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Det uppländska landskapet har genomgått 
stora förändringar genom utdikning av våt-
marker och sänkning av sjöar. Det finns näs-
tan inget vatten som inte har reglerats. Den 
tidigare mångfalden av våta naturtyper har 
minskat och våtmarksfåglarna har fått färre 
områden att välja bland. En annan effekt av 
utdikningen är att närsalter i ökad omfattning 
belastar omgivande sjöar och hav.

För att vända trenden och öka den bio-
logiska mångfalden i odlingslandskapet, och 
för att fånga upp närsalter, har bidrag under 
de senaste åren utgått för anläggning och 
restaurering av våtmarker och dammar. Våt-
marker och dammar anläggs också för olika 
friluftsaktiviteter. Jägare och markägare har i 
många år anlagt viltvatten för att viltet ska få 

bättre tillgång till vatten och med förhopp-
ning om att få häckande knipor och gräsänder 
på sin mark. På golfbanor anläggs dammar 
som hinder i banan och för att skapa en till-
talande miljö. I närheten av tätorter anläggs 
våtmarker och vattenparker inom områden 
för rekreation. För sportfiske och kräftodling 
har sedan länge särskilda dammar skapats. 
Uttjänta täkter fylls med vatten som en del 
av återställningsarbetet. Dessutom anläggs 
sedimentationsdammar för rening av vatten 
vid industrier och tätorter.

Tillkomsten av alla nya våtmarker och 
dammar har varit positivt för många våt-
marksfåglar. Tillgången på föda är stor, särskilt 
under de första åren, och fåglarna etablerar 
sig snabbt. Många par kan därför finnas på 

Wilhelm Dietrichson är en välkänd skådarprofil i Uppland. Inspirerad av erfarenheterna 

från favoritområdena kring Harg i östra Uppland, tog Wille initiativ till en omfattande 

inventering av landskapets anlagda vatten 2012–2014. Här kommer en förkortad 

version av rapporten som givits ut i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län.

WILHELM DIETRICHSON

Häckande fåglar i anlagda  
våtmarker och dammar 



29FÅGLAR I UPPLAND  1  2017

en förhållandevis liten yta. Flera arter som 
tidigare bara funnits på ett begränsat antal 
platser har fått nya miljöer att etablera sig i. 
Arter som svarthakedopping och smådopping 
är nästan helt knutna till anlagda vatten.

För att få kunskap om hur många våt-
marksfåglar och vilka arter som finns i anlagda 
vatten i Uppland, och vilken betydelse de 
anlagda vattnen har för fåglarna, genomfördes 
en inventering åren 2012–2014. Här följer ett 
urval av resultaten från denna inventering. 
En utförlig redovisning finns i en rapport 
från länsstyrelsen i Uppsala län som kan 
laddas ned via länk från såväl länsstyrelsens 
som UOFs webbplats. Ekonomiskt bidrag 
till inventeringen har lämnats av UOF och 
länsstyrelsen i Uppsala län.

Inventeringens upplägg
Målsättningen var att inventera så många som 
möjligt av alla anlagda vatten som var större 
än 0,5 ha. Även några dammar som var min-
dre än 0,5 ha räknades som ett anlagt vatte n 
om de låg nära varandra och till sammans 
nådde storleksgränsen. 

”Flera arter som tidigare bara 
funnits på ett begränsat antal 

platser har fått nya miljöer att 
etablera sig i.”

Brunanden, Athya ferina, definierades 
bland ”vattenarterna”. På grund av den 

skeva könsfördelningen kräver den en särskild 
utvärderingsmetodi k.  FOTO: WILHELM DIETRICHSON
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Inventeringen kom att omfatta 211 anlagd a 
vatten som bestod av sammanlagt 406 
damma r. Den totala ytan var 595 ha. Nästa n 
alla våtmarker som anlagts med bidrag 
från Landsbygds programmet eller mot-
svarande ingick. Den omfattade även vilt-
vatten och andra vatten som anlagts för att 
stimulera den biologiska mångfalden samt 
många golfbane dammar, vattenfyllda täkter,  

sedimentationsdammar och andra dammar. 
Gamla bruksdammar som en gång skapades 
för kraftförsörjning för järnhanteringen på 
1600- och 1700-talet ingick däremot inte. 
Det gjorde inte heller vattenfyllda berg-
täkter och parkdammar. Inventeringen 
kom att täcka cirka 80 % av de anlagda 
vattnen som fanns i Uppland som uppfyllde  
uppställda krav.

Art Antal 
par

Antal 
vatten med 
arten

Uppskatt-
ning  totalt 
(antal par)

Art Antal 
par

Antal 
vatten med 
arten

Uppskatt-
ning totalt 
(antal par)

Gräsand 725 163 950 Drillsnäppa 19 13 22

Knipa 285 110 465 Enkelbeckasin 17 15 30

Sothöna   230 81 325 Smådopping 15 11 23

Skrattmås 225  3 250 Trana 16 16 16

Svarthakedopping   129 54 160 Storskrake 13 8 15

Kricka   110 55 150 Gråhakedopping     12 8 12

Tofsvipa   95 38 110 Mindre strandpipare 11 7 13

Fiskmås   79 24 85 Brunand 9 8 12

Vigg 64 25 75 Årta 8 5 10

Skogssnäppa   63 59 70 Knölsvan 3 3 5

Sävsparv   62 36 125 Vattenrall 3 3 18

Kanadagås   56 37 60 Strandskata 3 3 5

Sävsångare   48 15 125 Bläsand 2 2 2

Snatterand 44 16 50 Storlom 2 2 3

Rörsångare   44 23 175 Rödbena 2 2 3

Rörhöna   39 31 90 Gulärla 2 1 3

Grågås 40 18 45 Gräshoppssångare 2 2 2

Fisktärna 35 11 40 Stjärtand 1 1 0

Sångsvan   33 33 43 Kornknarr 1 1 1

Gråhäger 30 1 30 Silltrut 1 1 1

Vitkindad gås 25 3 5 Kärrsångare 1 1 3

Skedand   21 12 25 Skäggdopping (1) (1) 1

Summa 2625

Tabell 1. Inventeringsresultat för olika arter – antal par och antal vatten med häckande par – samt 
en total uppskattning för ”alla” anlagda vatten i Uppland (utom bruksdammar, bergtäkter och park-
dammar). Uppskattningen är en bedömning utifrån kunskaper om arten i fråga, geografiskt läge 
och egenskaper för de vatten som inte inventerats samt data från Artportalen.
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Inventeringen genomfördes vid ett tillfälle 
under perioden 10–25 maj 2012, 2013 eller 
2014. Några vatten inventerades två eller tre 
av åren för att belysa mellanårsvariationer. 
För att se hur mycket tidpunkten för besöket 
påverkade tidigt häckande arter, inventerades 
vissa vatten även en gång 20 april–5 maj. I 
inventeringen deltog skådare från alla delar 
av Uppland. 

Antalet häckande par har uppskattats 
med olika metoder beroende på respektive 
arts häckningsbeteende. För de flesta änder 
räknades antalet observerade hanar. För andra 
artgrupper räknades observerade par eller en-
staka individer som bedömdes kunna häcka.

Inventeringen omfattade ”våtmarksfåglar”. 
Dessa har i vissa fall i bearbetningen delats 
in i ”vattenarter”, ”vadare”, ”vassarter” och 

”pendlare” utifrån den miljö de söker föda i. 
Till ”vattenarter”, dvs. de arter som huvud-
sakligen söker föda och vistas i eller invid 
vattnet, räknas svanar, gäss, änder, lommar, 
doppingar, sothöna och rörhöna. Det är den 
dominerande gruppen och de arter som man 
kanske i första hand tänker på i ett anlagt 
vatten. Till ”vadare” har, förutom vadare, 
även gulärla förts, till ”vassarter” vattenrall, 
trana, sävsparv, sävsångare och rörsångare 
samt till ”pendlare” måsfåglar och gråhäger. 
Indelningen är en vidareutveckling av den 
som Strand (2008) har använt.

Antalet häckande par
Resultatet från inventeringen blev totalt 
2 625 häckande par i de undersökta vattnen 
(se Tabell 1). 

Knipa, Bucephala clanga, med ungar.  FOTO: WILHELM DIETRICHSON
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Detta ger 4,4 par/ha vilket betyder att tät-
heten får anses vara hög. Det verkliga antalet 
var säkerligen än större efter som vissa arter  
(i synnerhet ”vassarter”) tenderar att under-
skattas vid en inventering som endast om-
fattar ett besök på varje lokal. De häckande 
paren var av 43 olika arter. Hälften av dessa 
påträffades dock i färre än 5 % av vattnen. 

”Vattenarterna” utgjorde 71 % av alla par 
medan ”vadarna” och ”vassarterna” står för 8 
respektive 7 %. ”Pendlarna” utgjorde 14 %. 

Föga överraskande var gräsand överlägset 
vanligast. Som framgår av Tabell 1 fanns 
arten såväl i flest vatten som med största 
antal par. Gräsanden finner sig till rätta i alla 
typer av vatten. I vissa vatten kan den vara 
särskilt talrik som en följd av att ungar har 
planterats ut för jakt (Man kan ha synpunkter 
på denna ”jakt”, men det kan konstateras att 
dessa jaktvatten är attraktiva även för många 
andra arter).

En karaktärsart i de anlagda vattnen är 
knipan. Den etablerar sig snabbt och är inte 
så kräsen. Hanarna lämnar häckningsvattnen 
tidigt så inventeringen har underskattat anta-

let i sent besökta vatten. Ofta sätts holkar upp 
vid anlagda vatten, vilket kniporna uppskattar, 
men de förefaller att etablera sig nog så bra 
även om det inte finns holkar.

Svarthakedoppingen är den art som man 
mest förknippar med anlagda vatten. Tidigare 
häckade den i många naturliga vatten i inlan-
det, men numera påträffas den nästan enbart 
i anlagda vatten. Den etablerar sig snabbt och 
drar nytta av att det finns gott om föda. Även 
smådoppingen attraheras av de nyanlagda 
vattnen eftersom dessa ofta är fisktomma.

Sothönan vill ha mer vegetation än flera 
andra arter. Det dröjer därför ofta några år 
innan den etablerar sig. Den förekommer 
framför allt i mer näringsrika vatten och var 
vanligare i den södra delen av Uppland. Rör-
höna, flera andarter och skrattmås är andra 
exempel på ”slättsjöfåglar” som gärna häckar 
i de mer näringsrika anlagda vattnen.

Näringsfattiga vatten och vatten i skogs-
mark är vanligtvis mer fågelfattiga än genom-
snittet. Typiska arter här är kricka, knipa och 
skogssnäppa, även om dessa också finns i mer 
näringsrika vatten.

”Rörhöna, flera andarter och skrattmås är andra 
exempel på 'slättsjöfåglar' som gärna häckar i de mer 

näringsrika anlagda vattnen.”

Typ av anlagt vatten Antal 
vatten

Yta  
ha

Antal 
par/ha

Gräsand 
par/ha

Knipa 
par/ha

Sothöna 
par/ha

Svarth.p
ar/ha

Sånsv. 
Par/ha

Våtmarker med lst-stöd 71 205 4,6 1,57 0,55 0,40 0,21 0,04

Våtmarker nära tätort 16 27 8,7 2,35 0,59 1,14 0,22 0

Övriga för bioligisk mångfald 72 173 4,5 1,05 0,46 0,29 0,21 0,11

Fiske- och kräftdammar 9 33 1,7 0,58 0,40 0,06 0 0,03

Golfbanedammgrupper 19 77 5,1 1,14 0,46 0,59 0,48 0,04

Sedimentationsdammar 5 25 3,7 1,14 0,40 0,16 0,11 0,04

Vattenfyllda täkter 14 47 2,4 0,38 0,45 0,19 0.08 0

Dagvattendammar 3 2 6,4 1,36 0 2,27 0 0

Vattenmagasin 2 8 0.9 0,39 0 0,13 0 0

Alla inventerade vatten 211 595 4,4 1,22 0,48 0,39 0,22 0,06597

Tabell 2. Olika typer av anlagda vatten och antal häckande par för några vanliga arter. 
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Inventerade vatten har delats in utifrån syftet 
med dem och tidigare markanvändning. Vid 
klassificeringen av enskilda vatten har de 
observationer inventeraren gjort i fält och 
flygbilder använts. Några vatten kan placeras 
i flera kategorier, t ex finns det tätortsnära 
vatten som också haft bidrag, och för några 
är underlaget bristfälligt. För de allra flesta är 
klassificeringen dock enkel att göra. 

Våtmarker anlagda med  
bidrag från länsstyrelsen
En tredjedel av de inventerade vattnen har 
tillkommit med ekonomiskt stöd från EU:s 
landsbygdsprogram eller med annat bidrag 

från Jordbruksverket. Bidragen har fördelats 
av länsstyrelserna (lst). Dessa vatten ligger 
normalt i odlingsbygd och är anlagda för 
att öka den biologiska mångfalden och/eller 
närsaltsfälla. Markägaren kan samtidigt haft 
andra syften med vattnet, t ex att det ska tjäna 
som viltvatten eller för rekreation. Antalet 
par/ha både totalt sett och för de vanligaste 
arterna var i dessa vatten nära medeltalet för 
alla typer av vatten.

Våtmarker anlagda nära tätorter
En del vatten har anlagts nära tätorter för eller 
inom områden för rekreation. I dessa vatten fanns 
dubbelt så många par/ha som genomsnittet.  

Olika typer av anlagda vatten

Förekomst i inventerade anlagda vatten i Uppland.
Rörhöna
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En orsak till detta kan vara att de underhålls 
bättre. Exempel på tätortsnära våtmarker är 
Nybydammen i Uppsala, Korsängens vatten-
park i Enköping samt Isbladskärret med flera 
vatten på Djurgården i Stockholm.

Övriga våtmarker och dammar 
som anlagts för att öka den  
biologiska mångfalden
En tredjedel av alla inventerade vatten har 
förts till denna grupp. Hit hör många vatten 
som anlagds i skog eller på annan mark som 
inte har använts för odling. Markägarens 
syfte kan ha varit att skapa ett viltvatten. 
Hit hör också anlagda vatten i odlingsbygd 
som tillkommit utan bidrag från länssty-
relsen. Denna grupp är ganska heterogena 
och även om antalet par/ha var nära ge-
nomsnittet varierar fågeltillgången mycket. 
Arter som var överrepresenterade i denna 
grupp var sångsvan, trana, enkelbeckasin och  
skogssnäppa.

Fisk- och kräftdammar
Tre vatten har klassificerats som sport-
fiskedammar och sex som kräftdammar. 
Dammarna används på olika sätt, vilket ger 
skilda förutsättningar för fåglar. De ingående 
sportfiske- och kräftdammarna är relativt 
fågel fattiga och har en partäthet på i medeltal 
1,7 par/ha. Utöver dessa dammar finns det 
sådana som i viss omfattning används för fiske 
som räknats till andra kategorier.

Golfbanedammar
Dammar som anlagts på golfbanor för att 
utgöra vattenhinder är ofta fågelrika. Vid en 
översiktlig genomgång av vilka golfbanor det 
finns i Uppland identifierades 68 stycken, 
nästan alla med dammar. 

Totalt rör det sig om fler än 500 dammar. 
Nästan hälften är mindre än 0,1 ha. Bara 65 
dammar är större än 0,5 ha, men ofta ligger 
det flera mindre intill varandra som tillsam-
mans blir minst 0,5 ha.

Svarthakedopping, Podiceps auritus, är den fågelart som är mest knuten till anlagda vatten  
i Upplands inland.  FOTO: GÖRAN HAGLUND
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I inventeringen ingick alla eller de största 
dammarna vid totalt 16 golfbanor. De damm-
tätaste golfbanorna har prioriterats, så att 
ändå 57 % av ytan på alla kända golfdammar 
i landskapet har täckts in.

Den totala partätheten i golfbane dammar 
var ganska nära genomsnittet för dammar som 
skapats för att öka den biologiska mångfal-
den (dock med stora variationer inom den 
senare kategorin). Många arter fanns, lite 
överraskande, i ungefär samma tätheter som 
i andra dammar. Totalt registrerades 22 olika 
våtmarksarter och talrikast var skrattmås, grä-
sand, sothöna, svarthakedopping och knipa. 
Svarthakedoppingen var mycket vanligare än 
i andra dammar. Den fanns även i dammar 
som var mindre än 0,5 ha och i några fall i 

de som inte var större än 0,2 ha. Till de udda 
arterna som påträffades hör strandskata (vid 
tre golfbanor) och sångsvan som numera alltså 
finns även i denna miljö. Däremot hittades 
bara 4 par rörhöna och smådopping noterades 
inte i någon golfdamm.

De golfbanor som hade flest häckande 
våtmarksfåglar var Upplands Bro Hof golf 
(180 par av 15 arter, varav 100 par skrattmås), 
Norrtälje golf (48 par av nio arter), Lindö golf 
(39 par av tio arter) och Svartinge golfbana 
(30 par av åtta arter). Vid Arlanda stad golf-
klubb fanns inventeringens största antal av 
svarthakedopping (12 par!). Även vid flera av 
de golfbanor som inte ingick i inventeringen 
har svarthakedoppingar och andra arter rap-
porterats i Artportalen.

Svarthakedopping
Förekomst i inventerade anlagda vatten i Uppland.
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Vattenfyllda täkter 
Fjorton dammar skapade i områden som 
tidigare varit täkter ingick i inventeringen. 
Dammarna ger olika förutsättningar beroende 
på om de varit jord-, ler- eller grustäkt. En vat-
tenfylld grustäkt är ofta en näringsfattig miljö 
med få häckande våtmarksfåglar, medan ett 
vattenfyllt lertag kan vara fågelrikt och mer 
likt andra dammar i jordbrukslandskapet. 
Antalet häckande par/ha i täktdammarna 
var klart lägre än genomsnittet. I de närings-
fattigare grus- och jordtäkterna påträffades 
storlom, mindre strandpipare, drillsnäppa, 
fiskmås och fisktärna, i större utsträckning 
än i andra vatten.

Sedimentationsdammar
Två större industridammar och tre sedi-
mentations- eller infiltrationsdammar vid 
avfallstippar ingick i inventeringen. Industri-
dammarna är två ganska stora slamdammar 
utanför Hallstavik där Holmens bruk tidigare 
deponerat stora mängder restavfall från mas-
satillverkningen. Här har genom åren flera 
intressanta fågelobservationer gjorts. Även om 
dessa dammar numera är relativt igenväxta, 
hyser de fortfarande en hel del häckande 
fåglar. 

Två av de andra dammarna finns vid av-
fallsanläggningen i Löt där de ingår i renings-
processen. Även i dessa fanns det en hel del 
fåglar, bland annat smådopping.

Övriga dammar
I tätortsnära områden anläggs fler och fler 
dammar som används för att fördröja dag-
vattenflöden och rena dagvatten. Många av 
dessa var för små för att komma med i inven-
teringen, men tre dagvattendammar som var 
tillräckligt stora ingick. Ett som det förefaller 
typiskt inslag i dessa dammar är förekomst av 
rörhöna. Flera par påträffades. 

Två vatten har klassificerats som vatten-
magasin. Den ena samlar upp vatten för 
bevattning av en golfbana och den andra för 
att släcka törsten hos hästar. Vattenmagasin 
är vanligare i andra delar av landet.

Vattenfyllda bergtäkter togs inte med  
i inventeringen, men de är i regel fågel fattiga. 
Parkdammar ingick endast undantagsvis. 
Dessa har fler fåglar men är ofta för små 
för att kunna vara med. Inte heller gamla 
bruks dammar togs med. De är ofta stora och 
anlagda för hundratals år sedan och är idag 
mer att betrakta som sjöar.

Fågelrika vatten
Hela 88 % av alla fågelpar fanns i den fågel-
rikaste halvan av de inventerade vattnen. 29 
% i de 10 mest individrika.

I några fall är skrattmåskolonier orsa-
ken till det stora antalet par och effekten 
blir än större genom att också andra arter 
stimuleras att bosätta sig i skydd av kolo-
nin. I några vatten har även andra koloni-

Anlagt vatten, kommun (typ) Antal par Antal arter Storlek (ha) Ålder (år)

Husbydammarna, Uppsala (v) 152 18 9 ca 30

Upplands Bro Hof, östra delen (g) 139 8 4 12

Nyländadammen, Östhammar (a) 97 16 14 7

Isblandskärret, Stockholm (u) 81 11 5 33

Ruddammen, Upplands Bro (v) 57 11 8 21

Frötuna dämme, Uppsala (a) 47 12 2  ca 2

Larsbokärret, Enköping (v) 47 12 3 1(7)

Brötslund viltvatten, Norrtälje (g) 46 9 21 >30

Södra slamdammarna, Norrtälje (s) 45 10 14 >35

Häsängsdammarna, Östhammar. (a) 42 10 5 ca 13

Summa 753 85

Tabell 3. Anlagda vatten med flest par.

Isbladskärret,
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häckande fåglar (fiskmås, fisktärna och häger)  
bidraget till antalet. Bland de fågelrikaste 
fanns också många av de artrikaste.

Syftet med vattnet visade sig vara av 
underordnad betydelse för fågeltäthet och 
artförekomst, fågelrika vatten fanns i alla 
kategorier, något som framgår av beskriv-
ningarna som följer. Husbydammarna vid 
Storvreta var det inventerade vatten som höll 
såväl flest arter som flest par. Här fanns både 
en skrattmåskoloni och flera ”sjöfågelarter” 
som snatterand (5 par), skedand (2), vigg 
(4) samt vardera ett par gråhakedopping och 
rörhöna. Dammarna anlades som kräftdamm 
men används inte längre. Deras utformning 
med många bassänger, läget i jordbruksland-
skap och närheten till Fyrisån bidrar sannolikt 
till det rika fågellivet. 

Bland flera fågelrika golfdammar kan 
nämnas Upplands Bro Hof som med sin 
skrattmåskoloni gjorde lokalen till en av de 
individrikaste av alla inventerade vatten.

Flera av de fågelrika vattnen är anlagda 
för att stimulera den biologiska mångfalden 
med bidrag från länsstyrelsen. Nyländadam-
men vid Harg var det fågelrikaste exemplet 
på detta. Det är ett flikigt vatten anlagt på 
gammal jordbruksmark omgiven av skog. Nu 
häckar här fler par knipa (28 par), skedand 
(7) och gråhakedopping (5) än i något annat 
vatten. Därutöver fanns bl.a. smådopping (2) 
och rörhöna (2). Häsängsdammarna är ett 
annat fågelrikt vatten kring Harg som hör till 
denna kategori. Det har några år på nacken 
och har därmed passerat sin topp, men är 
fortfarande fågelrikt. 

Smådoppingen, Tachybaptus ruficollis, föredrar vatten utan förekomst av fisk.  FOTO: WILHELM DIETRICHSON
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Jontedammen vid Hökhuvud är ett an-
nat vatten med stöd från länsstyrelsen. Vid 
inventeringen som genomfördes redan ett 
halvår efter att vatten fylldes på i dammen 
fanns svarthakedopping (2), snatterand (1) 
och skedand (2). Året därpå hade antalet 
par för dessa arter ökat till 6, 2 respektive 8, 
och dessutom tillkom gråhakedopping, årta, 
brunand och rödbena. Det totala antalet par 
var då 84. Ett fint exempel på hur snabbt 
fågelfaunan kan reagera på ett nyanlagt 
vatte n. Frötuna dämme intill Frötunasjön är 
också ett nyanlagt fågelrikt vatten där bl.a. 
årta (4) fanns.  

Isbladskärret på Djurgården vid Stock-
holm representerar ett tätortsnära vatten 
med såväl många arter som många par. Något 

som står ut på denna lokal är förekomsten av 
gråhäger och vitkindad gås, men här häckar 
även flera ”vanliga fågelsjöarter”, till exempel 
grågås, snatterand, skedand, vigg, sothöna och 
svarthakedopping. Isbladskärret har vid flera 
tillfällen genom åren restaurerats, torrlagts och 
på andra sätt åtgärdats. Även i andra tätortsnära 
vatten finns det många par fåglar, men de är 
inte så stora att de tillhör de med flest fåglar.

Ruddammen i Upplands-Bro ligger i ett 
skjutfält och är anlagd av Försvaret. Den är 
nu äldre än 20 år och det har bildats ganska 
mycket vass längs stränderna. Där fanns det 
gott om rörsångare, sävsångare och sävsparv. 
Vass och gräs runt dammen bränns vart tredje 
år. Bottenvegetationen är riklig i de öppnare 
delarna och här dominerar sothönsen.

Svinnö bydamm, Harg.  FOTO: WILHELM DIETRICHSON
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Det är flera faktorer som inverkar på vilka 
arter som etablerar sig i ett anlagt vatten 
och hur många par av respektive art som 
häckar. Några av de viktigaste faktorerna är  
följande. .

Storlek
De fågelrikaste vattnen är, föga förvånande, 
ofta de till ytan största. Det gäller både de 
med många par och de med många arter. Det 
får helt enkelt plats fler fåglar. Är vattnet stort 
ökar också sannolikheten för att fler arter ska 
finna sig till rätta i någon del av det. Bland de 
20 vatten som hade flest par fanns merparten 
av de som var störst. 

Läge och förutsättningar
Topografi och markanvändning ger en del av 
förutsättningarna för ett anlagt vatten. En 
kuperad terräng kan ge vikar, lång strandlinje 
och varierande djup. Omgivande mark kan 

Alla inventerade vatten

”Topografi och mark-
användning ger en del av 
förutsättningarna för ett 

anlagt vatten.”

Faktorer som påverkar fågelförekomsten

En kartöversikt av alla inventerade anlagda vatten i Uppland.
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gynna vissa fågelarters födosök eller boplatser. 
Ett vatten som anläggs på åker- eller ängsmark 
har bättre förutsättningar än ett som skapas 
på magrare mark. Ett uppdämt vatten över 
bibehållen förna är bättre än de där det övre 
jordlagret grävts bort. Om ett grävarbete 
skapar öar är det dock positivt för fåglarna.

Vattnets ålder
I ett nyanlagt vatten saknas vattenvegetation. 
Stränder, dammvallar och skapade öar är kala 
om grävarbeten har utförts. Om givningarna 
är vanligtvis opåverkade och ser ut som de 
gjorde innan vattnets tillkomst. Det kan 
vara åker, äng, skog eller annat. I ett ny-
anlagt vatten kan man finna arter som trivs i 
vegetations fattiga miljöer, men som senare får 
det svårare när den nya vegetationen breder 
ut sig. Flera arter vadare hör hit, till exempel 
tofsvipa, drillsnäppa, mindre strandpipare 
och rödbena.

Under de första åren finns det gott om 
insekter i vattnet. Detta gynnar ”vattenarter” 
som änder och doppingar som snabbt kan 
etablera sig i förhållandevis stora antal. Art-
rikedomen kan under de första åren vara stor 
och det anlagda vattnet har ofta sin höjdpunkt 
då. Det är under denna period som det är 
störst chans att hitta doppingar och mindre 
vanliga andarter som skedand, årta och vigg. 
Skillnad i artrikedom mellan olika vatten kan 
emellertid vara stor. Vegetationen kan växa 
till snabbt i ett grunt vatten. Kommer fisk 
in och bildar stora bestånd konkurrerar den 
med vissa fågelarter. Även rovinsekter som 
konkurrerar om födan ökar.

I ett äldre vatten kan vegetationen bli såväl 
tät som omfattande. Beroende på botten-

beskaffenhet och topografi kan den till slut 
täcka stränderna och ibland hela vattenytan. 
Sothönan trivs ofta även i vatten med mycket 
vegetation. Det gör även ”vassarter” som säv-
sångare, rörsångare och i vissa fall vattenrall. 
Rörsångare och sävsångare kan bilda täta 
populationer så att antalet par i det anlagda 
vattnet fortfarande är stort. Det är dock inte 
i första hand sådana miljöer som eftersträvas 
när ett vatten anläggs.

Åldersuppgifter fanns för 62 av de vatten 
som ingick i inventeringen. För anlagda vatten 
kring Kävlingeån har Strand (2008) visat att 
antalet vadare är vanligast när vattnet är nyan-
lagt och sedan minskar linjärt med ökad ålder. 
Antalet ”vassarter” ökar med stigande ålder 
och ”vattenarterna” har sin bästa period där-
emellan. Lika tydliga samband mellan antalet 
arter och ålder syns inte i resultaten från den 
här inventeringen. Det beror sannolikt på att 
andra faktorer som typ av vatten, inte minst 
genomförda skötselåtgärder, och regionala 
skillnader mm har stor betydelse. Många av 
de vatten som har flest par och arter är trots 
allt förhållandevis gamla. Bland dessa finns t 
ex tätortsnära vatten som ofta underhållits så 
att de trots hög ålder är i gott skick. I några 
av vattnen fanns också kolonihäckande fåglar, 
”pendlare”, som inte är direkt beroende av 
vattnets status. 

Förekomst av fisk
Fisk och fågel konkurrerar ibland om födan. 
En av orsakerna till att nyanlagda vatten har 
många häckande fåglar är just avsaknad av 
fisk. Framför allt är det ”vattenarter” som lever 
på insekter och andra djur i vattnet som får 
större tillgång på föda. Fisk kan också påverka 

Typ av vatten Antal Yta ha Totalt 
par/ha

”Vattenarter” 
par/ha

Gräsand 
par/ha

Knipa 
par/ha

Sothöna  
par/ha

Svarthaked. 
par/ha

Lst-vatten 
tot. par/ha

Vatten med fisk   29 149 2,6 1,8 0,7 0,24 0,32 0,03 2,7

Alla vatten 212 595 4,3 3,0 1,2 0,48 0.39 0,22 3,0

Fisktomma 
vatten

  14   38 6,5 5,8 2,0 1,08 0.69 0,37 5,1

Tabell 4. Jämförelse av vatten med och utan fisk.
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ett vatten indirekt genom den uppgrumling 
som kan bli följden av att de bökar i bottnen. 
Fiskens påverkan varierar dock från vatten till 
vatten beroende på individtäthet, dess storlek 
och artsammansättning. I vissa fall fungerar 
fisk och fågel därför bra tillsammans.

I 29 av de inventerade vattnen (14 %) har 
det uppgivits att det fanns fisk, medan 14 rap-
porterats som fisktomma (7 %). I resterande 
vatten, det vill säga närmare 80 %, var det 
okänt om det fanns fisk eller inte. Mycket 
talar för att en inte obetydlig andel av dessa 
vatten också hade fisk.

Som framgår av Tabell 4 var antalet par/
ha mycket högre i de vattnen som bedömts 
vara fisktomma än genomsnittet och betydligt 
lägre i de med känd fiskförekomst. Räknas en-
dast ”vattenarterna” (svanar, änder, doppingar, 
lommar, rörhöna och sothöna), det vill säga 
de som i huvudsak hämtar sin föda i vattnet 
och som därmed i första hand konkurrerar 
med fisken, blir skillnaderna än större.

I Tabell 4 redovisas även partätheten i 
vatten med respektive utan fisk för några 

fågelarter tillhörande gruppen vattenfåglar. 
Svarthakedopping och smådopping föredrar 
fisktomma vatten. Den senare påträffades 
inte i något av de 29 vatten som med säker-
het hade fisk. Även om andra faktorer kan 
bidra, visar resultaten odiskutabelt att fisk 
ofta ger sämre förutsättningar för framför 
allt ”vattenarter”.

Skötsel
Ett anlagt vatten kan aldrig bli naturligt och 
i regel krävs skötsel för att det ska förbli i 
bra skick. I lyckliga fall kan det klara sig i 
många år medan det i andra fall snabbt sker 
en försämring. Bland de fågelrika vattnen är 
det ett flertal som har många år på nacken, 
men som tack vare skötsel fortfarande hyser 
många fåglar. Det kan vara återkommande 
enklare skötselåtgärder eller rena restaure-
ringar. Tätortsnära vatten underhålls ofta 
vilket gör att de kan vara bra i många år. De 
ovan redovisade åldringsförloppet återspeglar 
sig därför inte i statistiken på väntat sätt till 
följd av dessa skötselåtgärder.

Sothönan, Fulica atra, häckar gärna i näringsrika anlagda vatten där det hunnit etablera sig en del 
vegetation.  FOTO: GÖRAN HAGLUND
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De anlagda vattnens  
betydelse för fågellivet
De flesta vatten anläggs där det tidigare 
inte funnits någon våtmark. I vissa fall 
kan det ha funnits en våtmark i någon 
form, men då vanligtvis utan något större 
värde. Om det anlagda vattnet blir så bra 
att våtmarksarter kan etablera sig, blir det 
ett lokalt nytillskott av såväl arter som 
individer. För en socken eller kommun 
med flera nya vatten kan det innebära en 
markant förstärkning av våtmarksfåglar och 
att nya arter etablerar sig.

Partätheten är ofta hög i anlagda vatten. 
Vid inventering fanns 4,4 par/ha enligt den 
förenklade beräkning som har gjorts. För 
vatten som anlagts för att stimulera den bio-
logiska mångfalden var tätheten 4,8 par/ha. 
Detta värde är i nivå med den undersökning 
som har gjorts i dammar vid Kävlingeån i 
Skåne (Kävlingeåprojektet), vilken är den 
enda inventering med lika stor omfattning 
som är känd. Jämförelser av tätheter för 
våtmarksarter har dock sina begränsningar, 
bland annat därför att områdesjämförelser i 
vissa avseenden blir svåra och för att par av 
”vassarter” inte är med på ett bra sätt i inven-

teringen. Jämför man istället antalet par/ha 
för vanliga arter eller utvalda artgrupper blir 
jämförelserna mer relevanta. 

Även om partätheten i anlagda vatten är 
stor för många våtmarksarter, inverkar det 
sällan i någon nämnvärd grad på totalantalet 
häckande par i Uppland. Detta av den enkla 
anledningen att de utgör endast cirka 1 % av 
den totala ytan inlandsvatten i landskapet. 
Trots det är andelen som häckar i de anlagda 
vattnen för en hel del arter inte alls försum-
bara. För vanliga arter som gräsand, knipa 
och sothöna beräknas cirka 10, 15 respektive  
5 % av inlandspopulationerna häcka i anlagda 
vatten. För sångsvan är det ca 25 % och för 
gråhakedopping kanske 20 %. Beräkningarna 

Några anmärkningsvärda fynd
En del av de anlagda vattnen fungerar också som rastlokaler, och då kan 

förstås även sällsynta arter dyka upp. Wilhelm Dietrichson har i anlagda 

vatten kring Harg under åren hittat bl a vitögd dykand, amerikansk 

kopparand och dammsnäppa. Själva viltvatteninventeringen resulterade 

också i en mycket anmärkningsvärd observation. Vid Senneby viltvatten 

hittade Bill Douhan en kohäger som kunde beskådas av många tillresta 

under 2 dagar i maj 2012! Det var bara Upplands andra fynd någonsin 

(och den första ”kryssbara” eftersom den tidigare hittades död  

i Åkersberga 1987).

Södra slamdammen i Norrtälje var en av 
det mest artrika anlagda vattnen under 
inventeringen.  FOTO: WILHELM DIETRICHSON

En kohäger, Bubulcus ibis, lockade många 
skådare till Senneby viltvatten i maj 2012. 

FOTO: INGO LEIBIGER

Senneby viltvatten, maj 2012. 
FOTO: JOAKIM EKMAN
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har gjorts utifrån uppskattningar av antalet 
häckande par i Uppland (Ottosson m fl 
2012), kustfågelinventeringar (Ryttman & 
Douhan 2012) med flera.

För några arter som särskilt attraheras av 
anlagda vatten, har dessa mycket stor bety-
delse. Det är välkänt att svarthakedopping 
föredrar anlagda vatten, i första hand de 
som saknar fisk. Arten har ökat i takt med 
att nya vatten har anlagts. Inventeringen gav 
så många som 129 par. Flera vatten där det 
är känt att svarthakedopping förekommer 
inventerades inte. Totalt uppskattas antalet 
till ca 160 par i samtliga anlagda vatten i 
Uppland, vilket skulle betyda så mycket som 
90 % av de inlandshäckande paren.

Även smådoppingen gynnas starkt av 
anlagda vatten och har ökat i takt med att 
nya vatten tillkommit. Smådoppingen fö-
redrar fisktomma vatten i än högre grad än 
svarthakedoppingen. Vid denna inventering 
påträffades fler par än den uppskattning för 
hela Uppland som gjordes 2012 (Ottosson 
m fl). Uppskattningsvis fanns cirka 80–90 
% av det häckande beståndet i landskapet i 
anlagda vatten. Populationen varierar emel-
lertid starkt mellan åren, på grund av att den 

decimeras kraftigt av kalla vintrar.
Rörhönan är ytterligare ett exempel på 

en art för vilken anlagda vatten har stor be-
tydelse. Den etablerar sig gärna i dessa, även i 
de som är för små att ingå i denna inventering, 
men ändå påträffades 41 par. Arten är svårin-
venterad vilket gör att det verkliga antalet kan 
ha varit betydligt större. Om vi antar att det 
dessutom fanns ytterligare par i vatten som 
inte ingick i inventeringen, kan så många som 
minst 50 % av rörhönsen i Uppland ha funnits 
i anlagda vatten.

Sammantaget betyder det att de anlagda 
vattnen i Uppland har mycket stor bety-
delse för svarthakedopping och smådopping. 
De har också mycket stor betydelse för 
vissa våtmarksarters förekomst på lokal och 
halvregional nivå. De har bidragit till att 
flera våtmarksarter som tidigare enbart haft 
lokala förekomster nu finns mer spridda i 
landskapet. Fåglarna bidrar också med na-
turupplevelser, kunskaper och njutning för 
människor med olika intressen som motion, 
fågelskådning, fiske, jakt, golf eller bara en 
vanlig söndagspromenad. 

Wilhelm Dietrichson 
wille@dietrichson.se

Dietrichson, W. 2013. Inventering av anlagda vatten i Uppland 2012–2013. Manual. PM 2013-04-18.

Dietrichson, W. 2017. Häckande fåglar i anlagda vatten i Uppland. Inventering 2012 – 2014,  
Länsstyrelens meddelandeserie 2017:02

Douhan, B. 2012. Gråhakedoppingen i Upplands rapportområde. Fåglar i Uppland 2012/2: 12–19.

Douhan, B. 2013. Svarthakedoppingen i Upplands rapportområde 2011. Fåglar i Uppland 2013/1: 36–44.

Kävlingeåprojektet.   http://www.kavlingeaprojektet.se/Faglar.htm 

Ottosson m fl. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. SOF. Halmstad.

Pettersson, J. 2005. Kustfågelinventeringen i Uppsala län 2002 och 2003.  
Länsstyrelsens meddelandeserie 2005: 6. Miljöenheten, Länsstyrelsen i Uppsala län.

Ryttman, H. & Douhan, B. 2012. Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård.  
Fåglar i Uppland 2012/2: 22–35.

Strand, J. 2008. Fågelvåtmarker och våtmarksfåglar – anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet.  
Hushållningssällskapet Halland.

Westin, P. 2010. Fågelinventering Hjälstaviken 2008. Fåglar i Uppland 2010/2: 9–38.

Bakgrundskartan kommer från Lantmäteriverket.

Referenser


