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Våtmarker = mångfald

• 19% av våra hotade arter är beroende av våtmarker

och 11% finns bara i våtmarker

Vem hade trott att jag skulle vara
till nån nytta…

• Mångfalden i våtmarker inte så väl studerad (småkryp)



Alla behöver vatten – en del land med

Störst mångfald, kulturlandskap med småvatten, skötsel = bete av nöt



Dagvattendammar – och landmiljöer

Sockerstan Staffanstorp

Öppna diken innan 
dagvattnet når 

dammen!!!



Vår största utmaning?

Skapa den perfekta våtmarken

Går inte!



Vilken våtmark är bäst för mångfald?



Vår största utmaning?

Övertyga gemene man om betydelsen av
att bevara biologisk mångfald 

…inte minst i och vid våtmarker
…och hur det kan göras 

Jaha, nu fattar jag
Inte surgubbe längre



Nycklar till mångfald…på sikt

Fisk och kräftor
uttorkning

Landmiljöer

(övervintring, nektar, värdväxter)

Vattenkvalitet

(pH, syrgas och närsalter)

Skötsel Antal våtmarker
våtmarkers storlek

Kolonisering

(naturlig? plantering?)



Uttorkning, fisk och kräftor



Uttorkning
• Få rovdjur klarar miljön
• Få konkurrenter om föda
• Ingen skuggande vegetation
- Behövs snabb utveckling
- Vilostadier
- Tåla temp. skiftningar



Permanent vatten utan fisk och kräftor
• De flesta småkryp klarar sig
• Rikligt med groddjur (helst solbelyst)
• Rikligt med växter (solbelyst)
• Rikligt med fågelföda 

Generellt högst mångfald
Flikighet ger fler växtarter
Fler växtarter ger fler arter småkryp



Med fisk
• Få simmande och stora småkryp
• Lite växter om grumligt
• Få groddjur 



Med täta kräftbestånd
• Äter allt!!!!, även växter
• Kan förhindra etablering av växter
• Långsamma småkryp försvinner
• Få groddjur (om växtlighet borta)
• Gynnas av stenbotten (kannibaler)
• Stenbotten missgynnar växtetablering
• I princip omöjliga att bli av med utan att använda gift



Men mumsiga…invasiva eller hotade



Vattenkvalitet, groddjur och dagvatten = ?
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Vattenkvalitet, groddjur och dagvatten = ?
Mastersarbete 2020, Emil Svensson

• Över 25 000 datapunkter från 1 200 studier (1925-2019)
• 1 055 unika ämnen representerade
• 50% av ämnena ej relevanta för dagvatten (hygienprodukter, mediciner)

1. SSD:er skapas (Species Sensitivity Distribution) grafiskt

2. HC5-värde tas fram ur kurvan = koncentration av ett ämne som inte 
bör överskridas om inte mer än 5% av arterna ska påverkas menligt

• 177 arter och 59 släkten
• 10 av 13 svenska arter, 8% av datapunkterna och 20% av ämnena
• Ca 75% av undersökningarna på tidiga livsstadier (överlevnad och tillväxt)



Vattenkvalitet, groddjur och dagvatten = ?

Endrin (akut dödlighet), HC5 = 0,52 µg/l



Vattenkvalitet, groddjur och dagvatten

TABELL 1. Sammanfattning av de viktigaste parametrarna från skapandet av känslighetsfördelningar. 
HC5 angivet med det 95-procentiga konfidensintervallet inom parenteser.

Ämne Varaktighet HC5 (μg/L) 95 % konf. int. Antal arter 
Ammonium Kronisk 560 (160–2300) 15 
Atrazin Kronisk 0,094 (0,02–0,50) 29 
Kadmium Kronisk 2,5 (0,89–6,5) 8 
Koppar Kronisk 0,30 (0,060–2,2) 18 
DDT Akut 78 (0,59–4100) 6 
Dieldrin Akut 6,9 (0,57–69) 6 
Diuron Kronisk 0,17 (0,000019–400) 6 
Endosulfan Kronisk 0,025 (0,0027–0,21) 18 
Endrin Akut 0,52 (0,060–4,0) 11 
Glyfosat Kronisk 8,0 (1,1–55) 35 
Kvicksilver Kronisk 0,082 (0,013–3,4) 8 
Pentaklorofenol Akut 9,7 (1,1–75) 7 
Zink Akut 53 (4,4–720) 11 

HC5-värde anger vilken koncentration av ett ämne som inte bör överskridas 
om man vill undvika att mer än 5% av arterna ska påverkas menligt

Orsakat av 
gäss



Nycklar till mångfald…på sikt
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När och vad behöver planteras in i/vid våtmarken?

Aldrig, ingenting!

Växter har frön, fåglar och insekter flyger, grodor hoppar…
(fröbank i sediment)

Kolonisering



Kolonisering

• Succession och växtetablering (några bra- och problemväxter?)

- Vass etablerar sig med frön, måste gro på land (fuktigt). Max växtdjup ca 2 m
- Säv (max 2 m) och bredkaveldun (max 0,7 m) etablerar sig även i vattnet och gror
- En del fröväxter gror bättre om de passerat fåglarnas matsmältning

- Många växter etablerar sig med fragment (kransalger, vattenpest)



Kolonisering

När och vad behöver planteras in i/vid våtmarken?

• Man vill styra själv (nyttoväxter, kransalger, vackra växter…)

- Iris, kabbeleka, vattenpilört och andra fröväxter (fågelfröer, nektar)

Köp svenskt (Blekingefallet)!
Köp inhemska arter!

- Vass i våtmarker för vattenrening, erosionsskydd



Blekingefallet (Kallinge)

När och vad behöver planteras in i/vid våtmarken?



Kolonisering och landmiljöer

När och vad behöver planteras in i/vid våtmarken?

• Man vill styra själv (nyttoväxter, vackra växter…)

- Sälgen, blommar tidigt, pollen/nektarresurs och livsmiljö för vedlevande insekter
- Ängsfröer i kantzoner, värdväxter och nektar för fjärilar (vädd, måror, käringtand)
- Blommande kryddväxter (nektar på hösten)
- Lägg ut sand och grus för att gynna många bin och växarter



• Skydd och övervintring (groddjur, igelkottar, smågnagare)
• Död ved för insekter, svampar och mossor (inte städa!)
• Stenhögar, gärdsgårdar för övervintring, lavar och mossor
• Hålträd för fladdermöss och fågel
• Öppna ytor i sandiga miljöer (störningar behövs!)

Övrigt Landmiljöer…



• Skydd och övervintring (strandpadda)
• Öppna ytor i sandiga miljöer (”störningar” = omröring etc, behövs!)

Övrigt Landmiljöer…

Övervintringsplats

Daggömmen

Lekvatten (ska torka ut)

Sälgsandbi

Mars 2021



• Skydd och övervintring (strandpadda)
• Öppna ytor i sandiga miljöer (störningar behövs!)

Övrigt Landmiljöer…

Maj 2021 (efter)

Juni 2020 (före)



Störande belysning: färre insekter, många fladdermöss vill inte korsa belysta stråk!

Fladdermöss, land- och vattenmiljöer

http://www.biodiverse.se/app/uploads/2021/01/Biodiverse_3-20_210105_low.pdf

http://www.biodiverse.se/app/uploads/2021/01/Biodiverse_3-20_210105_low.pdf


• Våtmarker mycket viktiga för födoproduktion till fladdermöss
• Fladdermösspopulationer ofta födobegränsade
• Vegetationsrika och fiskfria vatten mest produktiva

Fladdermöss, land- och vattenmiljöer

• Skydd mot dominerande vindriktning (lä)



Invasiva arter - vatten

- Vattenpest
- Sjögull
- Jätteloka
- Signalkräfta
- Guldfisk
- Karp
- Mink
…mfl

Ravlunda skjutfält, före 2019



Invasiva arter - vattenpest

Ravlunda skjutfält, 2019



Invasiva arter - vattenpest

Ravlunda skjutfält, 2021



Invasiva arter - vattenpest

Långbensgroda Citronfläckad kärrtrollslända



Hur stora? Hur många? Utformning?



“Sink”

”Baslokal”

(stor, liten risk för utdöende)

≈500-1000 m

Tätheter och spridning - exempel Groddjur

Minst 4-5 dammar inom spridningsavstånd



Tätheter och spridning - exempel Groddjur

Typ så här…Frihult NR, Skåne (9 arter groddjur mm)



Inga nya våtmarker nära vägar!

Där det finns groddjur…



Minska konflikt innan den uppstår!

Inte så enkelt (billigt) som man kan tro…Artportalen, inventering



Hur stora?

0

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5

A
n

ta
l a

rt
e

r

Vattenyta (Ha)

Småkryp

Fisk Ingen Fisk

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5

A
n

ta
l a

rt
e

r

Vattenyta (Ha)

Våtmarksfåglar



Hur stora ? – groddjur (fiskfria)



Skötsel – och effekter

Planera innan anläggning!!!!
(den perfekta våtmarken för ens syften?)



Skötsel – och effekter

• Utan skötsel: växer våtmarker igen ganska snabbt, mångfalden minskar

2003

2017

2016



Skötsel – och effekter

• ”Lagom” bete (nöt), gynnar mångfalden: minskar igenväxning

• Regler i urbana miljöer! Ammonium!!!



I urban miljö

• Dagvattendammar – många utmaningar

✓ Vattenkvalitet (pH, O2, NaCl)
✓ Trafik (groddjur, igelkottar)
✓ Kolonisering
✓ Nedskräpning
✓ Säkerhet
✓ Fiskinplanteringar (guldfisk)
✓ Landmiljöer kan bli “torftiga”
✓ Belysning (pollare)

- Väldigt många som tycker…
- Få som kan: öppen vattenspegel, staket, ser skräpigt ut, fästingar, mygg… 

+   Viktiga för mångfalden i artfattiga områden, och för rekreation



Vår största utmaning?

Övertyga gemene man betydelsen av
att bevara biologisk mångfald 
…inte minst i och vid våtmarker 

Och varför det sköts (inte sköts) som det gör



• Ett välbesökt kustnära område (Naturreservat/Natura 2000) nära Bjärred

• ”SemiAquatic Life” har anlagt fyra permanenta våtmarker (2017/2018)

• Utsättning av yngel av lökgroda har gjorts (2017-2020), historiska fynd

• Enkätundersökning gjordes till besökare – Vad tycker ni om åtgärderna?

• Kävlingeåns vattenråd har anlagt ”gäddvåtmark”

Löddeåns mynning- våtmarker

under grävning (mot söder) efter grävning (mot norr)



Löddeåns mynning- våtmarker

Saknas vatten för 
att gäddorna ska 

trivas

Men ja då?

Gillar inte fisk!!!



Löddeåns mynning- våtmarker



Löddeåns mynning- 50 enkätsvar



Löddeåns mynning- 50 kommentarer

• Ett berömvärt initiativ som i högsta grad bidrar till att öka naturupplevelsen
• Lökgrodan hälsas välkommen tillbaka
• Leve lökgrodan mfl småkryp
• En fin cykeltur från Malmö, cykelväg hela vägen…och tillbaka
• Tack för att ni gör det fint för oss
• Toppen med möjlighet till skridskoåkning till vintern



Löddeåns mynning- 50 kommentarer

• Orkidéerna kommer ta skada, bedrövligt! (Nej)
• Dåligt att ej informera och varna att dammarna blivit djupare
• Skridskoisen för barn försvann eller blev farligare
• Sätt staket runt dammarna (Nej, flacka kanter)

• Mycket mygg förr, nu blir det ännu värre (Nej, trivs i vatten som torkar ut)
• Fågellivet är viktigt för mig, mer än grodan
• Onödigt att lägga pengar på ett sådant projekt Till 

kommunfullmäktige
… När det va nygrävt blev 

det kladdigt på gångbanan 
och då gick jag vid sidan 
om och fastnade med 

skorna



Sammanfattning våtmarker

• De flesta arter gynnas i permanenta vatten utan kräftor och fisk

• Många arter trivs i våtmarker som är solbelysta med riklig växtlighet

• Täthet på våtmarker? Andra våtmarker viktiga

• Landmiljöerna är också viktiga
- Övervintring
- Skydd och häckning
- Föda (småkryp, frukter)
- Ej för nära vägar (500 m) – spridning?

• Skötsel av våtmarken och dess landmiljöer måste planeras in från början

• Information och interaktion (Har du sett en padda? rapportera vad du ser till…)



Utvärdera biologisk mångfald i våtmarker

Mäter:
• Fysiska förutsättningar

₋ Storlek
₋ Morfometri (flikighet)
₋ Omgivande mark
₋ Landskapsplacering
₋ Skötsel

Enkel metod – allmänbiolog

• Biologiska förutsättningar
₋ Fågel
₋ Vegetation
₋ Bottenfauna
₋ Grod- och kräldjur
₋ Fisk och kräftor

Poängsättning → viktningssystem



Tack!

Frågor?


