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Inledning och syfte 

Österlens golfklubb vill sköta sina banor mer ekologiskt, gynna biodiversitet och ge golfspelarna mer av en 
naturupplevelse när de spelar, golfklubben har därför begärt en skötselplan för att uppnå dessa mål. Syftet med 
florainventeringen av våtmarkerna är att skapa en bild av områdets biotoper för att lägga upp en skötselplan för att i 
sin tur kunna implementera idéer och nå utsatta mål. Inventeringen har genomförts av Magnus Trollestad, 
biologistudent på ekologiprogrammet på Campus Gotland/Uppsala universitet. Handledaren är Olle Kvarnbäck, 
Naturvisaren som arbetar som naturkonsult åt Österlens golfklubb. Arbetet omfattar 7,5 studiepoäng. 

Utförande 

Inventeringen av våtmarksfloran har omfattat dammarnas vattenmassa och strandzon. Strandzonen har definierats som 
den zon närmast ovan vattenytan som domineras av typiska våtmarksväxter. Den har växlat mellan ca 0,5 – 3m i 
bredd.  Fokus har legat på typisk våtmarksflora. 

Inventerade växtgrupper 
Inventeringen har omfattat kärlväxter, kransalger och grönalger. Kransalger har behandlats som ett och så även 
grönalger (trådformiga). Salixarterna behandlas som ett då artbestämningen visade sig allt för komplicerat på detta 
område, endast korgvide kunde utskiljas som definitiv art. 
 
Metod 
Insamling av allt växtmaterial som använts för identifiering av våtmarksflora skedde genom att gå runt dammarna, 
men även i vattnet med hjälp av vadarbyxor. Insamlingen skedde mellan den 9e till 16 juli förutom det som tillkom 
efter draggningen. Draggning gjordes mellan den 21 och 23 juli. Draggen bestod av två större fiskkrokar (ca 12 
krokvidd, tillsammans) och en räfsa fastbundna i en vadarlina. Draggen kastades ut ca 10 meter i dammarna förutom 
när dammarna var för smala och jag istället siktade på mitten av dammen. Antal draggkast per damm har varierat 
mellan 8–34, beroende på dammarnas storlek och har gjorts med 10 stegs mellanrum (ett kast/10steg). Ungefärliga 
positioner för draggkast har märkts ut på vegetationskartorna. Utöver detta har förekomstfrekvens uppskattats med en 
fyrgradig skala enligt följande: 
 
1= fåtal exemplar 

2= vanlig (observerades upprepade gånger) 

3= mycket vanlig (dominerande på platsen) 

4= massförekomst (arten fyller ut mycket stor del av vattenmassan/dammytan) 

För arter med kraftigt aggregerad utbredning är frekvensen kompletterad med beteckningen flv( = fläckvis 
förekommande). Beteckningen flv åtföljs ibland av en siffra, t ex: 2 (flv3). Där första siffran anger artens frekvens 
inom dammområdet som helhet, medan den andra anger frekvensen inom den yta arten har sin tyngdpunkt.  

I fält har vegetationskartor ritats upp med Google maps som underlag. På kartorna har bestånd av vass, kaveldun, 
gäddnate och ytterligare några selekterade arter ritats ut tillsammans med ungefärliga positioner för draggkasten. 
Dammarnas längd och bredd har uppskattats med hjälp av en golfkikare med avståndsmätare. Väderleken under 
inventeringstillfällena var klart väder med kvällssol, inventeringarna gjordes på kvällar mellan kl 19.00-22.00, efter 
dagarnas golfrusher men innan mörkrets fall. 
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Resultat         

 I de 6 dammar och två bäckar som inventerades 
påträffades 34 olika arter av våtmarksväxter (många 
arter har räknats bort som otypiska våtmarksväxter). 
Störst mångfald hade damm 6 med 25 arter och minst 
hade damm 5 med 7 arter. 
  
Strandzonen 
Vegetationen vid strandzonen varierade en hel del 
beroende på skötsel och närhet till fairway som 
innebär smalare strandzon. Man kan se en skillnad i 
växtsammansättning mellan de första 2 dammarna 
och de senare med lägre vegetation som dominerar de 
första (t.ex. ryltåg, knappsäv och sumpförgätmigej) 
och mer vassbildande arter i de senare (t.ex. bladvass, 
bredkaveldun och rosendunört). Rosendunört var 
mycket vanlig och förekommer runt alla dammar i 
mer eller mindre täta bestånd. De vanligaste vedartade 
växterna var gråal och några olika salixarter (bl.a. 
korgvide). Framförallt vid damm 4 var dessa mycket 
vanliga och gråal dominant. 
 
Flytbladsväxter 
Tre arter av flytbladsväxter som är rotade i botten 
påträffades, gäddnate, vattenpilört och sköldmöja. 
Den fritt på vattenytan flytande växten korsandmat 
sågs också. Gäddnate fans i alla dammarna, i ytterst 
sparsamt antal i damm 1, och kraftigt dominerad av 
bladvass i damm 5 men rikligt i de andra 4 dammarna 
framförallt damm 4 och 6. Endast ett exemplar av 
vattenpilört hittades vid vattenkanten på damm 6. 
Sköldmöja hittades endast i damm 6 där den är 
ganska vanlig men dominerad av gäddnate. 
Korsandmat fans i mycket små aggregerade 
populationer i damm 3, 6 men var ganska vanlig i 
bäcken mellan damm 5 och 6. 
 

 
Bild 1. Dammarna är numrerade, damm 6 är närmast 
klubbhuset. 
 

 
Bild 2. Rosendunört i täta bestånd vid damm 6. 

                        
Bild 3 och 4. Till vänster sköldmöja i damm 6, till höger gäddnate i samma damm. 
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Undervattensvegetation 
Det var stor variation i lummighet av undervattensvegetation mellan dammarna. Damm 1 hade stora delar med bar 
bottenyta, mycket lågväxande vegetation i damm 2 och 3, högre växande bestånd av kransalger och hästsvans i damm 
4. Damm 5 var övervuxen med vass så här fanns endast små bestånd av gäddnate. Damm 6 hade störst mångfald av 
undervattensvegetation med stora täta meterhöga skogar av kransalger och hästsvans där gäddnaten inte förhindrade 
solen att nå ner under ytan. Här påträffades även gropnate och grönalger i störst koncentration, gropnaten fanns i ett 
större bestånd. 
 

 Bild 5. Hästsvans från damm 4. 
 

Bild 6. Kransalger i damm 6. 
 

Biodiversitet 
Dammar är mycket viktiga miljöer som i Skåne är mycket ovanliga p.g.a. den sedan länge pågående torrläggningen av 
landskapet. Många ovanliga och hotade djur och växtarter är beroende av denna biotop och golfbanor som sällan är 
utan dammar har här en viktig roll att spela för bevarandet av mångfalden. 
 
I tidigare inventeringar har både klockgrodor (som tidigare var utdöda i Sverige) och lövgrodor (som tidigare varit 
borta från östra Skåne) registrerats. Under florainventeringen sågs massor av paddor, nyckläckta för i år runt alla 
dammarna, en svart större salamander i damm 1, sothönor med ungar i damm 2,3,4,5 och 6 (kan vara samma familj i 
alla fallen), gråhakedopping i damm 4 och 6, massor av hästiglar i alla dammar och den inplanterade gräskarpen i 
damm 4 och 6. Inga reptiler och väldigt få undervattensinsekter observerades, vattensnoken borde inte ha några 
problem med att finna föda bland alla grodor och paddor. Det klara vattnet och stora förekomsten av kransalger i 
många av dammarna indikerar på mycket välmående vatten. Gräskarpen kan stå i vägen för ökning av biologisk 
mångfald i dammarna 4 och 6 (de kan finnas i fler utan att observation gjorts). Gräskarparna är vegetarianer och har 
kransalger som favoritföda, ta bort fiskarna och man får istället mer kransalger. Fåglarna använder hästsvansen för att 
göra flytande bon eller pråmer och dessa växter äter karpen också. 
 
Vegetationens utseende och artsammansättning i strandzonen beror till stor del på skötsel. Om ingen skötsel bedrivs 
försvinner de små konkurrenssvaga arterna och de stora (t.ex. bladvass, bredkaveldun och rosendunört) tar över. Om 
betning eller motsvarande skötsel tillåts kan lågvuxen vegetation och större biodiversitet av växter gynnas.  
Näringshalt i vattnet kan vara en orsak till skillnader i vegetationssammansättning då vattnet pumpas upp ur marken 
och ut i damm 1, sedan vidare genom bäckar, de mellanliggande dammarna och vattenledare tills vattnet når damm 6 
där näringshalten antas vara högst. 
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Art Släkte Damm 1Damm 2 Damm 3 Damm 4 Damm 5 Damm 6

Bäck mellan 

damm 4 och 5

Bäck mellan 

damm 5 och 6

Svalting (Alisma plantago-aquatica) Alisma 1
Gråal (Alnus incana) Alnus 1 2(flv3) 1 1 2(flv3)
Vårtbjörk (Betula pendula) Betula 2(flv) 2(flv) 1 1 1
Kransalg Characeae (familj inte släkte) 2(flv) 4 4 3-4 3
Kärrtistel (Cirsium palustre) Cirsium 1 2 1
Träjon (Dryopteris filix-mas) Dryopteris 1 1
Knappsäv (Eleocharis palustris) Eleocharis 2(flv) 2 2(flv 3) 2(flv) 2(flv)
Rosendunört (Epilobium hirsutum) Epilobium 2 2 2(flv 3) 2(flv3) 2 2(flv3) 2
Åkerfräken (Equisetum arvense) Equisetum 2(flv) 2 2 2 2 2
Kärrfräken (Equisetum palustre) Equisetum 2 2 2 (flv) 2(flv3) 2
Ängsfräken (Equisetum pratense) Equisetum 2 (flv)
Sumpmåra (Galium uliginosum) Galium
Hästsvans (Hippuris vulgaris) Hippuris 2 2
Veketåg (Juncus effusus) Juncus 2(flv3) 2 1(flv)
Ryltåg (Juncus articulatus) Juncus 1(flv) 2 1 1 2(flv)
Knapptåg (Juncus conglomeratus) Juncus 2 2 2 2(flv) 2(flv)
Grönalger (trådformiga) Konjugatalger (klass inte släkte) 1-2 1-2 2 2
Gulvial (Lathyrus pratensis) Lathyrus 1-2
Korsandmat (Lemna trisulca) Lemna 1-2 1-2 2
Sumpförgätmigej (Myosotis laxa) Myosotis 2(flv) 1
Vattenpilört (Persicaria amphibia) Persicaria 1
Pestskråp (Petasites hybridus) Petasites 1 2(flv) 2(flv)
Bladvass (Phragmites australis) Phragmites 2(flv 3) 2 4 2(flv3) 2 2
Gropnate (Potamogeton berchtoldii) Potomogeton 1 3
Bandnate (Potamogeton compressus) Potamogeton 2
Gäddnate (Potamogeton natans) Potomogeton 1 3 3 2(flv3) 2 3 2
Sköldmöja (Ranunculus peltatus) Ranunculus 2
Korgvide (Salix viminalis) Salix 1
Salix Salix (sp?) 2(flv) 2
Säv (Schoenoplectus lacustris) Schoenoplectus 2
Skogssäv (Scirpus silváticus) Scirpus 2(flv)
Igelknopp (Sparganium emersum) Sparganium 1-2
Bredkaveldun (Typha latifolia) Typha 2 3 2(flv) 2 2(flv) 2 2
Vattenveronika (Veronica anagallis-aquatica) Veronica 2(flv) 2

Artlista och förekomstfrekvens 
 

1= fåtal exemplar 

2= vanlig (observerades upprepade gånger) 

3= mycket vanlig (dominerande på platsen) 

4= massförekomst (arten fyller ut mycket stor del av vattenmassan/dammytan) 

För arter med kraftigt aggregerad utbredning är frekvensen kompletterad med beteckningen flv (= 
fläckvis förekommande). Beteckningen flv åtföljs ibland av en siffra, t ex: 2 (flv3). Där första siffran 
anger då artens frekvens inom damm-området som helhet, medan den andra anger frekvensen inom den 
yta arten har sin tyngdpunkt. 
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Beskrivning av enskilda dammar och vegetationskartor                                                                                             

Damm 1 
Vattnet är klart och ute i dammen är det mer eller mindre 
vegetationsfritt. Undervattensvegetationen var gles med 
fläckar av barmark. Gäddnate och knappsäv fanns i mindre 
aggregerade bestånd. Kransalger fanns i tunna, aggregerade 
bestånd och småvuxen hästsvans samexisterar på vissa 
platser med kransalgerna. Strandzonen har en smal remsa av 
rosendunört, veketåg, knapptåg, ryltåg och bredkaveldun 
runt nästan hela dammen, inslag av sumpförgätmigej och 
vattenveronika. 
 
 

 
Bild 7. Överblick av damm 1. 
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Damm 2 
Vattnet är klart och hela dammen är täckt 
med gäddnate (ca 30%) samt kransalger 
(ca 60%). Strandzonen består av en tunn 
remsa rosendunört med inslag av 
knappsäv, veketåg, ryltåg, knapptåg och 
bredkaveldun. Vedartade växter längs 
dammkanten är ett fåtal vårtbjörkar och 
salix med låg höjd och bredd.  
 

Bild 8. Överblick av damm 2. 
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Damm 3 
Vattnet är klart och täckt med gäddnate (ca 30%) 
och kransalger (ca 50%). Strandzonen har en 
kortsida med ett bladvassbestånd och en annan 
kortsida med bredkaveldun. Längs kanterna växer 
rosendunört, knappsäv, veketåg, ryltåg, knapptåg 
och bredkaveldun. En större vedartad växt, gråal, 
växer längs ena kanten. 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 9. Överblick av damm 3. 
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Damm 4 
Klart vatten med en vattenmassa 
bestående av täta bestånd av kransalger 
(ca 25%), gäddnate (ca 60%) och 
hästsvans (10%) avlösandes varandra. 
Strandzonen har många vedartade 
artinslag i form av gråal (träd och 
buskar), ett flertal salixarter (bl.a. 
korgvide) och några lågvuxna 
vårtbjörkar. Rosendunört växer som i 
tidigare fall runt nästan hela dammen och 
här finns även knappsäv, veketåg, ryltåg, 
knapptåg och ett litet men tätt bestånd av 
säv. 
 

Bild 10. Överblick av damm 4. 
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Damm 5 och bäck mellan damm 4 och 5 
Övervuxen bäck med första halvan (sett från damm 
4) dominerad av rosendunört, bredkaveldun, 
åkerfräken och kärrfräken med inslag av gråal, salix 
och vårtbjörk. Andra halvan är nästan övervuxen 
med vedartade arter som salix, gråal och vårtbjörk 
med inslag av bredkaveldun och gäddnate. Mot 
slutet tar bladvass över och här kan ses gäddnate 
mellan stråna. Gråal på sidorna. 
 
Svårt att se huruvida vattnet i denna damm är klart 
då hela dammen är täckt av bladvass mer eller 
mindre tätt. Där bladvassen är glesare finns 
gäddnate. Jag fick upp lite gropnate på ett draggkast 
men bara ytterst lite och bara på en plats. 
Rosendunört omringar stora delar men renfana är 
dominant upp mot bäcken mellan damm 4 och 5. 
 

Bild 11. Överblick av damm 5. 
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Damm 6 och bäck mellan damm 5 och 6 
Bäcken är till stor del täckt av antingen bladvass 
eller bredkaveldun. Korsandmat är ganska rikligt 
och det finns även gäddnate. På sidorna växer 
rosendunört och pestskråp.  
 
Den största mångfalden av floran finns i och 
bredvid denna damm. Klart vatten även i denna, 
den största och ”sista” dammen. Vattenytan är 
täckt av flytblad från gäddnate (ca 45%), 
sköldmöja (ca 5%), hästsvans (ca 5-10%) och 
även ett högt växande bestånd av gropnate. 
Kransalger täcker bottenytan (ca 30%) på många 
platser där solen når ner och inte blockeras av 
flytbladen från gäddnate. En ljusgrön trådformig 
skör nateart (?) finns i små aggregerade tuvor. 
Strandzonen har en rand av rosendunört runt 
nästan hela dammen och här finns också inslag 
av knappsäv, ryltåg, veketåg, knapptåg, bladvass 
och bredkaveldun. 
 

Bild 12. Överblick av damm 6. 
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Källförteckning  

Den nya nordiska floran, Bo Mossberg och Lennart Stenberg , (2010), Bonnier fakta bokförlag 

linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html 

svenskbotanik.se/wp-content/uploads/2013/10/blindow.pdf 

http://www.digiflora.se/seek/webui.php 


