nytt eller gammalt växtsamhälle, till skillnad från de samhällen som bildats sedan 
området schaktades under 1996, finns rester av gamla växtsamhällen, framförallt 
vasszoner (redovisas i bilaga 2). 

Fotografier har tagits där det var möjligt och meningsfullt (undervattensamhällen är svåra att 
fånga på foto). På översiktskartan i Bilaga 1:2 finns fotopunkterna utmärkta. Karta över 
Kalmar Dämme med provpunkter finns i Bilaga 1:1. Karta över mer översiktlig vegetations-
fördelning finns i Bilaga 2 och fotografier av provpunkterna finns i Bilaga 3:1 – 3:7. 

Den utmärkning som gjordes med bambukäppar under 1997 och 1998, visade sig tyvärr inte 
hålla stånd mot vattnets strömning och vinterns is. Därför var det svårt att återfinna några av 
provpunkterna med exakthet. Provpunkterna återfanns med ett fel på ± 5-10 m med hjälp av 
bäringar till fasta föremål som paviljonger, elledning eller krökningar i strandlinjer. 
Provpunkterna för 1997 och 1998 är inte helt desamma, men tillsammans med den 
översiktliga beskrivningen bedöms informationen tillräcklig för att diskutera förändringar.  

 

3.1.4. Resultat och kommentarer 
Nedan ges en sammanfattande och övergripande beskrivning av vegetationen i Kalmar 
Dämme under den första växtsäsongen 1997 och den andra växtsäsongen 1998. För mer 
detaljerad information hänvisas till artlistorna i Bilaga 5 och 6. Eftersom artlistan endast 
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omfattar de som hittats i de ca 2-3 provpunkter per damm som noggrant undersökts är det en 
hel del arter som inte återfinns i artlistan men ändå nämns som enstaka fynd. Notera att den 
tidsmässigt senare inventeringen (1998) redovisas först (Bilaga 5) p.g.a. att det är den 
(hittills) huvudsakliga (största) dokumentationen av vegetationen i Kalmar Dämme. 
 

Strandvegetation eller övervattenvegetation 

Det mest dominerande växtsamhället ovan vattenytan i Kalmar Dämme rent ytmässigt är 
bladvass, Phragmites australis. Stora vasszoner, rester av vassområden som fanns här före 
schaktningen av Kalmar Dämme, finns mellan damm H och I och mellan damm J och K. 
Rester av äldre vassruggar finns också i damm F och G. för övrigt är inslaget av vass litet i 
växtsamhällena längs dammarnas stränder. Där syns istället en tydlig expansion av 
bredkaveldun, Typha latifolia, då talrikt med frösådda plantor hittades. Bredkaveldun 
planterades under våren 1997 ut på flera ställen längs stränderna och i de grundare partierna 
av framför allt dammarna D, E, G och H (Gatu- och Parkkontoret 1996). 

Även andra växter, t ex jättegröe (Glyceria maxima), gul svärdslilja (Iris pseudocarus), 
vattenmynta (Mentha aquatica) och vit näckros (Nymphaea alba) planterades ut. En 
övervattenart som är vanligt förekommande, och som inte är inplanterad är svalting, Alisma 
plantago-aquatica, som sprider rikligt med frön. Den har sannolikt kommit från 
Törnebybäcken uppströms, där den också förekommer talrikt. 
 

Undervattenvegetation 

Det är undervattensamhällena som sannolikt har störst betydelse för kvävereduktionen, 
eftersom det är de växterna som i större utsträckning är i kontinuerlig kontakt med vattnet än 
vad övervattenvegetationen är. Undervattenvegetationen har stor betydelse på flera sätt, 
antagligen främst genom att erbjuda stor yta för biofilm, att utgöra kolkälla för bakterierna, 
och genom att producera syrgas. Som kolkälla har förmodligen även strandkants-
vegetationen stor betydelse. 

Under vattenytan består det mest dominerande växtsamhället av enbart vattenpest, Elodea 
canadensis. I damm F och I täcker vattenpest i stort sett hela volymen från botten till yta, 
detsamma gäller en stor del av damm B (Bilaga 2). Detta mönster stämmer i stort sett 
överens med att under 1996 fördes till dammarna B och I 22 kg respektive 24 kg vattenpest 
(Bilaga 4). Även till damm G och H fördes vattenpest, men den dominerar där inte hela 
vattenytorna i lika hög grad som i dammarna B och I. 

Vattenpesten spred sig relativt snabbt och återfanns i augusti 1997 i samtliga dammar, dock 
dominerade den inte i alla. Under säsongen 1998 var utbredningen av vattenpest likartad 
som under 1997. 

Till damm H (norra delen) fördes under hösten 1996 även axslinga, Myriophyllum spicatum, 
och påträffades där och även relativt rikligt i damm G under 1997 och 1998, där den växte 
tillsammans med vattenpest.  

I mindre omfattning påträffades undervattenarter som kransslinga, Myriophyllum 
verticillatum, vilka fanns i damm G, H och K. I damm K finns även vattenbläddra, 
Utricularia vulgaris där den växer tillsammans med vattenpest, kransalger och axslinga, 
Myriophyllum spicatum. Bottenytan i damm D och E täcks till stor del av en kransalg, 
Nitella sp. (Bilaga 2) och i damm K påträffades ytterligare en kransalg, Chara sp. 

Det finns flera tänkbara spridningsvägar för de arter som inte planterats. Frön och växtdelar 
kan spridas med vattnet eller de kan spridas med fåglar och med vinden. Dessutom kan 
fröbankar av våtmarksarter som funnits i marken sedan tidigare börjat gro vid de återigen 
gynnsamma omständigheter som uppstått i och med ljuset nått fröna samt att nya 
koloniserbara ytor skapats. 
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Det bör noteras att på torrare partier mellan de grävda dammarna, i synnerhet på kullarna 
runt vindkraftverket och vid ödetomten i sydöstra hörnet av området, förekommer en ganska 
stor mängd växtarter. Lundqvist (1996) undersökte primärt om fuktighet eller bete styr 
artantalet, fann ca 150 arter i sina rutor. Ottosson & Petersson (2001) studerade hela området 
under flera säsonger och fann t.o.m. 2000 ca 300 (kärl)växtarter. Många är rester från den tid 
när bete och ängaskörd avgjorde mångfalden snarare än övergödning och uppodling. 

 

3.1.5. Diskussion 
Av de planteringar som utfördes under 1996 fanns 1998 kvar enstaka exemplar av 
vattenmynta, svärdslilja och jättegröe. Att så få plantor återfanns beror delvis på att våren 
1997 var blåsig och erosionen av dammstränderna i vindriktningen var betydande. 
Jättegröen verkar dock vara i expansion med stora flythobbar ut över vattenytan bl a vid 
bron i övergången mellan damm C och D. Om dessa härrör sig från planterad jättegröe eller 
naturligt spridd är svårt att säga, då jättegröen troligen finns i Törnebybäcken. Även plantor 
av bredkaveldun planterades, men de är svåra att skilja från dem med annat ursprung. 

Den dominerande vattenpesten skapar en speciell, tät undervattenmiljö. Denna miljö 
erbjuder skydd åt zooplankton (t ex hinnkräftor/”vattenloppor”, Daphnia sp.) och skydd och 
föda åt bentiska evertebrater (t ex dammsnäckor, Lymnaea sp.), som äter påväxtalger på 
undervattenvegetationen. Denna miljö betyder förmodligen även en hel del för 
kvävereduktionen, eftersom vattenpesten erbjuder stora ytor för biofilm. Bladytan hos 
undervattenvegetation i näringsrika vatten är ofta täckt med en s k biofilm som består av bl a 
mikroskopiska alger och bakterier. I denna biofilm sker kopplad nitrifikation/denitrifikation, 
av stor betydelse för kvävereduktionen i en damm eller våtmark (Eriksson & Weisner 1997). 

Det finns erfarenheter från andra dammsystem, där det visat sig att i senare skede av 
successionen inhemska undervattenarter som t ex axslinga och kransslinga expanderar, på 
bekostnad av den till Sverige införda vattenpesten (B Ekstam muntligen). Rent 
bladytemässigt kan vattenpest vara till fördel framför axslinga och vattenbläddra, eftersom 
de senare har betydligt tunnare och smalare blad, och ger därmed mindre yta än vattenpest. 

Första växtsäsongen 1997 var tillväxten av fintrådiga grönalger stor, och i maj-juni flöt stora 
sjok med grönalger omkring och ansamlades där dit vinden förde dem. Sedan dess har 
sådana sjok på ytan inte påträffats i samma omfattning. Detta kan bero på konkurrens från 
högre växter om näring eller att de fintrådiga grönalgerna i högre grad växer på substrat 
(undervattenväxterna är på vissa ställen täckt av dem) och därmed inte lika lätt förs med 
vinden och ansamlas i lä. 

Vår bedömning är att det för tillfället (=1999, se dock Thorén 2003) inte finns anledning att 
skörda vegetation i Kalmar Dämme. Uppföljning i liknande omfattning som föreliggande, är 
att rekommendera för att följa vidare utveckling översiktligt. Tillsammans med förväntade 
forskningsresultat om de olika växtsamhällenas relativa betydelse för omsättning av urea 
och ammonium, kan man säga mer om vad och hur vegetationen i så fall bör skördas. 
 

Förteckning över bilagor (återfinnes sist i hela rapporten)  Antal sid 

Bil. 1 Karta över provpunkter (1998) 1 
Bil. 1:2 Karta över fotopunkter 1 
Bil. 2 Karta över översiktlig vegetationsfördelning (1998) 1 
Bil. 3:1-3:7 Bilder från provpunkterna (1998) 7 
Bil. 4 Plantering av undervattenvegetation i Kalmar Dämme 1996 1 
Bil. 5 Artlista Kalmar Dämme 1998 (placerad först, störst insats detta år) 8 
Bil. 6 Artlista Kalmar Dämme 1997 4
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3.2.  Bottenfauna i Kalmar Dämme 1997 och 1998 
3.2.1. Introduktion 
Bottenfauna innebär ryggradslösa organismer (s.k. evertebrater) upp till ca 50-100 mm långa 
(de flesta bara 5-15 mm), som lever på bottnen av sjöar, våtmarker och vattendrag. Det rör 
sig om främst olika arter av insekter i sitt larvstadium (nästan hela året i vatten), t.ex. dag-, 
natt-, bäck- och trollsländor, många skal- och skinnbaggar, myggor, knott, flugor och 
harkrankar. Vidare ingår kräftdjur, iglar, olika typer av maskar, samt snäckor och musslor. 

Av en rad skäl är gruppen lämplig att använda för att indikera olika miljöstörningar, och har 
därför använts mycket i miljöövervakning av limniska miljöer, främst med avseende på 
övergödning/syrgasbrist (Herrmann 1991). Dessutom brukar de snabbt kolonisera nya 
vatten, och är viktiga som föda för fiskar och fåglar. Vissa arter/grupper (främst nattslände-
larver = s.k. husmaskar, samt kräftdjur och harkranker) är viktiga som fragmenterare, d.v.s. 
de påbörjar den nedbrytning av organiskt material, som sedan fortsätts av mikroorganismer. 
Därmed har de troligen en viktig roll i våtmarker som anläggs för att behandla kväverikt 
vatten, eftersom de mikroorganismer man då vill gynna är de bakterier som får sin 
näring/energi från finfördelat växtmaterial. Att bakterierna ”på köpet” omvandlar 
vattenkväve till luftkväve är en bisak för bakterierna, men till stor nytta för oss. Aktuell 
forskning i Kalmar antyder att antalet arter av nattsländelarver kan ha betydelse för 
nedbrytningseffektiviteten (Bjelke m fl 2003) 

Att följa kolonisationen är dessutom vetenskapligt intressant och underlättar vår förståelse 
för (de eventuella) sambanden mellan biologisk mångfald och ekosystemens funktioner. 
Landin & Lundkvist (2002) diskuterar limniska evertebraters betydelse för våtmarkers 
funktioner. Man menar att sambanden är ganska oklara, men att man just därför bör öka 
ansträngningarna att få bättre kunskap om våtmarkers biologiska mångfald. Vi vet 
egentligen fortfarande alldeles för litet för att våga göra några generaliseringar. Se vidare 1.3 
– 1.4. samt 3.2.3. 

Naturvård utgår ju huvudsakligen från kunskap om hur många arter och vilka arter som 
finns i aktuella objekt. Sådan information ger, tillsammans med estetiska och andra 
bedömningar av objektet, möjlighet att värdera och utforma riktlinjer som är av betydande 
nytta vid restaurering och skötselplanering av sjöar, dammar, våtmarker och vattendrag.  

Vad gäller bottenfauna finns, till skillnad från fåglar, växter och landlevande insekter 
(fjärilar, skalbaggar), nästan inga amatörbiologer att tillgå. Därmed finns information om 
bottenfauna i Kalmar Dämme enbart från våra egna studier, vilka endast i ringa skala kunnat 
finansieras från medel till ”Ureaprojektet”. Till endast liten del har projektets externa 
resurser (mindre del av kommunens bidrag samt en mindre del projekttid till Jan Herrmann) 
lagts på detta. Huvuddelen av tidsresursen kommer från forskningsmedel från Högskolan i 
Kalmar (till Jan Herrmann).  

De första två åren (1997-1998) kunde följas relativt väl, vad avser provtagningens frekvens 
och intensitet. Detta arbete utfördes i huvudsak av Anders Boström (provtagning, sortering, 
bestämningsarbete och delvis analys). Jan Herrmann medverkade vid planering, analys, samt 
var huvudskribent. Efter ett och ett halvt års uppehåll påbörjades hösten 2001 åter 
provtagning 1-2 gånger om året, och bara i liten insats per lokal. Däremot kvarstår f.n. alla 
fem lokalerna (se nedan). Nedan redovisas enbart data från 1997-1998, baserat på 
publiceringen Herrmann m fl (2000). 

 



 
 

 

14

 
 

3.2.2. Metoder 

Den intensiva initiala undersökningsperioden av bottenfauna i Kalmar Dämme sträckte sig 
från mars 1997 till och med juni 1998; provtagning gjordes totalt åtta gånger med 6-9 veckor 
mellan varje tillfälle. Detta material har rapporterats i Herrmann m fl (2000). Vid de 
fortsatta studierna togs dock prover endast två gånger per år, med första ”sådant” hösten 
1998, dock inga alls under 2000 och våren 2001, men nystart hösten 2001.  

Under perioden mars 1997 - juni 1998, samt vid höst/vår-proverna 1998-1999 (3 st, se ovan) 
utfördes följande omfattande insats: Fem provtagningslokaler utmed ”dammsystemet” 
strandlinje utsågs, och har sedan dess behållits, se Figur 3. Bottenmaterialet på lokalerna 
dominerades av finkornigt sediment, initialt med stort innehåll av minerogent material. 
Lokalernas karaktärer liknade (och liknar) varandra förutom att vegetationen vid lokal 5 
hade mer kärrvegetation i form av översvämmat grästuvig mark och att lokal 2 periodvis 
uppvisade färg- och lukttecken på syrebrist/syrefattig miljö, vilket övriga lokaler ej gjorde.  
 

 
Figur 3.  Kalmar Dämme våtmarkssystem. Bottenfauna provtogs vid lokalerna 1 – 5. 
Gråstreckade ytor är öppet vatten, prickade ytor är vassområden. Inlopp från bäcken 
(Törneby Stream) är vid ”1”, utloppet i nedre kanten; vid dessa punkter mättes vattenflöde 
och togs vattenprover. Pilar indikerar vattenflöde. (Från Herrmann m fl 2000) 

 

Vid varje provtagningstillfälle togs sex s.k. Surber-prover per lokal. Dessa prover är 
ytrelaterade och avser en bottenyta på 33 x 33 cm, varifrån provet uppsamlas in i en påse av 
nylonnät med maskstorleken 0,5 mm. Proven togs på 10-30 cm djup och varje provtagning 
pågick i en minut. Vid varje lokal togs dessutom ett samlingsprov under fem minuter, på 
resterande på lokalen sparsamt förekommande mikromiljöer, för att finna de ej så vanligt 
förekommande arterna. Samlingsprovet togs med hjälp av en håv med ytan 25 x 25 cm och 
maskstorleken 0,5 mm. 

Proverna konserverades med etanol, till en styrka av 70-80%, och lagrades tills vidare. De 
sorterades en till flera månader senare och de funna djuren bestämdes till art, i vissa fall 
högre taxonomisk nivå. Artantal och individtäthet, samt Shannon-Wieners diversitet (H´) 
beräknades. Det senare, liksom likhetsanalys utfördes med hjälp av PRIMER, ett 
programpaket för multivariat statistik (Clarke & Warwick 1994). Med likhetsanalys kan 
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man bedöma och jämföra de olika lokalernas sammansättning av arter, och därmed se 
skillnader i tid och rum. 

Från och med att provtagningen återupptagits på hösten 2001 togs prover enligt följande: 
Samma fem lokaler som förut, men bara ett fem minuters samlingsprov (enl. ovan) per gång 
(=vår och höst) och lokal. Dessa prover är ännu inte färdigbehandlade, och kommer att 
vetenskapligt rapporteras senare tillsammans med alla data från starten. 

 

3.2.3. Resultat och kommentarer 
Att våtmarken snabbt koloniserats av evertebrater (bottenlevande ryggradslösa djur), är 
uppenbart när man studerar graferna som avspeglar art- och individtäthet (Fig. 4). Antalet 
arter ökar något med tiden och ”slutläget” (efter knappt två års existens av dammarna) 
varierar mellan 36 och 49 arter per lokal. Vid jämförelse av årstiderna återfinns flest arter 
under sensommaren/hösten. Det totala antalet individer är som störst under försommaren 
(juni) och som lägst under tidig vår (mars/april), vilket avspeglar de funna arternas 
livscykler. Individtätheten vid de olika provtagningstillfällena är lika för de två åren och 
detta tillsammans med att arttätheten endast ökar marginellt till år 2, kan betyda att systemet 
redan hunnit bli relativt stabilt. Även den lilla skillnaden mellan de olika lokalernas 
förekomster av antalet arter och individer pekar åt att systemet börjar nå en något mer stabil 
fas. Dock kommer troligen växtligheten utvecklas/förändras ytterligare med tiden, vilket 
antagligen även leder till förändring i bottenfaunans sammansättning. [Under 1998-99 ökade 
artantalet något ytterligare, men inga drastiska artförskjutningar skedde.] 

 

 
Figur 4. Bottenfauna vid lokalerna 1 – 5 i Kalmar Dämme, från mars 1997 till juni 1998, 
varvid delfigurerna A = antal individer, B = antal arter och C = diversitet; ett mått på den 
biologiska mångfalden. (Från Herrmann m fl 2000) 

 

Vid studier av konstgjorda dammar i Halland (Vägverket 1998) och Skåne (Ekologgruppen 
2002b) fann man vid ett insamlingstillfälle mellan (ungefär) 20 och 50 taxa = grupper, oftast 
arter. Vid studier av vattenfyllda grustag på Fyn fann man högre antal taxa, ca 40-70 per 
objekt, vilket dock inkluderade planktoniska kräftdjur och en hög taxonomisk upplösning av 
främst fjädermygglarver (Fyns Amt 1998). 

Bottenfaunan under år 1 i Kalmar Dämme, det vill säga 1997, dominerades av 
fjädermygglarver (Chironomidae), av vilka flertalet är sedimentätare, samt buksimmare 
(Corixinae indet.), av vilka flertalet är rovdjur. Fjädermygglarverna var fortfarande 
dominerande, men dock färre, under år 2. De var minst frekventa vid lokal 2 i jämförelse 
med övriga lokaler, vilket kan bero på de på denna lokal ibland observerade tillstånden av 
syrebrist (sulfidlukt). Antalet buksimmare reducerades i antal, av okänd anledning, till år 
två. Under 1998 ökade antalet algätande dagsländor, främst arten Cloeon dipterum. Den var 
särskilt frekvent vid lokalerna 1 och 5, vilket kan bero på att de behöver kontinuerligt 
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tillskott från den tillrinnande Törnebybäcken. Under detta år ökade också tätheten kraftigt av 
den dominerande snäckan Gyraulus sp. Även nedbrytare, såsom sötvattengråsuggor (Asellus 
aquaticus) och ett mindre antal nattsländelarver (Trichoptera), samt rovlevande 
trollsländelarver (Odonata) fanns representerade i större utsträckning under år 2. Den mest 
artrika gruppen under 1998 var skalbaggar (Coleoptera) med mellan 10 och 12 arter per 
lokal. Den gruppens dominans i konstgjorda våtmarker har även visats av Stokker m fl 
(1999) och Lundkvist (2003). 

Inom två vattendragssystem i sydvästra Skåne inventerades 36 dammar, anlagda mellan 0,5 
och 9 år innan provtagning, m.a.p. bottenfauna (Ekologgruppen 2002b). Man fann en snabb 
kolonisation, men inget tydligt samband mellan artantal och ålder fanns. Även i denna studie 
dominerade skalbaggar, följt av skinnbaggar och snäckor. Vanligaste arter var 
fjädermygglarver, buksimmare, dagsländan Cloeon dipterum snäckan Radix peregra och, 
något senare, sötvattengråsuggor (Asellus aquaticus), alltså ett mönster ganska likt det vi sett 
i Kalmar Dämme (dominerande art av snäcka skiljer dock). Vägdagvattendammar i 
sydvästra Skåne uppvisade samma primära dominanter, samt dessutom ryggsimmare 
(Vought m fl 1999). 

 

 

3.3.  Fisksamhället i Kalmar Dämme 1998 
3.3.1.  Introduktion 
Näringsrika och grunda vatten, inte minst kustnära, innehåller normalt ett relativt gott antal, 
kanske 5-8, arter fisk, tillsammans med tämligen hög biomassa. Detta är förmodligen fallet 
även i Kalmar Dämme. Fiskars förekomst och täthet förväntas styras av födotillgång 
(växtplankton, zooplankton och bottenfauna, samt fisk), men också makrofytvegetation 
(“större växter”), och i förlängningen av allt föregående grumlighet, syrgasbrist och kanske 
svavelvätebildning. Även biologiska interaktioner som konkurrens och predation spelar 
naturligtvis stor roll. 

Det är knappast klarlagt huruvida närvaro av fisk är önskvärt eller ej, ej heller i vilka 
mängder, för huvudsyftet med Kalmar Dämme, att reducera kväve. Likväl kändes tidigt ett 
behov att kartlägga beståndet av fisk. Detta skedde under sommaren – början av hösten 
1998, i form av ett examensarbete i biologi av Sven af Ekenstam, vid Högskolan i Kalmar. 
Resultatet av dessa tämligen omfattande studier presenterades vid ett seminarium i januari 
2000, och är skriftligen redovisat i af Ekenstams examensarbete (2000). De viktigaste 
resultaten sammanfattas i detta avsnitt, vilket även Sven af Ekenstam läst och kommenterat. 

I området som sommaren 1996 grävdes om för att bli våtmarkssystemet (en serie dammar) 
Kalmar Dämme, fanns redan innan en del vattenområden. Det var dels Törnebybäcken i sig, 
dels tillflödet Hagbygärdediket, dels ett par vassområden i nära kontakt med bäcken, särskilt 
under vintern-våren. Dessa vattensystem bar givetvis med sig delar av fiskpopulationer. 
Dessutom kunde och kan fisk dels vandra upp i Dämme-systemet genom dess utlopp i 
Törnebybäcken (alldeles innan bäckens passage under cykelbanan), dels transporteras upp 
med pumparna vid inloppet (gäller troligen bara mindre individer). 

 

3.3.2. Metoder 
Att framgångsrikt och representativt fiska i Kalmar Dämmes grunda och vegetationsrika 
miljö visade sig vara svårt. Fiskeriverkets rekommendationer, vilka är anpassade för nätfiske 
i djupare vatten (Appelberg 1994), följdes så långt som möjligt.  Dessutom ville vi gärna få 
ett grepp om produktionen av yngel. Efter kontakter med ett antal experter prövades ett antal 
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metoder enligt nedan. De olika metodernas placering i dammarna och i närliggande sträcka 
av Törnebybäcken redovisas på detaljkarta i af Ekenstam (2000). 

För inventeringsfiske, alltså den mindre intensiva formen i Fiskeriverkets (Appelberg 1994), 
används s.k. översiktsnät, vilka håller en variation av olika maskstorlekar (10-75 mm), och 
placeras normalt “flytande”, alltså stående från ytan och neråt. I Kalmar Dämme är 
maxdjupet lika med nätets höjd (1,5 m). Detta arbetssätt avses spegla artsammansättningen, 
men även ge en grov bild av storlekssammansättningen hos arterna. Sammanlagt 8 nätnätter 
genomfördes, vilket mer än väl överskrider de rekommendationer för inventeringsfiske man 
kan utläsa i Appelberg (1994).  Näten lades relativt rakt ut från stranden, och var ute ca 15 
timmar. Detta nätfiske bedrevs i september, vilket innebar att i slutet var vattentemperaturen 
ett par grader under de föreskrivna 15°C. Notfisket bedrevs i juni. 

För att försöka greppa den troligen rika förekomsten av yngel genomfördes 9 nätnätter med 
betesnät, 9 m långt och med maskstorlek på 8 mm, med placering enligt Appelberg (1994). 
Detta fiske genomfördes i juni. 

Ytterligare information om fisksamhället i Kalmar Dämme erhölls genom användning av 
not, en lång “påse” som man drar efter en (rodd)båt. Längden var 27 m, och med en 
(egentlig ) höjd på 2,7 m. Maskvidden var 5 mm, men i den centrala delen på 1,5 x 1,5 m 
bara 2 mm. Sammanlagt 9 läggningar gjordes i juni. 

Ytterligare ett par metoder prövades, men mindre framgångsrikt. En stor håv byggdes, som 
en stor planktonhåv, av tylltyg, med 50 cm, öppning och 20 m långa linor efter roddbåten. 
Denna användes i juni. Slutligen utfördes i augusti även elfiske, vilket är en bra och 
välprövad metod i rinnande vatten, mindre ofta i större dammar/stränder 

 

3.3.3. Resultat och kommentarer 
Medelfångsten för Kalmar Dämme är låg jämfört med en del sjöar i Kalmar län. Totalt 
fångades sex arter med de tre metoderna. Dessa totalt 383 fiskar vägde 4,8 kg tillsammans. I 
Kalmar Dämme dominerades fiskbeståndet av cypriniderna mört (Rutilus rutilus) och 
björkna (Blicca bjoerkna). Övriga fiskar som fångades i Kalmar Dämme var gädda (Esox 
lucius), abborre (Perca fluviatilis), sutare (Tinca tinca) och sarv (Scardinius 
erythrophthalmus). I Törnebybäcken fångades även storspigg (Gasterosteus aculeatus) och 
skarpsill (Clupea sprattus). Under 2001-2002 har dessutom iakttagits id (Leuciscus idus) 
minst två gånger. 

Mört, björkna och gädda var de fiskar som lyckats bäst med reproduktionen, då många 0+ 
och 1+ fångades av dessa. De beräknade konditionsvärdena är osäkra då materialet är litet 
och heterogent. Abborre uppvisade högre konditionsvärden än mört och björkna, då abborre 
är en massivare fiskart. 
Kolonisation av Kalmar Dämme har skett redan innan anläggandet av Kalmar Dämme, via 
smådiken och under byggnationen av ett dräneringsdike. Fisken kan alltså idag simma in vid 
högvatten men också pumpas in vid pumpstationen, men större fiskar (>10 cm) mals då 
sönder. 

Som förväntat tyder fiskbeståndet i Kalmar Dämme på att systemet är eutroft (näringsrikt) 
och cyprinider (mört m fl) dominerar antalsmässigt (86%), vilka äter växter och plankton- 
och bottenlevande djur. Resterande arter domineras av icke-cypriniderna abborre (6%) och 
gädda (8%), vilka bägge är rovfiskar. Viktmässigt utgör gädda nästan en tredjedel, abborre 
nästan lika mycket. Dessa procentsiffror sammanfattar resultatet av de tre metoderna 
betesnät, not och översiktsnät. 

Uppenbarligen finns i Kalmar Dämme gott om undervattensvegetation och bottendjur som 
föda för fisk, främst cypriniderna. Dessa utgör därmed lämplig föda för abborre och gädda. 
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Huruvida planktonätande fiskarter finner växt- eller djurplankton i tillräckliga mängder är 
tämligen oklart. Växtplankton verkar det vara sparsamt med, kanske beroende på låg 
fosfortillgång. Att tillväxten av växtplankton är starkt begränsad av fosfortillgången har 
också indikerats av våra studenters projektarbeten vid ett par tillfällen (B Ekstam, W Stolte). 
Det kan också bero på ständig konsumtion från zooplankton, vilka kanske inte blir uppätna 
av fisk i skydd av de talrika bestånden av vattenpest (Elodea canadensis). 

De grunda systemen ger troligen gynnsamma vattentemperaturer för lek av flertalet arter. 
Cypriniderna och gädda verkar lyckas bra med leken, då stora mängder yngel hittades, 
medan abborre kanske har lyckats sämre. 

Även om vattnet mestadels är tämligen klart kan grumling p.g.a. eutrofiering ske, vilka 
periodvis skulle kunna ge försämrade syrgasförhållanden, t.o.m. förekomst av sulfid upp i 
vattenvolymen. Detta skulle kunna missgynna abborre och gädda, och ytterligare öka 
andelen cyprinider (mörtfiskar). 

Här bör tilläggas att den 9 april 2000 upptäcktes en allvarlig syrgasbrist (< 1mg L-1) i 
Hagbygärdediket, vilket flyter genom Dämmeområdet, men inte normalt i kontakt med 
varandra. Orsaken var att ganska mycket spillvatten, som skulle gå i ledning till 
reningsverket, kom över i dagvattenledningarna som leder ut i nämnda dike. Samtidigt sökte 
sig hundratals gäddor uppströms in i detta från Törnebybäcken för att leka. Massdöden blev 
ganska stor, men merparten håvades av en skara biologer från Kalmarsundslaboratoriet över 
till Kalmar Dämmes “friska” vatten. Många av dess var således tämligen stora, och 
förekomsten av gädda är nog större och säkrad ett tag framöver. Syrgasproblemen kvarstod 
någon dryg vecka. 

 

3.4. Fåglar i Kalmar Dämme 1997 och 1998 
3.4.1. Introduktion 
Av den biologiska mångfald som i Kalmar Dämme och våtmarker/dammar/sjöar i övrigt 
studera(t)s, torde fåglar vara den ojämförligt mest populära. Av ”fritidsbiologer” är 
ornitologer den största gruppen, och även utanför ”fågelskådare” uppskattas inslaget av 
fåglar när människor söker rekreation vid sjöar, dammar, våtmarker och vattendrag.  

Nya vattenytor med sina varierande stränder utövar stark lockelse på fåglar, såväl klassiskt 
vattenanknutna som en mängd andra arter, vilka ändå på olika sätt gynnas av förekomst av 
vatten. Detta gäller i synnerhet i ett sjöfattigt landskap som Kalmarslätten.  

Redan innan Kalmar Dämme byggdes 1996, var detta område rikt på fåglar, då det ligger 
lämpligt nära kusten, alltså i ett flyttningsstråk, samt hade (har) en mängd olika miljöer med 
en relativ ostördhet. Byggandet av det stora våtområdet Kalmar Dämme påkallade tidigt en 
studie av vilka fågelarter som fanns innan, liksom vilka som etablerade sig omedelbart efter 
dammarnas tillskapande.  

Detta blev ämnet för det examensarbete av Fredrik Ahlström (FA), som påbörjades 1996 
(=innan), fortsatte 1997 med första fasen av fåglars kolonisation, samt bedrevs i liten grad 
även under 1998. Tyvärr är arbetet ännu inte sammanställt och redovisat, så detta avsnitt 
(3.4.) baserar sig delvis på de primärdata och utkast jag fått ta del av, vilket innebär data från 
enbart 1997. Det utförda examensarbetet avsåg att få goda mått på mängden individer av 
vattenanknutna häckande arter, i viss mån även arter som rastar eller söker föda i Kalmar 
Dämme. Avsikten var även att utifrån vetenskaplig litteratur och andras rapporter försöka 
prediktera framtida fågelfaunan under olika antaganden om områdets vegetation (sådana 
delar har inte medtagits i denna rapport). Sammanställningen av FA:s utkast till 
examensarbete (Ahlström 1998) till nedanstående koncentrat skrevs initialt av Maria 
Thuresson, och bearbetning och komplettering av detta utkast har sedan gjorts av Jan 
Herrmann. FA har haft möjlighet att kommentera det skrivna. 
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Under samma år, 1997, samt även senare år, hölls området under intensiv bevakning av två 
andra ornitologer, Jan Ottosson och Lars G Petersson. Deras omfattande material (Ottosson 
& Petersson 1998, 2001, hela deras material nedan kallat O&P) har jag fått ta del av, och 
valda resultat redovisas i 3.4.3, integrerat med FA:s data. Dessutom innehar O&P goda 
fenologidata (när respektive arter observeras första och sista datum olika år) för Kalmar 
Dämme under 1997 och 1998, alltså när arterna syns första och sista datum respektive år. 
Dessa redovisas ej här. 

Med anledning av byggandet av Kalmar Dämme, förmodat attraktiv för fler fåglar än 
tidigare, ville Luftfartsverket få en uppfattning om mängden framtida för flyget “farliga” 
fåglar. En sammanställning av äldre uppgifter, t.o.m. 1996, utfördes därför av Martin 
Amcoff (1996). Enligt denne karakteriserades ”landskapet kring Törnebybäcken under 
1940- och 50-talet av vidsträckta betesmarker med rik förekomst av fuktängar och blötare 
partier”. Bete av främst nötkreatur höll vegetationen kortvuxen, och tämligen trädlös. 
Översvämningar på våren var tämligen regelbundna, uppenbarligen även norr om banvallen, 
vilken byggdes i början av 1900-talet. På 1960-talet minskade beteshävden och dikningar 
torrlade delar av området. Bladvass växte sig allt starkare. Träd och buskar etablerades sig 
på banvallen och schaktmassor längs muddrade diken. 

Under 1940- och 50-talen fanns under flyttningstid i detta område hundratals-tusentals 
rastande vadare och änder. Häckning förekom då av bl.a. skäggdopping, smådopping, 
gravand, kricka, årta, vigg, brunand, rörhöna, storspov, rödspov, tofsvipa, kärrsnäppa, 
strandskata, fiskmås, dvärgmås, gulärla och skrattmås, allt enligt Amcoff (1996), refererande 
erhållna uppgifter från Bengt Åkesson. 

I mitten av 1990-talet (strax innan grävningen av Kalmar Dämme) var alltså området ganska 
torrlagt och kvarvarande vattenpartier alltmer vegetationstäta. Häckande vattenanknutna 
fåglar var flera par gräsand, ett par storskrake, två par brun kärrhök, två par enkelbeckasin, 
samt några par tofsvipor, rödbenor och skrattmåsar (Amcoff 1996). Rastande kunde ses 
några hundratal kanada- och grågäss samt måsfåglar. Ett fåtal vadare, mest strandskator, 
utnyttjade området. I övrigt fanns en del vattenanknutna tättingar som sävsparv och 
rörsångare.  

Amcoff (1996) anger också att i samband med Luftfartsverkets pilotstudie 1992-93 
(Grundström 1994), då en liten del av den västra stora vassen, nu en del av Kalmar Dämme-
systemet, invallades, gynnades häckning av gräsand, vigg, kricka och storskrake. 

Avsikten med Amcoffs (1996) rapport var att prediktera hur ”större” fågelarter, av tänkbar 
betydelse som ”hot” mot flygplan, kunde tänkas öka p.g.a. anläggandet av Dämmet. Detta 
ligger således ganska nära Ahlströms examensarbete. Amcoff konstaterar att anläggandet 
initialt troligen kommer att gynna antalet arter och individer av fåglar. Men efterhand när 
vegetationen blir mer ensartad, och fisk etablerar sig och konkurrerar om smådjur med 
fåglarna, och när produktionen av såväl smådjur som frön och andra vegetabilier avtager, så 
sker troligen en utarmning av fågelfaunan. Utifrån ett par andra svenska studier, i Halland 
respektive Närke, prognostiseras vattenanknutna fåglars framtid i Kalmar Dämme, vilket i 
sig inte redovisas i föreliggande rapport. Amcoff bedömer att man knappast bör förvänta sig 
någon väsentlig ökning av antalet individer som rör sig i luftrummet på höjder över 40-50 
meter. När denna rapport om biologin 1997-98 slutföres 2003, kan konstateras att detta 
verkar i huvudsak stämma. Efter en viss uppgång av antalet arter och individer har bägge 
parametrarna nu minskat, oftast till lägre antal än enligt Amcoffs prognos, möjligen dock 
fortsatt ökning av antalet gäss.  
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3.4.2. Metoder 
FA:s uppgifter om förekomst av såväl häckande som rastande fåglar i Kalmar Dämme har 
insamlats genom att besöka området ca 12 gånger under häckningsperioden 1997. ”Fri 
rundvandring”, men ofta ganska omfattande, har resulterat i tämligen god uppfattning om 
föreliggande häckningar. Dock har ingen standardiserad metod av typ Svensk häckfågel-
taxering utförts. 

I stor utsträckning bygger uppgifterna hos Ottosson & Petersson (1998, 2001) på egna 
observationer, samt i liten grad andras rapporteringar i observationsboken på ”Dämme-
cafeterian”.  

 

3.4.3. Resultat och kommentarer 
Vad gäller främst häckande fåglar 1997 finns för många arter liknande eller identiska 
uppgifter om antal hos Ahlström (FA) och Ottosson & Petersson (O&P). Dock, i vissa fall 
har den ene referensen högre antal, vilket då använts. I vissa fall har angivits FA respektive 
O&P. 

Antalet observerade arter i området har varje år varit runt eller drygt 150 (Tabell 1). Av 
dessa passerade relativt många som sträckare eller bara överflygande. ( Antalet 
”våtmarksarter” har mestadels legat runt 15.  
 
 
Tabell 1. Observerade antal fågelarter i/vid Kalmar Dämme, i huvudsak på uppgifter i 
Ottosson & Petersson 1998, 2001.  
 
  1997 1998 1999 2000 2001 
Antal arter / år 146 162 162 157 ? 

Ackumulerat 146 174 190 198 201 

 ”Våtmarksarter” 13 ? 14 16 15 

 

Under 1997 fanns ca 35 arter som häckade eller gjorde häckningsförsök i området kring 
Kalmar Dämme (Tabell 2). Några av dessa bör dock betraktas som något osäkra. I 
föreliggande rapport berörs i huvudsak bara vattenberoende eller -anknutna arter. För de 
övriga, samt för mer detaljer om antal och tidpunkter, hänvisas till Tabell 2. 

Av de arter som häckade under 1997 fanns bland andra smådopping (Tachybaptus 
ruficollis), vilken, liksom vissa änder, är starkt missgynnad av förekomst av fisk, främst 
gädda, i deras etableringsvatten. Orsaken är att dessa arters ungar livnär sig på samma 
vattenlevande evertebrater som vissa fiskarter. I Kalmar Dämme är fiskpopulationen mindre 
i jämförelse med sjöar i Kalmar län, men domineras av cyprinider (mört etc.) som tillhör de 
evertebratätande fiskarterna. Trots förekomsten av cyprinider häckade under 1997 två par 
smådopping med god framgång, dock relativt sent på säsongen troligtvis beroende på 
avsaknad av tillräcklig vegetation under försäsongen (FA). Resultatet blev fem ungar; på 
hösten sågs fem ungfåglar, men sambandet är oklart (O&P). 

Enstaka hägrar (Ardea cinerea) har observerats hela året, även ungfåglar, men inget tyder på 
häckning i området.  

Av större andfåglar, d.v.s. svanar och gäss, noterades sex arter i området; ett par av vardera 
knölsvan (Cygnus olor) och kanadagås (Branta canadensis) häckande men betydligt fler 
rastande. Som rastare fanns även stora mängder (>400) grågäss (Anser anser), samt enstaka 
sångsvanar (Cygnus cygnus), sädgås (Anser fabalis) och vitkindad gås (Branta leucopsis). 
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Tabell 2. Säkert häckande fågelarter vid Kalmar Dämme 1997, samt arter med trolig eller 
oklar häckning. Data från 1 = Ahlström (1998, opublicerade data) och 2 = Ottosson & 
Petersson (1998). 
 
Art Säker häckning Trolig häckning Oklar häckning Data från 

Smådopping 2   1 2 
Knölsvan   +  1 
Kanadagås ≥ 1    1 2 
Gräsand 12-15    1 2 
Vigg 1    1 2 
Brun kärrhök 1    1 2 
Fasan    +   2 
Vattenrall några    1 2 
Rörhöna  2    1 2 
Sothöna 2    1 2 
Strandskata   +   2 
Mindre strandpipare 3-4    1 2 
Tofsvipa ca 10  +  1 2 
Rödbena ca 5    1 2 
Skrattmås   +   2 
Ringduva 1     2 
Gök  +    2 
Sånglärka några    1 2 
Ladusvala  +    2 
Trädpiplärka  +   1 2 
Ängspiplärka  +    2 
Sädesärla  +    2 
Rödhake 2     2 
Näktergal 4     2 
Buskskvätta 2     2 
Koltrast 2     2 
Björktrast 1    1 
Rörsångare några    1 2 
Ärtsångare 2     2 
Törnsångare 2    1 2 
Trädgårdssångare 1     2 
Svarthätta 1     2 
Lövsångare 10     2 
Talgoxe 2     2 
Blåmes 2     2 
Pungmes  +   1 
Skata 1     2 
Stare 10     2 
Pilfink 1     2 
Bofink 5     2 
Grönfink 3     2 
Hämpling 4     2 
Rosenfink 1     2 
Gulsparv 3     2 
Sävsparv 8-10    1 
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Av de 11 arterna änder som noterats (O&P) i området är självklart gräsanden (Anas 
platyrhynchos) den vanligaste, ca femton kullar. Även vigg (Aythya fuligula) hade flera 
häckande par som höll till främst i en av de centralt belägna dammarna (O&P). Övriga 
observerade, oftast i små antal, andfåglar i området är gravand (Tadorna tadorna), skedand 
(Anas clypeata), bläsand (Anas penelope), snatterand (Anas strepera), kricka (Anas crecca), 
stjärtand (Anas acuta), knipa (Bucephala clangula), småskrake (Mergus serrator) och 
storskrake (Mergus merganser). Den senare, samt knipa, är dock hålbyggare och är starkt 
beroende av de uppsatta holkat som finns (FA). 

Drygt ett tiotal rovfågelarter har noterats (O&P), men endast en vattenanknuten art häckade; 
brun kärrhök (Circus aeruginosus), ett par i vassarna väster om Törnebybäcken. Två andra 
vattenberoende arter har observerats; ängshök (Circus pygargus) och fiskgjuse (Pandion 
haliaetus), liksom ofta vattenrelaterade arten lärkfalk (Falco subbuteo). 

De funna paren av rörhöna (Gallinula chloropus) och sothöna (Fulica atra) häckade sent, 
vilket med stor sannolikhet har samma anledning som smådoppingens fördröjda häckning, 
bristen på tillräcklig vegetation under den tidigare delen av säsongen (FA). De båda arterna 
fick flera kullar i en av de centralt belägna dammarna. Den relativt sällsynta vattenrallen 
(Rallus aquaticus), hade flera par och dessa häckade i vassområdena (O&P).  

Tofsvipa (Vanellus vanellus) och rödbena (Tringa totanus) kan bland vadarna anses som 
karaktärsarter för området; 5-10 par respektive ca 5 par. Båda är ofta knutna till 
övergångszoner mellan jordbrukslandskap och fuktigare marker och är beroende av någon 
form av hävd, där bete är att föredra (FA). Den ovanligare mindre strandpiparen 
(Charadrius dubius) häckade med tre eller eventuellt fyra par. Denna art häckar främst på 
kulturpåverkade tämligen vegetationsfria miljöer och nyttjade vid Kalmar dämme de vallar 
som lagts upp i samband med anläggandet. Troligtvis kommer arten missgynnas när vallarna 
blir överväxta med vegetation (FA). Rastande vadare omfattar ytterligare 13 arter (O&P); 
strandskata (Haematopus ostralegus), större strandpipare (Charadrius hiaticula), 
ljungpipare (Pluvialis apricaria), mosnäppa (Calidris temmincki), brushane (Philomacchus 
pugnax), enkelbeckasin (Gallinago gallinago), myrspov (Limosa lapponica), storspov 
(Numenius arquata), svartsnäppa (Tringa erythropus), gluttsnäppa (Tringa nebularia), 
skogssnäppa (Tringa ochropus), grönbena (Tringa glaerola) och drillsnäppa (Tringa 
hypoleucos). Sannolikt korrekt, hävdar Ahlström (1998) att vattenståndet är alltför stabilt i 
Kalmar Dämme för att utveckla fuktängar som vissa vadare är starkt knutna till för att 
häcka. 

Åtta arter av kategorin måsar, trutar och tärnor noterades (FA, O&P). Ingen art har säkert 
häckat, men tre ungfåglar av skrattmås (Larus ridibundus) sågs i juni, bland flocken av ett 
20-tal adulta som höll till i området hela säsongen. Större flockar av arten sågs i maj, samt i 
övrigt under året enstaka obsar av fiskmås (Larus canus), Gråtrut (Larus argentatus), 
havstrut (Larus marinus), skräntärna (Sterna caspia), fisktärna (Sterna hirundo), silvertärna 
(Sterna paradisea),och småtärna (Sterna albifrons). 

Totalt sett är gruppen tättingar den som bidrar med flest häckande par i Kalmar Dämme. I 
vassområdena dominerar rörsångare (Acrocephalus scirpaceus) och sävsparv (Emberiza 
schoeniclus), vilka även var de med bäst häckningsframgång. Gärna vattenrelaterade arter 
som missgynnats av anläggandet av dämmet är gräshoppsångare (Locustella naevia), 
kärrsångare (Acrocephalus palustris) och rosenfink (Carpodacus erythrinus), vilka alla 
kräver en igenväxt och förbuskad miljö för att trivas (FA). Bland ovanligare vattenanknutna 
arter som har häckat bör nämnas skäggmes (Panurus biarmicus) och pungmes (Remiz 
pendulinus), medan som enbart observerade räknas gulärla (Motacilla flava) och sävsångare 
(Acrocephalus schoenobaenus). 

Karaktärsarter för de öppnare, men också torrare, delarna är sånglärka (Alauda arvensis), 
ängspiplärka (Anthus pratensis), sädesärla (Motacilla alba) samt gulsparv (Emberiza 
citrinella). I dungarna var bofink (Fringilla coelebs) och näktergal (Luscinia luscinia) de 
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vanligaste tättingarna. Tidigare har det funnits andra arter tättingar som häckat i området. 
Bland de fåglar som enbart rastade eller födosökte i området, var järnsparv (Prunella 
modularis), buskskvätta (Saxicola rubetra), stenskvätta (Oenanthe oenanthe), koltrast 
(Turdus merula), björktrast (Turdus pilaris), steglits (Carduelis carduelis) och hämpling 
(Carduelis cannabina) de mest frekventa. 

Kompletta uppgifter om den tidsmässiga utvecklingen i antal av alla häckande arter, samt 
övriga observationer, rastande, jagande och förbiflygande, lämnas inte här och nu. Det 
existerande materialet är alltför heterogent för att säkerheten och tydligheten skall bli 
tillräckligt god. Eventuellt kommer detta att senare kunna bearbetas tillsammans med andra 
ornitologer, främst Jan Ottosson och Lars G Petersson. Det omfattande studien av Ahlström 
(1998) borde nu upprepas, för att kunna göra en djupare jämförelse mellan 1997 och nu, en 
bit in på 2000-talet. 

Vid inventeringar av 51 dammar i sydvästra Skåne påträffades totalt 40 häckande arter, 
varav 33 direkt vattenanknutna (Granbom 2001). Den artrikaste dammen innehöll 19 arter, 
medan flertalet uppvisade 10-15 arter – vilka alltså var totala antalet arter. Därmed framstår 
Kalmar Dämme ändå som relativt god gynnare av ”våtmarksarter”. 

Ahlström (1998), citerandes två källor, föreslår att antalet arter kan vara som högst efter ca 
fyra år, samt att ökningen i antalet individer är mindre än ökning av artantalet, varför 
diversiteten stiger förhållandevis ännu mer än artantalen. Detta förutsätter sannolikt att 
diversiteten i skalan ”mikromiljöer” /nischer/ ökat under densamma tidsperiod; 3-5 år. 
Fåglarna har ju nämligen två typer av näringskällor; dels smådjur, från såväl vattnet som 
land; dels frön och andra ”godsaker” från växter, och ju fler nischer ju fler av smådjur och 
växter, och därmed av fågelarter.  

Smådjurens förekomst presenteras i avsnitt 3.2.3., medan växterna som födokälla är alltför 
komplext att referera nu; måhända i en framtida översikt av fågellivet i Kalmar Dämme. 
Dock kan konstateras (Blindow 1986 m fl referenser) att av de former som finns i Kalmar 
Dämme är nate-arter (sl. Potamogeton) särskilt omtyckta genom stora frön och 
övervintringsorgan, slingor (sl. Myriophyllum) är ”mellan-omtyckta”, medan kransalger och 
vattenpest (Elodea canadensis) är mindre populära som föda. 

Samtidigt bör konstateras att antalet fiskarter, och kanske framför allt antalet fiskar, också 
troligen avgör utfallet av fåglarnas häckning, och därmed kvarvaro i området. Fler rovfiskar 
innebär fler konkurrenter med vissa fåglar (doppingar, dykänder) om födan smådjur, men 
dessutom kan de konsumera dessa arters ungar. 
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4.  Sammanfattande kommentarer 
Är den redovisade biologiska mångfalden mycket eller lite, bra eller mediokert? Men 
vanligt; vad bör man lämpligen jämföra med, när alla lokaler egentligen är unika. Är det 
över huvud taget viktigt att man skall ha eller få höga siffror på artantal och diversitet, d.v.s. 
biologisk mångfald, för att ett område skall ha höga biologiska värden? Ur en våtmarks 
funktion som ”reningsanläggning” kanske det är väl så bra med en optimal sammansättning 
av effektivt ”processande organismer”. Sannolikt är mångfalden av fördel för ekosystemets 
funktioner (se avsnitten 1.3. – 1.4.), men vi vet egentligen ännu inte hur nyttan ska värderas.   

Det problemet dröjer ytterligare flera år innan man törs svara mer bestämt på; den 
vetenskapliga frågeställningen är väsentligt mycket större än studierna i Kalmar Dämme. 
Men en direkt koppling (positiv korrelation) mellan biologisk mångfald och ekologisk 
funktion är ett rimligt antagande, och dessutom har mångfalden etiska, estetiska och 
upplevelsemässiga värden. Vi bör därför eftersträva att gynna, bevara och återställa hög 
biologisk mångfald, kanske t.o.m. genom att gynna nya vattensystem.  

I en senare publicering avser jag att mer i detalj granska ovanstående uppgifter om biologisk 
mångfald, samt att jämföra resultaten med vad man funnit i andra våtmarker/dammar. 

Även om våtmarkssystemet Kalmar Dämme är stort (18 ha!), innehåller flera delar och 
några olika våtmarkstyper, så är det ändå bara en enda våtmark. I sin doktorsavhandling 
menar Elisabeth Lundkvist (2003) att man, för att bedöma det biologiska resultatet, även 
måste se den enskilda våtmarken i sitt landskapsekologiska sammanhang. Detta innebär att 
det vi ser av biologisk mångfald i en våtmark är resultatet av hur många och var i närheten 
fler våtmarker (i bred bemärkelse) finns. Detta torde gälla alla grupper av organismer, men i 
varierande grad, beroende på främst spridningsförmåga, våtmarkernas storlek och karaktär, 
samt inte minst tiden. 

Rekryteringen av potentiella kolonisatörer från omlandet/regionen är alltså viktig. Men 
sedan följer andra viktiga steg, för att få en permanent etablerad population, d.v.s. där 
reproduktion sker. Vad som är ”lämplig miljö” är olika för olika arter, och dessutom är 
avgörande om konkurrenter eller konsumenter (växtätare och predatorer) också har etablerat 
sig. 

En tänkbar generell hypotes, delvis inspirerad av J-E Svensson (pers. komm.), kan vara att i 
början av smådjurens kolonisationsfas, framgången för en kolonisatör regleras av situationen 
på platsen, d.v.s. fysikalisk-kemiska faktorer. Exempel på detta är näringstillgången, alltså 
en s.k. ”bottom-up-reglering”. Efter en tid blir det kanske viktigare med biologiska 
förhållanden/relationer som konkurrens eller predation, alltså en s.k. ”top-down-reglering”. 

Dessutom bör poängteras varje våtmarks/damms värde i ett större perspektiv är att de 
tillsammans bildar ett nätverk av våta ekosystem; en möjlighet till bättre överlevnad för 
växter och djur i det ofta rätt ”torrlagda” jordbrukslandskapet (Hoffmann m fl 1999, Landin 
& Lundkvist 2002). Lokal utslagning kan kompenseras och vidare spridning av arterna kan 
underlättas genom att varje objekt fungerar som en länk, eller s.k. ”stepping stone” (se även 
Bengtsson m fl 1982, Tonderski m fl 2002, kap 1 och 8).  

Dock, en kolonisation pågår kontinuerligt och successionen stannar aldrig. Även om de mer 
uppenbara (”grov-strukturella”) förändringarna blir mindre tydliga, så pågår även i ett s.k. 
”moget” ekosystem utbyten av och omfördelningar mellan arter. Det finns alltså egentligen 
inget ”klimax-samhälle”, där förändringen avstannat och samhället blivit färdigt. 

Kalmar Dämme är planerad och formad med det primära syftet att reducera så mycket kväve 
som möjligt. Bägge finansiärerna (Luftfartsverket och Kalmar kommun) önskade dock 
”bonus-effekten” att området utformades för att kunna gynna en hög biologisk mångfald. 
Syftet är dels arterna i sig, alltså ”etiska” skäl, dels att området genom sitt biologiska 
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innehåll skall vara populärt för allehanda rekreation (så har det också blivit, se även Thorén 
2003).  

Finns det då en motsättning mellan önskemålen kvävereduktion och biologisk mångfald, vad 
avser lämplig design?  Några exempel på detta kan redovisas:  

• För ett effektivt kväveavskiljande är det önskvärt med t.ex. hög belastning av kväve, 
vilket kan ge för olika djurgrupper oönskad övergödning och åtföljande syrgasbrist.  

• Reduktionskravet kanske kräver mer vegetation och kanske mer homogen vegetation 
än vad som ur biologiskt perspektiv och rekreationssynpunkt är attraktivt.  

• Flödesvariationerna bör vara måttliga för att hindra resuspension av sediment, medan 
variation av flöde och vattenstånd är bra för hög diversitet av växter och därmed av 
bottenfauna (men möjligen inte för fåglar). 

• God kvävereduktion bygger bl.a. på en uppehållstid för vattnet på några dagar, vilket 
kanske kräver en större vattenvolym och därmed något brantare stränder än vad som 
vore bra för hög biologisk mångfald. Flacka stränder ger bred strandzon, då erhålles 
en stor nischvariation i tid och rum, och hög produktion av många arter av växter och 
djur. 

Det finns även gemensamma intressen vid ”bästa design” av en våtmark/damm för såväl god 
näringsreduktion som hög biologisk mångfald: 

• Det finns flera goda skäl till att grunda vatten och flacka stränder är bra även för god 
avskiljning av näringsämnen (Tonderski m fl 2002, kap 1). 

• I nämnda bok framgår även att för bästa näringsreduktion, så bör omgivande 
vegetationsbård hellre vara av löv- än barrträd, vilket gäller även för god förekomst 
av bottenfauna (å andra sidan bör träd inte alls finnas nära vattnet för fåglar; där kan 
kråkor och rovfåglar se ägg och ungar av änder m fl). 

• Högt artantal, t.ex. en hög biologisk mångfald av smådjur, gynnar troligen också 
funktioner i våtmarker, t.ex. en hög nedbrytningseffektivitet, vilken egentligen är 
bakteriernas syfte med kvävereduktionen. 

• En måttlig skörd av växtbiomassa torde gynna bägge önskemålen på en optimal 
våtmark. 

• Detsamma torde gälla förekomst av fisk, egentlig odling kan alltså inte tillåtas. 

Förutom reduktion av näringsämnen kan ytterligare syften och mål finnas med anläggandet 
av våtmarker/dammar, t.ex. reduktion av metaller (dagvattendammar) bevattning, 
växtproduktionsyta, ornitologi, jakt och fiske, vilka alla kan ge konflikter. Dessa motstående 
synpunkter, samt de ovanstående mellan kvävereduktion och biologisk mångfald, men också 
förenlighet, diskuteras av Tonderski m fl (2002, kap 1). Där finns också exempel på andra 
konflikter; risken för att våtmarker ger ökade myggförekomst, luktproblem, drunknings-
risker, samt olika önskemål om vad markens användning.  

En del naturliga våtmarker uppvisar relativt låga artantal, och de bör inte ”tvångshöjas”. 
Men vad som i konstgjorda våtmarker ur funktionell synpunkt gäller, vet vi egentligen inte. 
Däremot kvarstår önskan att våtmarker kan utgöra miljöer som gynnar många 
vattenberoende arter, såväl vanliga som mer sällsynta.  

Avslutningsvis kan konstateras: 

1. Biologisk mångfald i våtmarker beror rimligtvis på miljöns variation i TID och 
RUM. ”Det ekologiska kravet” för biologisk mångfald är ju att många nischer finns 
med avseende på t.ex. bottentyp, topografi, strandlinje och vattenstånd. Dessa 
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faktorer ger mångfald med avseende på vegetation, som i sin tur är grunden för en 
mångfald av djur; bottenfauna, fiskar och fåglar. 

2. Den biologiska mångfalden har således många värden; funktionella (bra för 
våtmarkens näringsämnesreduktion och för gynnande av biologisk mångfald), 
estetiska, rekreationsbefrämjande, samt etiska, dit ju artbevarandet i sig hör. 

3. Det är svårt att bedöma om den i våtmarker erhållna biologiska mångfalden är hög 
eller ej, ty vad skall man jämföra med, avseende t.ex. ålder, typ av biotop, yta? 

4. Den biologiska mångfalden går snabbt upp i början, men avstannar sedan, vissa arter 
byts ut, kanske artrikedomen t.o.m. minskar efter några år. 

5. I brist på tidsmässig (och eventuellt rumslig) variation i våtmarken kanske en viss 
artificiell störning, såsom skörd, vattenstånd, viss muddring, kanske partiell 
torrläggning, skulle gynna den biologiska mångfalden. 
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Bilaga 3:1 – 3:7. Bilder från provpunkterna                                 
Fotopunkterna finns markerade på karta, se Bilaga 2.  

Bilaga 3:1 

Bild 1. Foto taget vid AS1 mot söder den 27/8 1998 
 

Bild 2. Foto taget vid AU1 från inloppsskibord mot sydost 27/8 1998 
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Bilaga 3:2 
 

 
Bild 3. Foto taget vid CU2  mot NNO den 25/8 1998. 

 

 
Bild 4. Foto taget vid DU2 mot NNO 28/8 1998.



 
 

 

34

 
 

                          Bilaga 3:3 

Bild 5. Foto taget vid EU1 mot NO den 28/8 1998. 

 
 

Bild 6. Foto taget vid ES1 mot SE den 28/8 1998. 
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Bilaga 3:4 
 

Bild 7. Foto taget vid FU1 mot N 27/8 1998. 
 
 
 

 
Bild 8. Foto taget vid FS1 mot N den 30/8 1998. 
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Bilaga 3:5 

Bild 9. Foto taget vid GS1 mot V 18/6 1998. 
 

 

Bild 10. Foto taget vid GU1 mot S. 
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Bilaga 3:6 

 

Bild 11. Foto taget vid IS1 mot NV 30/8 1998. 
 

Bild 12. Foto taget vid IU1 30/8 1998.
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                        Bilaga 3:7 

Bild 13. Foto taget mot IU2 mot N 30/8 1998 
 
 

Bild 14. Foto taget vid KS1 mot N 18/6 1998. 
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                                                                               Bilaga 4 

 
Plantering av undervattenvegetation 

i Kalmar Dämme 1996 
 
Anteckningar efter samtal med Lars Kylefors, Vatten och Samhällsteknik 
28/9 1998 
 
20/9 1996 Damm 3B = G Vattenpest, Elodea 

canadensis, 20 kg 
klippt i bitar, de fräschaste 
delarna, ej underlättad 
bottenförankring 

20/9 1996 Damm 3C = H Vattenpest, Elodea 
canadensis, 12 kg klippt i 
bitar, de fräschaste delarna, 
ej underlättad 
bottenförankring 

20/9 1996 Damm 3C = H 
norra delen 

Axslinga, Myriophyllum 
spicatum, 25 kg 
fastsättning av rötterna i 
botten underlättades 

14/10 1996 Damm 1C = B Vattenpest, Elodea 
canadensis, 22 kg 

14/10 1996 Damm 4C = I Vattenpest, Elodea 
canadensis, 24 kg 

14/10 1996 Damm 3 B = G Vattenpest, Elodea 
canadensis, 7 kg 

14/10 1996 Damm 3 C = H Vattenpest, Elodea 
canadensis, 7 kg 
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Bilaga 5 
 

Artlista Kalmar Dämme 1998 
 
På varje strandkant lokal studerades en yta 2 x 0,5 m, och på varje undervattenlokal studerades en 
volym av 1 x 1 x 1 m. Täckningsgrad/täthet anges enligt:  

Täckningsgrad; 
övervattenväxter 

Täthet i x-, y- och z-led;  
undervattenväxter 

1 Enstaka 1 Enstaka 
2 < 25 % 2 < 25 % 
3 < 50 % 3 < 50 % 
4 < 75% 4 < 75% 
5 ≤100 % 5 ≤100 % 
 
Förklaring till lokalbeteckningarna i tabellerna nedan t ex: 
AS1= Damm A, Strandkant, lokal 1 
CU2= Damm C, Undervatten, lokal 2 
  
980618 
Lokal 

Art 

svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

AS1 
 

Svalting, blommande Alisma plantago-
aquatica 

5-30 1 

 Svalting, skott A. plantago-aquatica 10-30 3 
 Kärrkavle Alopecurus 

geniculatus 
0-5 2 

 Gäddnate Potamogeton natans 20-30 1 
 Lånke Callitriche sp. 0-10 3 
 Ryltåg Juncus articulatus 5-10 1 
 Bredkaveldun Typha latifolia 0-30 2 
Kommentar: Generellt för strandkantsvegetationen är att svaltingen är på frammarsch. Kärrkavle har dragit 

sig tillbaka i jämförelse med förra året, den går inte längre lika långt ut i vattnet. 
Bredkaveldun sprider sig också, dock inte i samma utsträckning som svaltingen. 

 
 
980827 
Lokal 

Art 
svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

AS1   Svalting, 
blommande 

A. plantago-aquatica 2-10 
 

1 

 Svalting, skott A.  pl. Aquatica 2-10 3 
 Kärrkavle A. geniculatus 0-2 2 
 Gäddnate P.  natans 20-30 1 
 Lånke Callitriche sp. 0-2 2 
 Brunskära Bidens tripartita 0-5 1 
 Bredkaveldun, 

blommande 
T. latifolia 2- 10 1 

 Bredkaveldun,  
skott 

T. latifolia 2-10 2 

 Sköldmöja Ranunculus peltatus 2-5  1 
 Ryltåg J. articulatus 0-2 2 
 Igelknopp Sparganium  

emersum 
5-30 2 

 Vattenpest Elodea canadensis 5-30 3 
 Fintrådig grönalg Cladophora sp. 0-10 3 
AU1 Svalting A. plantago-aquatica 170-200 2 
 Vattenpest E. canadensis 170-200 4; x = 100% 

y + z  = 75%  
 Igelknopp S.  emersum 170 – 200 2 
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980618 
Lokal 

Art 
svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

Lokal 
AU2 

Svalting A.  plantago-aquatica 40-50 3-4 

 Vattenpest  E. canadensis 40-50 3-4 
x + y = 100%  
z = 75%  

 Lånke Callitriche sp. 40-50 2 
 
 
980827 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

AU1 
 

Svalting 
 

A.  plantago-aquatica 160-200  2 

 Vattenpest E. canadensis 160-200 4; x = 100%  
y +z = 75% 

 Igelknopp S.  emersum 160- 200 2 
Lokal 
AU2 

Svalting A.  plantago-aquatica 35-40 3-4 

 Vattenpest E. canadensis 35-40 3-4  
 Lånke Callitriche sp. 35-40 2 
Kommentar: Hela växtsamhället är 100 - 150 m2 och svaltingen betad av troligen svan eller änder, inte en enda 
blomställning kvar. 
 
 
980618 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 

Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

BU1  Vattenpest E. canadensis 200 5  
x, y + z = 100%  

Lokal 
BU2  

Svalting A.  plantago-
aquatica 

80-100 2 

 Igelknopp S. emersum 80-100 1 
 Vattenpest E. canadensis 80-100 3-4  

x + y = 100%  
z = 50%  

 
 
980827 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 

Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

BU1  Vattenpest E. canadensis 170 5 
x, y + z = 100%  

Kommentar: Anmärkningsvärt är att vattenpesten är påfallande grön och frisk, (ej påväxt ej fintrådiga alger) 
inledningsvis (framförallt innerkant) i damm B. Vattnet klart på ytan, men grumlas om man rör runt i 
vegetationen. 
Vid ön är vattenpesten inte lika tät, framför allt inte i z och den är täckt med bruna, fintrådiga, täta, 3-5 cm långa 
alger. Tydlig kanalisering av vattnet kan ses. 
Lokal 
BU2  

Svalting A.  plantago-
aquatica 

60-70 2 

 Igelknopp, unga 
skott 

S. emersum 60-70 2 

 Vattenpest E. canadensis  60-70 4; x + y = 100%  
z = 75%  

Kommentar: Svaltingen har 1998 spridit sig från strandkanterna ut mot djupare vatten, jämfört med 1997. 
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980618 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 

Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

CU1  Vattenpest E.  canadensis 70-90-100 4; x + y = 100%  
z = 75%  

CU2 Sköldmöja R. peltatus 50-70 2 

 Vattenpest E.  canadensis 30-70 3; y = 100%  
x + z = 75% 

 Bredkaveldun T.  latifolia 30-40 1 

 Svalting A. pl.-aquatica 30-70 2 

 
 
980825 
Lokal  

Art 
Svenskt namn 

Art 

Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

CU1  Vattenpest E. canadensis 50- 70-90 4; ; x + y = 100%  

z = 75% 

Lokal 
CU2 

Bredkaveldun T. latifolia 20-30 2  

 Svalting A. plantago-aquatica 20- 60 2 

 Vattenpest E. canadensis 30-60 4; x + y = 100% z = 
75%  

 Rörflen P. arundinacea 20-30 2 

 
 
980618 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

DU1  Kransalg 

 

Nitella sp. 
 

160 x + y = 100% 

z = 10% 

 Gäddnate P. natans 160 3-4; täcker v-ytan till 
50-75% 

 Vattenpest E. canadensis 160 1 

Lokal 
DU2  

Igelknopp S. emersum 100 2 

 Bladvass (skott) Phragmites australis 100-120 2 

 Svalting A. plantago- 
aquatica 

80-90 3 

 Sköldmöja R. peltatus 100-110 2 

 Gäddnate P. natans 100-110 2 

 Vattenpest E.  canadensis 100-120 2; x + y = 50%   

z = 25%  

 Kransalg Nitella sp. 110-120 1 
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980825 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

DU 1 
 

Kransalg Nitella sp. 175 3-4 
x + y = 100% 
z = 10% 

 Vattenpest E. canadensis 165 2; x + y = 50% 
z = 25% 

DU2 Gäddnate P.  natans 165-175 3; täcker ytan till 
50%,  

 Igelknopp S.  emersum 80 2 

 Bladvass P. australis 80-100 2 

 Svalting A. plantago- 
aquatica 

60-70 1 

 Sköldmöja R.  peltatus 80 1 

 Gäddnate P. natans 90 2 

 Vattenpest E.  canadensis 60-100 4; x, y + z = 75%  

 
 
980702 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

EU1 Gäddnate P.  natans 170 3 (täckt m grönalger)

 Sköldmöja R. peltatus 170 1 

 Kransalger Nitella sp. 170 3-4; 
x + y = 100%  
z = 10%  

 Vattenpest E. canadensis 170 1 

Lokal ES1 Bredkaveldun T. latifolia 0-30 4 

 Ryltåg J. articulatus 5-20 3 

 Veketåg Juncus effusus 0 2 

 Svalting A.  pl.-aquatica 5-30 2 

 
 
Lokal 
980825 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

EU1 Gäddnate P.  natans 150 4; 75 % täckning i 
ytan 

 Kransalger Nitella sp. 150 3-4 x + y = 100% z 
= 10% 

ES1 Bredkaveldun T.  latifolia -5-20 4 

 Svalting A.  pl.- aquatica 10-20 3 

 Veketåg J.  effusus -5-0 2 

 Gäddnate P.  natans 10-20 2 

 Ryltåg J.  articulatus 5-20 2 

 Kärrkavle A.  geniculatus -5-5 2 
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980702 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

FU1 Bredkaveldun T.  latifolia 50 1 

 Igelknopp S. emersum. 50 2 

 Ryltåg J.  articulatus 50 3; x, y + z  = 50% 

 Sköldmöja R.  peltatus 50 2 på ytan 

 Lånke Callitriche sp. 50 4; x + y = 100%, z = 
75% 

 Bladvass P. australis 50 2; x, y + z = 25% 

FS1 Svalting  A.  pl.-aquatica 0-30 2 

 Kärrkavle A. geniculatus 0-10 3 

 Bredkaveldun T. latifolia 0-40 3 

 Vattenpest E. canadensis 20-50 3; x, y + z = 50% 

 Gäddnate P. natans 40-50 2; <25% av ytan 

 Sköldmöja R. peltatus 30-50 1 

 
 
980827 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

FU1 Bredkaveldun T. latifolia 60 1 

 Igelknopp S. emersum 60 2 

 Ryltåg J. articulatus 60 3; x, y + z = 50% 

 Sköldmöja R.. peltatus 60 2 på ytan 

 Lånke Callitriche sp. 60 4; x + y = 100% z = 
75% 

 
 
980825 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

FS1  Svalting + svaltingskott A.  plantago- 
aquatica 

0-20 3 

 Brunskära B.  tripartita 0-10 3 

 Bredkaveldun 
unga + blommande 

T.  latifolia 0-20 3 

 Vattenpest E. canadensis 0-30 3-4; x + y = 75 %  

z  = 25 %  

 Lånke Callitriche sp. 0-2 1 

 Sjösäv Scirpus lacustris 0-5 3 

Kommentar: Generellt för F är att djupet ligger på 50-60 cm. Det finns större (flera m2) ruggar av bladvass och 
mindre (upp till 1 m2) av bredkaveldun (5-10 st). Bottenytan täcks till 50 % av vattenpest och resten av 
bottenytan är bar. Den öppna vattenytan är till 25 % täckt med vattenpest. 
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980702 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

GU1 Vattenpest E.  canadensis 120-130 3  
x, y = 100% 
z = 25 % 

 Axslinga Myriophyllum 
spicatum 

120-130 3 
x, y, z = 50 % 

Lokal 
GS1 

Svalting A.  plantago 
aquatica 

20-40 3 

 Stor igelknopp Sparganium erectum 20-40 2 

 Kärrkavle A. geniculatus 0-10 3 

Lokal 
GU2 

Axslinga M. spicatum 120-130 3 
 x, y, z = 50 % 

 Vattenpest E. canadensis 120-130 x, y = 100%,  
z = 75% 

Kommentar: Mycket fintrådiga grönalger överlag i damm G. 
GU1 Vattenpest  E. canadensis 130-140 3; x + y = 100% 

z = 25 % 

GU1 Axslinga M. spicatum 130-140 3;  
x, y + z = 50 % 

Lokal  
GS1 

Svalting A. pl.-aquatica 30-50 3 

 Stor igelknopp S.  erectum 30-50 2 

 Kärrkavle A. geniculatus 0-10 3 

Lokal 
GU2 

Axslinga M. spicatum 120-130 3  
x, y + z = 50 % 

 Vattenpest E. canadensis 120-130 x + y = 100%,  
z = 75% 

HU1 Axslinga M. spicatum 160 2; mest i ytan;  
x, y + z = 25% 

 Vattenpest E. canadensis 160 3; x + y = 100%, z = 
25 % 

 
 
980827 
Lokal 

Axslinga M. spicatum 150 2; mest i ytan;  
x, y + z = 25% 

HU1 Vattenpest E. canadensis 150 3; x + y = 100%, z = 
25 % 

Kommentar: På västra stranden ett parti med havssäv. Längs västra och norra stranden finns ett antal äldre 
växtsamhällen med olika artinnehåll. 
 
 
980618 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

IU1 Gäddnate P.  natans 90-110 1 
 Vattenpest E.  canadensis 90-110 5 

x, y + z = 100% 
IU2 Gäddnate P. natans 60-70 1 
 Vattenpest E. canadensis 60-70 5; x, y + z = 100% 
IS1 Sjösäv Scirpus lacustris 5-30 2 
 Veketåg J. effusus 5-30 1 
 Kärrkavle A. geniculatus 0-5 3 
 Vattenpest E. canadensis 20-30 2 
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Lokal 
980827 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

IU1 Vattenpest E.  canadensis 110-120 5 
x, y + z = 100% 

 Gäddnate P. natans 110-120 1 
IU2 Vattenpest E.  canadensis 80-90 5 
 Gäddnate P. natans 80-90 2 
 Svalting A. pl.- aquatica 80-90 1 
IS1 Sjösäv S.  lacustris 10-40 2 
 Veketåg J.  effusus 10-40 1 
 Kärrkavle A. geniculatus 5-10 3 
 
 
980618 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

IS1 Vattenpest E. canadensis 30-50 2 

Kommentar: Hela Damm I är täckt av vattenpest. Under 1998 har svaltingen i strandkanten vuxit till på 
brunskärans bekostnad i jämförelse med 1997. 
 
 
980618 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

JS1 Sjösäv S. lacustris 5-10 2 
 Bredkaveldun T.  latifolia 0-10 3 
 Ryltåg J. articulatus 0-5 2 
 Svalting A.  pl.- aquatica 0-2 1 
 Vattenpest E.  canadensis 0-30 4: 

x, y + z = 75 % 
 Veketåg J. effusus 0 2 
 Gäddnate P. natans 0-2 1 
 
 
980827 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

JS1 Sjösäv S. lacustris 5-10 2 
 Bredkaveldun T.  latifolia 0-10 3 
 Ryltåg J. articulatus 0-5 2 
 Svalting A  pl.-aquatica 0-2 1 
 Vattenpest E. canadensis 0-30 4: 

x, y + z = 75 % 
 Veketåg J. effusus 0 2 
 Gäddnate P. natans 0-2 1 
 
 
980618 
Lokal 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

KS1 Bredkaveldun T.  latifolia 10-30 2 
 Vattenpest E.  canadensis 10-30 3 
 Svalting; skott A.  plantago- 

aquatica 
5-20 1 (större) 

2 (skott) 
 Sköldmöja R.  peltatus 30-40 1 
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980827 
Lokal 

Bredkaveldun T.  latifolia 10-30 2 

KS1 Vattenpest E. canadensis 10-30 3 

 Svalting; skott A. pl.-aquatica 5-20 1 (större) 
2 (skott) 

 Sköldmöja R. peltatus 30-40 1 
Kommentar: I Damm K finns två arter kransalger, Nitella sp. och Chara sp. som, med 10-20 cm mäktighet, 
täcker stor del av botten i. 
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Bilaga 6 
 

Artlista                              
Kalmar Dämme 1997 

 
 
Punkternas bokstavs- och siffermarkeringar återfinns på kopia av Planteringsplanen från Gatu- och 
parkkontoret, Kalmar kommun 
 
Utbredning  
1 Enstaka 
2 > 25 % 
3 > 50 % 
4 > 75 % 
5 Helt dominerande 
 
De flesta noterade lokalerna ligger på läsidan (SV) då NÖ sidan utsatts för erosion. 10 -15 cm höga 
“rasbranter” har bildats, och försvårat kolonisering av växter. Stora ytor både på land och i vatten 
ligger fortfarande bara, därför är de beskrivna lokalerna valda efter var det finns växter. De beskrivna 
ytorna är ca 5 x 1 m stora. 
 
 
9/6 1997  
Med båt 
Lokalisering 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

D 1 Mannagräs Glyceria fluitans  0-10 2 
 Sköldmöja Ranunculus peltatus 20-30 1 
 Grönalg Spirogyra  2 
 Kabbeleka Caltha palustris 5-10 1 
 Gäddnate Potamogeton natans  1 
 Vattenpilört Persicaria amphibia  1 
D 2 Kärrkavle Alopecarus geniculatus 0-5 2 
 Bottenväxt 1  5-10 1 
D 3 Sköldmöja Ranunculus peltatus 20-30 1 
 Övervattenört, rödaktig   1 
 Mannagräs  Glyceria fluitans 0-10 2 
D 4 Mannagräs Glyceria fluitans 0-10 3 
E 5  Sköldmöja Ranunculus peltatus 20-30 1 
E 6 Mannagräs  Glyceria fluitans  4 
E 7 Vattenpilört Persicaria amphibia 10-20 2 
 Jättegröe Glyceria maxima  3 
 tunnt gräs på botten Potamogeton 

filiformis? 
30-40 3-4 

 Ryltåg Juncus articulatus 5-10  
E 8 Mannagräs Glyceria fluitans   
 Jättegröe Glyceria maxima   
E 9 Gäddnate Potamogeton natans 40-50  
G 1 Rörflen Phalaris arundinacea 0-5 4-5 
G 2 Veketåg Juncus effusus 0-5  
 Vattenpilört Pesicaria amphibia 5-10  
G 3 Jättegröe Glyceria maxima 20-30 3 
 Vattenpest Elodea canadensis 40-50 3 
G 4 Jättegröe Glyceria maxima 20-30 3 
G 4 Vattenpest Elodea canadensis 40-50 3 
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Kommentarer: 
Siktdjupet uppskattat till 40-50 cm 
Mycket fintrådiga alger på stjälkar och blad av makrofyter 
Mycket fintrådiga alger som flutit upp på ytan och som förts med vinden dit hinder fanns 
 
24 /6 1997 
Lokalisering  

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

Dagvattenkanalen 
direkt ö om pumpst.     

Rosettväxter 
Ryltåg? 

  
0-10 

 
1-2 

 Grönalg på botten   3 
A 2 Kvickrot Juncus articulatus 5 1 
 Lånke Callitriche sp 10 1 
 Igelknopp Sparangium emersum 20 1 
 Kärrkavle Alopecarus geniculatus 5 2 
 Ryltåg Juncus articulatus 0-2 2 
 Kösa (Åkerkösa) Apera spica-venti (L.) P. 

Beauv 
0-2 1 

 Vattenpilört Persicaria amphibia 2-5 2 
A 4  Kvickrot Juncus articulatus 5-10 1 
 Kärrkavle Alopecarus geniculatus 5-10 3 
 Sommarlånke 

(Frukt m. frön för säker 
best.) 

Callitriche sp 10-20 1 

 Kösa (Åkerkösa) Apera spica-venti (L.) P. 
Beauv 

0-2 2 

A 5 Kaveldun Typha latifolia 20-30 1 
 Kärrkavle Alopecarus geniculatus 5-10 4 
 Ryltåg Juncus articulatus 0-2 2 
A 6  Mannagräs Glyceria fluitans 5 2 
B 8 Jättegröe Glyceria maxima 0-2  
 Mannagräs Glyceria fluitans 5 2 
 Svalting Alisma plantago-

aquatica 
10 1 

B 9  Kaveldun Typha latifolia 10  1 
 Igelknopp  Sparangium erectum 10-20 1 
 Mannagräs Glyceria fluitans 5 2 
B 10  Mannagräs Glyceria fluitans 5 2 
D 1 från land Lånke Callitriche sp 0-5 2 
 Rörflen var. randgräs Phalaris arundinacea 

var. picta 
0 1 

 Plister Lamiaceae  1 
 Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus 0-2 1 
 Svalting Alisma plantago-aqu. 0-5 2 
 Sköldmöja Ranunculus peltatus  1 
 Fackelblomster Lythrum salicaria  1 
 Kabbeleka Caltha palustris  1 
 Ryltåg Juncus articulatus   
 Igelknopp  Sparangium erectum 0-5 1 
D 2 från land Kärrkavle Alopecarus geniculatus 20-30 2 
 Rörflen Phalaris arundinacea 0-20 1 
D 3 från land Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus   
 Kvickrot Elytrigia repens 0 2 
 Sköldmöja Ranunculus pelatatus 10 1 
 Kärrkavle Alopecarus geniculatus 0-10 3 
D 4 från land Svalting Alisma plantago-aqu. 0-5 1 
 Åkerkösa Apera spica-venti torrt 4 
 Kärrkavle Alopecarus geniculatus 0-10 3 
 Svärdslilja Iris pseudacorus 5 1 
 Rörflen  Phalaris arundinacae 5 2 
 Sköldmöja Ranunuculus peltatus 10 1 
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Lokalisering 
24 /6 1997 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

D 4 från land Kaveldun Typha latifolia 5 1 
G 1 från land Gäddnate Potamogeton natans 20-30 1 
 Svalting Alisma plantago-aqu. 0-5 2 
 Brunskära Bidens tripartita 0-2 2 
G 2 från land Kaveldun Typha latifolia  0-5 1 
 Svärdslilja Iris pseudacorus 0-2 1 
 Igelknopp Sparangium erectum 5-10 2 
 Brunskära Bidens tripartita 0-2 3 
H 3 från land Svalting Alisma plantago-aqu. 0-5 2 
 Igelknopp Sparangium erectum   
 Rörflen var. randgräs Phalaris arundinacea 

var. picta 
0 1 

 Brunskära Bidens tripartita 0-2 3 
I 5  Ryltåg Juncus articulatus 0-2 3 
 Kärrkavle Alopecarus geniculatus 2 1 
 Vattenpilört Pesicaria amphibia 0-2 1 
 Mannagräs Glyceria fluitans 5-10 1 
 Kärrkavle Alopecarus geniculatus 30-40 3 
I 6  Vattenpest Elodea canadensis 5-50 3 
 Bladvass Phragmites australis 40-50 1 
 Kvickrot Elytrigia repens 0-5 2 

 Gäddnate Potamogeton natans 10-20 1 
 Svalting Alisma plantago-aqu 0-5 1 
 Sköldmöja Ranunculus peltatus 5-20 1 
J 7 Ryltåg Juncus articulatus 0-10 4 
 Bladvass (skott) Phragmites australis  2 
 Svalting Alisma plantago-aqu  3 
 Kaveldun Typha latifolia  1 
 Lånke Callitriche sp  2 
 Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus  1 
 Vattenpest Elodea canadensis  2 
 Fackelblomster Lythrum salicaria  1 
 
Kommentarer: I dagvattenkanalen syntes spår av nivåvariation på  ca 1m.  
I juni sågs Elodea endast i damm G, där den slängdes i hösten -96. I slutet av augusti fanns mycket Elodea 
nedströms. Damm I var nästan täckt med Elodea. 
I dagvattenkanalen fanns ingen Elodea.  
 
 
I början av augusti 
Lokalisering 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täckningsg
rad/täthet 

A 1 Svalting Alisma plantago-aquatica  3 
 Kaveldun Typha latifolia   
 Lånke Callitriche sp   
 Trådnate  Potamogeton filiformis   
 Gäddnate Potamogeton natans   
 Vattenpest Elodea canadensis   
A 2  Trådnate  Potamogeton filiformis  4 
 Svalting Alisma plantago-aquatica   
 Lånke Callitriche sp 5-10  
 Igelknopp Sparangium emersum   
 Mannagräs Glyceria fluitans 5-10  
 Kärrkavle Alopecarus geniculatus 0-5 2 
 Säv Schoenoplectus lacustris 0-5 1 
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I början av augusti 
Lokalisering 

Art 
Svenskt namn 

Art 
Latinskt namn 

Djup 
cm 

Täcknings-
grad/täthet 

A 3  Kärrkavle, tuvor Alopecarus geniculatus   
 Svalting Alisma plantago-aquatica 5-20 3 
 Vattenpest Elodea canadensis  2 
 Gäddnate Potamogeton natans  1 
A 10  Starr sp Carex sp 5-10 1 
 Svalting   1 
 Bredkaveldun Typha latifolia 0-5 1 
 Vattenpest Elodea canadensis 5-10 3 
 Kärrkavle Alopecarus geniculatus 0-5 2 
 Ryltåg Juncus articulatus   
 Kommentar: Vattnet påtagligt klarare än tidigare (juni).  
Senare i augusti och september: mycket Daphnia, och flera små gäddor och abborrar. 
 




