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SAMMANFATTNING 

Skälby Dämme är ett damm-system, i rapporten oftast kallad våtmark, med fyra delar (totalt 
ca 1 ha) som togs i bruk i maj 2000, och har sedan dess mottagit dagvatten från ett 127 ha stort 
tillrinningsområde. Detta består av bostadsområden (flerfamiljs- och enskilda hus) inklusive 
takavrinning, parkeringsområden samt gator och vägar, samt en del skogspartier. 
tillrinningsområdet ligger i östra delarna av Kalmar, mycket nära kusten mot Kalmarsund, 
nordost om bron mot Öland.  
Under september 2011 – augusti 2012 studerades kemi och biologi i Skälby Dämme.  

Varje månad togs vattenprover i In- och Ut-vatten, vilka analyserades m a p halter av totalkväve 
och totalfosfor, nitrat+nitrit, ammonium, fosfat, totalt suspenderade ämnen (TSS). Motsvarande 
vattenprover för analys av Cd, Cr, Cu, Pb och Zn togs varannan månad. Vattenprov (”In”) för 
oljeindex togs i juni 2012, och sedimentprover på fem platser (inkl ”In”) i december 2011, för 
analys av samma tungmetaller och olja, samt torrsubstans och glödrest. 
Våtmarkens växtsamhällen analyserades runt skiftet augusti/september 2011, och dess 
bottenfauna provtogs på fyra platser i maj och oktober 2011. I oktober 2011 lades tre fisknät i 
de tre våtmarksdelarna (dammarna), och fågelobservationer har insamlats för hela perioden 
2000-2012. 
För information av använda metoder, beräkningar och annan info med avseende på 
vattenföring, vatten- och sedimentkemi, växter och bottenfauna hänvisas till respektive 
inlednings- och metodavsnitt. Nedan följer de viktigare resultaten i punktform. För mer detaljer 
och tolkning, samt jämförelser med förra rapporten (Herrmann 2011), se respektive resultat- 
och diskussionsavsnitt. 
Invävt i resultatavsnittets (kap 3) alla delar finns jämförelser med studierna 2000-2004 
(Herrmann 2011, 2012), samt i viss mån egna kommentarer, huruvida det funna kan 
konkluderas som generella/förväntade mönster, eller kanske tvärtemot sådana. 
Diskussionsavsnittet (kap 4) innehåller en mer traditionell vetenskaplig uppbackning med hjälp 
av andras ordentligt publicerade forskningsresultat, men även många (”grå”) rapporter, främst 
då svenska vederhäftiga sådana. 
I avsnitt 1.2. finns tio hypoteser för tänkbart utfall av studien nu, jämfört med 2004-2004. 
Utfallen (bekräftad eller ej) kommenteras i respektive relevanta resultatavsnitt. 
Sist i hela rapporten (kap 5) ges i tio punkter slutsatser/rekommendationer. Dessa refereras inte 
i denna sammanfattning, utan läsaren rekommenderas att läsa dem i sin helhet. 
IN = vid inloppet, UT = vid utloppet, NV = Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999). 

 

 

VATTEN 

� Nederbördsmängden för ”året” sept 2011 – aug 2012 var 441 mm per år. 
� Tillrinningen var 210 000 m3 per (detta) år. 
� Teoretisk uppehållstid av vattnet i hela våtmarken beräknades till 20.9 dagar. 
 

 

KEMI 

� Tot-N varierade 0.77 – 3.6 mg/l IN och 0.55 – 2,7 mg/l UT, utloppet alltid lägre (i ett fall 
lika), i stort sett alla halterna bedömda som höga - mycket höga (flertalet) (NV). 

� Nitrat- + nitritkväve varierade 0.004 – 2.3 mg/l IN och < 0.001 – 1.6 mg/l UT, utloppet 
nästan alltid lägre. Ingen bedömningsgrund från NV. 

�  

 forts. 



� Ammoniumväve varierade 0.02 – 2.2 mg/l IN och 0.005 – 0.59 mg/l UT, utloppet nästan 
alltid lägre. Ingen bedömningsgrund från NV. 

� Tot-P varierade 0.08 – 0.22 mg/l IN och 0.04 – 0.17 mg/l UT, utloppet nästan alltid lägre, 
halterna bedömda som mycket höga - extremt höga (ungefär lika mellan dessa) (NV). 

� Fosfatfosfor varierade 0.002 – 0.13 mg/l IN och 0.001 – 0.04 mg/l UT, utloppet nästan alltid 
lägre. Ingen bedömningsgrund från NV. 

� Näringsbelastning på Skälby Dämme var därmed 566 kg N/ha och år resp 30 kg P/ha och år. 

� Reduktionen (absolut) var 240 kg tot-N / ha (dammyta) och år respektive 14.0 kg tot-P / ha 
och år, en någorlunda god effekt av dammarna. 

� Detta motsvarar en procentuell reduktion av tot-N på 42 % respektive 47 % för tot-P. 
Denna reduktion bör anses som god, åtminstone relativt den svaga TSS-reduktionen (se 
nedan). En utförlig diskussion om reduktion finns i avsnitt 4.1.  

� TSS (i huvudsak finpartikulärt organiskt material) varierade 6 – 24 mg/l IN och 2.6 – 58 (?) 
mg/l UT, utloppet nästan alltid lägre. Detta innebär en låg reduktion, kanske 5 %, även om 
kanske verkligheten är något bättre. Orsaken till detta är oklar, de fysiska förutsättningarna 
är goda. Ingen bedömningsgrund från NV. Problemet diskuteras i kap 5, punkterna 3-4. 

� Metall-koncentrationer: kadmium och krom låg nästan alltid under eller lika med 
respektive detektionsgräns, medan koppar, bly och zink låg över. För koppar var hälften av 
värdena måttligt höga, resten låga (NV), de övriga metallerna bedöms som låga. Halterna är 
låga jämfört med andra dagvattensystem. Inga reduktionsberäkningar. 

� Oljeindex (mätning) bedömdes samtliga ligga under riktvärde för ”oljeindex” (Sth Läns Lt). 

� Sediment-metallerna (ett mättillfälle) Cd, Cr, Cu, Pb och Zn bedömdes som mycket låga 
(merparten), låga eller måttligt höga halter (NV). Fler prover, i tid och rum, bör tas och fler 
jämförelser göras. 

 

 

VÄXTER (jämförelserna är med 2004) 

� Vegetationen är viktig för att ge kolkälla och substrat för kvävereducerande bakterier, 
dessutom som miljöskapare för all biologisk mångfald, och gynnas av en viss 
vattenståndsvariation och en flack strandprofil, bägge borde utvecklas något.  

� Strandzonen är nästan i sin helhet tät, som var läget redan 2004. 

� Antal växtarter i hela systemet ökade ytterligare, nu totalt drygt 40, vilket är någorlunda 
högt, men flera arter blev alltmer sällsynta, alltså på allt färre ställen, alltså en 
”trivialisering”. 

� Dominerande växtart var bladvass, medan förra inventeringen 2004 var det även havssäv, 
talrik redan från början, pga att det är en f.d. havsvik. 

� Växter som ökade var, förutom bladvass, besksöta, grenrör, åkerfräken, rosendunört, älgört, 
strandlysing och andmat, samt brännässla och ängsbräsma (nya). 

� Växter som minskade var krusskräppa, svalting, långsvingel och strandklo, kärrtistel och 
luddtåtel.  

� Gräs+halvgräs ökade något ( = antal zoner med förekomst, och andel av hela artstocken), 
främst vass och kaveldun. 

� Vassens expansion (ffa) och dominans hindrar andra växter, den ger inte så god 
ytförstoring, och dess blad är relativt svårnedbrutna, därmed missgynnas denitrifikation 
(kvävereduktion).  

�  

 forts. 



� Undervattensväxter minskade tydligt, nu nästan borta, vilket inte är bra, ty de gynnar 
dentrifikation (huvudsakliga formen av kvävereduktion), men för detta krävs att vattnet inte 
grumlas, vilket observationer tyvärr verkar tyda på. 

� Igenväxning hindrar delvis att våtmarkens volymen ”används”; dock hittills en ganska svag 
tendens, men växtbiomassan bör ibland skördas. 

� Reduktionen pga fotosyntes är initialt god pga växternas expansion och därmed behov av 
ffa fosfor, även kväve, men minskar efterhand pga att ytan är ”fylld”. Dessutom bryts 
biomassan ner, ger rundgång av näringen. 
 

 

DJUR 

� Bottenfauna befanns nu hålla ca 40 arter (eller högra taxa), en någorlunda hög siffra för en 
damm. Det är något högre än 2004, men en minskning jämfört med först året, pga då var det 
många arter av skalbaggar. 

� Vanligaste djur nu var i särklass vattendaggmaskar och fjädermygglarver, dessa klarar 
förvisso syrefattiga förhållanden, men behöver bara indikera en mjuk organisk bottentyp, i 
princip mycket deponerad TSS. Måttligt vanliga är sötvattengråsuggor, dagsländan Cloeon 
dipterum och flicksländan Ischnura elegans. Skalbaggar, buksimmare måttligt vanliga som 
2004, men färre än startåret. 

� Djur som ökat är iglar (flera arter), Gyraulus-snäckor. 

� Djur som minskat är snäckan Physa fontinalis, nattsländelarver och vissa grupper av 
tvåvingar. 

� Fisk fångades under en oktobernatt, vilket gav över 500 fiskar, varav 80 % av ind var sarv, 
även en hel del ruda, samt fem andra arter. Av dessa var karp och sutare inte talrika, men ssk 
delvis stora, och dessutom små, alltså reproduktion. Tyvärr inget fiske 2000-2004. 

� Fåglar, drygt 20 vattenanknutna arter har observerats under 2000-2012, varav sex arter med 
säkerhet konstaterats häcka i/vid Skälby Dämme. 





 

FÖRORD 

Under 1990-talet ökade på många håll intresset för att i dammar/våtmarker ta hand om 
dagvatten och därmed minska mängden avloppsvatten till reningsverken.  Möjligheter uppkom 
att då även avskilja föroreningar som näringsämnen, metaller och oljeprodukter, samt utjämna 
flöden i ledningsnäten. Eftersom vattenytor är bristvara i bebyggda områden är 
våtmarker/dammar dessutom gynnsamt för den biologiska mångfalden, såväl växter som djur, 
samt är estetiskt tilltalande i det urbana landskapet och uppskattade i rekreationsområden. 
Utan bra uppföljning och utvärdering av de kemiska och biologiska effekterna vet vi inte om 
resultaten blir de tänkta vad avser vattenrening och biologisk mångfald (se mer i inledningen). 
Kalmar kommun har sedan 90-talets slut anlagt ganska många våtmarker för hantering av 
dagvatten, i huvudsak vid stadens bostadsområden mot Kalmarsund. Objektet för denna studie 
och rapport, Skälby Dämme, ett system av i princip två dammar, och en mellan dem en 
grundare ”vegetationsyta”, var i funktion från maj 2000. Under perioden 2000-2004 studerades 
Skälby Dämme med avseende på rening av främst näringsämnen, men även metaller, samt 
kolonisation av växter och bottenfauna, rapporterat i Herrmann (2011, 2012; den senare en 
engelsk vetenskaplig publicering). Föreliggande rapport utgör en uppföljning av den studien, 
varför vissa partier här hålls relativt korta, med hänvisning till främst Herrmann (2011).  
Andra våtmarker/dammar för dagvatten i kommunen som med avseende på kemi och biologi 
har studerats och rapporterats är Krafslösa Dämme (Boström & Thorén 2000, Paulsson 2003) 
och Kalmar Dämme (Herrmann m fl 2000, Herrmann & Thorén 2003, Thorén 2003, Ruhi m fl 
2012). Den 18 ha stora anläggningen Kalmar Dämme, har primärt syftet kväverening av 
flygplatsens avrinningsvatten (dagvatten), men i den behandlas även, troligen mest, 
”jordbruksvatten”. 
Kalmar Vatten AB, vid förra studien en del av kommunförvaltningen, har nyligen tillsammans 
med kommunens Samhällsbyggnadskontor och Kommunledningskontor slutfört arbetet med att 
ta fram en långsiktig Dagvattenpolicy (Kalmar kommun 2011). Detta omfattande och ambitiösa 
dokument sammanfattas i (citat)  

”Dagvatten är en naturligt förekommande tillgång som ska användas på ett positivt sätt i 
samhällsplaneringen. Belastningen på recipienter och avloppsnät ska minimeras genom 
medveten dagvattenhantering i planeringsarbetets alla skeden. Policyn ska styra hur 
arbetet med dagvatten i kommunen ska ske inom sammanhållen bebyggelse/planlagt 
område. Den ligger även till grund för ett vidare arbete med en dagvattenstrategi.” 

Som viktiga nyckelord i detta policy-dokument kan uppfattas: Friskt Kalmarsund, motverka 
översvämningsrisker, rening av bl a näringsämnen och metaller, estetiskt tilltalande, dagvatten 
en resurs, ramdirektivet för vatten, genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva 
metoder, tidigt i planskedet.  
 
Dagvattnets värde för biologisk mångfald framhävs, kanske begripligt, i mindre grad, följande 
citat finns dock:  

“… värdefull natur- och kulturmiljö samt för biologisk mångfald.” 
“… skapa bättre biologiska förutsättningar och få en mer estetiskt tilltalande miljö…” 

“För att skydda recipienter, biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer och badplatser 
behöver dagvattnet i många fall renas” 

Det kan noteras att i översikt av ansvarsfördelning finns ingen med utpekat ansvar för biologisk 
mångfald, bara “gestaltningen”. 

En intressant passus är “I inledningsskedet ska också recipientens känslighet bedömas och 
tillkommande föroreningsbelastning beräknas för att avgöra vilka reningskrav som ska gälla.” 
Detta ställer tveklöst krav på god uppföljning av vattenkemi, från starten och efterhand. Detta är 



också en tydlig ambition och önskan från Kalmar Vatten. Föreliggande rapport, för 2011-12, 
tillsammans med den tidigare, för 2000-2004 (Herrmann 2011), försöker utifrån givna 
förutsättningar ge svar på frågan ”hur gick det?”. 
Den första rapportens innehåll har publicerats i tidskriften Limnologica, i mer kondenserad och 
vetenskaplig form (Herrmann 2012). Några bilder från den uppsatsens har använts här, vilket 
framgår i respektive bildtexter. För dagsländebilden på framsidan tackas Niels Sloth, Biopix, 
Danmark. 
Sofie Alldén utförde vegetations-analyserna. Lisa Bergström sorterade och bestämde en del av 
bottenfaunan, Jan Herrmann resten, med viss hjälp från Björn Edman (enstaka Diptera), Joja 
Geijer (Coleoptera och Heteroptera), och Anders Boström (enstaka Trichoptera). Anders 
Månsson hjälpte till med fisket. Till er alla ett stort tack!  
Stefan Ahlman, Edgar Fernandez och Ulf Ohlsson på Kalmar Vatten AB lämnade hydrologiska 
uppgifter och beräkningar. Eurofins utförde de kemiska analyserna, vilka helt betalades av 
Kalmar Vatten. 

Uppdragsgivare och huvudsaklig finansiär har varit Kalmar Vatten AB, genom Ulf Ohlsson, 
och uppdragstagare Linnéuniversitetet, med Jan Herrmann som projektledare. För främst 
studierna av bottenfauna tillfördes resurser även från projektledarens forskningsmedel från 
universitetets naturvetenskapliga fakultet, främst för behövligt stöd av bottenfaunadelen. 

 
Kalmar i maj 2013 

Jan Herrmann 
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1.  INLEDNING 
1.1.  Bakgrund 

Avrinnande dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten från ffa hårdgjorda ytor som tak, 
vägar och biluppställningsytor, för via rörledningssystem med sig partiklar och lösta ämnen 
som kan påverka recipienten negativt. Exempel på dessa ämnen är näringsämnen, suspenderat 
material, kolväteföreningar och tungmetaller, t ex kadmium, krom, koppar, bly och zink. Denna 
rörlagda direkttransport till något större ytvatten minskar dessutom reduktionen av dessa ämnen 
genom olika kemiska och biologiska processer, som förut naturligt kunnat ske i vattendrag, 
våtmarker och sjöar. 

Anläggande av våtmarker/dammar som mottar dagvatten syftar därför att förbättra vattnets 
kemiska egenskaper, samt för vattenavrinning från trafikytor för att minska översvämning och 
erosion. Många anläggningar för behandling av dagvatten har under senare år byggts i och 
utanför Sverige (Hvitved-Jacobsen m fl 1994, Scholes m fl 1998, Larm 2000). I vissa fall har 
visats goda resultat med avseende på avskiljning av näringsämnen, suspenderat material och 
metaller (Tonderski m fl 2002). 
I allt fler fall är avsikten även ökade biologiska och rekreationsvärden, och ibland byggs/ändras 
våtmarker med även, eller t.o.m. primärt, detta syfte. En artrik våtmark har/får högre värden för 
rekreation och amatörbiologer. Bevarande av såväl vanliga som mindre vanliga arter ger 
sannolikt dessutom andra, mer ekosystem-funktionellt inriktade, positiva värden av en 
våtmark/damm (Herrmann 1999, Bjelke m fl 2005, Thiere m fl 2009, Ruhi m fl 2012). För en 
utförligare diskussion om värden och fördelar med våtmarker/dammar, såväl för kemi som 
biologi, hänvisas till Herrmann (2011). 
Skillnaden mellan begreppen ”damm” och ”våtmark” är tämligen oklar, ofta används de nästan 
synonymt. Ofta betecknar damm en grävd eller uppdämd vattensamling, medan våtmark är 
bredare för många typer av grunda vattenförekomster, men ofta med ganska mycket 
vattenvegetation. I denna rapport används för det mesta ”våtmark”, om inte en angiven referens 
uttryckligen och specifikt använt ”damm”. Begreppet ”dämme” kan nog ses som synonymt med 
”damm”, och används troligen oftare vid användning av våtmarker och dammar för 
vattenrening.  

För bättre förståelse, och därmed bättre styrning och nyskapande, av dagvatten-våtmarker, bör 
betydligt fler uppföljningar av kemi och biologi göras. Dessa områden kombineras i behov att 
förstå hur olika växter och djur koloniserar en nyskapad våtmark och hur olika växter och djur 
kan gynna de i våtmarken önskade processerna. Dessutom behövs dokumentation för rekreation 
och naturstudier, från t ex skolan. 
I förbluffande få våtmarker/dammar har uppföljningsstudier gjorts som kombinerar lite längre 
tidsperspektiv (flera år) med såväl kemi- som biologiparametrar, och som för god utvärdering 
av reell avskiljning (inte schablonberäkningar) av näringsämnen m.m. beaktar även variationer 
av vattenflöde under året. Föreliggande studie, primärt en upprepning ca tio år efter att samma 
studie gjordes under våtmarkens första 2-3 år, samt gör en jämförelse, möter de nämnda kraven, 
och är alltså lite i frontlinjen. Förhoppningen är förstås att kunna belysa att/om anlagda 
våtmarker kan ge såväl god miljövård (minskade föroreningar) som god naturvård (ökad 
biologisk mångfald), se t ex Tonderski m fl (2002) och Thiere (2009). 

Kalmar kommun (2011) har en hög profil som ”miljökommun”, dess naturvårdsprogram och 
översiktsplan uppmärksammar att våtmarker är värdefulla för vattenkvalitet och biologisk 
mångfald, och nyligen har sjösatts en ambitiös dagvattenpolicy, se förordet.  
Denna rapports innehåll, kemi och biologi i Skälby Dämme under 2011-12, och jämförelser 
med 2000-2004, rapporterades i maj 2013 på konferensen Society for Freshwater Science 2013 
Annual Meeting (SFS 2013). Perioden 2000-2004 finns rapporterad till Kalmar Vatten AB i 
Herrmann (2011), och i tidskriften Limnologica (Herrmann 2012), varifrån några figurer har 
lagts in i föreliggande rapport, försedda med svensk text. 
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1.2.  Hypoteser för studien 

Följande rimliga hypoteser testas vid utvärderingen av resultaten från undersökningsåret sept 
2011 – aug 2012, jämfört med motsvarande studier 2000 – 2004, tiden för respektive delar då 
varierade ju något beroende på parameter. 

(1) Reduktion av vattenlösligt nitratkväve till kvävgas har planat ut sedan 2003/4, pga troligen 
inte ytterligare ökande nedbrytning av organiskt material och undervattensväxter verkar nu 
saknas. 

(2) Reduktion av fosfor har fortsatt att minska, pga det initiala upptaget till 
biomassaproduktion genom fotosyntes har minskat (påverkar även kväve).  

(3) Reduktion av finpartiklar (TSS dvs. findetritus) har minskat något, pga uppgrundning. 

(4) Reduktion av metaller (om mät- och bedömningsbart) har minskat, pga föreg. 

(5) Artantal av växter har minskat, pga detta är det vanliga mönstret i andra studier, och 
tendens till ökad homogenitet i växtsamhällena sågs 2000-2004. 

(6) Täckningsgraden och utbredning av strandväxter har ökat något, pga 
uppgrundning/igenväxning. 

(7) Förekomsten av undervattensväxter har minskat, pga den trenden sågs 2000-2004. 

(8) Artantal av smådjur (evertebrater) har planat ut, eller möjligen minskat, pga detta är det 
vanliga mönstret i andra studier. 

(9) Evertebrater med god spridningsförmåga, t ex fjädermyggor, snäckor, buksimmare, 
skalbaggar och dagsländor har minskat, pga detta är det vanliga mönstret i andra studier. 

 (10) Evertebrater av typ findetritusätare har ökat, medan grovdetritusätare har minskat, pga dessa     
funktionella gruppers respektive föda har gynnat respektive missgynnat detta. 
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2.  MATERIAL OCH METODER  

Stora delar av detta kapitel är kopierat från Herrmann (2011). 

 

2.1. Lokalbeskrivning (i stort sett kopierad från Herrmann 2011) 

Skälby Dämme är beläget i Kalmar tätort, alldeles norr om påfarten till Ölandsbron från 
Ängöleden/Tallhagsvägen (Fig. 1). Våtmarken består av fyra dammar, varav den andra snarast 
är en grund (0,5 m), numera tämligen igenväxt kanal, de övriga ca 1,5 m djupa (Fig. 2). 
Systemet togs i bruk i början av maj 2000. Inga hydrologiska förändringar har skett sedan dess. 
 

 
Figur 1.  Skälby Dämmes läge mellan Trafikplats Tallhagen och Skälbyviken/Kalmarsund. Koordinater för            
dämmets utflöde (rött kryss) är X = 628 44 70, Y = 153 39 05 (RT90). Ölandsbron åt öster. Från Google Maps.  
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Figur 2.  Skälby Dämme, visar in och utlopp, de fyra delarna med respektive yta och djup, platserna 1 – 4            
för provtagning av bottenfauna och sediment, samt de 28 växtzonerna A – Z. Från Herrmann (2012). 
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Skälby Dämme är 1 ha stort och det totala tillrinningsområdet är 126 ha, med en ytfördelning 
redovisad i avsnitt 2.2. Dämmet tar emot dagvatten främst från bostadsområdet Funkabo, samt 
nordöstra Tallhagen, sydöstra Djurängen och södra Berga, men även från närliggande 
trafikleder. Inflödet finns i dämmets västra del, och i nordöstra hörnet är utloppet, via en 
kulvert, till Kalmarsund (Fig. 2). 

Skälby Dämme gränsar i norr till en delvis trädbevuxen (björk, sälg, ek, al) hästbetesmark, och 
en äldre trädgård. Strax väster om dämmet går trafikleden Ängöleden/Tallhagsvägen och längre 
bort däråt ligger bostadsområden. Söder och öster om dämmet finns ett mindre skogsparti (tall, 
björk, asp, ask, rönn, hassel, vanlig fläder, al, sälg), numera kraftigt utglesat, som i sin tur 
gränsar till Ölandsleden. Även österut finns liknande glesa trädbestånd, bortanför vilka ligger 
Kalmarsund (Fig. 1). Det är dock nästan helt från området väster om våtmarken som tillrinning 
sker (Fig 3). 

 

 
 
Figur 3.  Tillrinningsområdet för Skälby Dämme, här markerad med röd oval. Svart = asfalt, brunt = tak,         
ljusblå = gräs/trädgård, grön = skog. Från Edgar Fernandez, Kalmar Vatten. 
 
Ingen egentlig dokumentation av utseendet av området och dess biologiska innehåll verkar ha 
gjorts tidigare, men viss info tyder på att det var en gles al- och björkskog, samt en del sälg, runt 
en våtmark dominerad av havssäv, på torrare delar främst ek, tall och rönn. 

Detaljinformation om vegetationssammansättningen i strandområdet under de första fyra åren 
efter dämmets start är en del av föreliggande studies resultat, se avsnitt 3.4. 
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2.2.  Flödesmätningar och -beräkningar 

Skälby Dämme mottar i huvudsak dagvatten via ledningssystem, men även en del ytavrinning 
och mark- och grundvatten.  Eftersom avdunstningen från våtmarkens vattenyta beräknats vara 
försumbar (< 2 %), har utflödet satts lika med inflödet.  

Volym inkommande vatten (”inflöde”) per månad beräknades med hjälp av nederbörds-data 
från en regnmätare vid Vattenverket knappt 3 km åt sydväst och tillrinningsområdets andelar 
(ytor) av olika typer av markanvändning, justerat med avrinningskoefficienter, processade i 
programmet MIKE by DHI, Service pack 7, på Kalmar Vatten (Stefan Ahlman och Edgar 
Fernandez). De använda koefficienterna var 0.85 för tak (8 % av avrinningsområdets 127), 0.75 
för vägar (28 %), 0.75 för parkeringsytor (6 %), 0.05 för gräs o dyl (36 %), 0.02 för skog (19 %) 
och 0.42 för övrig yta (3 %). Vid programkörningen inkluderades även nederbörd som snö 
(SMHI:s uppgifter), schablonuppgifter om evapo(transpi)ration, varefter programmets output 
”Total ouflow” (från tillrinningsområdets 127 ha) användes som inflöde till Skälby Dämme.  

 

2.3.  Vattenkemi [ se även Tabell 1; översikt av alla provresultat ] 

Prover på In-vatten och Ut-vatten i Skälby Dämme togs varje månad, oftast i mitten av 
respektive månad, från och med september 2011 till och med augusti 2012. Proverna togs alltså 
i stort sett samtidigt, alltså egentligen av olika ”vattenpaket”, men detta fel bedöms som litet, 
pga att svängningarna i vattenkemi troligen är måttliga och att denna osäkerhet rimligen ”slår åt 
bägge håll”.  

Vattenproverna togs i rena flaskor, levererade från Eurofins, som också analyserade 
vattenproverna med avseende på totalkväve (tot-N), nitrat- + nitritkväve (NO3

--N + NO2
--N), 

ammoniumkväve (NH4
+-N), totalfosfor (tot-P), fosfatfosfor (PO4

3--P) samt suspenderat material 
(TSS). I juni 2012 togs även vattenprov för oljeindex. 

Vatten från inlopp och utlopp analyserades även m.a.p. koncentration av kadmium (Cd), krom 
(Cr), koppar (Cu), bly (Pb) och zink (Zn) varannan månad september 2011 till och med juli 
2012, dvs. sex tillfällen.  

För tot-N, tot-P och metaller har erhållna koncentrationer klassats utifrån Naturvårdsverkets 
(1999) bedömningsgrunder (bilaga 4). Metallhalterna och oljeindex har även jämförts med de 
förslag på riktvärden för dagvatten som tagits fram i Stockholms län (bilaga 4), presenterade av 
Alm m fl (2010), i kap 3 kallade ”Sth-riktvärden”. 

De använda analysmetoderna kan ses i bilaga 5. 

 

 

2.4.  Beräkning av avskiljning av näringsämnen och TSS 

Reduktion av respektive parameter kan enkelt beskrivas som differens mellan samtidiga 
koncentrationsvärden för in- och utlopp, alltså utan hänsyn till vattenflödet. Detta innebär dock 
ett otillräckligt analyssätt och ger troligen en missvisande bild (Herrmann 2011), se mer i 
diskussionskapitlet. Se avsnitt 3.2.2. 

Ett mer korrekt sätt att beräkna (absolut) avskiljning, bättre än föregående, är att väga in 
vattenflödet. Det innebär att för varje månad i princip multiplicera vattenmängden med 
differensen mellan respektive månads (tyvärr) enda mätning av respektive parameters In- och 
Ut-halter, enligt nedan. Detta blir i denna studie ändå ett relativt grovt mått, i betydelsen 
osäkerhet pga den glesa mätserien (månatligen eller mer sällan), 
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Avskiljning (reduktion) av tot-N, nitrat/nitrit, ammonium, tot-P, fosfat och TSS har sålunda 
beräknats med formeln 

 

Absolut (g) reduktion av ämnet X för månaden M 

  =  CX In M  *  Q M   –   CX Ut M  *  Q M  

Procentuell (%) reduktion 

  =  (CX In M  *  Q M   –   CX Ut M  *  Q M) * 100  / CX In M  *  Q M    

där  

CX In M   =   koncentrationen av ämnet X vid inflödespunkten 

CX Ut M   =   koncentrationen av ämnet X vid utflödespunkten 

Q M       =   vattenflödet under månaden M (varvid alltså Ut sattes lika med In) 

 

Detta innebär således att tidpunkt för vattenprovet bildar mittläge av respektive tidsintervall, 
inte att tidpunkten bildar start eller slut av ett intervall. Skillnaden i resultatet av beräkning på 
dessa bägge sätt har kontrollräknats och sett över respektive år blir skillnaderna i beräknad 
reduktion försumbara. Snarare innebär det oftast att man litar mer på nederbördsuppgifter än 
stickprovet på kemi en viss enskild dag, vilket förefaller rimligt. 

Den reducerade mängden av X blir alltså ”kvar”, d.v.s. antingen bottenfälls, inkorporeras i 
växter eller går upp i luften, det senare för kväve. I resultatdelen presenteras reduktion som 
såväl absolutmängder som procentuellt. 

För metaller (8 provtillfällen) och kolväten (3 provtillfällen) har inga sådana reduktionskalkyler 
gjorts, dels pga relativt få provtillfällen, dels för att många halter ligger under respektive 
detektionsgränser. För dessa ämnen ges bara intervaller för respektive funna koncentrationer. 

Sålunda har primärt reduktion av de olika parametrarna för näringsämnen beräknats 
flödesbaserat enligt ovan. Dock har även jämförts med beräkningar gjorda på momentana 
skillnader mellan In- och Ut-koncentrationer, se ovan samt i resultat (3.2.2.)- och 
diskussionsavsnitten. 

 

2.5.  Sedimentkemi 

Provtagning utfördes 2011-12-07 vid dels vid samma fyra provpunkter som användes 2001, 
dels i oljeavskiljaren under den södra luckan av ”bryggan” vid inflödet (Fig. 2). 
Oljeavskiljarens del A (delen något mer åt söder) är dit dagvattnet kommer först, avgränsad mot 
intilliggande del B av en enkel "trätröskel", dit vattnet rinner över (borde varit tvärtom för en 
oljeavskiljare).  

Ytligt sediment, 1-2 cm, sögs upp med hjälp av en slang (� 8 mm) och munkraft, och fördes 
över till rena kärl från Eurofins. Proverna analyserades med avseende på kadmium (Cd), krom 
(Cr), koppar (Cu), bly (Pb), zink (Zn), oljefraktioner C10-C40, samt torrsubstans och glödrest.  

För metaller i sediment har erhållna koncentrationer klassats utifrån Naturvårdsverkets (1999) 
bedömningsgrunder, se bilaga 4. Inga riktvärden hittades att jämföra med. 

De använda analysmetoderna kan ses i bilaga 5. 
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2.6.  Växter (i stort sett kopierat från Herrmann 2011) 

Vegetationen i Skälby Dämme analyserades runt skiftet augusti/september 2011, d.v.s. 11 år 
efter tidpunkten för våtmarkssystemets start. Strandlinjen (ner till ca 15-20 cm djup, det 
ungefärliga siktdjupet, för detta syfte) delades längs hela sin utsträckning in i succesiva delar, 
här kallade zoner. Zonernas utsträckning baserades på dominerande växtarter, så att övergång 
mellan två zoner ansågs ha skett där en uppenbar förändring av växtsamhällets sammansättning 
kunde ses, eller i vissa fall tydligt förändrad zonbredd eller växttäthet. Var och en av dessa 43 
zoner analyserades noggrant med avseende på arter, samt även sällsynta förekomster noterades. 
Dessa resulterade i rapporter från inventerarna, t ex Paulsson (2004), med artlistor, kartor och 
jämförelser med tidigare år. 

Skälby Dämme planerades för reduktion av näringsämnen (kväve, fosfor) och andra 
föroreningar från tillrinningsområdet, och sådana processer gynnas sannolikt av en rikt varierad 
växtlighet, liksom en hög strukturell variation. Därför utvärderades strändernas 
växtsammansättning och dennas förändring under flera år, med ett antal skapade kriterier som 
kan återspegla biodiversitet i sig eller möjligheterna att sådan kan gynnas eller missgynnas. 
Eftersom vass kan antas bli mindre effektivt nedbruten, därmed i mindre grad gynnande 
denitrifikations-bakteriers reduktion av kväve, utvecklades två mått på vassens förekomst, pga 
att bladytorna ger utrymme för bakterierna. Däremot torde förekomst av undervattensväxter 
gynna denitrifikation. Övriga örter, alltså inte gräs och halvgräs, är sannolikt mer nedbrytbara, 
men kan också vara ett mer uppskattat bidrag till den floristiska variationen. Alla dessa kriterier 
återfinnes i Tabell 6. Här bör noteras att ur funktionell synpunkt har kaveldun förts in under 
begreppet ”halvgräs”. 

Växt-inventeringarna tio år tidigare presenterades med 28 zoner (A – X), medan 2011 fann 
inventeraren totalt 43 zoner, vilka i huvudsak innebar uppdelningar av de som redovisades för 
ffa 2003 och 2004, dessa slogs ihop vid jämförelser mellan ”då och nu”. I två fall flyttades dock 
gränser något för att stämma med (den nya) verkligheten. Genom olika användning/tolkning av 
befintliga data har dock konstaterats att dessa förändringar inte påverkar de konklusioner som 
dras.  

  

 

2.7.  Bottenfauna (evertebrater) (i stort sett kopierat från Herrmann 2011) 

För att få vetskap om den intressanta initiala kolonisationen startade provtagningen mindre än två 
månader efter att den var fylld med vatten. Fyra provpunkter utsågs, representerande de fyra delarna 
av systemet (Fig. 2), vilka studerades 2000-2002. Upprepad provtagning skedde 2011-05-16 och 
2011-10-25, d.v.s. 11 år efter tidpunkten för våtmarkssystemets start. 

På varje provpunkt utfördes ”semikvantitativ provtagning” enligt standardiserad men något 
modifierad sparkmetod (SS-EN 27828) med handhåv av storleken 25 x 25 cm, med rak framkant och 
ett tämligen djupt (ca 60 cm) nät med 0,5 mm maskvidd. På var och en av de fyra provpunkterna togs 
fem prover, varje prov innebar att håven fördes fram och åter 3 ggr längs en sträcka av 2 m under 
totalt (per prov) ca 1 minuts effektiv tid, varvid bottenmaterial längs kanten och på bottnen virvlades 
upp med foten och håvens rörelser, samt bottenfästa växter stöttes till. Växter, djur och dött organiskt 
material, och kanske lite sand/grus, fördes in i håven. Material från alla, för ögat skönjbara, typer av 
mikrohabitat (”småmiljöer”) samlades in. För varje provpunkt vid vardera tidpunkten erhölls alltså 5 
x 1 minuts prov, dessa slogs ihop till ett prov. 

Hopslagningen till ett prov innebär en viss förenkling av provtagningsmetodiken ”tidsserier” i 
”Handbok för miljöövervakning, sjöar och vattendrag – bottenfauna” (Naturvårdsverket 1996). Denna 
provtagningsmetod anbefaller även ett 10 minuters ”kvalitativt sökprov” och mer stenig botten – det 
senare oftast omöjligt i dammar, våtmarker och andra småvatten, och utfördes därför inte. Sökprovets 
avsikt är att ”täcka in” alla bottenmiljöer, vilket alltså gjordes enligt ovan. 
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Det insamlade provet, varje alltså resultatet av tre ”ToR-svep” en minut enligt ovan, 
konserverades med 95 % etanol, till en slutlig koncentration av ca 70 %. På lab plockades 
djuren ut från det övriga innehållet i proverna. Vid alltför stora prov subsamplades dessa genom 
att föra över provet i en vanna och, med avseende på någon eller flera ytterst talrika grupper 
sortera ut dessa på en mindre del av vannan (”uppräkning” senare). Övriga delen av materialet i 
vannan tittades över och övriga arter plockades. Under stereolupp räknades och bestämdes 
djuren till (oftast) art eller högre grupp, då oftast släkte. 

För att renodla informationen, och minska oväsentligt "brus", har nedan bortsetts från (strukits) 
enstaka obestämda individer av taxa där en eller flera arter på samma lokal och tidpunkt har 
bestämts. Dessa enstaka finns dock med i bilaga 3. De enstaka grodor och fiskar som hamnade i 
håven har bortsetts från i artsummering och sammanställning här. Detsamma gäller delvis de 
planktoniskt levande hinnkräftorna (Cladocera) och hoppkräftorna (Copepoda), vid jämförelsen 
med 2000-2002. Däremot se avsnitt 3.6. för fisk. 

 

2.8.  Fisk 

I vardera de tre djupa delarna 1, 3 och 4 (se figur 2) lades under en natt, 2011-10-06---07, ett 30 
meters "nordiskt nät" för standardiserat provfiske (Kinnerbäck m fl 2001). 

 

2.9.  Fåglar 

Inga systematiska noteringar eller än mindre karteringar har gjorts i eller vid Skälby Dämme, 
men observationer av ett antal ”vattenrelaterade eller -gynnade” arter redovisas i kapitel 3. Här 
har beaktats dels egna observationer 2000-2004 och 2011-2012, dels alla relevanta 
observationer som rapporterats till Artportalen/Svalan under hela perioden 2000-2012. 

 

2.10.  Statistik 

För test av skillnaderna mellan momentanvärden av In- och Ut-koncentrationer användes parvis 
t-test. Tidstrender av näringshalter relaterade till vattenflöde undersöktes med 
korrelationsanalys. 
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3.  RESULTAT, och jämförelser med förra studien (2000-2004) 

Med denna rapports fokus på förändringar sedan de relativt omfattande studierna av Skälby 
Dämme de första åren (2000 – 2004), och för att öka läsbarheten i detta syfte, presenteras i detta 
kapitel dels resultaten från 2011-12, dels görs adekvata jämförelser med de första åren, 2000-
2004. Mer övergripande värderingar av detta, satta i ett större sammanhang (andra 
publikationer) görs i ”4. DISKUSSION”.  

 

3.1.  Nederbörd och flöde  

För det studerade ”året” september 2011 – augusti 2012 registrerades (3 km sydväst om Skälby 
Dämme) nederbörden 441 mm per år, inkl. snö (som smält). Baserat på ingående månadsvärden 
och tillrinningsområdet, med sina andelar av olika markanvändning, och dessas respektive 
avrinningskoefficienter, erhölls med hjälp av ”MIKE by DHL” (se avsnitt 2.2) en genomsnittlig 
årlig tillrinning till Skälby Dämme på 210 000 m3. Såväl nederbörd som tillrinning varierar 
vanligen ganska mycket, ofta störst i juli och oktober/november, så även detta ”år” (Fig. 4). 

 

 

Figur 4.  Månadsvis nederbörd och tillrinning till Skälby Dämme, baserad på mätning av nederbörd vid 
mätstationen 3 km väster om dämmet, och tillrinningsområdets olika delars ytor, m a p markanvändning,            
med sina respektive avrinningskoefficienter (se avsnitt 2.2). 

 

Den teoretiska (genomsnittliga) uppehållstiden av vattnet, för året sept 2011 – aug 2012, i hela 
våtmarkssystemet Skälby Dämme beräknades till 20.9 dagar. För 2002-2004 var den i 
genomsnitt 15.7 dagar. 

 

3.2.  Vattenkemi 

3.2.1.  Koncentrationsuppgifter 

Alla kemiska parametrar uppvisar en betydande variation, även mellan närliggande månader 
(Tab. 1; alla kemiska primärdata för perioden sept 2011 – aug 2012). I denna tabell ges med 
färgmarkeringar bedömningar (klassningar) av halterna enligt Naturvårdsverkets 
”Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag” (Naturvårdsverket 1999; se även 
bilaga 4), men utfallen diskuteras i kapitel 4. 



 
       Tabell 1, del 1.  Vattenkemidata vid Skälby Dämme 2011 – 2012 (alla i mg/L) 

                

 
         Naturvårdsverkets (1999) bedömningsgrunder för miljökvalitet angivet med färgskalan nedtill 

                              

Datum           N-tot 
 

        NO3-N        NH4-N          P-tot 

 
     PO4-P   Susp (TSS) Sikt 

  In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In 
2011-09-15 1.8 0.55 0.45 <0.10 0.75 0.012 0.16 0.083 0.058 0.03 11 25 50 

              2011-10-19 3.2 0.91 0.42 0.31 2.2 0.18 0.22 0.079 0.13 0.033 8.2 7.8 110 

              2011-11-16 3.5 1.4 0.75 0.67 2.2 0.17 0.11 0.045 0.064 0.004 5.9 8 92 

              2011-12-06 3.4 2.1 0.86 1 2.2 0.59 0.13 0.054 0.068 0.004 6.5 2.6 53 
                            

2012-01-11 1.7 1.6 0.92 1.2 0.57 0.19 0.079 0.067 0.049 0.04 6.6 4.4 60 

              2012-02-08 3.6 1.8 1.9 1.2 1.3 0.18 0.17 0.068 0.088 0.039 13 3.1 85 

              2012-03-13 3.5 2 2.3 1.6 0.7 0.012 0.11 0.043 0.059 0.016 8.9 58 85 

              2012-04-16 1.6 1.6 0.98 0.96 0.23 0.12 0.082 0.07 0.01 0.005 5.4 16 90 

              2012-05-14 1.9 0.75 0.95 0.005 0.027 0.018 0.11 0.055 0.002 0.0012 16 11  37 

              2012-06-13 1.9 0.71 0.026 <0.001 0.096 0.012 0.16 0.084 0.0037 0.003 24 8.8 35 

              2012-07-16 0.77 0.66 0.0044 0.0056 0.017 0.072 0.14 0.17 0.002 0.026 12 23 40 

              2012-08-16 1.5 0.57 0.49 0.0058 0.18 0.0048 0.19 0.11 0.021 0.014 18 21 52 

              
 

Bedömningsgrunder för tot-N och tot-P: Låga Måttl höga Höga Mycket höga Extremt höga  halter 
  �



 
       Tabell 1, del 2.  Vattenkemidata vid Skälby Dämme 2011 – 2012 (metaller i �g/L, oljeindex i mg/l) 

                        

 
         Naturvårdsverkets (1999) bedömningsgrunder för miljökvalitet angivet med färgskalan nedtill 

                                                    

Datum 

 
Cd 

   
Cr 

   
Cu 

   
Pb 

   
Zn 

  

              
Oljeindex          

    In   Ut   In   Ut   In   Ut   In   Ut   In   Ut   In  Ut 
2011-09-11 < 0.1   < 0.1 

 
< 1   < 1 

 
2.8   2.5 

 
1   1.5 

 
12   8 

    
                        2011-10-19 

                       
                        2011-11-16 < 0.1   < 0.1 

 
< 1   < 1 

 
3   < 0.1 

 
< 0.5   < 0.5 

 
7.7   < 5 

    
                        2011-12-06 

                                                                       
2012-01-11 < 0.1   < 0.1 

 
1.7   < 1 

 
6.3   3.3 

 
1.3   0.71 

 
35   19 

    
                        2012-02-08 

                       
                        2012-03-13 < 0.1   < 0.1 

 
< 1   < 1 

 
4   2.6 

 
< 0.5   < 0.5 

 
17   12 

    
                        2012-04-16 

                       
                        2012-05-14 < 0.1   < 0.1 

 
1   < 1 

 
5.9   2.4 

 
0.84   < 0.5 

 
22   6.4 

    
                        2012-06-13 

                    
0.21 

 
0.11 

                        2012-07-16 < 0.1   < 0.1 
 

< 1   < 1 
 

3.4   3.4 
 

< 0.5   0.98 
 

11   9.4 
    

                        2012-08-16                                               

                        

 
Bedömningsgrunder för metaller: Mkt låga   Låga   Måttl höga   

  
Höga     Mycket höga   halter 

    �
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En översikt av alla parametrars hela spännvidd och median (det senare ej för metallerna) ges i 
Tabell 2. Det finns en tendens att lägsta- och högsta-halterna minskat för flertalet ämnen, utom 
för ammonium. 

 

Tabell 2.  Översikt av spännvidd och median (ej metallerna) för alla vattenkemiska parametrar i Skälby Dämme 
september 2011 – augusti 2012. Antal prover för samtliga är 12. TSS = total suspended solids, dvs. halten partiklar 
i vattnet (i sådana här system vanligen mest organiska). * = det helt avvikande höga värdet på 58 mg TSS l-1 har i 
beräkningarna bedömts som felaktigt och ersatts av ett genomsnitt för övriga året.  
 

 

           Inflöde Median       Utflöde          Median 
 

   (mg l-1)   (mg l-1)  

 Tot-N  0.77 – 3.60 1.90  0.55 – 2.70 1.10 

 NO3
--N + NO2

--N 0.004 – 2.30            0.81             < 0.001 – 1.60 0.49 

 NH4
+-N 0.02 – 2.20            0.64                0.005 – 0.59 0.10 

 Tot-P 0.08 – 0.22  0.14   0.04 – 0.17 0.07 

 PO4
3--P                 0.002 – 0.13  0.05 0.001 – 0.04 0.02 

 TSS                           5.9 – 24      10     2.6 – 58 *   10 
  

   (�g l-1)   (�g l-1) 

 Cd            < 0.1 – < 0.1                       < 0.1 – < 0.1  

 Cr             < 1 – 1.7                      < 1 – < 1  

 Cu             2.8 – 6.3                   < 0.1 – 3.4  

 Pb          < 0.5 – 1.3                    < 0.5 – 1.5  

 Zn             7.7 – 35                       < 5 – 19  

 

 

Det finns en relativt klar trend att koncentrationer oftast är lägre UT än IN, vilket kan rent 
visuellt kan ses i Fig. 5-10, det verkar dock inte gälla TSS. För varje ämnes tidsserie (12 värde-
par; In och Ut) utfördes ett parvis t-test för att se om skillnaderna (subtraktion) har en 
signifikant trend. Alla parametrarna för näringsämnen (totalkväve, nitrat+nitrit, ammonium, 
totalfosfor, fosfat) uppvisar detta, men inte TSS. För metaller kan denna test inte genomföras; 
pga värden oftast under respektive detektionsgränser, dock inte för Zn, och där finns en 
signifikant skillnad [In-Ut]. 

Utfallet är därmed detsamma som för perioden 2002-2004; reduktion sker, men ett bättre 
angreppssätt är ju att beakta även variationen (Fig. 4) i den vattenmängd som passerar Skälby 
Dämme, se avsnitt 3.2.2. 

Nedan följer således en grafisk presentation av alla primärdata i Tabell 1. Till skillnad från 
rapporten för 2001-2004 ges inga kommentarer (� upprepningar) om högsta/minsta/bedömning 
enligt NV m.m., sådana detaljer finns i nämnda tabell. 

Bedömning/klassning av uppgifterna om koncentration av totalkväve och totalfosfor utifrån 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999), visar inte på någon klar trend av förbättring 
(eller försämring) av varken av In- eller Ut-vatten. Andelen som passerat någon ”klass-gräns” är 
alltså liten, endast svaga tendenser av både förbättring och försämring, jämfört med för tio år 
sedan. 
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Figur 5.  Koncentration av totalkväve (tot-N) vid in- och utloppet i Skälby Dämme, Kalmar, under              
perioden september 2011 – augusti 2012.  

 

 

Figur 6.  Koncentration av nitrat- och nitritkväve (NO3
--N + NO2

--N) vid in- och utloppet i Skälby                 
Dämme, Kalmar, under perioden september 2011 – augusti 2012. 

 

 
Figur 7.  Koncentration av ammoniumkväve (NH4

+-N) vid in- och utloppet i Skälby Dämme, Kalmar,               
under perioden september 2011 – augusti 2012. 
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Figur 8.  Koncentration av totalfosfor (tot-P) vid in- och utloppet i Skälby Dämme, Kalmar, under                  
perioden september 2011 – augusti 2012. 

 

 
Figur 9.  Koncentration av fosfatfosfor (PO4

3- -P) vid in- och utloppet i Skälby Dämme, Kalmar, under           
perioden september 2011 – augusti 2012. 

 

  
Figur 10.  Koncentration av Totalt suspenderat material (TSS) vid in- och utloppet i Skälby Dämme,             
Kalmar, under perioden september 2011 – augusti 2012. * = Det i Tabell 1 redovisade UT-värdet för                  
mars är 58, osannolikt högt, har här ersatts av ett genomsnitt av de övriga 11 UT-punkterna. 
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Flertalet metallhalter ligger under respektive detektionsgräns, vilket antyder låg belastning, dvs. 
föga problem. Jämfört med 2001-2003, vad avser andel prover som enligt Naturvårdsverket 
(1999) bedöms som ”måttligt höga”(istället för ”låga”, som merparten), antyder dock två 
trender, halterna av koppar har ökat något, medan zink har minskat något. Inga försök att 
beräkna reduktion av metaller i dämmet kan göras, pga de låga halterna och få proverna. 

Ett prov på oljeförekomst i vatten som togs i juni 2012 visade halter på 0.21 mg/l (In) och 0.11 
mg/l (Ut). Dessa värden ligger klart under Sth-riktvärdet på 0.4 mg/l (Alm m fl 2010). Inga 
bedömningsgrunder finns från Naturvårdsverket för olja. 

Inga mätningar av pH gjordes under 2011-12, men under 2002-2004 varierade pH inom 7.3 – 
8.2 dvs mycket god buffertkapacitet, och bra nivå för god denitrifikation. 

 

3.2.2.  Reduktion av tillförda ämnen (belastning och avlastning) 

Årlig belastning av näringsämnen på Skälby Dämme (0.94 ha) från tillrinnings- området var 
under det studerade ”året” september 2011 – augusti 2012 något lägre än under 2001-2004, nu 
566 kg tot-N/ha och år, då i genomsnitt 670 kg (Tabell 3). Ännu större minskning noteras för 
fosfor; nu var belastningen 30.0 kg tot-P/ha och år, medan för tio år sedan visade ett genomsnitt 
på 52.3 kg. Både belastningen av total-kväve och total-fosfor visade under perioden 2002-2004  
en ökande trend, särskilt fosforn nu alltså minskade mängder. Även belastningen av nitrat+nitrit 
och fosfat var lägre nu än då, medan ammonium-belastningen har ökat. 

 
Tabell 3.  Årlig total belastning och total reduktion för näringsämnen och TSS i Skälby Dämme september 2011 – 
augusti 2012, samt motsvarande genomsnittsvärden för perioden 2002-2004 (från Herrmann 2011). Belastning 
(”belast”) och absolut reduktion (”abs. red”) anges i kg ha-1 år-1, medan ”% red” anger procentuell reduktion. Alla 
värden har vägts mot vattenflöde (tillrinning). Teoretisk uppehållstid var 15.7 dagar respektive 20.9 dagar.             
* = se kommentar för fig. 10. 
 

 Genomsnitt för 2002 – 2004 Året sept 2011 – aug 2012 
  (17 – 22 månader) (12 månader) 
 

 

 Tot-N belast  670   566 
  abs. red  263   240 
  % red  40   42 

 NO3
--N + NO2

--N belast  310    225 
   abs. red  98.7   45.3 
   % red  31   20 

 NH4
+-N belast  128   227 

   abs. red  77.0   182 
   % red  59   81 

 Tot-P belast  52.3   30.0 
   abs. red  18.2   14.0 
   % red  36   47 

 PO4
3-P belast  23.7   12.0 

   abs. red  10.1   7.3 
   % red  42   58 

 TSS  belast  3219   2268 
   abs. red  1693   118 
   % red  51    5* 
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Trots klart minskad belastning av totN, och ffa totP, minskade den flödesvägda absoluta 
reduktionen för tot-N och tot-P bara obetydligt från 2002-2004 till 2011-2012 (Tabell 3). 
Detsamma gäller fosfat, medan nitrat+nitrit halverades och ammonium drygt dubblerades, alltså 
vad avser absolut flödesvägd reduktion. Märk väl att även ammoniumbelastningen dubblerades. 

Detta innebär att effektiviteten i procent för reduktion av totN ökade något lite, för nitrat+nitrit 
sjönk den högst påtagligt, medan totP, fosfat och ffa ammonium uppvisade väsentligt ökad 
reduktionseffektivitet (Tabell 3). 

Värdena för transport till dämmet och reduktion av suspenderat material/TSS, alltså ett mått på 
grumligt vatten, är svårt att tolka, värdena för vissa tillfällen antyder att mer lämnar dämmet än 
vad som kommer in, vilket skulle kunna vara fallet, men troligare är det osedvanligt höga värdet 
58 mg/l en slarvig provtagning (kan ju gälla fler). 

Uppdelat i månadsvisa resultat av dels absolut reduktion i kg/ha*y, dvs. flödesvägda enligt 
ovan, dels procentuell skillnad ”In–Ut” av koncentration, oftast minskning, ger en bild med stor 
variation för såväl totN som totP (Fig. 11-12). Detta är rimligt pga slumpens roll när ett  
 

  
Figur 11. Månadsvis flödesvägd reduktion av totalkväve, dels i absolut mängd #kg ha-1 månad-1, dels      
procentuell förändring av koncentration [In - Ut] i Skälby Dämme, Kalmar, under sept 2011 – aug 2012. 
 

 
Figur 12.  Månadsvis flödesvägd reduktion av totalfosfor, dels i absolut mängd #kg ha-1 månad-1, dels      
procentuell förändring av koncentration [In - Ut] i Skälby Dämme, Kalmar, under sept 2011 – aug 2012. 
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vattenprov får representera en hel månad, och för enstaka månader erhålls t.o.m. negativa 
värden för fosfor. Vid jämförelse med 2002-2004 års rapport antyder bägge kurvornas utseende 
att forforreduktionen har ökat något.  

Det eventuellt användbara samband mellan absolutvärden och procentvärden, som söktes i data 
från 2002-2004 (Herrmann 2011), är för dessa data (2011-2012) svagare, inga signifikanta 
samband och r2-värden 0 302 för totP och 0.086 för totN. 

 

Ovan nämnda resultat tolkas som att hypotes 1  –  utplaning av nitratreduktion vid jämförelse 
2011-12 (”nu”) med 2002-2004 (”då”)  –  i huvudsak bekräftades. Det hela är dock lite oklart, 
eftersom en kraftigt minskad av nitratsreduktionen ersatts av en minst lika stark 
ammoniumreduktion. 

Hypotes 2  –  minskning av fosfatreduktionen  –  bekräftades. 

Hypotes 3  –  minskning av TSS-reduktionen  –  bekräftades, men kanske ändå inte. Siffrorna 
antyder en osannolik reduktion med 90 %, men torde bero på osäkra mätvärden. 

Hypotes 4  –  minskning av metallreduktion  –  testades egentligen inte, pga såväl då som nu 
flertalet värden låg under detektionsgränsen. 

 

3.3. Sedimentkemi 

Överlag ligger halterna i Skälby Dämmes bottensediment relativt lågt – måttligt höga, speciellt 
för kadmium och bly (Tabell 4). Däremot kan konstateras att krom och koppar, och i viss mån 
även zink, uppvisar måttligt höga halter på flera lokaler. Det finns för de tre metallerna en 
tendens att halterna är lägre i ”slutet” av dämmet, liksom även att sediment i del B i 
oljeavskiljaren har lägre halter än del A (inflödesläget). 

Krom visar en viss ökning från 2001 (på tre av fyra lokaler), medan övriga metaller ligger 
ungefär lika nu som då. Däremot finns en tendens att sista lokalen, innan utflödet, visar nedgång 
från 2001 för flertalet metaller.  

 

Tabell 4.  Koncentrationer i sediment (mg/kg TS) av kadmium (Cd), krom (Cr), koppar (Cu), bly (Pb) och          
zink (Zn), samt torrsubstans (TS) och glödrest (% av TS), vid provtagningspunkterna InA, InB, 1, 2, 3 och             
4 i Skälby Dämme, Kalmar, 2011-12-07, för platsernas läge se Figur 2. Enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder (1999): Blått = mycket låga, grönt = låga, gult = måttligt höga halter.  

 

�

Provpunkt Cd Cr Cu Pb Zn  
TS  
(%) 

Glödrest 
(%) 

�
In, del A 0.38 38 23 43 230 52 89 

�
In, del B 0.32 3.9 12 14 150 76 99 

�
1 0.48 34 71 41 460 7.4 76 

�
2 0.86 29 89 45 560 2.7 74 

�
3 0.29 33 41 26 180 11 80 

�
4 0.14 19 16 11 83 7.8 88 

 

Olja i sediment är sannolikt en mindre vanlig parameter, men i samband med uppföljning av 
metallhalter i oljeavskiljaren i inloppet togs även olja. Viss osäkerhet förelåg vilken 
form/fraktion av olja som skulle mätas och bedömas, det blev en analys med detaljinformation 
utifrån olika kolkedje-storlek (Tabell 5). Det vanligaste idag är kanske ändå oljeindex, vilket 
troligen summan av fraktionerna bäst motsvarar. Användbara bedömningsgrunder, riktvärden 
eller liknande har förgäves sökts i ”litteraturen”. Inte heller togs sediment-olja 2001. 
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Tabell 5.  Oljehalt i sedimentprover i inloppets oljeavskiljare 2011-12-07, alla värden i mg/kg TS.        
Summavärdet sist motsvarar ungefär oljeindex.  

�

�

  Provpunkt 
TPH 
C10-

12 

TPH 
C12-

16 

TPH 
C16-

21 

TPH 
C21-

30 

TPH 
C30-

35 

TPH 
C35-

40 
� TPH C10-12 

�
In, del A 23 24 38 270 150 81 590 

�
In, del B 8 7 8 90 54 32 200 

�
 

3.4.  Växter 

Samtliga noterade arter under inventeringen 2011 (Alldén 2011), samt även de som hittades 
2001 – 2004, presenteras i Bilaga 1, med uppgifter om antalet zoner som de olika arterna 
påträffades i. De 28 zonerna visas i Figur 2. Dock, som förklarades i metodavsnittet 2.6, delades 
vid 2011 års inventering dessa 28 zoner i flera fall upp i ”underzoner” (t ex C i C1, C2 och C3), 
pga att med samma kriterier som tidigare (se metod), nu fler zoner kunde urskiljas, nu totalt 43. 
För möjlighet till jämförelser mellan 2002-04 (Herrmann 2011) och 2011-2012 i Bilaga 1 och 
tillägg av beräkningar av 2011 års data till Tab. 6, eliminerades de nya underzonerna, vilket 
gäller även olika resonemang nedan. Primärdata för 2011 års inventering, fördelat i de 43 
zonerna, återfinnes dock i Bilaga 2 (från Alldén 2011). Vid presentation och beräkningar har 
dock gulsporre och äkta johannesört tagits bort, bedömda som alltför mycket torrmarksväxter. 

Inga drastiska förändringar kunde ses från 2004 till 2011. Antalet funna arter var nu 42, dvs. 
knappt tio fler. Det var dock en större ”omsättning” av artstocken än så; 14 nya arter har 
tillkommit, och 7 försvunnit (helt). Bland de senare har åkermolke minskat kraftigt (från nästan 
hälften av zonerna till inga), gäddnate fanns bara ett fåtal av, nu borta, dock av speciellt 
”funktionsintresse”, se i diskussionen. Bland nytillkomna viktigare hör ffa brännässla (nu i 13 
zoner) och ängsbräsma (6 zoner) samt flera buskar; olvon, sälg och brakved. 

Bland de arter som fanns både 2004 och 2011 har 14 ökat och 23 minskat, mätt som antal zoner 
de förekommit i. Kraftig minskning har drabbat krusskräppa (–11 zoner), långsvingel (–8), 
strandklo (–8), något mindre för kärrtistel (–6), samt al, svalting och luddtåtel (alla –5). Kraftig 
ökning kan noteras för besksöta (+9 zoner), grenrör (+9) och åkerfräken (+7), något mindre för 
rosendunört (+6), strandlysing (+5) och andmat (+5). Den sistnämnda var dock mycket 
vanlig(are) första året, 2001. 

Sett över hela perioden 2001-2004 och med hopp till 2011 finns några andra viktiga 
förändringar: Brunskära var relativt vanlig första året, försvann sedan snabbt, fortfarande helt 
borta. Svalting visar samma trend, nu bara fåtalig. Frossört, kärrdunört, revsmörblomma och 
mannagräs var tämligen vanliga efter ett par år, nu nästan helt borta. Älggräs (=älgört) ökade 
kraftigt redan efter 2-3 år, nu ytterligare så. Detta kan sägas gälla även gåsört, även om den inte 
utgör ett lika dominerande inslag. Bladvass har ytterligare stärkt sin närvaro (dominans i 
ytterligare 4 zoner, nu i 20 zoner), medan den ”vanligaste” fortfarande är havssäv (alla zoner 
redan tidigare), för dessa se även nedan. Veketåg och kaveldun är då som ffa nu bland de mest 
framträdande arterna, även ”ytmässigt”. 

Undervattens- och flytbladsväxter har i stort sett försvunnit, t ex axslinga, möja och gäddnate är 
nu helt borta. Andmat och grön(tråd)alger var initialt vanliga, sedan borta, nu viss återkomst. 

Den under perioden 2000–2004 påbörjade förändringen av vegetationsstrukturen i Skälby 
Dämme kvarstår eller har förstärkts; antal glesa zoner var nu 2 (då 2); antal zoner med 
undervattensväxter var nu 2 (då 3), alltså oönskad utveckling, se tabell 6, kriterierna K4 resp 
K9, samt diskussion i Kapitel 4. En något oväntad och märklig förändring över de gångna tio 
åren är att den genomsnittliga zonbredden verkar ha minskat från 4.5 meter till f 2.2. (Tab 6, 
K5).  
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Totala antalet arter i hela våtmarkssystemet ökade alltså ytterligare sedan de fyra start-åren (K1), 
men trots detta förblev genomsnittliga antalet arter per zon ungefär detsamma (K2). Kvoten 
K2/K1, som speglar förändring av mångfald “i den lilla skalan” (K3) minskade därmed, 
motsatsen vore önskvärd. 

Beträffande de ”generellt oönskade” graminiderna [antal arter av gräs o halvgräs] (K6), så har 
de ökat sin andel av alla arter. Jämfört med 2000-2004 ses en tydligt ökad förekomst och 
dominans av vass (K7 resp K8) och kaveldun (K12 resp K13). Däremot minskade dominansen 
av havssäv (K11), även om förekomsten fortfarande var ”i alla zoner” (K10). Veketåg 
uppvisade minskad förekomst (K14), och dominerar nu inte längre någonstans (K15). 
 

Tabell 6.  Bedömning av utvecklingen av växtsamhällena i Skälby Dämme 2001-2004 OCH 2011. För kriterierna             
K1 – K9 blir värderingen huruvida den observerade utvecklingen är “önskvärd” (att öka) baserad på följande           
generella avsikter och   förutsättningar (”orsak”): 1) att gynna och utveckla biologisk mångfald (Bio+ i K1 – K6); 2)          
att vass är mer motståndskraftig mot nedbrytning än andra örter, därmed lägre denitrifikation (Nedbrytn– i K7 – K8);         
3) att gynna och utveckla undervattensvegetation, eftersom sådan gynnar denitrifikation (Denitri+ i K9). Kriterierna          
K2 och K5,de enda parametrarna som kunde signifikanstestas, visade ingen signifikant förändring över tid (Envägs 
ANOVA) I nedre delen av tabellen visas förekomst och dominans av även andra vanliga graminider, men har inte    
värderats som beskrivits ovan (”önskvärt/orsak”). Dessa graminider är havssäv (Bolboschoenus maritimus), kaveldun 
(Typha latifolia) och veketåg (Juncus effusus).  
(Denna tabell är identisk med tabell 5 i Herrmann 2011, bortsett från att 2011 års data och beräkningar har förts in.) 
 

Kriterium 2001 2002 2003 2004 2011  “Önskvärt?”  Orsak 
 
 
K1 Antal arter i hela dammsystemet 32 27 36 35  42 Ja Bio+ 
 
K2 Antal arter/zon (genomsnitt) 11.8 9.4 11.8 11.1  11.6 Ja Bio+ 
 
K3 Kvot C2/C1 0.37 0.35 0.33 0.32  0.26 Ja Bio+ 
 
K4 Antal zoner med gles vegetation / luckor 13 4 3 2  2 Ja Bio+ 
 
K5 Zonbredd (genomsnitt) 4.0 4.7 4.5 4.5  2.2 Ja Bio+? 
 
K6 Andel arter graminider av alla arter (%) 28 26 31 32  36 Nej Bio+? 
 
K7 Antal zoner med bladvass (P. australis) 15 19 17 17  20 Nej   Nedbrytn– 
 
K8 Antal zoner dominerade av bladvass 1 1 3 4  14 Nej   Nedbrytn– 
 
K9 Antal zoner med undervattensväxter  16 6 9 3  2 Nej      Denitri+ 
 
– – – – – – – – 
 
K10 Antal zoner med havssäv 25 26 25 28  28 –  – 
 
K11 Antal zoner dominerade av havssäv 22 23 23 22  8 –  – 
 
K12 Antal zoner med kaveldun 8 13 12 12  15 –  – 
 
K13 Antal zoner dominerade av kaveldun 1 1 1 1  4 –  – 
 
K14 Antal zoner med veketåg 21 23 19 19  15 –  – 
 
K15 Antal zoner dominerade av veketåg 4 3 1 1  0 –  – 
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Hypotes 5  –  minskning av (totala) antalet växtarter  –  bekräftades inte, antalet ökade. Däremot 
minskade artantalen i den lilla skalan, alltså i varje zon. 

Hypotes 6  –  ökad förekomst av strandväxter  –  bekräftades inte, tvärtom verkar zonernas 
bredd ha minskat, vilken känns som lite osäkert; metodproblem? 

Hypotes 7  –  minskning av undervattensväxter  –  bekräftades. 
 
 
 

3.5. Bottenfauna (evertebrater) 

Från de två provtagningstillfällena 16 maj och 25 oktober blev den summerade mängden arter 
(eller högre taxa) av bottenfauna ca 40 (Tabell 7). Då har exkluderats några mindre relevanta 
grupper, se tabell 7. Detta är något mer än de ca 30 som noterades det sista året, 2002, i förra 
studien (Herrmann 2011). Då hade artstocken så att säga stabiliserat sig, efter att två år tidigare 
ha varit betydligt högre, mest pga den initialt stora mängden arter av skalbaggar. Jämförelsen 
med 2002 är också rimlig, pga då gjordes provtagning nästan samma två datum som 2011. De 
arter som mest bidrar till ökningen från 30 till 40 arter är från grupperna snäckor, iglar och 
skinnbaggar. Detaljinformation om arter per prov återfinnes i Bilaga 3. 

För en mer detaljerad analys av hur olika arter (eller högre taxa) utvecklats under dessa ca 10 år 
är det lämpligt att jämföra 2011 års data med hela perioden 2000 – 2002. Ett försök har gjorts, 
liksom för den tidigare studien, att ”grovbedöma” talrikhet av varje art (eller högre taxa), varvid 
även viss hänsyn tas till hur den brukar vara förekommande, alltså utifrån främst egen 
erfarenhet. Man finner då några tydliga trender:  

1) fjädermygglarver och (vatten)daggmaskar är fortfarande de i särklass mest talrika (dessa 
grupper ej bestämda till artnivå), maskar hade då ökat inom perioden 2000-2002;  

2) sötvattengråsuggor, och larver av dagsländan Cloeon dipterum och flicksländan Ischnura 
elegans är ”medelvanliga” även nu, den sista dock mindre talrik än de förra, och alla minskade 
något inom perioden 2000-2002;  

3) skalbaggar och buksimmare (corixider, grupp av skinnbaggar) fanns även nu relativt få arter 
av, liksom 2002, men färre än startåret 2000, då bägge grupperna uppvisade betydligt fler både 
arter och individer;  

4) iglar, speciellt arten Helobdella stagnalis, är nya sedan föregående studie, nu medelvanlig;  

5) snäckan Physa fontinalis har blivit mindre vanlig, har till stor del ersatts av två nya snäck-
arter av släktet Gyraulus; G. albus och G. crista. 

6) färre arter av nattsländor och grupper av tvåvingar (myggor, flugor etc) som förra gången 
fanns, hittades inte nu 2011. 

 
Hypotes 8  –  minskning av (totala) antalet djurarter  –  bekräftades inte, antalet ökade något, 
mest av skinnbaggar. Dock kvarstår den drastiska minskningen av skalbaggar som skedde redan 
andra året. 

Hypotes 9  –  färre arter/individer av djur med god spridningsförmåga  –  bekräftades knappast, 
dvs. skalbaggar, dagsländor och fjädermygglarer ungefär lika, medan snäckor och kanske 
buksimmare ökat något. 

Hypotes 10  –  ökning av findetritusätare –  bekräftades, men ganska måttligt. 
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Tabell 7.  Bottenfauna (evertebrater) i Skälby dämme 2011. Talrikhet, sett över både vår och höst, med avseende 
på antal individer eller förekomst i många prover; X = enstaka, XX = medelvanlig, XXX = talrik. Tydlig säsongs-
tyngdpunkt, avseende antal individ eller prov, indikeras med V = vår respektive H = höst. Vid bedömning och 
beräkning har exkluderats de två planktonlevande grupperna hinn-och hoppkräftor, den (mest) landlevande 
skinnbaggen Saldula saltatoria och de fyra fiskarterna. 
 

 
Talrikhet “Tyngd- 

 
Talrikhet  “Tyngd- 

 �
  

 punkt” 

   

 punkt” 

 �                
�

        �

Oligochaeta (daggmaskar) 
  

Trichoptera (nattsländor) 
 

  V 
 �Micro-Oligochatae indet. XXX 

  
Limnephilus flavicornis-typ   X 

  �
    

Limnephilus decipiens-typ   X 
  �Hirudinae (iglar) 

   
Nemotaulius punctatolin-s   X 

  �Helobdella stagnalis XX 
      �Dina lineata X 
  

Hemiptera (skinnbaggar) 
 

  V 
 �Piscicola geometra X 

  
Notonecta obliqua   X 

  �
    

Notonecta glauca   X 
  �Mollusca (snäckor o musslor) 

  
Sigara striata   X 

  �Physa fontinalis X 
  

Sigara semistriata   X 
  �Gyraulus albus XX   V 

 
Sigara sahlbergi   X 

  �Gyraulus crista XX   V 
 

Gerris sp.   X 
  �Pisidium sp. X   V 

 
Ilyocoris cimicoides   X 

  �
    

Saldula saltatoria   X 
  �Crustacea (kräftdjur) 

   
Ranatra linearis   X 

  �Asellus aquaticus XX 
      �Cladocera (hinnkräftor) XX   V 

 
Coleoptera (skalbaggar) 

   �Copepoda (hoppkräftor) X 
  

Noterus clavicornis   X 
  �

    
Agabus ungucularis   X 

  �Arachnida (spindeldjur) 
   

Haliplus immaculatus   X 
  �Argyroneta aquaticus X 

  
Haliplus ruficollis   X 

  �Hydracarina indet. XX   V 
     �

    
Diptera (myggor, flugor m.fl.) 

  �Zygoptera (flicksländor) 
   

Chironomidae indet.   XXX   H ? 
 �Ischnura elegans XX   V 

 
Ceratopogonidae indet.   X 

  �Coenagrion sp. X 
  

Culicidae indet   X 
  �

    
Limonidae sp. 1   X 

  �Anisoptera (egentl. trollsländor) V 
 

Limonidae sp. 2   X 
  �Aeschna grandis X 

  
Tabanidae ???   X 

  �Brachytron pratense X 
      �Somatochlora metallica X 
  

Pisces (fiskar) 
   �

    
Löja (Alburnus alburnus)   X 

  �Ephemeroptera (dagsländor) 
  

Ruda (Carassius carassius)   X 
  �Cloeon sp. XX 

  
Sarv (Scard. erythropth.-s)   X 

  �
    

Sutare (Tinca tinca)   X 
  �Lepidoptera (fjärilar) 

       �Acentria eph ? X 
      � 
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3.6. Fisk 

Vid fisket med tre nät i oktober 2011 erhölls över 500 fiskar av sju arter (Tabell 8). Det var en 
mycket klar dominans av olika arter av cyprinider (karpfiskar), enda undantaget var några 
abborrar. Den helt dominerande arten var sarv, 80 % av hela fångsten. Andra noterbara arter är 
ruda (14 %), samt några arter med 1-2%, men varav karp och sutare var representerade med 
några större exemplar, vilka alla kan vara en tung förklaring till det grumliga vattnet (se Kap 4). 

 
Tabell 8. Totalfångst vid fiske i Skälby Dämme 2011-10-06---07, total-N = 533.   
 

            

      

 
Art Storleksklass (cm) Antal % 

 
      

 
Abborre < 10 2 

1  
 

(Perca fluviatilis) 10 – 15 5 
       

 
Björkna 15-20 10 2 

 
 

(Blicca bjoerkna) 
    

      

 
Karp 10-15 5 

1  
 

(Cyrpinus carpio) 30 1 
       

 
Löja 10-15 8 1 

 
 

(Alburnus alburnus) 
    

      

 
Ruda 10-20 55 

14  
 

(Carassius carassius) 20– 20 
       

 
Sarv – 5 10 

  
 

(Scardinius erythropthalmus) 5 – 10 350 80 
 

  
10 – 15  60 

�        

 
Sutare 15 – 20 7 1 

 
 

(Tinca tinca) 
                

 
 
Tyvärr gjordes inget fiske vid studierna 2000-2002, men just karp har setts i mellantiden. För 
tio år sedan erhölls en rätt stor mängd spigg (bägge arterna) i vid bottenfauna-provtagningen, 
och i ökande mängd från 2000 till 2002. Dessa arter verkar inte alls finnas kvar nu.  
 
 
3.7. Fåglar 

Drygt 20 vattenanknutna arter har observerats i Skälby Dämme under 2000-2012, mest i 
förbigående samt observationer på Svalan (Tabell 9). Likväl torde dessa relativt få arter ändå 
relativt väl spegla vad man kan förvänta sig av en så liten damm, men belägen vid kusten. 
Skälby Dämme är en bra häckningslokal för några tämligen vanliga arter, en och annan rastande 
art hittar också hit. Troligen skulle en ordentlig inventeringsinsats resultera i en något större 
artlista, ffa vad avser ”tillfälliga besökare”. Observera att ytterligare tiotalet tättingar 
(”småfåglar”) förvisso observerats i strandskogen etc, men de är inte vattenanknutna, och inte 
med i tabellen. 
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Tabell 9. Vattenanknutna fåglar i Skälby Dämme. Observationer, i huvudsak i förbigående, egna observationer 
under 2000-2004 (P1) och 2011-2012 (P2), samt noteringar på Artportalen/Svalan i mellanperioden (Mln). 

 
            

� � � � � � �

�
Smådopping Observerad enstaka gånger under P1 och Mln,  

�
 

     häckning konstaterad senast 2005. 
� ��

  

� � � �

�
Skäggdopping Enstaka ex under P1 och Mln. 

� � ��

  

� � � �

�
Grå häger Observerad några gånger under P1, Mln och P2. 

�

  

� � � �

�
Knölsvan Upp till tiotal under Mln - P2. 

� � ��

  

� � � �

�
Gräsand Troligen 1-2 par häckande flertalet år hela perioden,  

�  
    även ungar obsade. Höst-vår som mest ca 40 exemplar.       

�

  

� � � �

�
Brunand Enstaka exemplar observerade under P1. 

� ��

  

� � � �

�
Vigg Enstaka exemplar under P1 och Mln, som mest 

�  
     ca 70 observerade under Mln.  

� � ��

  

� � � �

�
Storskrake Enstaka - sju några gånger under P1 och Mln.      

�

  

� � � �

�
Sothöna 2 par häckande troligen varje år hela tiden.   

�
�

     Rastande på hösten upp till 500 ex. 
� ��

  

� � � �

�
Rörhöna Minst ett par häckande flertalet år under hela tiden. 

�

  

� � � �

�
Grönbena Enstaka exemplar obsade under P1 

� ��

  

� � � �

�
Skogssnäppa En observation under P1 

� � �� � � � � � �

�
Rödbena En observation under P1. 

� � ��

  

� � � �

 
Drillsnäppa 2 ex under Mln 

� � � �   � � � �

 
Havstrut 2 ex under Mln 

� � � �   � � � �

 
Gråtrut Ca 15 ex vid ett tillfälle under Mln 

� �   � � � �

 
Fiskmås Enstaka ex under Mln och P2 

� � �   � � � �

 
Skrattmås Enstaka - 10 exemplar observerade under P1.       

� � � � � � �

 
Fiskgjuse 1 ex under Mln 

    � � � � � � �

 
Kungsfiskare Observerad 2 ggr under Mln 

   � � � � � � �

�
Rörsångare 3-4 par häckande, troligen varje år. 

� �� � � � � � �

�
Kärrsångare 1-2 hörda vid del 2 av våtmarken (se fig 2) under P1. 

� � � � � � �

�
Sävsparv 2-3 par häckande, troligen varje år. 

� ��
            

� � � � � � � 
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4. DISKUSSION�

4.1. Vattenkemi, särskilt reduktion av halter 

Några km norr om Skälby Dämme ligger Krafslösa Dämme, konstruerat samtidigt, och jämfört 
med det verkar kvävehalterna in i Skälby vara något lägre, fosfor något högre och 
metallhalterna något lägre (Paulsson 2003). Ytterligare jämförelser med andra 
dagvattendammar/våtmarker med avseende på inkommande halter av totN, totP och TSS finns i 
kapitel 5, punkt 1. Klassning av ”allvarlighet” utifrån Naturvårdsverkets (1999) 
bedömningsgrunder finns i tabell 1. 

De första nästan två sidorna diskuteras (flödesvägd) procentuell reduktion av tillförda ämnen; 
kväve, fosfor, TSS och i viss mån metaller – detta synsätt dominerar helt klart litteraturen kring 
dagvatten. Dagvattenreduktion brukar ofta även uttryckas i antal kg för en viss damm, men 
sällan ytrelaterat, som kg ha-1 år-1. Även detta bedömningssätt diskuteras dock nedan. 

En genomgång av uppgifter om reduktion /= avskiljning/ av föroreningar i 23 någorlunda 
likvärda dammar/våtmarker i Sverige ger följande median-värden, samt till höger återges funna 
reduktionssiffror för Skälby Dämme (= tabell 3): 
        2002-04 2011-12 
 

 Total-N  18 %  N = 23  40  42 
 Total-fosfor (ej 5 st)  58 %  N = 22  36  47 
 TSS   70 %  N =   7  51    5 (?) 
 
 Cd   43 %  N =   9  Reduktion av metaller ej 
 Cr   46 %  N = 10  beräknad pga alltför många 
 Cu   37 %  N = 10  värden under detektionsgräns 
 Pb   56 %  N =   9 
 Zn   51 %  N = 10 

Självklart finns en stor spridning inom varje reduktionsvärde ovan, men de ger ändå en 
fingervisning vad som kan erhållas. Det stora flertalet är vattenflödesbaserade och med 
flödesproportionell provtagning (det senare tyvärr inte fallet i Skälby Dämme), men en del 
baserar sig på differenser mellan halter In och Ut. De fåtaliga uppgifterna om ”negativ 
reduktion” har satts till noll. Använda referenser: Alm m fl (2010), Andersson (2012), 
Liljestrand (2012), Ryegård m fl (2007). 

Svensson m fl (2004) utvärderade reduktion i de 10-talet dagvattendammar/våtmarker som 
finansierats från LIP (Lokala investeringsprogrammet), och bedömer förväntad avskiljning 
enligt: TSS 70 %, totN 18 %, totP 45 %, Cd 60 %, Cu 46 % och Pb 60 %. Detta baseras på 
förutsättningen 0.5 – 2 ha dammyta och 1 % specifik area (se nedan). Dessa dammar är inte 
med i ovanstående 25 dammar, men pekar på tämligen lika nivåer av avskiljning. 

Ryegård m fl (2007) använder i en omfattande genomgång av befintliga data (ca hälften av 
ovanstående 25) och i avsikt att förbättra beräkningar av trolig rening i dagvattenmiljöer 
följande schabloner: Reduktion av totalkväve 30 % i dammar och 18 % i våtmarker, respektive 
totalfosfor 50 % i dammar och 45 % i våtmarker. Det är dock oklart hur, och egentligen om, 
man kan skilja mellan dessa två miljöer. 

För ett relativt stort antal våtmarker i Danmark, Polen och Tjeckoslovakien finns data (Brix 
1998, Kowalik och Obarska-Pempkowiak 1998, Wymazal 2006), som anger väsentligt högre 
avskiljning för kväve, något högre för TSS, och ungefär lika för fosfor, jämfört med de svenska 
refererade studierna. Dessa resultat är dock erhållna från i huvudsak ”torra” vegetationsbäddar, 
med betydligt högre belastning (avloppsvatten), och bör troligen inte jämföras med. 

Vad kan man då förvänta sig att en våtmark som Skälby Dämme skall kunna prestera av 
reduktion av näringsämnen, metaller m fl föroreningar? Den viktigaste process som bidrar till 
att rena dagvatten är allmänt sett sedimentation av partikulära föroreningar, dvs. därmed 
mängden partiklar i vattnet (i sådana här system vanligen mest organiska), alltså det som kallas 
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TSS = total suspended solids; halt suspenderat material. Sedimentationen beror på vattnets 
uppehållstid i dammen, partiklarnas form och densitet, dammens storlek och form samt 
avrinningsområdets storlek (Ryegård m fl 2007). 

Avskiljning av såväl fosfat (som troligen utgör merparten av fosforn) som metaller är oftast 
korrelerat till avskiljningen av TSS (Pramsten 2010). Angående avskiljning av kväve, 
huvudsakligen mikrobiella processer, så gynnas den snarare av hög in-koncentration (ffa nitrat), 
tillgång på kolkälla (organiskt material, dvs. energi för bakterierna), förekomst av 
undervattensväxter, en mix av syre och syrgasbrist och god hydraulik. Likväl finner t ex 
Pramsten (2010) och Andersson m fl (2012) att avskiljning av kväve också kan gynnas av hög 
TSS-belastning, vilket torde bero på att växter ”fångar” en del TSS och blir viktig plats för 
bakterierna, samt att TSS är kolkälla.  

Vilka egenskaper hos Skälby Dämme borde då vara avgörande för utfallet här? Uppehållstiden 
för vattnet genom systemet är beräknad till 16 och 21 dagar (2002-04 resp 2011-12), en utmärkt 
god förutsättning för god retention. Pettersson (1999) anger att dammens specifika area, dvs. 
dammens yta/våtmarkens yta (som speglar den hydrologiska belastningen) bör vara ca 2.5 % 
(=250 m2/ha) av den hårdgjorda delen av tillrinningsområdets storlek (= ”reducerad area”), och 
då förväntad avskiljning: 80 % TSS, 30 % kväve (totN?), 50 % fosfor (totP?) och för metaller 
(Cd, Cr, Pb, Zn) 75 %. Skälby Dämmes yta är 1.8 % av reducerad area, alltså relativt nära den 
optimala storleken. Funnen reduktion borde utifrån den förutsättningen ligga relativt nära dessa 
värden, möjligen väsentligt lägre för metaller (enl Pettersson 1999). 

Stor betydelse har också ”den specifika permanenta volymen”, dvs. våtmarkens volym i 
förhållande till reducerad arean, vilken bör vara åtminstone 100-150 m3/ha, som då kan 
förväntas ge en TSS-reduktion på ca 90 %, vid större ”volym” händer inte så mycket mer 
(Pramsten 2010). Även i detta avseende ger Skälby Dämme en god förutsättning, 226 m3/ha, 
Detta ligger i linje med, och kan räknas om till, Petterssons (1999) uppgifter ovan. En annan 
faktor är längd/bredd-förhållandet av dammen/systemet, ett avlångt system ger en bättre 
hydraulisk effektivitet (Persson 1998), och enligt uppgifter, för andra dammar, i Pramsten 
(2010) bör Skälby Dämme ha en ”effektiv volymskvot” (ett indirekt mått på längd/bredd-
förhållandet) på cirka 84 %. Detta ger slutligen en ”specifik effektiv permanentvolym” på ca 
190 m3/ha-red, vilket vid jämförelse med andra lokalers uppgifter i Pramsten (2010) bör 
bedömas som bra.  

Utifrån dessa ”goda” förutsättningar i Skälby Dämme borde avskiljningen av TSS vara 80-90 
%, och åtföljande avskiljning borde enligt Pramstens (2010) figur 7 vara ca 80 % för fosfor 
(totP?), 50 % för kväve (totN?), 70 % för koppar och 80 % för bly. Likväl, verkligheten i 
Skälby Dämme pekar snarast på 50 % reduktion av TSS för 2002-2004 och 5 % 2011-12 (med 
en viss osäkerhet, sannolikt oriktigt låg). Med denna relativt (oförväntat) låga TSS-reduktion 
bör följa lägre reduktion av fosfor och metaller. Om de i Skälby Dämme erhållna värdena får ge 
ett nytt generellt genomsnittsvärde på 40 % TSS-reduktion, borde enligt Pramstens (2010) figur 
8 erhållas 20 % reduktion av fosfor och <5 % av kväve (samt koppar 20 % och bly 35 %, men 
inga metallers reella reduktion kan beräknas på erhållna data från Skälby Dämme).  

Därmed, dvs. med den (troligen) måttliga TSS-avskiljningen, framstår i Skälby Dämme erhållen 
avskiljning av såväl kväve som fosfor på ca 40 % som god! Det bör dock påminnas om att ffa 
kvävereduktion relativt mycket beror på förekomst av vegetation, något som inte verkar beaktas 
så mycket i de 25 studierna ovan, dvs. detta ökar den faktiska reduktionen.  

Frågan kvarstår dock varför TSS-avskiljningen är så relativt låg. Sannolikt föreligger en klart 
osäker validitet vid låga TSS-halter, som ju oftast är fallet i Skälby Dämme, verkligheten 
kanske är annorlunda? Dessutom finns ju hela tiden osäkerheter pga inte flödesproportionell 
provtagning använts. 

Om man flyttar fokus till erhållna värden på absolut reduktion, antal kg som avskilts/dammyta, 
ett synsätt som mer förekommer vid analys av våtmarker för behandling av diffus övergödning 
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med kväve och fosfor från jordbruksmarker. Detta beror ju på att man där tydligare inriktar sig 
på vad minskad belastning av havet som åstadkoms, istället för den ”lokala framgången”. 

För ett relativt stort antal våtmarker i Halland erhölls ett genomsnitt på ca 200 kg N ha-1 år-1 
(Arheimer och Wittgren 2002), för tre Skånelokaler en ungefärlig median på ca 30 kg P ha-1 år-1 
(Tonderski m fl 2005). I en beräkning (baserat på placering, naturgivna förutsättningar, form 
m.m., alltså ej mätningar), av utfallet i 29 (jordbruks)våtmarker anlagda med stöd från LIP 
(Lokala investerings-programmet), fann Svensson m fl (2004) att de allra flesta bör kunna ge en 
kvävereduktion på 200 kg N ha-1 år-1, en hel del uppåt 500 kg N ha-1 år-1, i enstaka fall det 
dubbla. Flertalet dagvattenstudier ger alltså inte ytrelaterad avskiljning, dock refererar 
Andersson m fl ett antal studier, med spännvidd 100 – 2200 kg N ha-1 år-1 respektive 10 – 270 
kg P ha-1 år-1, alltså även här finns en stor variation. I belysning av dessa siffror är de absoluta 
reduktionerna  –  ca 250 kg N ha-1 år-1 respektive knappt 20 kg P ha-1 år-1  –  i Skälby Dämme 
ganska måttliga, men inte dåliga. 

Skälby Dämme visar rätt bra kvävereduktion vid jämförelse med sju våtmarker i det skånska 
jordbrukslandskapet (Strand och Weisner 2013). Man fann där att vid höga belastningar (10 000 
– 30 000 kg N ha-1 år-1) erhölls en hög absolut reduktion; 400-1000 kg N ha-1 år-1, ibland mer, 
alltså siffror långt över Skälby Dämme. Men i jämförelse med deras dammar med låg 
belastning, så ligger Skälby Dämme (ca 600 kg N ha-1 år-1) bra till! Ser man på procentuell 
reduktion, så innebär Skälby Dämmes låga belastning och en reduktion på ca 40 % ett bra utfall 
jämfört med de skånska dammarna (Strand och Weisner 2013). 

Ett ”enklare” sätt att presentera reduktion är att för respektive parameter visa procentuell 
förändring, oftast minskning, i koncentration mellan varje mättillfälles In- och Ut-vatten, se 
även avsnitt 3.2.2. Variationen i sådana värden blir mycket stor, oftast syns en ”reduktion” 
mellan ca 5 och 80 %, men även ganska ofta erhålls negativa värden, speciellt för fosfor pga 
låga värden. Värdena speglar dock egentligen inte reduktion så bra, då alltså ingen hänsyn tas 
till vattenflödet, och slumpens roll blir stor, se mer i diskussionen. Denna form av utvärdering 
är dock ganska vanligt förekommande i rapporter, t ex Selander (2008). 

Hittills har nästen uteslutande resonerats kring reduktion (avskiljning) som en funktion av 
inlagring av, och i, sediment (huvudsakligen fosfor samt metaller) samt luftavgång (kväve). I 
förbigående har nämnts att en del av kväve och fosfor förvisso byggs in i växtbiomassa, särskilt 
under de första åren. För att detta skall ge en signifikant effekt måste man genomföra en 
regelbunden skörd. 

Vad kan då en sådan skörd ge för effekt, i termer av minskad belastning av våtmarken, och 
indirekt havet? Wymazal (2005) uppger (flera källor) att maximal ”standing stock” av kväve i 
vass kan vara ca 60 g N m-2 (exkl rötter), utifrån vilket har beräknats att hela Skälby Dämme 
(0.94 ha) kan innehålla 560 kg kväve, vilket är i stort sett den årliga tillförseln. Wittgren (1994) 
anger att årlig skörd i avloppsbehandlingssystem kan ligga på ca 270 kg N ha-1 år-1, dvs. halva 
mängden, men det är då i högbelastade system, så kanske blir det en lägre ”möjlighet” i Skälby 
Dämme. Windham och Meyerson (2003) uppger (flera källor) att vass kan innehålla 20 g P m-2 
(exkl rötter, kanske lika mycket där), vilket ger ca 200 kg fosfor för hela dämmet, vilket behövs 
ca 5 år för att tillföra. Dessa beräkningar får dock tills vidare ses som något osäkra, även pga att 
tillförseldata för Skälby Dämme inte är baserade på flödesproportionell provtagning. 

Även om den funna reduktionen av näringsämnen i Skälby Dämme kan anses som relativt god, 
är ju dess bidrag till renare miljö i recipienten, Kalmarsund, givetvis dock försumbar. Men 
många bäckar små…. 
 

4.2. Vattenkemi; skötsel 

Hur bör man på bästa sätt sköta en dagvattenvåtmark som Skälby Dämme? Först bör påminnas 
om att avskiljning av TSS, och därmed metaller är i egentlig mening inte rening, utan bara 
”deponering” av dessa på bottnen. Man måste på sikt av denna anledning ta bort detta delvis 
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miljöfarliga avfall, och den fosfor som inlagras i bottnen kan ju frigöras vid kraftiga 
vattenflöden. 

Ansamling av sediment reducerar dammens lagringskapacitet och följaktligen också dess 
avskiljningsförmåga. Hur ofta/mycket sediment bör tas bort beror ju på hur stor 
effektminskning man accepterar, givet att reduktion av N, P och metaller beror mest på TSS-
reduktion. EPA (Naturvårdsverket) i USA rekommenderar att dammen bör grävas ur två till fem 
gånger per år (Liljeström 2012). Andra författare föreslår rensning vart 10-20 år eller då djupet 
reducerats med 10 % av det dimensionerade djupet i dammen (SGI 1997 Statens Geotekniska 
Institut 1997:15). Liljeström (2012) ger ytterligare synpunkter på skötsel och konstruktion för 
bästa skötsel, delvis lite triviala, inte anledning att referera här. 

Andersson m fl (2012) skriver sålunda: ”Det är bra att ta fram en skötselplan för att kunna 
förbereda för omhändertagande av sedimentet och för att vara förberedd på vilka kvantiteter och 
föroreningshalter det handlar om. Det är också viktigt att i god tid undersöka vilken 
rensningsmetod som passar bäst (till exempel grävning eller sugmuddring) och hur 
kvittblivning av massorna skall ske (om massorna behöver köras iväg eller om det finns 
utrymme att tillfälligt eller permanent avsätta massorna på en yta i anläggningens närområde).” 
Samma författare ger också ett (ganska preliminärt) förslag på användning av en sedimentfälla 
för att bedöma när behov av rensning föreligger. 
 

4.3. Biologi 

I denna studie avser begreppet biologisk mångfald enbart rikedomen av arter/taxa inom denna 
våtmark, och dess förändring över tid. Även om bedömningar i viss mån tagit hänsyn till vissa 
arters generella vanlighet (dvs. andra lokaler), så har alltså ganska lite hänsyn tagits till en reell 
mångfald i ett större geografiskt perspektiv, i enlighet med Bernes (1994) definition av 
biologisk mångfald: “variansrikedomen bland levande organismer av alla ursprung ... och de 
ekologiska komplex i vilka de ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av 
ekosystem”. 

En ytterligare ökning av antalet arter av växter i våtmarkssystemet som helhet är positivt, 
kanske en något oväntad utveckling efter ett decennium. Sannolikt ger fler växtarter ett ”mer 
heterogent mikrolandskap”, till fördel för fler växt-och djurarter, ett samband (men inte visad 
orsak) som även Nolbrant (2004) fann. Dock, sedan perioden 2000-2004 har den olyckliga 
trenden att många växtarter blir allt ovanligare ytterligare ökat, ett mindre antal blir allt 
vanligare, medan antalet ”mellanvanliga” arter blir allt färre. Förekomsten av kräftor kan 
reducera antalet växtarter (Nyström och Strand 1996), men denna art (signal-) verkar dessbättre 
inte ha etablerats där (forts dit illegalt) ännu. 

Att undervattensväxterna så helt försvunnit är alltså allvarligt för kvävereduktionen, växterna 
gynnar de denitrifierande bakterierna (Eriksson och Weisner 1999, Thorén 2007). Detta skedde 
inte i den samtidigt anlagda Krafslösa Dämme (Paulsson 2003), kanske beroende på att där inte 
finns så mycket fisk, karp o sutare bökar bort växterna. 

Likaså kan kanske den ytterligare ökningen av antalet arter av bottenlevande evertebrater ses 
som oväntad, vanligen brukar den initiala uppgången avta efter några år och t o m minska något 
(Ruhi m fl 2012). Den snabba nedgången av antalet arter skalbaggar efter första året kvarstår 
dock. Artantalet är möjligen anmärkningsvärt högt med den stora fiskförekomsten som 
noterades, fisk brukar hålla nere artantalet (Nolbrant 2004).  

Det funna artantalet i Skälby Dämme; 2011: 42, och något lägre de tidigare åren, utom det 
första, 2000, när många skalbaggar fanns, vilka senare försvann, är i sammanivå som i Torles 
(2002) rapport om 36 skånska (jordbruks)våtmarker, man fann där ett genomsnitt på 36, med 
spännvidd mellan 9 och 54. Man fann inget tydligt samband mellan dammarnas ålder och 
artantal, inte heller storlek eller form av dammen. 
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De i särklass vanligaste bottenlevande djuren i Skälby Dämme är fjädermygglarver och 
vattendaggmaskar, som tack vare hemoglobin bägge klarar låga syrgashalter, här som oftast 
orsakade av mycket organiskt material. Tyvärr har ingen av grupperna bestämts, men sannolikt 
är det inte så många arter/släkten. 

Att snäckan Physa fontinalis är vanlig i början av en våtmark noterades även av Boström och 
Thorén (2000). Den minskade dock sedan drastiskt och ersattes av två snäckarter av släktet 
Gyraulus, vilket kan bero på att den första till stor del äter påväxtalger, medan den senare äter 
mest findetritus, alltså små organiska partiklar (Monakov 2003). Sådana partiklar har säkerligen 
ökat, i takt med sedimentation, även indikerat av det ganska dåliga siktdjupet, ofta runt en 
halvmeter. Detta verkar dock inte gynnat sötvattensgråsuggan Asellus aquaticus. Dagsländan 
Cloeon dipterum som mest lever på mikroalger, kvarstår som måttligt vanlig, borde kanske 
minskat. 

Andra taxa som visade sig vanliga i början – dagsländan Cloeon dipterum, fjädermygglarver, 
skinnbaggefamiljen Corixidae och gråsuggan Asellus aquaticus, stämmer väl överens med vad 
Boström och Thorén (2000) fann. Predatorer finns alltid, om det finns bytesdjur. I Skälby 
Dämme verkar den tvåögda igeln ha ökat kraftigt, oklart varför. Övriga predatorer – 
trollsländor, skinn- och skalbaggar – är fortfarande relativt fåtaliga. Flicksländan Ischnura 
elegans är den enda trollsländan som är någorlunda vanlig (det hittades dock fem arter), aldrig i 
större antal men åtminstone på våren förekommande överallt, inte så vanlig på hösten.  

Torle (2002) fann att även i en studie av 36 ”jordbruksdammar” var fjädermygglarver 
dominerande, särskilt i början. I dessa många av dessa studerade skånska dammar var övriga 
dominanter snäckor, ssk Radix ovata/peregra, i dammar på 1-3 år, och gråsuggor i de lite äldre, 
4-7 år. Man fann att många dammar med dålig undervattensvegetation dominerades ofta av 
fjädermygglarver, medan sådan vegetation verkade gynna gråsuggor och dagsländor (mest 
Cloeon dipterum). Iglar förekom alltmer i de äldre dammarna. 

Det kan nämnas att Brachytron pratense av Svensson m fl (2004) nämns som känd indikator på 
hög artmångfald. Dessa författare fann också att antalet (trollslände)arter gynnades av 
vattenväxtsamhällets komplexitet (� artantal), förekomst av skog och våtmarkers ålder, men 
inte dess flikighet, strandlutning eller storlek. Man fann ett negativt samband mellan årlig 
kvävebelastning och antalet (trollslände)arter, liksom även tillrinningsområdets storlek. Alla 
övriga grupper av bottenfauna berördes inte, utan trollsländor användes som ett relativt mått på 
den biologiska mångfalden. Svensson m fl (2004) konstaterar också att en näringsrik våtmark 
mycket väl kan hysa många arter, även av växter, förutsatt att inte trådformiga grönalger är 
dominerande. Det är dock rimligt att påstå att syrebrist och homogen vegetation dock 
missgynnar artantalet av bottenlevande djur (egna observationer).  

Ty tveklöst gynnas den biologiska mångfalden av om en våtmark är omgiven av flera slags 
biotoper (�ekosystem), som skog av olika slag, halvöppen mark, öppen mark, låg och högre 
busk/trädförekomst etc, dvs. ligger i övergång mellan flera habitat. Man nog säga att Skälby 
Dämme har denna placering, möjligen är strandvegetationen lite ensartad; stark dominans av 
vass. Problemet kan vara att träd missgynnar ffa vadares förekomst i strandmiljöerna (t ex 
Svensson m fl 2004), alltså förutsatt att dessa i övrigt tillåter detta, inte fallet i Skälby Dämme. 
En annan faktor som direkt torde gynna växters artrikedom är vattenståndsvariation, och 
därmed indirekt smådjur, och troligen fåglar. 

Flera relativt närliggande våtmarker, dvs. helst på 10-100-tals meter håll från varandra, gynnar 
givetvis varandra, genom att spridning av arter, såväl växter som djur, underlättas. Man kan 
nästan säga att detta nu finns en tendens till i Kalmar! 

Ett intressant angreppssätt är att försöka utvärdera om dagvattendammar(�våtmarker) ger en 
förändring (förhoppningsvis förbättring) i systemets ekologiska hälsa eller status. Günes (2012) 
gör en sådan ansats genom att använda olika parametrar på systemets ekologiska strukturella 
(taxonomiska) och/eller ekologiska funktionella integritet, vilka uttrycker grad av ”naturlighet”. 
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Detta arbetssätt är dock ännu i sin linda, och låter sig inte helt göras på de data som nu 
föreligger för Skälby Dämme, men borde övervägas i kommande dagvattenstudier i Kalmar. 

Den tämligen individrika förekomsten av fiskar, sammansatt av sju arter, varav sarv dominerar, 
men där kanske snarare karp, sutare och ruda är negativt för dammens huvudfunktion, att rena 
tillförda ämnen. dessa arter bökar i bottnen, vilket gör det svårt för undervattensväxter att dels 
etablera sig permenet, dels få tillräckligt med ljus (Torle 2002). Sålunda har undervattens-
vegetationen i Skälby Dämme minskat från en ganska svag förekomst till nästa inga alls. Nästan 
inga predatoriska fiskarter finns, några få abborrar, medan stor- och småspigg nu försvunnit. 
Vissa av de karpfisk-arter som finns, torde ändå ha en negativ inverkan på förekomst av 
bottenlevande smådjur (Torle 2002). 

De fåglar som observerats i Skälby Dämme är i stort sett inga ovanligheter, flertalet torde 
finnas i de flesta liknande våtmarker. I skånska (jordbruks)våtmarker fann man betydligt fler 
arter, häckande i ett spann 4-18, samt ett antal s.k. rödlistade, dvs. vanliga-sällsynta (Strand och 
Weisner 2013). Man fann också att antalet arter efter några år minskade något, gäller särskilt 
vadare; helt förväntat. Men det finns alltså anledning att i kommande uppföljningar av även 
dagvatten-dammar/våtmarker följa fågelfaunan i lite större omfattning. 
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5.  SLUTSATSER / REKOMMENDATIONER 

Ett antal tänkbara förutsättningar och egenskaper i dammarna, tillrinnande vatten m.m. 
kommenteras så långt som observationer, vetenskaplig insikt och förnuft tillåter. Här görs även 
försök att bedöma om ”reningseffekten” (avskiljning/reduktion) är god eller har ändrats (dvs. 
om den verkligen har ändrats) sedan början av 2000-talet, och om detta kan tänkas bero på om 
dammarna eller deras innehåll har ändrats.  

Man bör dock komma ihåg att dels är alla kemiska data lite osäkra, pga att inte 
flödesproportionell provtagning använts, de alltså ”månadens stickprov”, dels att vi föga vet om 
hur dammarna fungerat under perioden 2005-2010. Utifrån de data som finns från de två 
studerade perioderna finns en ganska stor mellanårsvariation, vilket även kan försvåra tolkning 
av kommande förbättringsåtgärder, förutom att man då måste räkna med en viss fördröjning 
innan någon mätbar effekt kan ses. 

Under vissa punkter ges relativt tänkbara rekommendationer, i andra fall väcks frågor utan 
egentliga svar, men som kan/bör diskuteras. 

I rapporten från studierna 2000-2004 (Herrmann 2011) ges avslutningsvis en diskussion om 
möjligheten att kombinera god vattenrening och biologisk mångfald, en viktig aspekt som också 
diskuteras av Tonderski m fl (20029 och Hansson m fl (2005). 

  

1. Inkommande vattenkvalitet 

Generellt innehåller det dagvatten som belastar Skälby Dämme, enligt Naturvårdsverkets (1999) 
bedömningsgrunder, mycket höga halter av kväve och mycket höga halter av fosfor, däremot är 
metallhalterna oftast av låg föroreningsgrad. Men märk väl, dessa bedömningsgrunder avser 
egentligen ”naturvatten”, inte dagvatten. Man hade kanske förväntat sig tvärtom; mer problem 
med metallerna. Å andra sidan finns ju dessa kvar någonstans, i dammarna eller i recipienten 
eller på deponi, alltså vad vi än gör med dem!  

Halterna av kväve, fosfor och TSS i inkommande vatten är ungefär desamma ”då” (2002-2004) 
som ”nu” (2012-2011); medianer då/nu, i mg l-1 : totN 2.20/1.90, totP 0.14/0.13, TSS 10/10. Det 
närliggande Krafslösa Dämme ligger på ungefär dubbla kvävehalter, men fosfor bara ungefär en 
fjärdedel och TSS på hälften av de i Skälby Dämme. 

En genomgång av halter i inkommande vatten i andra svenska dagvatten-dammar (Alm m fl 
2010, Andersson 2012, Liljestrand 2012) ger (medianvärden): 1.7 mg totN l-1 (N=10), 0.08 mg 
totP l-1 (N=8) respektive 53 mg TSS l-1 (N=7). Skälby Dämme ligger alltså bara något över 
m.a.p kväve och fosfor, men långt under vad avser TSS. 

Man kan därmed fråga sig om det finns någon vettig möjlighet att reducera näringsbelastningen 
innan de kommer till dämmet – ? Kalkdike i sin nuvarande form (Hagbygärdediket m fl) ser 
nog just nu inte ut att vara så framgångsrikt. Huruvida man kan öka dammarnas totala volym – 
se nedan. 

Beträffande metaller, så ligger de lågt jämfört med svenska dagvatten, utvärderat från Alm m fl 
(2010), Andersson (2012), Liljestrand (2012) och Tonning (2007). 

 

2. Syresättning 

Även om totalkväve-halterna, och dess belastning på dämmet är ungefär samma nu som då, har 
en märkbar förskjutning skett, nitrat+nitrit har nästan halverats, och ammonium nästan 
dubblerats (tabell 3). Det skulle kunna tyda på att syretillgången är dålig, dvs. oxidation av 
ammonium till nitrat bromsas. Å andra sidan måste det finnas (mikro)partier vid bottnen och på 
(de just nu obefintliga) undervattensväxterna, detta kan vara en delikat balansgång. Dock är 
egentligen det inkommande vattnets ammoniumhalt som ökat, dvs. orsaken får sökas i 
tillrinningsområdet. 
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3. Dammarnas storlek och form  

Som framgick ovan är egentligen de rent fysiska förutsättningarna i Skälby Dämme ganska 
goda; storlek (yta och storlek) och i förhållande till tillrinningsområdet, uppehållstid, 
längd/bredd. Detta borde ge en högre reduktion av TSS, och därmed av näringsämnen, iaf 
fosfor (enligt åberopade referenser ovan). Metaller har alltså inte beräknats reell avskiljning av, 
pga alltför låga halter, oftast under respektive detektionsgräns. 

Den första dammen uppvisar dock en form som troligen ger ”hydrologiskkortslutning i ffa 
södra änden, och kanske nordvästra. Utan att alls ha indikerat detta, är det troligt att vattnet rör 
sig ganska direkt från inloppet mot kanalen. Möjligen skulle man bygga om denna damm så att 
hela ytan ”används”. Det bästa hade nog varit en avlång ö i mitten, eller att dra utloppet upp i 
nordvästra hörnet, kombinerat med en lång ”tunga” ut från norr, se olika förslag hos Persson 
(1998). Men går det? Vad ger det för effekt? 

Generell fördjupning ger sannolikt inte någon större effekt, ty nuvarande djup på ca 1.5 m är 
vad som rekommenderas av många. Alla damm-delarna lodades våren 2013, djupen befanns 
vara de som anges på konstruktionsritningen från 2000, men hur de egentligen var vid starten 
vet nog ingen! 

Möjligen kunde ytterligare en sedimentationsdamm vara bra, men var då? Hur väl kan vi 
bedöma dess effekt? 

 

4. Muddring i de tre dammarna  

Muddring/bortforsling av bottensediment bör ske dels för att det ju fortfarande innehåller farliga 
tungmetaller, må vara, enligt Naturvårdsverkets (1999) bedömningsgrunder, i låga – måttligt 
höga halter, den senare bedömningen gäller för krom, koppar och zink, medan kadmium och 
bly finns i låga/mycket låga halter. Dessutom innehåller sedimenten en hel del fosfor – just nu 
oklart hur mycket – och vid anoxiska förhållanden (se nedan) frigörs denna fosfor och metaller, 
och göder dammarna och havet. Då uppkommer frågorna Hur mycket?   Hur?   och   Vart?  – 
kan inte besvaras här! 

Dels för att mängden sediment efterhand minskar den ”aktiva volymen” för omsättning av 
vatten och fortsatt deponering av sediment, dvs. avskiljningskapacitet, kanske också försämrade 
strömningsförhållanden. Detta är troligen inte överhängande brått, enligt ovan refererade 
observationer av djupet. 

 

5. Rensning av kanalen 

Med ”kanalen” avses vegetationsområdet efter första dammen, dvs. zonerna J1+J2 i Fig. 2. Vid 
provtagning där (för bottenfauna och sediment) befanns dels att vattnet skulle behöva ha bättre 
framkomlighet, dels att förhållandena där är mer anoxiska än i övrigt, och enligt Tab 4 är 
metallhalterna i kanalens sediment nästan konsekvent högst bland de fem lokalerna, kanske som 
sulfider. Det skulle dessutom sannolikt gynna den biologiska mångfalden. Rensning bör dock 
inte ske på hela bredden i kanalens hela längd. 

 

6. Övervattensväxter 

Det finns troligen inget behov att nu minska bården av ”emergenta makrofyter”, alltså de 
bottenstående växter som vi ser ovanför vattenytan. Bården har inte blivit bredare på de knappt 
tio åren, troligen pga att strändernas lutning egentligen är lite för brant (för biologisk mångfald). 
Möjligen skulle delar av breda bårder i första dammens ändar ”öppnas”, av estetiska skäl, men 
också för att den troliga strömningsbilden (”diagonalt”) kommer att ge en snabbare igenväxning 
där. Däremot skulle en viss lokal rensning här och där gynna mångfalden av växter, och troligen 
även djur. Men detta bör ske med måtta. 
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7. Undervattensväxter 

Detta är ett större problem; vi vet att submersa växter (under vattenytan) är viktiga för 
kvävereduktionen; bakterierna finns på växternas blad (men även i sedimenten), men låter sig 
svårligen kvantifieras. Att undervattensväxterna minskat torde bero på den starka förekomsten 
av fis, inkl karp och sutare, som bökar så att dessa växter (arter av slinga, möja, nate m fl) kan 
bli kvar där. Men även vattnets grumlighet, alltså TSS-halten, kan vara ett problem för växterna, 
som de alltså på sikt inte klarade av. Ingående TSS-halter har dock knappast generellt ökat från 
2002-04 till 2011-12. Tyvärr föreligger inga sikt-mätningar från först perioden, men ett intryck 
är att siktdjupet minskat, 2011-2012 var det 55 cm (median av 12 mätningar).  

 

8. Bottenfauna (evertebrater) 

De bottenlevande smådjurens roll för dämmets funktion är främst att vissa grupper är viktiga för 
nedbrytningen av dött organiskt material; löv, kvistar, blad och alger, varefter bakteriernas roll 
ökar, dvs. inkl de som sköter om kvävereduktionen. De grupper (gråsuggor och 
nattsländelarver) som tar hand om de större partiklar är relativt fåtaligt representerade, men hur 
de skulle kunna gynnas känns oklart. Dammarna är ju omgivna av lövfällande träd (ger 
”godsaken”), men bottnen domineras ju av vattenvegetationens växtrester, och ffa fint organiskt 
sediment (�TSS), vilket uppskattas av findetritus-ätarna vattendaggmaskar och 
fjädermygglarver, vilka också finns i stora antal. 

 

9. Fisk 

Den dåliga förekomsten av undervattensväxter tillskrivs alltså iaf delvis de stora mängderna 
fisk, varav främst karp, sutare och ruda, kraftigt omöjliggör växterna ifråga. Att eliminera eller 
långsiktigt reducera fiskarna är inte så lätt, sutare har en stark förmåga att dels gömma sig, dels 
växa till sig snabbt, och tyvärr verkar även karp reproducera sig i Skälby Dämme. Samma 
problem, i större skala, har konstaterats i Kalmar Dämme; man kan avvakta tills mer 
erfarenheter från försök med utfiskning där kanske föreligger. 

 

10. Biologisk mångfald 

Växter, småkryp och fisk har ur funktionell synpunkt diskuterats ovan. Dessa, tillsammans med 
fåglar (och groddjur) utgör den i den totala biologiska mångfalden som en dagvatten-våtmark 
också bör gynna, i enlighet med alla politiska uttalanden och Naturvårdsverkets/Riksdagens 
miljömål. Även om detta inte är huvudsyftet med flertalet dammar och våtmarker, kommer det 
lätt bort vid verklighetens arbete och uppföljning, vilket är olyckligt, särskilt som man ofta 
anför denna aspekt i allmänna uttalanden och initiala propåer/ansökningar att bygga dessa idag 
så viktiga vattensamlingar, idag så viktiga i såväl stads- som landsbygdsmiljö. I bägge fallen har 
förekomsten av vatten drastiskt minskat under senaste 100-200 åren, till stort förfång för den 
akvatiska biologiska mångfalden! 

Den viktigaste allmänna faktorn för hög biologisk mångfald är variation i tid och rum, dvs. en 
växlande strandmiljö (även några meter in), en ganska flack strandlinje, vattenståndsvariation. 
Detta innebär kanske viss skötsel (gallring, partiell rensning), men varsam, inte ofta använd 
maskinklippning ”rakt över” (sannolikt rena fördärvet!). I princip ska det finnas en skyddszon 
runtom, men av varierande typ och bredd. Slåtter och bete är mycket bättre, kan även gynna 
fåglar, ssk vadare-arter. En ”nästan grundsats” inom ekologin är tanken om ”lagom störning” 
gynnande mångfald, men den ska då vara rimlig/”förväntad” utifrån arternas förutsättningar etc. 
Som nämnts ovan är alltså fisk och kräftor negativt för artrikedom av växter och bottendjur. 
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Växter i Skälby dämme 2001-2004 samt 2011, antalet zoner (av 28) som respektive art Bilaga 1
hittades i, och totalt antalet arter för respektive år. 2011 dels (A) = i Alldéns (2011) antal zoner, 
dels (P) = enl Paulsson (2004).     Uv = undervattensart        "Sid" anger sida i Mossbergs flora (1992).
 +/– anger att arten tillkommit eller försvunnit jämfört med 2004, parentes anger jämfört med innan 2004 = 2001-2003.

Svenskt namn Latinskt namn Sid 2001 2002 2003 2004 2011 (P) 2011 (A)  +/–
Åkerfräken Equisetum arvense 22 – – 4 6 13 16 (+) 
Sälg Salix caprea 50 – – – – 6 7  + 
Al Alnus glutinosa 59 – – 3 6 1 1
Brännässla Urtica dioica 64 – – – – 13 15  + 
Krusskräppa Rumex crispus 76 14 21 13 15 4 4
Revsmörblomma Ranunculus repens 132 – – 19 1 – –  – 
Ältranunkel Ranunculus bulbos 136 4 2 4 1 – –  – 
Möja Ranunculus aquatilis-gr.    uv 138 9 – – – – –  (–) 
Ängsbräsma Cardamine pratensis 162 – – – – 6 7  + 
Älggräs Filipendula ulmaria 202 8 10 15 17 16 24
Gåsört Potentilla anserina ssp. ans-a 215 – – 16 17 18 24 (+) 
Brakved Frangula alnus 282 – – – – 2 2  + 
Äkta Johannesört Hypericum perforatum 288 – – – – 1 1  + 
Mjölke Epilobium angustifolium 302 – – – – 1 1  + 
Rosendunört Epilobium hirsutum 303 – – 1 1 7 7
Kärrdunört Epilobium palustre 306 13 18 10 9 5 6
Axslinga Myriophyllum spicatum      uv 308 – – 2 – – –  (–) 
Spikblad Hydrocotyle vulgaris 314 5 2 3 5 1 1
Kärrsilja Peucedanum palustre 327 6 6 11 10 7 8
Strandlysing Lysimachia vulgaris 342 12 7 18 16 21 29
Kustarun Centaurium littorale 348 1 1 – – – –  (–) 
Sumpmåra Galium uliginosum 354 1 – – – 2 2
Stormåra Galium album 356 – – – 1 2 2
Vattenmåra Galium palustre 357 4 4 9 2 5 5
Frossört Scutellaria galericulata 377 1 1 12 4 2 2
Strandklo Lycopus europaeus 387 19 24 25 20 12 15
Vattenmynta  Mentha aquatica 388 – 2 7 5 9 9
Besksöta Solanum dulcamara 393 7 7 11 11 20 31
Gulsporre Linaria vulgaris 399 – – – – 1 1  + 
Svartkämpar Plantago lanceolata 422 – – – – 2 2  + 
Olvon Viburnum opulus 425 – – – – 1 1  + 
Hampflockel Eupatorium cannabium 441 1 1 1 1 3 3
Brunskära Bidens tripartita 452 7 3 3 – – –  (–) 
Kärrtistel Cirsium palustre 476 11 17 8 12 6 6
Åkermolke Sonchus arvensis 485 5 8 11 9 – –  – 
Svalting Alisma plantago-aquatica 502 20 14 12 7 2 2
Gäddnate Potamogeton natans         uv 506 3 4 3 2 – –  – 
Knapptåg Juncus conglomeratus 530 – – – – 2 2  + 
Veketåg Juncus effusus 530 21 23 19 19 15 19
Ryltåg Juncus articulatus 533 7 1 3 1 – –  – 
Sengröe Poa palustris 552 – – – – 1 1  + 
Mannagräs Glyceria maxima 561 11 9 1 – – –  (–) 
Tuvtåtel Dechampsia cespitosa 576 5 3 5 2 2 2
Luddtåtel Holcus lanatus 579 – – – 8 3 3 (+) 
Bergrör Calamagrostis epigeios 582 – – 1 1 2 2 (+) 
Obest rör Calamagrostis sp. 583 2 2 1 3 – –  – 
Grenrör Calamagrostis canescens 583 – – – – 9 11  + 
Timotej  Phleum pratense 585 – – – 4 7 7 (+) 
Bladvass Phragmites australis 589 15 19 17 17 20 26
Andmat ssp. Lemnaceae ssp. 595 25 – 6 1 6 8
Bredkaveldun Typha latifolia 598 8 13 12 12 15 19
Havssäv Bolboschoenus maritimus 601 25 26 25 28 28 39
Säv / Blåsäv Schoenus lacustris/tabern-ni 601 2 – 2 3 – –  – 
Knappsäv Eleocharis palustris 606 – – 1 – – –  (–) 
Skärmstarr Carex remota 615 1 – – – – –  (–) 
Trådalger Cladophora sp.                 uv – 14 – – – 2 2

32 27 36 35 42 42Summa arter



Bilaga 2 Svenskt namn Latinskt namn Sid. A B C1 C2 C3 D E
          ( 3 sidor) Åkerfräken Equisetum arvense 22 1 1

Ängsfräken Equisetum pratense 22
Sälg Salix caprea 50 1

Växtarter vid Skälby Al Alnus glutinosa 59
 dämme 2011, i de Brännässla Urtica dioica 64 1
43 zoner som då Krusskräppa Rumex crispus 76 1 1
urskiljdes, Revsmörblomma Ranunculus repens 132
 "Sid." är hänvisning Ältranunkel Ranunculus bulbos 136
 till Mossbergs flora Ängsbräsma Cardamine pratensis 162 1 1
(1992). För mer Älggräs Filipendula ulmaria 202 1
 info se avsnitten Gåsört Potentilla anserina ssp. ans. 215 1 1 1 1
 2.6 och 3.4. Brakved Frangula alnus 282

Äkta Johannesört Hypericum perforatum 288 1
Mjölke Epilobium angustifolium 302
Rosendunört Epilobium hirsutum 303
Kärrdunört Epilobium palustre 306 1 1
Spikblad Hydrocotyle vulgaris 314
Kärrsilja Peucedanum palustre 327
Strandlysing Lysimachia vulgaris 342 1 1 1
Sumpmåra Galium uliginosum 354
Stormåra Galium album 356 1
Vattenmåra Galium palustre 357
Frossört Scutellaria galericulata 377
Strandklo Lycopus europaeus 387 1 1 1
Vattenmynta  Mentha aquatica 388
Besksöta Solanum dulcamara 393 1 1 1 1
Gulsporre Linaria vulgaris 399
Svartkämpar Plantago lanceolata 422
Olvon Viburnum opulus 425
Hampflockel Eupatorium cannabium 441
Vägtistel Cirsium vulgare 476
Kärrtistel Cirsium palustre 476 1 1
Åkertistel Cirsum arvense 476
Åkermolke Sonchus arvensis 485
Flockfibbla Hieracium umbellatum 499
Svalting alisma plantago-aquatica 502
Gäddnate Potamogeton natans 506
Knapptåg Juncus conglomeratus 530 1
Veketåg Juncus effusus 530 1 1 1
Ryltåg Juncus articulatus 533
Långsvingel Festuca gigantea 545
Sengröe Poa palustris 552 1
Tuvtåtel Dechampsia cespitosa 576
Luddtåtel Holcus lanatus 579
Bergrör Calamagrostis epigeios 582
Brunrör Calamagrostis purpurea 583
Grenrör Calamagrostis canescens 583 1
Timotej  Phleum pratense 585 1 1 1
Bladvass Phragmites australis 589 1 1 1
Andmat ssp. Lemnaceae ssp. 595
Bredkaveldun Typha latifolia 598 1 1 1 1 1
Havssäv Bolboschoenus maritimus 601 1 1 1 1 1 1
Blåsäv Scirpus tabernaemontani 601
Trådalger Cladophora sp. –

13 11 6 6 3 7 6Summa arter / zon



Svenskt namn E2 F1 F2 F3 F4 G1 G2 H I J K L1 L2 L3 L4 M1 M2 M3 N1
Åkerfräken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ängsfräken
Sälg 1 1
Al 1
Brännässla 1 1 1 1 1 1 1
Krusskräppa 1
Revsmörblomma 
Ältranunkel
Ängsbräsma 1 1
Älggräs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gåsört 1 1 1 1 1 1
Brakved 1 1
Äkta Johannesört
Mjölke 1
Rosendunört 1
Kärrdunört 1 1 1
Spikblad
Kärrsilja 1 1 1
Strandlysing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sumpmåra 1
Stormåra
Vattenmåra 1 1
Frossört 1
Strandklo 1 1 1 1
Vattenmynta 1 1
Besksöta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gulsporre
Svartkämpar 1
Olvon 1
Hampflockel 1 1
Vägtistel
Kärrtistel 1 1
Åkertistel
Åkermolke
Flockfibbla 1 1
Svalting 1 1
Gäddnate
Knapptåg
Veketåg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ryltåg
Långsvingel
Sengröe
Tuvtåtel 1 1
Luddtåtel
Bergrör 1 1
Brunrör
Grenrör 1 1 1 1 1 1 1 1
Timotej  1
Bladvass 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andmat ssp. 1 1 1 1 1 1
Bredkaveldun 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Havssäv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Blåsäv
Trådalger 1 1

9 6 12 8 3 3 6 11 10 19 11 9 7 5 5 10 4 12 15



Svenskt namn N2 N3 N4 O P1 P2 P3 P4 Q R1 R2 S T U V X1 X2 Antal zoner
Åkerfräken 1 1 1 1 16
Ängsfräken 0
Sälg 1 1 1 1 7
Al 1
Brännässla 1 1 1 1 1 1 1 15
Krusskräppa 1 4
Revsmörblomma 0
Ältranunkel 0
Ängsbräsma 1 1 1 7
Älggräs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
Gåsört 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
Brakved 2
Äkta Johannesört 1
Mjölke 1
Rosendunört 1 1 1 1 1 1 7
Kärrdunört 1 6
Spikblad 1 1
Kärrsilja 1 1 1 1 1 8
Strandlysing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29
Sumpmåra 1 2
Stormåra 1 2
Vattenmåra 1 1 1 5
Frossört 1 2
Strandklo 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Vattenmynta 1 1 1 1 1 1 1 9
Besksöta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
Gulsporre 1 1
Svartkämpar 1 2
Olvon 1
Hampflockel 1 3
Vägtistel 0
Kärrtistel 1 1 6
Åkertistel 0
Åkermolke 0
Flockfibbla 2
Svalting 2
Gäddnate 0
Knapptåg 1 2
Veketåg 1 1 1 1 1 1 19
Ryltåg 0
Långsvingel 0
Sengröe 1
Tuvtåtel 2
Luddtåtel 1 1 1 3
Bergrör 2
Brunrör 0
Grenrör 1 1 11
Timotej  1 1 1 7
Bladvass 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26
Andmat ssp. 1 1 8
Bredkaveldun 1 1 1 1 1 19
Havssäv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
Blåsäv 0
Trådalger 2

12 6 11 15 6 8 8 7 7 8 6 6 15 12 13 12 8
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Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag  

(Naturvårdsverket 1999) 
 

Totalkvävehalt i sjöar (mg/l) 

Klass  Benämning  Halt maj – oktober 
1  Låga halter   � 0.300 
2  Måttligt höga halter 0.300 – 0.625 
3  Höga halter   0.625 – 1,250 
4  Mycket höga halter 1.250 – 5.000 
5  Extremt höga halter > 5.000 
 
Totalfosforhalt i sjöar (mg/l) 

Klass  Benämning  Halt maj – oktober 
1  Låga halter   � 0.0125 
2  Måttligt höga halter 0.0125 – 0.025 
3  Höga halter   0.025 – 0.050 
4  Mycket höga halter 0.050 – 0.100 
5  Extremt höga halter > 0.100 
 

Metaller i vatten (µµg/l) 

Klass Benämning   Cd  Cr  Cu  Pb  Zn 
1 Mycket låga halter � 0.01 � 0.3  � 0.5  � 0.2  � 5 
2 Låga halter   0.01-0.1 0.3-5  0.5-3  0.2-1  5-20 
3 Måttligt höga halter 0.1-0.3 5-15  3-9  1-3  20-60 
4 Höga halter   0.3-1.5 15-75  9-45  3-15  60-300 
5 Mycket höga halter > 1.5  > 75  > 45  > 15  > 300 
 

 
Metaller i sediment (mg/kg TS) 

Klass Benämning   Cd  Cr  Cu  Pb  Zn 
1 Mycket låga halter � 0.8  � 10  � 15  � 50  � 150 
2 Låga halter   0.8-2  10-20  15-25  50-150 150-300 
3 Måttligt höga halter 2-7  20-100 25-100 150-400 300-1000 
4 Höga halter   7-35  100-500 100-500 400-2000 1000-5000 
5 Mycket höga halter > 35  > 500  > 500  > 2000 > 5000 
 
 
 
 
Riktvärden för dagvattenutsläpp, föreslagna i Stockholms län, i kap 3 

kallade ”Sth-riktvärden”. Årsmedelhalter, kategori ”1M” = direktutsläpp 

till mindre vatten (Alm m fl 2010). 
 

Totalkväve (tot-N)  2 mg/l 
Totalfosfor (tot-P) 0.16 mg/l 
 
Kadmium (Cd) 0.4 �g/l 
Krom (Cr) 10 �g/l 
Koppar (Cu) 18  �g/l 
Bly (Pb) 8  �g/l 
Zink (Zn) 75  �g/l 
 



 

 Bilaga 4 

 

Kemiska analysmetoder 

 

Vatten 

pH        SS 028122-2 

Total-fosfor      SS EN 1189-2 

Fosfat-fosfor      SS EN 1189-1 

Total-kväve      Tec. ASN 110-03/92 

Ammonium-kväve     SIS 028134-1 

Nitrat- och nitritkväve     Tec. ASN 110-01/92 

Kjeldahl-kväve      Utförd av Södra Cell, Mönsterås Bruk 

Suspenderade ämnen     SS 028112-3 

Totalt extraherbara alifatiska ämnen  SS 028145-4 

Olja (opolära alifatiska kolväten)   SS 028145-4 

Totalt extraherbara aromatiska ämnen  SS 028145-4 

Zink        ICP-AES 

Bly        ICP-AES  

Koppar       ICP-AES  

Krom        ICP-AES  

Kadmium       ICP-AES  

 

Sediment 

Torrsubstans      SS-ISO 11465 

Zink        ICP-AES 

Bly        ICP-AES  

Koppar       ICP-AES  

Krom        ICP-AES  

Kadmium       AAS (grafitugn) 
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