
 

 

 

 

 

 

   



 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En inventering av vegetation och djurliv genomfördes 2018 i fem anlagda våtmarker 

inom Segeåns avrinningsområde i sydsvästra Skåne. Syftet har varit att visa på 

våtmarkernas värde för biologisk mångfald. De grupper som omfattades av 

inventeringen var vegetation (framförallt kärlväxter), bottenfauna, trollsländor, groddjur 

och fåglar. En komplettering gällande fisk och groddjur gjordes 2019 av Aquabiota AB 

med hjälp av eDNA som kan hitta spår av arter i vattnet.  

Inventeringen 2018 och eDNA-analysen året efter visade på rik biologisk mångfald i 

samtliga fem våtmarker. Det totala artantalet varierade mellan 127 och 65, där de större 

våtmarkerna uppvisade fler arter än den minsta. Samma förhållande gällde i viss mån 

specifikt växtarter, bottenfauna och fåglar.  

Intressanta och sammanfattande resultat från undersökningen: 

 Större våtmarker uppvisade totalt sett ofta fler arter än mindre våtmarker 

 Antalet växtarter i våtmarkerna varierande mellan 17 och 33 med flest arter vid 

Lindegård 

 Den ovanliga och rödlistade undervattensväxten bandnate var ganska rikligt 

förekommande i våtmarken vid Fru Alstad 

 Artantalet bland småkryp (bottenfauna) varierade mellan 35 och 58 per våtmark, 

med flest arter vid Lindegård 

 Tätheten av småkryp i vattenmiljöerna var ibland synnerligen hög, med upp till 

12 000 individer per kvadratmeter, antalet utslaget på hela dammytan kunde 

innebära över 200 miljoner individer i något fall 

 Totalt sågs 20 arter av flygande trollsländor, däribland två ovanliga vid 

Lindegård 

 Antalet fiskarter var åtta totalt och varierade mellan en och fem arter i 

våtmarkerna 

 Den ovanliga fiskarten groplöja hittades i tre våtmarker 

 Antalet groddjursarter var sex totalt, med ätlig groda som den talrikaste arten 

 Större vattensalamander hittades vid Fru Alstad 

 Antalet häckande fågelarter knutna till vattenmiljön varierade mellan en och tio i 

våtmarkerna 

 Vanligaste häckfågel var sothöna 

 Av mindre vanliga rastfåglar hittades skedand och ägretthäger 

 Mycket rastande fågel sågs framförallt i Stora Bernstorp  

 

Undersökningen understryker tydligt de undersökta våtmarkernas värde för den 

biologiska mångfalden inom ett område. Tidigare undersökningar inom Höjeå- och 

Kävlingeåprojektet gällande bottenfauna och vegetation har visat på bitvis liknande höga 

artantal i nyanlagda vatten.  



 

Följande rapport visar resultat från en biologisk inventering av fem våtmarker inom 

Segeåns avrinningsområde i sydvästra Skåne. Våtmarkerna anlades inom Segeå-projektet 

mellan 2003 och 2011 och är fem av totalt 80 som anlagts inom projektets olika etapper 

fram till idag.  

I syfte att bättre belysa hur viktiga våtmarkerna är för den biologiska mångfalden 

genomfördes en fältinventering under säsongen 2018 av vegetation, bottenfauna, 

trollsländor, groddjur och fågel. Som komplement genomförde Aquabiota AB 2019 en 

undersökning av fisk och groddjur i samma våtmarker genom så kallad eDNA-analys. 

Inventerade våtmarker har valts ut för att så långt möjligt i storlek och karaktär 

representera alla som anlagts inom avrinningsområdet. 

Projektet har genomförts inom Segeåprojektet och medfinansierats av statliga bidrag till 

lokala naturvårdsprojekt genom beslut av Länsstyrelsen Skåne med dnr 501-35775-2016. 

Projektledare och ansvarig för redovisning och en del av inventeringen har varit Jan 

Pröjts, Ekologigruppen. Övriga deltagare inom Ekologigruppen har varit Johan Krook 

(vegetation), Torbjörn Davidsson och Cecilia Holmström (bottenfauna). Allt 

underlagsmaterial såsom t ex fältblanketter finns hos Ekologigruppen. Metodik redovisas 

i bilaga sist i rapporten, liksom Aquabiotas egen metodik och rapport. 

 

 

St Bernstorp Svenstorp Lindegård Börringe Fru Alstad

Kommun Burlöv Svedala Svedala Svedala Trelleborg

SWEREF 99 y 6165160 6153961 6159847 6153094 6148468

SWEREF 99 x 379857 383363 311963 394888 390101

Dammyta (ha) 3,3 2,9 5,6 2,4 0,3

Maxdjup (m) 1,1 1,6 1,1 1,1 1,1

Tillrinningsområde (ha) 85 10 200 120 100

Färdig 2008 2008 2011 2003 2009



Anläggningen av våtmarker inom Segeå-projektet – och liknande projekt i Skåne – har 

från början framförallt syftat till en vattenrenande funktion i landskapet, där naturliga 

processer styr kvarhållandet av kväve, fosfor och partikelbundet material. Målet är att 

mindre näring och föroreningar ska lämna våtmarken än vad som tillförs från 

omgivningen. Samtidigt kan mer vatten stanna kvar i närområdet innan det rinner vidare 

mot havet. 

Vid sidan av ovanstående positiva effekt av nya våtmarker finns även bonuseffekter med 

en förbättrad landskapsbild, där våtmarken utgör ett positivt inslag med blå vattenspegel 

och i vissa fall betande djur. Vilket i förlängningen kan uppskattas inom friluftsliv och av 

förbipasserande människor 

Ett annat viktigt mål med våtmarkerna har varit att öka den biologiska mångfalden i ett 

alltmer uttorkat och artfattigt landskap. Resultatet i rapporten visar på detta redan 

välkända faktum: våtmarkerna är magneter för och bidrar stort till att öka den biologiska 

mångfalden inom ett område där det kanske tidigare inte funnits vattenmiljöer. Detta 

gäller både mängden av redan allmänna som mer ovanliga eller rödlistade arter.  

En viktig effekt och tillika ytterligare ekosystemtjänst som sällan uppmärksammas är 

biologisk produktion i form av flygande insekter som i vissa fall kan uppgå till miljoner 

per säsong från en enda våtmark. Framförallt handlar det om sländor, flugor och myggor 

av olika slag, som har sitt larvstadium i vatten. Flygande insekter och småkryp i vattnet 

utgör ofta näringskälla och bas för många andra organismer i och omkring 

vattenmiljöerna, såsom fisk, trollsländor, grodor, fladdermöss och fåglar. Den stora 

mängden rastande fåglar i vissa våtmarker visar hur attraktiva de kan vara som 

födoplatser, under häckning och flytt. 

Våtmarkernas roll i landskapet kan knappast överskattas. Speciellt i tider med ändrat 

klimat och sjunkande grundvattennivåer kan de fungera som buffrande miljöer när det 

sker negativa fysiska och biologiska förändringar i landskapet. I framtiden kanske det blir 

än viktigare att på flera olika sätt ta tillvara de ekosystemtjänster som våtmarkerna 

erbjuder. 

 

 

 

 



 

Växtinventeringen genomfördes under extrema lågvattenförhållanden under 

sensommaren 2018. Trots detta bedöms inventeringen visa på ett representativt antal 

arter för respektive våtmark. 

Artantalet varierade mellan 17 och 33, där Lindegård hade flest arter och Fru Alstad 

minst arter. Våtmarkens storlek och variation i utseende spelar viss roll för hur många 

och vilka arter som påträffades. Ju större våtmark och mer varierade förhållanden, desto 

mer arter kan man förvänta sig. De arter som påträffades var också förväntade inom 

inventeringen. I stort sett alla arter är normalt knutna till vatten i mer näringsrika miljöer. 

Strandkantens arter dominerades ofta av högvuxna arter, såsom vass, bredkaveldun, 

vasstarr och stor igelknopp. Sjöfräken var ganska vanlig i Lindegård, havssäv i Bernstorp 

och Svenstorp. Bland mindre vanliga arter fanns blomvass i två våtmarker (Bernstorp 

och Svenstorp). Flytblad- och undervattenvegetation var vanlig i alla våtmarkerna, där 

gäddnate, vattenpilört och vattenpest var typiska arter. I Fru Alstad återfanns den 

tidigare utplanterade bandnaten i flera bestånd. Sedan utplanteringen 2009 har arten 

spridit sig i våtmarken.  

 

 

 

 



 

 

 



 

Bottenfaunaundersökningen visade som förväntat på rikt djurliv i våtmarkerna, men 

med olika artantal beroende på våtmarkens naturliga förutsättningar. Artantalen 

varierade mellan 35 och 58 med flest arter i Lindegård. Samtidigt varierande tätheten av 

djur betydligt (antal individer per kvadratmeter). Undersökningen visar hur påfallande 

hög täthet våtmarkerna kan uppvisa vad gäller denna typ av organismer. Extremfallet 

sågs i Fru Alstad, där så mycket som 12 000 individer per kvadratmeter noterades, till 

större delen bestående av dagsländor. Så stora tätheter brukas endast uppträda i 

näringsrika miljöer som kan ge ett tillräckligt näringsunderlag. Utslaget på hela 

dammytan varierade individantalen mellan Artrika grupper var annars snäckor, 

skinnbaggar och skalbaggar.  

Totalt hittades sju ovanliga arter i våtmarkerna, vilka bestod av snäckor dagsländor, 

skinnbaggar och nattsländor. Samtliga våtmarker hade ovanliga arter. 

 

 

Förekomsten av flygande trollsländor – vilket inkluderar flicksländor och egentliga 

trollsländor – var bitvis mycket individrik. Totalt noterades 20 arter däribland gruppen 

obestämda ängstrollsländor. Av nio arter flicksländor påträffades ljus lyrflickslända, 

mörk lyrflickslända, sjöflickslända samt större kustflickslända i samtliga fem våtmarker. 

Vid Lindegård gjordes de enda fynden av de mer ovanliga arterna månflickslända och 

mindre kustflickslända. Störst mängd flicksländor vid ett tillfälle uppskattades vid 

Börringe 23 maj 2018 med över 1000 individer av större rödögd flickslända. Stora 

mängder med den ofta dominerande arten sjöflickslända kunde ses i andra våtmarker i 

juni.  

Av de egentliga trollsländorna påträffades fyrfläckad trollslända i fyra våtmarker samt blå 

kejsartrollslända i tre våtmarker. Den senare arten är nykomling till Sverige och har 

koloniserat Skåne söderifrån under den senaste 15-årsperioden, till följt av ett allt 

varmare klimat. Övriga arter påträffades i en till två våtmarker. 

Exemplet trollsländor under säsongen 2018 visar på vattenmiljöerna förmåga att 

producera stora mängder med flygande trollsländor, ett viktigt födounderlag för 

insektsätande fåglar, samtidigt som de rovlevande trollsländorna i sig lever av mindre 

insekter som samtidigt lämnar våtmarken i mycket stora antal. 



 

Art 

Stora 

Bernstorp 

Svenstorp Lindegård Börringe Fru Alstad 

Pudrad smaragdflickslända 

Månflickslända 

Ljus lyrflickslända 

Mörk lyrflickslända 

Sjöflickslända 

Större rödögonflickslända 

Mindre rödögonflickslända 

Större kustflickslända 

Mindre kustflickslända 

Blågrön mosaikslända 

Brun mosaikslända 

Höstmosaikslända 

Blå kejsartrollslända 

Tidig mosaikslända 

Guldtrollslända 

Metalltrollslända 

Bred trollslända 

Fyrfläckad trollslända 

Större sjötrollslända 

Ängstrollsländor 
 

 

 x 

x 

x 

 

 x 

 

 

 

 

 x 

 x 

 x 

x 

 
 

x 

 x 

x 

x 

x 

x 

x 

 x 

 x 

x 

 

 

 

 x 

 x 
 

 x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 x 

 x 

 x 

 

 x 

 

 
 

x 

 x 

x 

x 

x 

 x 

 

 

 

 x 

 

 

 x 

x 

 x 
 

x 

 x 

x 

x 

 

 x 

 

 

 

 

 

 x 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



Under den vanliga inventeringen 2018 noterades större fisk slå i våtmarken vid 

Lindegård och i Svenstorp. Analysen av eDNA visade på totalt åtta fiskarter i 

våtmarkerna: ruda, groplöja. mört, sarv, sutare, gädda, småspigg och abborre. 1–5 arter 

påträffades i varje våtmark med flest arter i Svenstorp och Lindegård. I Fru Alstad 

påträffades endast ruda. Gädda påträffades i fyra våtmarker, groplöja, sarv och sutare i 

tre.  

Groplöja var tidigare rödlistad på grund av det begränsade naturliga utbredningsområdet 

i Skåne, men är idag betraktad som livskraftig enligt senaste rödlistan. Det brukar leva i 

mindre och vegetationsrika vatten. Förmodligen finns den i fler vatten än vad som är 

känt. 

Det är ovisst – men inte helt uteslutet – om några av de påträffade fiskarterna har 

planterats in aktivt. Vissa av våtmarkerna är också belägna nära större diken eller åar 

varför de ganska lätt koloniseras vid t ex översvämningar. På samma sätt kan fisk 

försvinna igen om våtmarkerna torkar ut under längre torkperioder. Fenomenet med 

sådana tillfälliga utdöenden får betraktas som en helt naturlig dynamisk process. 

Inom den vanliga inventeringen under säsongen 2018 noterades 2–4 arter groddjur i 

våtmarkerna. Ätlig groda var som väntat vanligast och påträffades i samtliga våtmarker, 

ofta i större antal dessutom. Vanlig padda påträffades i tre våtmarker, vanlig groda samt 

åkergroda i två våtmarker vardera. Ätlig groda drar ofta till sig intresset när den kväker 

högljutt under leken i maj–juni. Under sensommaren hittas de nyförvandlade 

smågrodorna i strandkanten där de – likt sina föräldrar – hoppar i vattnet vid minsta 

störning. Större våtmarker brukar hålla fler grodor än mindre. Mängden ätliga grodor var 

speciellt stor i våtmarken vid Svenstorp, där flera hundra individer kunde höras spela i 

juni. Även våtmarken vid Stora Bernstorp höll en större mängd grodor under säsongen.  

Den rödlistade lökgrodan förekommer vid Svenstorp men i en annan och mindre 

våtmark 100 meter från den större inventerade våtmarken. Möjligen kan lek av lökgroda 

tillfälligt förväntas även i den stora våtmarken under år då fisk saknas. 

Större- och mindre vattensalamander påträffades under den normala inventeringen 

endast i Fru Alstad och då i form av yngel i juni.  

eDNA-analysen 2019 kompletterade den vanliga inventeringen, vilket är sammanfattat i 

tabell nedan. Mindre vattensalamander noterades i Bernstorp, Svenstorp och Börringe, 

förutom Fru Alstad, vilket alltså delvis inkluderade vatten med gädda. Däremot saknades 

eDNA-arter i flera fall, där inventeringen året innan hade avslöjat förekomst av grodor, 

vilket visar att båda metoderna kompletterar varandra och att det ibland inte går att 

förlita sig på den ena metodiken enbart.  

Det bör poängteras att samtliga svenska groddjur är fridlysta enligt Artskydds-

förordningen. Större vattensalamander är upptagen i Habitatsdirektivets bilaga 2 och 4, 

åkergroda i bilaga 4 samt ätlig groda i bilaga 5. 

Undersökningen visar alltså vad som redan är välkänt: nya våtmarker i landskapet utgör 

viktiga miljöer för traktens groddjursfauna och koloniseras snabbt av individer som finns 

i närheten. Mängden groddjur som förekommer och produceras varje säsong utgör 

födounderlag för inte minst fågel. Mängden grodyngel kan uppgå till hundratusentals i 

varje våtmark och fungerar även som födounderlag för diverse mindre och större 

rovdjur i vattnet. Antalet yngel minskar efterhand som de växer till och mängden 

nyförvandlade grodor utgör därför endast en bråkdel av mängden producerade ägg. 

 

 



 

 

Art 

Stora 

Bernstorp 

Svenstorp Lindegård Börringe Fru 

Alstad 

Större vattensalamander     x e 

Mindre vattensalamander e e  e x e 

Vanlig groda x e x    

Åkergroda  x x   

Ätlig groda x e x e x x x e 

Vanlig padda x e x e x e  

Totalt antal arter 4 5 3 3 3 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En större mängd fågel observerades i och vid våtmarkerna, framförallt i de större. Stora 

Bernstorp uppvisade vid samtliga besök under säsongen 2018 mycket fågel, vilket visar 

på dess dragningskraft framförallt som rastplats.  

Antal rastande och häckande fågelarter knuta till vattenmiljön (och dess omedelbara 

närhet) uppgick till 34 totalt för de fem våtmarkerna. Häckande eller troligen häckande 

arter var 13. Se tabell nedan. Utöver häckande och rastande arter observerades flera 

andra, som inte kan sägas vara knutna till vattenmiljön utan bara passerande vid besöken 

Dessa är inte medräknade i resultatet.  

 

 

 

 

 

Art St Bernstorp Svenstorp Lindegård Börringe Fru Alstad

Bläsand rast rast

Brun kärrhök pass

Drillsnäppa rast

Enkelbeckasin rast rast rast

Fiskmås rast rast

Fisktärna rast rast

Gluttsnäppa rast

Gravand rast

Grågås  1 par 1 par 3 ungar 1 par 4 ungar rast

Gråhakedopping  1 par 1 par

Gråhäger rast rast rast rast

Gråtrut rast pass

Gräsand rast  1 par 1 par 3 ungar rast rast

Grönbena rast rast

Knipa 1 par 4 ungar rast

Knölsvan 1 par  1 par 6 ungar rast 1 par

Kricka rast

Kärrsångare sj 1 sj sj

Rödbena  1 par

Rörhöna rast

Rörsångare 5 sj 2 sj 2 sj

Skedand rast

Skogssnäppa rast

Skrattmås rast 1 par rast

Sothöna 2 par ungar 2 par 2 ungar 2 par 3 par ungar häckning?

Strandskata rast

Större strandpipare rast

Sävsparv 2 sj 1 par 2 par

Sävsångare 3 sj

Tofsvipa 2 par ungar 2 par 2 par ungar 2 par ungar

Trana pass pass

Vigg rast rast rast rast 

Vitkindad gås rast rast rast

Ägretthäger rast

Antal häck 9 8 10 4 1?

Antal häck 15 9 9 8 4



 

Antal häckande fågelarter var totalt minst 13, och varierade mellan tio i Stora Bernstorp 

och en i Fru Alstad. Här räknas sjungande sångare med, dock endast arter specifikt 

knutna till vattenmiljön. Sothöna (minst 10 par) samt tofsvipa (minst 8 par) var de 

vanligaste häckfåglarna. Sothöna häckade förmodligen i alla våtmarkerna, även om några 

ungar inte kunde ses i Fru Alstad. Tofsvipa skred till häckning i fyra våtmarker, knölsvan 

och grågås i tre. Av sångare noterades framförallt rörsångare med minst 9 sjungande 

hanar totalt. 

De arter som endast påträffades i ett häckande par var knipa och rödbena (Stora 

Bernstorp) samt möjligen även skrattmås (Lindegård). 

 

 

 

 

 



 

 

Tidvis kunde stora mängder rastande fågel observeras i framförallt de större våtmarkerna 

under 2018, före, under och efter häckningsperioden. Stora Bernstorp var våtmarken 

med mest fågel generellt. Vattennivån sjönk tydligt under sommaren i flera våtmarker, 

med exponerade grundpartier som drog till sig inte minst vadare. Detta var mest tydligt i 

Stora Bernstorp, Svenstorp och Börringe.  

Totalt antal rastande våtmarksarter vid sidan av häckfåglar var 21. Flest rastande arter 

noterades i Stora Bernstorp. Arter som påträffades i minst tre våtmarker var 

enkelbeckasin, gråhäger, vigg och vitkindad gås. Även ägretthäger noterades – föga 

förvånande – i Lindegård, vilket är en rastande art som ökat tydligt i antal under senare 

år, som en följd av allt varmare klimat. Det är bara en tidsfråga innan den börjar häcka i 

Skåne. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nedan sammanfattas antalet arter inom de organismgrupper som varit aktuella inom 

inventeringen. Summerar man ihop de olika grupperna så uppvisade Lindegård högst 

artantal med 127 arter, tätt följd av Stora Bernstorp med 122 arter. Fru Alstad var minst 

artrik med 65 arter, d v s ungefär halva artantalet jämfört med de artrikaste våtmarkerna. 

Undersökningen indikerar alltså att större våtmarker ofta är artrikare än mindre men att 

utformningen, variationen och vegetationen inom varje våtmark också kan påverka den 

biologiska mångfalden. 

Förutom de arter som man kan betrakta som mer ovanliga inom varje grupp påträffades 

tre arter som är rödlistade i den nuvarande nationella rödlistan från 2015: 

Bandnate (VU, sårbar). Arten förekommer sällsynt utspridd i hela Sverige ända upp till 

Norrbotten, med tyngpunkt i Uppland, Östergötland och Södermanland.1 I Skåne är den 

registerad på ganska få lokaler. Den är knuten till näringsrika och kalkrika vatten och 

tycks vara missgynnad av försämrad vattenkvalitet. I syfte att öka antalet lokaler har 

bandnate utplanterats på flera skånska lokaler under den senaste 10-årsperioden, bland 

annat i Fru Alstad. 

Sävsparv (VU, sårbar). Sävsparven påträffades sjungande eller i par i Stora Bernstorp, 

Svenstorp och Lindegård. Trots att den förekommer i hela Sverige i uppskattningsvis 

400 000 par har en tydlig populationsminskning jämfört med tidigare medfört 

rödlistningen.2 Sävsparven håller till i busksnår och bladvassbälten vid dammar, sjöar 

och vattendrag. Orsaker till minskningen kan vara försämrad vinteröverlevnad och 

minskande antal häckningsmiljöer. 

Gråtrut (VU, sårbar). Gråtruten noterades rasta i Börringe och flyga över vid Fru 

Alstad. Förmodligen kan den tillfälligt rasta i samtliga aktuella våtmarker. Minskningen i 

den svenska populationen under senare decennier är orsaken till rödlistningen.3  

 

 

Art 

Stora 

Bernstorp 

Svenstorp Lindegård Börringe Fru 

Alstad 

Röd-

listade 

Vegetation 31 26 33 29 17 1 

Bottenfauna  53 35 58 45 36  

Trollsländor 8 12 12 10 6  

Fisk 4 5 5 3 1  

Groddjur 4 5 3 3 3  

Fåglar häck 9 8 10 4 1 1 

Fåglar övriga 15 9 9 8 4 1 

Totalt antal arter* 122 97 127 99 65  

 

                                                      

https://artfakta.se/naturvard/taxon/potamogeton-compressus-1903 

https://artfakta.se/naturvard/taxon/emberiza-schoeniclus-103057 

https://artfakta.se/naturvard/taxon/larus-argentatus-102966

https://artfakta.se/naturvard/taxon/potamogeton-compressus-1903
https://artfakta.se/naturvard/taxon/emberiza-schoeniclus-103057
https://artfakta.se/naturvard/taxon/larus-argentatus-102966


 

Våtmarken anlades inom Segeå-projektet 2008 strax norr om Segeå. Våtmarksytan utgör 

3,3 ha och en större ö finns anlagd i norra delen. Två kulvertar leder in norrifrån och ett 

utlopp finns till ån i söder. Omgivningarna består av gräsmarker och åker. Uppväxande 

buskar finns utspridda runt stranden men sikten över våtmarken är fortfarande ganska 

god. Under sommaren 2018 var vattennivån mycket låg. De normala grundområdena låg 

då ovanför vattenytan med exponerade lerbottnar som attraherade en mängd fågel.  

Vegetationen har sedan våtmarkens tillkomst fått sköta sig mer eller mindre själv. Idag 

täcker vass, bredkaveldun och havssäv stora delar av strandkanten. Vitpil, gråvide och 

sälg har etablerat sig på flera ställen. Den invasiva arten vattenpest fyllde stora delar av 

den kvarvarande vattenvolymen under sensommaren 2018.  

Bottenfaunan var mycket rik med 53 taxa. Speciellt bör nämnas 12 arter 

sötvattensnäckor samt många skinnbaggar. En mycket individrik grupp var dagsländor 

med mer än 1000 individer per kvadratmeter. Fyra ovanliga arter noterades i 

undersökningen, däribland dvärgbuksimmaren (Plea minutissima). Naturvärdet var mycket 

högt, enligt naturvärdesindexet. Av trollsländor hittades åtta arter flygandes under 

sommaren. 

Av fiskarter noterades fyra arter 2019, genom eDNA-undersökningen. Den mest 

intressanta var den tidigare rödlistade groplöjan, som även påträffades i Svenstorp och 

Lindegård. Groplöjan är säkert förbisedd men får betraktas som konkurrenssvag 

gentemot andra fiskar. Sarv, sutare och gädda var andra arter i våtmarken. 

 



 

Under våren 2018 noterades en ganska intensiv grodlek utspridd på flera ställen i 

våtmarken, där vanlig groda och ätlig groda var mest framträdande. Vanlig padda sågs 

också, både i form av vuxna djur och yngel. Senare under sommaren sågs många ätliga 

grodor på sitt typiska vis hoppa i vattnet vid minsta störning. eDNA-undersökningen 

året efter kompletterade inventeringen med fynd av även mindre vattensalamander. 

Fågellivet var rikt under säsongen 2018. Nio häckande arter noterades inklusive 

sjungande sångare, bland annat knipa, kärrsångare, rödbena och tofsvipa. Totalt antal 

fågelarter knutna till våtmarken var 24, däribland ett antal rastande arter. Exponerade 

bottnar under sensommaren drog till sig en mängd rastande vadare, t ex enkelbeckasin 

och större strandpipare. Under säsongen sågs en större mängd grågäss. Våtmarken kan 

med rätta kallas för en viktig rastlokal. 

Hittills rapporterade fågelarter från platsen i Artportalen 2008–2019 uppgår till 38, 

däribland de rödlistade arterna brunand, havsörn, pungmes, buskskvätta och sävsparv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Våtmarken vid Svenstorp anlades invid Segeå 2008. Våtmarksytan uppgår till 2,9 ha med 

största djup 1,6 meter. Våtmarken försörjs av dräneringsvatten från omgivande åkrar, 

och med ett utlopp till ån i västra delen. Idag består omgivningarna av öppet fårbete som 

ger miljön ett tilltalande utseende. En nyanlagd vindmölla speglar sig i våtmarkens 

vatten. Strax intill finns mindre vatten ute i betesmarken, grävda för att passa den 

rödlistade och mycket sällsynta lökgrodan. En informationsskylt är placerad vid 

grusvägen, varifrån det är relativt lätt att skåda ut över våtmarken. Den torra sommaren 

2018 var vattenytan nästan försvunnen, vilket tidvis påverkade fågelförekomsten. Som 

kuriosum kan nämnas att spår av utter påträffats vid bron över Segeån nära våtmarken. 

Inventeringen av vegetationen 2018 visade på 26 arter. Bland de mer vanliga kan nämnas 

vass, bredkaveldun och veketåg. Knappsäv förekom i bestånd ute i våtmarken, liksom 

bestånd av gäddnate. En dekorativ art var blomvass med spridd förekomst utmed 

strandkanten (se rapportens framsida). 

Fyra fiskarter noterades inom eDNA-undersökningen 2019, däribland gädda och den 

sällsynta och tidigare rödlistade groplöjan.  

Bottenfaunan uppvisade synnerligen individrika förhållanden, med till exempel över 

5000 dagsländor per kvadratmeter. Utslaget över hela våtmarksytan blir det 145 miljoner 

individer, vilket om något indikerar vattenmiljöns stora påverkan på den övriga 

biologiska mångfalden. Skinnbaggar var samtidigt en artrik grupp. Fem ovanliga arter 

påträffades i proverna och naturvärdet var därför mycket högt, baserat på 

naturvärdesindexet för bottenfauna. Minst 12 arter trollsländor sågs flyga över 

våtmarken under säsongen 2018. 



 

Våtmarken var den mest grodrika av de undersökta våtmarkerna, inte minst beroende på 

den talrika förekomsten av ätlig groda. Artens höga och exotiska kväkande kunde höras 

från våtmarken under varma försommardagar. Under sensommaren sågs stora mängder 

med årsungar, ett resultat från årets lek. Totalt hittade fem arter av groddjur i våtmarken 

2018 och 2019, däribland åkergrodan. Eftersom den sällsynta lökgrodan leker i 

närbelägna våtmarker måste området klassas som mycket värdefullt för groddjur. 

Antalet häckande fågelarter inklusive sjungande arter var åtta under säsongen 2018, och 

det totala antalet arter knutna till våtmarken var 17. Bland fåglar med utkläckta ungar kan 

nämnas grågås, knölsvan och sothöna. Låga vattennivåer under sensommaren lockade 

till sig en mängd vadare, bland annat grönbena och skogssnäppa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Våtmarken anlades 2011 på en f d fuktig betesmark intill de vackra Hyby backar. Ytan 

uppgår till 5,6 hektar och det är således den största av de undersökta våtmarkerna. Ett 

dike lämnar vatten i den östra änden och våtmarkens har sitt utlopp västerut vid 

Eksholmsbäcken. Den är känd sedan tidigare som en rik fågellokal. Vildsvin och rådjur 

brukar passera våtmarken under dygnets mörkare timmar. 

Vegetationen var den mest varierade av de undersökta våtmarkerna med 33 arter. 

Bredkaveldun, stor igelknopp, sjöfräken och diverse högvuxna starrarter dominerade i 

kanten. Intressanta undervattenarter var hornsärv och den mindre vanliga trubbnaten, 

vilken hade en tämligen rik förekomst i våtmarken. Arten påträffas oftast i klart och 

måttligt näringsrikt vatten. 

Fisk noterades inom eDNA-undersökningen med fynd av fem arter, däribland den 

tidigare rödlistade groplöjan. Våtmarken var den enda i årets undersökning med fynd av 

abborre. 

Bottenfaunan var den artrikaste av samtliga våtmarker med 58 taxa. Grupper med många 

arter var snäckor, skinnbaggar och skalbaggar. Naturvärdet var mycket högt, inte minst 

beroende på förekomsten av sju ovanliga arter. Som i flera andra fall var dagsländor den 

mest individrika gruppen. Även förekomsten av trollsländor var rik, med de ovanliga 

arterna månflickslända och mindre kustflickslända flygandes i strandkanten i juni. 

Endast tre arter groddjur påträffades trots våtmarkens storlek, vilket kan bero på 

fiskförekomsten med gädda och abborre. Ätlig groda var vanligast med talrika exemplar 

som kväkte under sommaren 2018.  

 



 

En mängd fågel sågs i våtmarken under säsongen 2018, inte minst rastande och 

förbipasserande. Antal häckande arter var minst tio inklusive sjungande sångare. Grågås, 

gräsand, tofsvipa och sothöna fick ut ungar, medan det är mer osäkert gällande 

gråhakedopping. Totalt antal arter knutna till våtmarken var 19. Av dessa kan nämnas 

ägretthäger som sågs rasta i strandkanten i september. Arten är under ökning i Sverige 

och kommer förmodligen börja häcka i Skåne de närmaste åren.  

Trana häckar numera ganska nära våtmarken inne i Hyby backar och dess trumpetande 

kunde höras på långt håll över nejden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Våtmarken anlades redan 2003, genom dämning i ett dike i en svacka i landskapet. 

Utsikten från den närbelägna allén visar att våtmarken mycket tydligt har bidragit till en 

förbättring av landskapsbilden, en bild förstärkt av betande nötboskap på sluttningen. 

Omgivningen består idag av betesmark och längre ut åkrar. Under den torra sommaren 

2018 var våtmarken nästan uttorkad, utan synligt inflöde eller utflöde av vatten. 

Trots en ganska hårdbetad strand påträffades 29 växtarter. Veketåg, vasstarr och 

igelknopp var exempel på arter som växte i strandkanten. 2018 dominerades den 

krympande vattenvolymen av hornsärv och den invasiva arten smal vattenpest, vilken 

kan bli totalt dominerande i vissa fall. En intressant art var blåtåg som brukar trivas i 

fuktig och kalkrik lera. Den får betraktas som tämligen ovanlig, tillika tidigare rödlistad. 

Överraskande hela 45 taxa påträffades 2018, trots nästan uttorkade förhållanden. Som 

vanligt dominerade dagsländor kraftigt i antal med över 6000 individer per kvadratmeter, 

vilket är anmärkningsvärt mycket. Snäckor och skinnbaggar var artrika grupper. 

Naturvärdet för bottenfauna var mycket högt inte minst beroende på sex ovanliga arter, 

däribland glansskivsnäckan (Segmentina nitida). Trollsländor flög talrikt under sommaren, 

med massförekomst av större rödögonflickslända i juni. 

Trots den nästan uttorkade våtmarken 2018, visade eDNA-undersökningen året efter på 

fiskförekomst i form av mört, sutare och gädda.  

Endast arter av groddjur påträffades i våtmarken, vilket möjligen beror på 

fiskförekomsten, framförallt gädda. Under vår och sommar 2018 sågs vanlig padda och 

ätlig groda leka i våtmarken. eDNA-undersökningen 2019 visade dessutom på förekomst 

av mindre vattensalamander.  



 

Fyra häckande arter inklusive sjungande kärrsångare noterades vid våtmarken 2018. 

Sothöna och tofsvipa fick ut ungar under säsongen, av vilka de senare kunde ses i 

våtmarken under sommaren. Mängden rastande fågel var tidvis hög, inte minst av 

måsfåglar, vilka flög in och använde våtmarken vid födosök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lokalen består av två närbelägna våtmarker. Vattenytan på 0,3 ha gör den till den minsta 

av de fem inventerade våtmarkerna. Den anlades 2009 genom dämning i en svacka med 

tillförande vatten från kulvertsystem. Inramande buskar runt våtmarken förstärker dess 

tilltalande inslag i landskapsbilden. Våtmarken har tidigare fungerat som utsättningslokal 

för rödlistade natearter. 

Påträffades växtarter var 17 och artantalet var således minst av de inventerade 

våtmarkerna. I kanten växte bland annat bredkaveldun och flaskstarr, medan vissa delar 

av vattenytan var täckt av gäddnate. Intressant var förekomsten av undervattensväxten 

vårtsärv, vilken tidigare var ganska sällsynt men nu är på spridning i södra Sverige. Av de 

tidigare utplanterade natearterna kunde bandnate återfinnas i cirka sju bestånd. Bandnate 

är klassad som sårbar (VU) i den senaste rödlistan. Arten trivs i näringsrika och kalkrika 

vatten som inte är allt för grumliga.  

Bottenfaunan var överraskande artrik och inte minst synnerligen individrik. Mycket stora 

mängder dagsländor förekom i våtmarken, med en täthet på nästan 10 000 individer per 

kvadratmeter. En artrik grupp var skinnbaggar. Tre ovanliga arter i proverna medförde 

att mycket högt naturvärde för bottenfaunan. Av flygande trollsländor sågs sex arter 

under sommaren. 

Fisk noterades i form av ruda i eDNA-undersökningen 2019.  

Framförallt ätlig groda dominerade våtmarken i gott antal under artens lek under 

försommaren 2018. Därefter hittades yngel av både mindre och större vattensalamander. 

Samma arter kunde detekteras i eDNA-undersökningen 2019. Våtmarken var således 

den enda med större vattensalamander. Arten brukar oftast förekomma i mer fisktomma 

vatten, vilket kan förklara utebliven förekomst i de andra mer fiskrika våtmarkerna. 



 

Mängden fågel var betydligt mindre än vid de andra våtmarkerna, mest beroende på 

våtmarkens annorlunda karaktär utan direkta öppna kanter. Troligen häckade sothöna 

under säsongen även om inte mycket sågs av fåglarna. Även rastande fågel var fåtaliga, 

vid några tillfällen sågs knipa och gräsand.  

 

 



Inventeringen april–september 2018 genomfördes under en onormalt varm och torr 

säsong, med medeltemperaturer långt över det normala. Maj och juli var i medeltal fem 

grader varmare än normalt. Detta i kombination med låg nederbörd medförde därför 

snabbt sjunkande vattennivåer i vattensystemet och i våtmarkerna. I augusti och 

september var de grunda våtmarkerna i Börringe och Svenstorp nästan helt uttorkade, 

vilket naturligtvis påverkade förekomsten av inte minst fågel. 

 

 

 

Det bör understrykas att inventeringen endast är genomförd under en säsong, tillika 

ganska speciell vädermässigt, varför resultatet endast ger en översiktlig bild av de 

biologiska förhållandena i våtmarkerna. Som komplement finns undersökningen av 

eDNA vid ett tillfälle under 2019 som innefattar fisk samt groddjur. 

Inventeringen av vattenvegetation genomfördes den 18 augusti och 6 september 2018, 

med ett besök per våtmark. Inventerare var Johan Krook, Ekologigruppen. Metodiken 

innebar att identifiera förekommande arter och att uppskatta deras förekomst vid 

våtmarken i en tregradig skala, där 1 var den lägsta förekomsten och 3 den högsta. 

Endast arter i och i direkt anslutning till våtmarken inkluderades, det vill säga rena 

vattenväxter eller sådana knutna till fuktmiljöer.  

Bottenfauna innefattar alla ryggradslösa grupper som man kan hitta genom håvning i 

strandkanten (så kallat litoralprov). Som exempel på bottenfauna kan nämnas olika typer 

av sländor, snäckor, kräftdjur, iglar och tvåvingar. Således ingår både djur som lever hela 

sitt liv i vatten och dem som endast har sitt larvstadium i vatten under en eller flera 

säsonger. Provtagningen genomfördes 18 augusti och 6 september av Torbjörn 

Davidsson och följde standardiserad håvning i form av fem håvdrag utspridda i 



 

våtmarken, därefter sortering och artbestämning. Artlistan ger en oftast en ganska bra 

bild hur den allmänna näringsnivån är i våtmarken.  

I bottenfaunan ingår också larvstadiet av trollsländor, vilka under sommaren 

förekommer som flygande vuxna individer vid våtmarkerna. Anteckningar om flygande 

trollsländor (flicksländor och egentliga trollsländor) gjordes vid besöken under 

sommaren. Gruppen flyger oftast endast vid bra väder varför resultatet endast ger en 

översiktsbild av förekommande arter. Arterna avlöser varandra under säsongen, med 

vissa arter endast i maj–juni och andra senare. Juni är ofta en månad då stora mängder 

nykläckta flicksländor lämnar våtmarkerna. 

Förekomst av slående fisk noterades vid besöken. Fiskförekomst är annars endast 

undersökt genom eDNA av Aquabiota AB i maj 2019. Se egen bilaga för beskrivning av 

metodiken. 

Inventering av specifikt grod- och kräldjur genomfördes april–juni 2018 av Jan Pröjts, i 

samband med besök dagtid vid våtmarkerna, vilket sammanfaller med normal lektid för 

arterna. Utöver eftersök av lekande djur längs strandkanten kontrollerades även 

äggsamlingar. Håvningar efter yngel och salamandrar genomfördes vid ett tillfälle i juni. 

Kräldjur förutom snok förekommer sällan i våtmarksmiljöer varför mindre fokus lades 

på den gruppen.  

Förutom inventeringen 2018 har provtagning av eDNA genomförts av Aquabiota AB i 

maj 2019. Se egen bilaga för beskrivning av metodiken. 

Undersökning av fågelförekomsten i de fem våtmarkerna genomfördes vid ett besök per 

månad april–september av Jan Pröjts. En uppskattning med hjälp av handkikare gjordes 

av rastande och häckande fåglar genom att vandra runt våtmarken. Eftersom besöken 

skedde 0600–1400 är nattsångare troligen underrepresenterade i resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal Stora Bernstorp

datum 2018-09-06

Inventerare Johan Krook

Allmän beskrivning: lågt vattenstånd, stora 

uttorkade 

Observerade fåglar: gluttsnäppa 2

Växter Art frekvens Kommentar

blomvass 2

blåmålla 3 bestånd på uttorkade grundområden

bredkaveldun 3 stora bestånd flerstädes runt dammen

brunskära 2

dunört (rosett) 1

fackelblomster 2

gråvide 2

havssäv 3

igelknopp 1

jättegröe 2 bestånd i östra delen

knappsäv 2

kransalg 2 i djuphåla där vatten står kvar

rosendunört 3 bestånd i kanten

rödmålla 2 bestånd 

rörflen 3 små bestånd i kanten

smal vattenpest 1

smalkvaveldun 3 bestånd runt dammen flerstädes 

sprödarv 1

stor igelknopp 2 östra sidan

strandskräppa 2

sumpfräne 1

sumpnoppa 1

sumpveronica 2

svalting 2

sälg 2

tåg sp (ej i blom) 2

vass 3 stora bestånd flerstädes runt dammen

vattenpest 3 dominerar stora ytor

vattenpilört 2

vitpil 2 flera ställen

åker pilört 2

ANTAL 31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal Svenstorp

datum 2018-08-18

Inventerare Johan Krook

Allmän beskrivning: lågt vatten, stora ytor 

uttorkade, ej betat i år 

Observerade fåglar:

Växter Art frekvens Kommentar

blomvass 2

blåmålla 1

bredkaveldun 3 fläckvis i flera bestånd runt hela dammen

brunskära 1

bunkestarr 1 i norr

dikesveronika 1

fackelblomster 2

gul svärdslilja 2 i norr

gåsört 2

gäddnate 2 spridda i hela dammen

havssäv 3 fläckvis mindre ytor

knappsäv 2-3 många avgänsade bestånd i kanten 3 fläckvis

rosendunört 2-3 spridda bestånd längskanten

ryltåg 2

rörflen 3 övre strndkanten

smalkaveldun 3 fläckvis, rugge i SV och N kanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

stor andmat 2

stor igelknopp 3 fläckvis i mindre bestånd flerstädes runt dammen

strandklo 2

sumpfräne 1

svalting 2

säv 2

vass 3 fläckvis i flera bestånd runt hela dammen

vasstarr 3 fläckvis i norrr

vattenblink 1

vattenpilört 2

veketåg 3 fläckvisa bestånd, övre strandzon

åkerpilört 2

ANTAL 26



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal Lindegård

datum 2018-09-06

Inventerare Johan Krook

Allmän beskrivning: våtmarken håller vatten 

trots torka, vissa 

grundområden i östra 

Observerade fåglar:

gluttsnäppa 2, 

ljungpipare ca 10, 

Växter Art frekvens Kommentar

Agrostis sp 2

andmat 2

bredkaveldun 3 stora bestånd inom vissa områden

bunkestarr 2

dunört sp (ej i blom) 1

flaskstarr 3 fläckvisa stora bestånd

Glyceria sp (ej i ax) 1

gropnate 2

grönalger 

gäddnate 2

hornsärv 2 3 fläckvis

igelknopp 2 3 fläckvis

knappsäv 2 3 fläckvis

korsandmat 2 3 fläckvis

kransalg 1

kärrfräken 2

nickskära 2

rosendunört 3 fläckvis i bestånd

rörflen 3 beståndsbildande  flerstädes

sjöfräken 2

smalkaveldun 2

sprängört 2

stor igelknopp 3 stora bestånd inom vissa områden

strandklo 2

svalting 2

säv 2

trubbnate 2

vass 3 fläckvis

vasstarr 3 fläckvis i bestånd

vattenmärke 2

vattenpilört 3 fläckvis ute i vattnet

veketåg 2

vit näckros 2

ANTAL 33



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal Börringe

datum 2018-08-18

Inventerare Johan Krook

Allmän beskrivning:  Vattenståndet mycket 

lågt med torrlagda 

stränder. Vatten centralt i 

Observerade fåglar:

Knölsvan 2, skogssnäppa 

2, gulärla 1, hussvala, 

Växter Art frekvens Kommentar

blåtåg 1

brunskära 1

fackelblomster 1

fiskmålla 1 grott i kanterna

gul svärdslilja 1

gäddnate 2 spridd i små bestånd

hornsärv 2

klolånke 1

igelknopp 2-3 bård utanför st igelknopp längs vissa avsnitt

knappsäv 2

korsört 1

liten andmat 1

pilört 1

rosendunört 3 fläckvis i kanterna

ryltåg 1

rödmålla 3 dominerar vissa ytor

rörflen 2

smalbladig vattenpest 3 dominerar i våtmarkens ihopträngda vattenyta

stinksyska 1

stor andmat 2

stor igelknopp 2-3

strandklo 1

sumpfräne 2

tiggarranunkel 1

vass 1

vasstarr 3 förekommer runt hela våtmarken

vattenmynta 2

vattenpilört 1 1

vattenveronika 1-2

veketåg 2

åkerpilört 2

åkertistel 2 grott i uttorkade ytor

ANTAL 29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal Fru Alstad

datum 2018-08-18

Inventerare Johan Krook

Allmän beskrivning: båda dammarna höll vatten, 

branta kanter med en smal 

strandzon med grunt vatten

Observerade fåglar:

Växter Art frekvens Kommentar

bandnate

2

ca 7 bestånd mest i den lilla dammen koncentrerade till 

den östra delen, upp till 6 m2 stora, något bestånd i den 

stora dammen

blågrönt mannagräs 1

bredkaveldun 3 fläckvis, SV kanten

flaskstarr 3 beståndsbildande längs kanten

gul svärdslilja 1

gäddnate 3

gäddnate 3 över stora ytor

korsandmat 1

liten andmat 1

lånke 1

lånke 1-2

rosendunört 3 runt hela dammen

stor andmat 3

stor igelknopp 1

sumpförgätmigej 1

trådformig grönalg 3 i vattenmassan i fa den stora dammen(östra)

veketåg 2

veketåg 2

vårtsärv 3 lilla dammen

älgört 2

ANTAL 17



 

 

ARTLISTA                         Provpunkt: St. Bernstorp 

Provt.datum 2018-09-06 Provtagningskvalitet 91

Delprov (ant ind) Summa

Känslighetsgrad/funktion A B C D 1 2 3 4 5 ant ind %

VIRVELMASKAR obest

Turbellaria obest

Planaria-Dugesia 3 1 1 1 3 0,1

GLATTMASKAR 

Oligochaeta övriga 2 1 23 180 100 250 554 20,4

IGLAR 

Hirudinea 3

Helobdella stagnalis 2 3 1 3 2 2 7 0,3

Erpobdella testacea 2 3 2 1 1 0,04

MUSSLOR 

Bivalvia

Pisidium sp. 1 1 2 23 35 26 3 217 304 11,2

Sphaerium sp. 2 1 2 3 5 8 0,3

SNÄCKOR 

Gastropoda 3 4 2

Physa fontinalis 3 4 2 1 1 3 5 0,2

Radix auricularia 3 4 2 1 1 1 3 0,1

Radix balthica 3 4 2 1 3 2 6 0,2

Stagnicola palustris 3 4 2 2 2 0,1

Lymnaea stagnalis 3 4 2 1 3 4 0,1

Anisus vortex 3 4 2 8 6 1 1 42 58 2,1

Gyraulus albus 3 4 2 3 3 0,1

Gyraulus acronicus 3 4 2 72 13 5 2 92 3,4

Gyraulus sp. 3 4 2 1 3 41 45 1,7

Planorbis carinatus 3 4 2 8 2 10 0,4

Planorbis planorbis 3 4 2 2 1 3 0,1

Bithynia tentaculata 3 4 2 2 2 0,1

Potamopyrgus antipodarum 3 4 2 1 4 26 31 1,1

KRÄFTDJUR

Crustacea

Asellus aquaticus 1 5 2 6 30 2 38 1,4

Gammarus lacustris 5 5 3 6 6 0,2

Ostracoda 3 1 2 3 3 0,1

VATTENKVALSTER

Hydracarina 1 3 2 4 6 5 2 17 0,6

VATTENSPINDLAR

Arachnida 1 3 3

Argyroneta aquatica 1 3 3 9 6 15 30 1,1

HOPPSTJÄRTAR 

Collembola 1 3 1 8 2 10 0,4

DAGSLÄNDOR 

Ephemeroptera

Caenis robusta 4 4 2 5 1 3 4 0,1

Baetis fuscatus 4 4 4 1 1 0,04

Cloeon dipterum 2 4 2 29 105 14 11 159 5,8

Cloeon sp. 2 4 2 230 580 175 9 110 1104 40,6

TROLLSLÄNDOR 

Odonata

Enallagma cyathigerum 1 3 2 2 2 12 2 18 0,7

Ischnura elegans 1 3 3 1 1 2 0,1

Coenagrion sp. 2 3 3 1 1 0,04

Coenagrionidae 2 3 3 5 5 0,2

SKINNBAGGAR

Heteroptera

Ilyocoris cimicoides 3 5 2 3 5 0,2

Plea minutissima 3 5 1 3 4 0,1

Cymatia bonsdorffii 1 4 2 2 0,1

Cymatia coleoptrata 1 5 2 8 0,3

Corixinae 1 3 2 17 7 4 21 49 1,8

Paracorixa concinna 3 2 6 8 0,3

Sigara striata 3 3 2 3 3 0,1

Sigara distincta 1 3 3 1 1 0,04

Sigara falleni 2 3 3 2 2 0,1

Sigara fossarum 1 3 3 4 3 1 8 0,3

Sigara sp. 3 4 2 6 0,2

SKALBAGGAR

Coleoptera

Haliplus sp. 1 5 1 1 9 7 1 18 0,7

Dytiscidae 1 3 2 1 1 0,0

Laccophilus minutus 3 1 7 8 0,3

Ilybius fenestratus 3 3 6 0,2

Ilybius sp. 1 3 1 2 2 0,1

FJÄRILAR

Lepidoptera obest 3 3 2 1 1 0,04

MEGALOPTERA 

Sialis lutaria 1 3 2 1 1 0,04

NATTSLÄNDOR 

Trichoptera

Leptocerus tineiformis 5 5 1 1 0,04

Mystacides sp. 2 5 3 1 1 2 0,1

TVÅVINGAR 

Diptera

Psychodidae 3 1 1 3 4 0,1

Dixa sp. 1 1 1 0,04

Culex sp. 1 2 1 1 0,04

Chironomidae 1 2 1 11 15 1 1 4 32 1,2

Ceratopogonidae 1 3 1 1 1 0,04

Tabanidae 3 3 2 1 2 3 0,1

Muscidae 3 2 1 1 0,04

ANTAL TAXA (exkl sökprov) 53

ANTAL TAXA (inkl sökprov) 53

INDIVIDANTAL 434 844 512 161 767 2718 100

Individantal/m
2

2718



 

 

 

 

 

 

ARTLISTA                         Provpunkt: Svenstorp

Provt.datum 2018-08-28 Provtagningskvalitet 92

Delprov (ant ind) Summa

Känslighetsgrad/funktion A B C D 1 2 3 4 5 ant ind %

GLATTMASKAR 

Oligochaeta övriga 2 2 145 5 10 162 2,0

IGLAR 

Hirudinea 3

Glossiphonia complanata 3 3 2 1 1 0,01

Erpobdella octoculata 1 3 2 3 3 0,04

SNÄCKOR 

Gastropoda 3 4 2

Physa fontinalis 3 4 2 9 5 4 18 0,2

Lymnaea stagnalis 3 4 2 1 3 4 0,05

Gyraulus acronicus 3 4 2 150 345 5 41 56 597 7,4

KRÄFTDJUR

Crustacea

Asellus aquaticus 1 5 2 2 2 0,02

VATTENKVALSTER

Hydracarina 1 3 2 38 13 12 10 5 78 1,0

DAGSLÄNDOR 

Ephemeroptera

Caenis robusta 4 4 2 5 25 1 1 27 0,3

Cloeon dipterum 2 4 2 2000 2100 317 932 80 5429 67,4

TROLLSLÄNDOR 

Odonata

Enallagma cyathigerum 1 3 2 5 6 11 0,1

Ischnura elegans 1 3 3 5 5 0,1

Erythromma najas 1 3 3 3 6 3 12 0,1

Coenagrionidae 2 3 3 4 3 9 3 19 0,2

Anax imperator 3 1 1 0,01

SKINNBAGGAR

Heteroptera

Ilyocoris cimicoides 3 5 6 3 2 1 12 0,1

Plea minutissima 3 5 320 245 95 27 55 742 9,2

Notonecta glauca 1 3 3 1 2 1 4 0,05

Cymatia bonsdorffii 1 4 2 2 4 0,05

Cymatia coleoptrata 1 2 2 2 4 0,05

Corixa punctata 1 3 28 2 10 3 3 46 0,6

Sigara striata 3 3 2 4 3 7 0,1

Sigara fossarum 1 3 3 1 1 0,01

Sigara iactans 3 2 1 11 4 18 0,2

Sigara sp. 3 3 5 60 68 0,8

SKALBAGGAR

Coleoptera

Haliplus sp. 1 5 1 1 1 0,01

Scirtidae 3 2 3 1 1 0,01

FJÄRILAR

Lepidoptera obest 3 3 2

Parapoynx stratiotata 3 3 2 6 11 5 20 2 44 0,5

NATTSLÄNDOR 

Trichoptera

Phryganea sp. 1 5 3 1 1 0,01

Limnephilidae 1 5 2 1 1 0,01

Athripsodes aterrimus 2 5 2 2 2 0,02

Leptocerus tineiformis 5 5 240 88 34 253 33 648 8,0

Triaenodes sp. 1 5 3 5 1 1 0,01

TVÅVINGAR 

Diptera

Chaoborus flavicans 3 1 1 2 0,02

Chaoborus obscuripes 3 3 3 0,04

Chironomidae 1 2 1 1 53 9 4 5 72 0,9

Chironomus sp. 2 1 1 1 0,01

Tabanidae 3 3 2 5 5 0,1

ANTAL TAXA (exkl sökprov) 35

ANTAL TAXA (inkl sökprov) 35

INDIVIDANTAL 2828 2886 666 1351 326 8057 100

Individantal/m
2

8057



 

 

ARTLISTA                         Provpunkt: Lindegård 

Provt.datum 2018-09-06 Provtagningskvalitet 95

Delprov (ant ind) Summa

Känslighetsgrad/funktion A B C D 1 2 3 4 5 ant ind %

GLATTMASKAR 

Oligochaeta övriga 2 3 1 1 5 10 0,6

IGLAR 

Hirudinea 3

Glossiphonia complanata 3 3 2 1 1 0,1

Theromyzon tessulatum 3 3 2 1 1 0,1

Erpobdella octoculata 1 3 2 3 2 16 4 2 27 1,7

MUSSLOR 

Bivalvia

Pisidium sp. 1 1 2 7 23 30 1,9

Sphaerium sp. 2 1 2 3 3 0,2

SNÄCKOR 

Gastropoda 3 4 2

Physa fontinalis 3 4 2 13 24 4 41 2,6

Radix auricularia 3 4 2 3 2 1 6 0,4

Stagnicola palustris 3 4 2 1 1 2 0,1

Lymnaea stagnalis 3 4 2 1 1 4 1 7 0,4

Myxas glutinosa 3 4 3 5 3 9 1 13 0,8

Bathyomphalus contortus 3 4 2 3 5 8 0,5

Gyraulus albus 3 4 2 5 7 12 0,8

Gyraulus acronicus 3 4 2 4 6 33 1 44 2,8

Gyraulus crista 3 4 2 5 2 4 5 3 14 0,9

Gyraulus sp. 3 4 2 14 7 67 4 92 5,8

Planorbis planorbis 3 4 2 1 2 1 4 0,3

Hippeutis complanatus 3 4 2 28 28 1,8

KRÄFTDJUR

Crustacea

Asellus aquaticus 1 5 2 1 29 20 5 32 87 5,5

Gammarus lacustris 5 5 3 3 16 19 1,2

Argulus foliaceus 2 1 3 0,2

Ostracoda 3 1 2 X

VATTENKVALSTER

Hydracarina 1 3 2 1 2 2 10 22 37 2,3

VATTENSPINDLAR

Arachnida 1 3 3

Argyroneta aquatica 1 3 3 8 2 3 1 14 0,9

HOPPSTJÄRTAR 

Collembola 1 3 1 2 1 1 4 0,3

DAGSLÄNDOR 

Ephemeroptera

Caenis robusta 4 4 2 5 12 4 1 2 19 1,2

Cloeon dipterum 2 4 2 15 15 15 12 57 3,6

Cloeon sp. 2 4 2 139 110 145 170 140 704 44,7

TROLLSLÄNDOR 

Odonata

Enallagma cyathigerum 1 3 2 6 4 10 0,6

Erythromma najas 1 3 3 7 7 0,4

Coenagrion hastulatum 3 3 3 1 1 3 5 0,3

Coenagrion pulchellum/puella 3 2 2 0,1

Coenagrion sp. 2 3 3 2 2 3 7 0,4

Coenagrionidae 2 3 3 2 2 0,1

Anax imperator 3 3 1 4 0,3

SKINNBAGGAR

Heteroptera

Ilyocoris cimicoides 3 5 2 1 2 36 41 2,6

Plea minutissima 3 5 4 2 1 1 8 0,5

Notonecta glauca 1 3 3 1 1 2 0,1

Cymatia coleoptrata 1 2 7 4 1 3 1 16 1,0

Corixinae 1 3 2 4 4 0,3

Hesperocorixa sp. 3 1 1 0,1

Sigara falleni 2 3 3 1 1 0,1

Sigara iactans 3 X

Mesovelia furcata 3 3 1 1 0,1

Gerridae 1 3 3 27 27 1,7

Gerris odontogaster 3 3 3 1 1 0,1

SKALBAGGAR

Coleoptera

Haliplus sp. 1 5 1 25 1 2 1 29 1,8

Haliplus fluviatilis 5 3 3 0,2

Noterus clavicornis 1 3 2 3 2 5 0,3

Dytiscidae 1 3 2 2 3 5 0,3

Hyphydrus ovatus 2 3 3 1 1 0,1

Ilybius fenestratus 1 4 7 12 0,8

Gyrinus sp. 1 3 2 1 2 3 0,2

Elodes sp. 2 4 2 1 1 0,1

Scirtidae 3 2 3 35 1 1 37 2,3

FJÄRILAR

Lepidoptera obest 3 3 2

Cataclysta lemnata 3 3 2 3 1 1 5 0,3

NATTSLÄNDOR 

Trichoptera

Holocentropus picicornis 3 1 3 5 5 0,3

Holocentropus sp. 2 1 3 1 1 0,1

Agapetus sp. 2 4 3 1 1 0,1

Molanna angustata 2 5 2 1 1 0,1

Leptocerus tineiformis 5 5 1 1 0,1

Mystacides longicornis 2 5 3 1 1 0,1

Triaenodes sp. 1 5 3 5 1 2 2 5 0,3

TVÅVINGAR 

Diptera

Anopheles sp. 2 1 3 6 0,4

Chironomidae 1 2 1 1 1 2 4 15 23 1,5

Ceratopogonidae 1 3 1 1 1 2 0,1

Tabanidae 3 3 2 1 1 0,1

Muscidae 3 2 1 1 0,1

ANTAL TAXA (exkl sökprov) 56

ANTAL TAXA (inkl sökprov) 58

INDIVIDANTAL 311 233 355 329 347 1575 100

Individantal/m
2

1575



 

ARTLISTA                         Provpunkt: Börringe

Provt.datum 2018-08-28 Provtagningskvalitet 93

Delprov (ant ind) Summa

Känslighetsgrad/funktion A B C D 1 2 3 4 5 ant ind %

GLATTMASKAR 

Oligochaeta övriga 2 1 1 1 3 0,04

IGLAR 

Hirudinea 3

Glossiphonia complanata 3 3 2 1 1 0,01

Theromyzon tessulatum 3 3 2 1 1 0,01

Erpobdella octoculata 1 3 2 1 1 2 0,03

MUSSLOR 

Bivalvia

Pisidium sp. 1 1 2 1 1 0,01

SNÄCKOR 

Gastropoda 3 4 2

Physa fontinalis 3 4 2 7 7 15 6 35 0,5

Radix auricularia 3 4 2 3 5 1 9 0,1

Lymnaea stagnalis 3 4 2 1 9 2 1 3 16 0,2

Gyraulus albus 3 4 2 1 3 4 0,1

Gyraulus acronicus 3 4 2 4 2 6 0,1

Gyraulus crista 3 4 2 5 1 3 2 9 15 0,2

Gyraulus sp. 3 4 2 2 2 0,03

Planorbarius corneus 3 4 2 1 6 1 8 0,1

Segmentina nitida 3 4 3 5 1 1 0,01

KRÄFTDJUR

Crustacea

Asellus aquaticus 1 5 2 2 1 3 0,04

Gammarus pulex 4 5 2 12 12 0,2

VATTENKVALSTER

Hydracarina 1 3 2 2 6 15 9 32 0,4

VATTENSPINDLAR

Arachnida 1 3 3

Argyroneta aquatica 1 3 3 1 1 0,01

HOPPSTJÄRTAR 

Collembola 1 3 1 1 1 1 3 0,04

DAGSLÄNDOR 

Ephemeroptera

Caenis robusta 4 4 2 5 4 52 2 2 60 0,8

Cloeon dipterum 2 4 2 61 15 13 20 5 114 1,6

Cloeon sp. 2 4 2 1036 743 992 3037 383 6191 85,8

TROLLSLÄNDOR 

Odonata

Anax imperator 1 1 2 0,03

Enallagma cyathigerum 1 3 2 2 3 6 11 0,2

Erythromma najas 1 3 3 1 1 0,01

Coenagrion sp. 2 3 3 2 2 0,03

Coenagrionidae 2 3 3 144 130 105 66 445 6,2

SKINNBAGGAR

Heteroptera

Nepa cinerea 1 3 2 2 2 0,03

Ilyocoris cimicoides 3 5 2 1 2 3 8 0,1

Plea minutissima 3 5 3 4 7 2 16 0,2

Notonecta glauca 1 3 3 2 1 1 1 10 15 0,2

Notonecta maculata 3 1 1 0,01

Cymatia coleoptrata 1 2 9 4 5 12 30 0,4

Corixa punctata 1 3 1 1 0,01

Paracorixa concinna 3 1 1 0,01

Sigara sp. 3 2 2 0,03

Hydrometra stagnorum 3 1 1 0,01

SKALBAGGAR

Coleoptera

Haliplus sp. 1 5 1 1 1 0,01

Platambus maculatus 1 3 4 1 1 2 0,03

Ilybius fuliginosus 1 1 2 0,03

Acilius canaliculatus 3 1 1 0,01

Hydraena riparia 5 2 2 0,03

Limnebius truncatellus 5 X

Limnebius sp. 3 5 3 1 1 0,01

Ochthebius minimus 1 1 2 0,03

FJÄRILAR

Lepidoptera obest 3 3 2

Parapoynx stratiotata 3 3 2 2 4 5 9 20 0,3

NATTSLÄNDOR 

Trichoptera

Cyrnus flavidus 1 1 3 17 12 9 74 112 1,6

Leptocerus tineiformis 5 5 1 1 2 3 7 0,1

TVÅVINGAR 

Diptera

Chironomidae 1 2 1 1 2 2 1 6 0,1

ANTAL TAXA (exkl sökprov) 45

ANTAL TAXA (inkl sökprov) 45

INDIVIDANTAL 1305 1009 1196 3278 426 7214 100

Individantal/m
2

7214



 

 

ARTLISTA                         Provpunkt: Fru Alstad 

Provt.datum 2018-08-28 Provtagningskvalitet 100

Delprov (ant ind) Summa

Känslighetsgrad/funktion A B C D 1 2 3 4 5 ant ind %

POLYPDJUR

Hydrozoa obest 3 1

Hydridae 3 1 1 1 2 0,02

VIRVELMASKAR obest

Turbellaria obest

Planaria-Dugesia 3 90 5 4 99 0,8

GLATTMASKAR 

Oligochaeta övriga 2 1 4 1 6 0,05

IGLAR 

Hirudinea 3

Erpobdella octoculata 1 3 2 9 3 4 4 4 24 0,2

MUSSLOR 

Bivalvia

Pisidium sp. 1 1 2 2 2 0,02

Sphaerium sp. 2 1 2 1 1 0,01

SNÄCKOR 

Gastropoda 3 4 2

Radix balthica 3 4 2 1 1 2 0,02

Anisus vortex 3 4 2 3 1 1 8 13 0,1

Gyraulus albus 3 4 2 2 13 15 0,1

Hippeutis complanatus 3 4 2 1 1 0,01

KRÄFTDJUR

Crustacea

Asellus aquaticus 1 5 2 8 11 117 3 50 189 1,6

Ostracoda 3 1 2 50 60 1050 100 3 1263 10,5

Gammarus pulex 4 5 2 1 7 8 1 17 0,1

VATTENKVALSTER

Hydracarina 1 3 2 2 1 1 1 5 0,04

VATTENSPINDLAR

Arachnida 1 3 3

Argyroneta aquatica 1 3 3 1 1 0,01

DAGSLÄNDOR 

Ephemeroptera

Caenis robusta 4 4 2 5 140 54 2 17 213 1,8

Cloeon dipterum 2 4 2 6 11 6 23 13 59 0,5

Cloeon sp. 2 4 2 605 700 4029 3240 1076 9650 80,4

TROLLSLÄNDOR 

Odonata

Enallagma cyathigerum 1 3 2 2 1 3 0,02

Ischnura elegans 1 3 3 3 3 0,02

Coenagrion sp. 2 3 3 2 3 8 11 24 0,2

Coenagrionidae 2 3 3 80 1 7 1 89 0,7

Aeshna grandis 1 3 3 1 1 0,01

Libellula depressa 3 1 1 0,01

SKINNBAGGAR

Heteroptera

Notonecta glauca 1 3 3 7 3 7 7 4 28 0,2

Notonecta maculata 1 3 3 4 4 0,03

Corixinae 1 3 2 6 6 0,05

Corixa punctata 1 3 2 1 4 7 0,1

Sigara limitata 3 6 6 0,05

Sigara striata 3 3 2 1 1 0,01

Sigara fossarum 1 3 3 1 1 0,01

Sigara sp. 3 1 5 6 0,05

SKALBAGGAR

Coleoptera

Haliplidae 5 2 2 0,02

Haliplus heydeni 5 1 1

Haliplus laminatus 5 1

Haliplus lineatocollis 5 1 1 0,01

Haliplus sp. 5 1 1 0,01

Porhydrus lineatus 3 X

FJÄRILAR

Lepidoptera obest 3 3 2

Cataclysta lemnata 3 3 2 3 3 0,02

NATTSLÄNDOR 

Trichoptera

Leptocerus tineiformis 5 5 1 1 0,01

Triaenodes sp. 1 5 3 5 143 6 5 6 160 1,3

TVÅVINGAR 

Diptera

Chaoborus obscuripes 3 3 3 6 0,05

Anopheles sp. 1 1 0,01

Culicidae 1 1 2 1 1 0,01

Chironomidae 1 2 1 1 7 1 2 77 88 0,7

ANTAL TAXA (exkl sökprov) 35

ANTAL TAXA (inkl sökprov) 36

INDIVIDANTAL 1066 863 5327 3442 1311 12006 100

Individantal/m
2

12006
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SAMMANFATTNING 

Akvatiskt miljö-DNA eller eDNA (från engelskans environmental DNA) har under det 

senaste decenniet visat sig vara ett lovande verktyg för inventering av vattenorganismer 

för miljöövervakning. Undersökningsmetoden baserar sig på det faktum att alla levande 

organismer, både växter och djur, kontinuerligt avger genetiska avtryck i miljön i form av 

slem, avföring, svett och döda celler. Dessa genetiska spår kallas eDNA. Akvatiskt eDNA 

är spåren som organismer avger i vattenmiljön. eDNA kan utvinnas ur ett vattenprov och 

genom molekylära analyser ange vilka arter som befinner sig inom ett område utan att 

man varken ser eller fångar organismen. Eftersom eDNA i vattenmassan är kortlivat ger 

analyserna en bild av artförekomst i nutid.  

I maj 2019 utförde AquaBiota på uppdrag av Ekologigruppen AB en eDNA-inventering av 

fisk- samt groddjursförekomst i fem dammar i Burlöv, Svedala och Trelleborgs kommun, 

Skåne Län. I alla dammarna detekterades fisk. I en av dammarna detekterades endast 

ruda och de andra fyra detekterades gädda och ytterligare 2-4 fiskarter (utav ruda, 

groplöja, mört, sarv, sutare, gädda, småspigg och abborre). I alla dammar detekterades 

även 1-4 groddjursarter av arterna vanlig padda, ätlig groda, vanlig groda, mindre 

vattensalamander och större vattensalamander.  
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1. INLEDNING 

Undersökningsmetoden miljö-DNA eller eDNA (environmental DNA) baserar sig på det 

faktum att alla levande organismer, -både växter och djur, -kontinuerligt avger genetiska 

fotavtryck i miljön i form av slem, avföring, respiration, svett och döda celler (Pedersen 

m.fl. 2015). Definitionen på eDNA anges som; ”det DNA som kan studeras från dessa spår 

i miljön utan att målorganismen är närvarande i provet” (Taberlet m.fl. 2012). I akvatiska 

miljöer kan detta material utvinnas ur små mängder vatten och genom molekylära 

analyser ange vilka arter som befinner sig inom ett område, utan att man varken ser eller 

fångar organismen. Eftersom eDNA i vattenmassan är kortlivat (ca. 1-2 veckor) ger 

analyserna en bild av artförekomst i nutid. eDNA har visat sig ha en stor potential som 

verktyg för inventering av vattenorganismer (Bohmann m.fl. 2014, Leese m.fl. 2016, Olds 

m.fl. 2016. Deiner m.fl. 2017). 

I maj 2019 utförde AquaBiota på uppdrag av Ekologigruppen AB en eDNA inventering av 

groddjurs förekomst på fem lokaler. Två genetiska markörer användes av vilka den ena 

detekterade groddjur och den andra fiskar.  

Dammar är ett viktigt sötvattenshabitat som ofta förbises när det gäller inventering av 

biologisk mångfald trots att man kan hitta ovanliga arter som inte hittas i andra miljöer 

(Wood mfl., 2003; Hill mfl., 2018).  Dammar utgör en viktig livsmiljö för akvatiska växter 

och djur både i och omkring dammarna. Trots att dammar är viktiga akvatiska miljöer 

omfattas de inte av EU:s vattendirektiv (Hill mfl., 2018) och för många arter saknas 

lämpliga traditionella inventeringsmetoder. Exempelvis går det inte, eller är väldigt svårt, 

att använda metoder för standardiserade provfisken i dammar eftersom vattenytorna är 

relativt små, och destruktiva provtagningsmetoder har stor påverkan på lokala 

populationer. För att inventera biologisk mångfald i form av exempelvis groddjur och 

fiskar i dammar har nya molekylära metoder visat sig väldigt värdefulla. 
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2. MATERIAL OCH METODER 

2.1. Fältarbete 

Fältarbetet utfördes 30-31 maj 2019. Provtagningspunkter anges i tabell 1. Innan 

provtagningen genomfördes i fält, steriliserades all provtagningsutrustning. 

Filtreringsutrustning köptes in som DNA-fria sterila engångsförpackningar. Från 

dammarna samlades 10 underprover in från platser kring hela dammen och slogs 

samman till ett samlingsprov vilket senare analyserades. Vattnet filtrerades och fixerades 

i fält enligt Spens m.fl. (2017). Negativa fältkontroller utgjordes av rent vatten som 

filtrerades på plats med samma typ av utrustning för att utesluta kontaminering av DNA 

mellan prover eller från provtagare. 

 

Tabell 1.  Provpunkter. Datum, position samt anlagd år. 

Provtagnings 

namn 

Lokal 

namn 

Datum SWEREF99 TM WGS 84 Anlagd 

år Y X Latitud (N) Longitut (Ö) 

SK_01 Stora 

Bernstorp 

20190530 6165160 379857,4 55,61749 13,09231 2008 

SK_02 Svenstorp 20190531 6153961 383363 55,51777 13,15267 2008 

SK_03 Lindegård 20190531 6159847 391963,8 55,57261 13,28653 2011 

SK_04 Börringe 20190531 6153094 394888,1 55,5126 13,33545 2003 

SK_05 Fru Alstad 20190531 6148468 390101,2 55,47 13,26151 2009 

 

Bild 1. Dammen vid SK_01, Stora Bernstorp. 
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Bild 2. Dammen vid SK_02, Svenstorp. 

 

Bild 3. Dammen vid SK_03, Lindegård. 
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Bild 4. Dammen vid SK_04, Börringe. 

 

Bild 5. Dammen vid SK_05, Fru Alstad. 
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2.2 Laboratoriearbete 

2.2.1 Extraktion, PCR och sekvensering 

Flödesschemat i bilaga 2 beskriver eDNA-processen från insamling till analys. eDNA 

utvanns (extraherades) enligt protokoll från Spens m.fl. (2017) i sterila laboratorier 

speciellt byggda för analyser av akvatiskt eDNA. Extraktionerna utfördes av 

molekylärbiologiska tekniker som är tränade i att extrahera eDNA. Proverna från 

dammarna analyserades med flerartsanalyser för förekomst av fisk samt groddjur med 

markörer som amplifierar 12S rDNA regionen. Varje PCR prov utfördes i 12 replikat som 

poolades under bioinformatiken. Principerna för metabarkodning förklaras mer utförligt 

i bilaga 1. Vidare användes en positiv DNA-kontroll med känd artsammansättning som 

standard för jämförelse, samt negativa kontroller (bilaga 2). Som en extra 

kvalitetskontroll analyserades även ett prov (SK_03) tre gånger för fisk. 

 

2.2.2. Bioinformatik och verifiering 

Varje enskild art har en unik streckkod (Se bilaga 1) eller sekvens.  Varje unik sekvens fick 

en molekylär identitet. De olika sekvenserna kördes mot en internationell databas 

(tillgänglig för allmänheten, som grundar sig på GenBank och upprätthålls av National 

Center for Biotechnology Information, NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) där 

sekvenser på mer än 370 000 kända arter finns tillgängliga (Benson m.fl. 2017, bilaga 1) 

med 0,6 miljarder sekvenser och 2,6 biljoner baspar enligt NCBIs hemsida. De olika 

sekvenserna matchades mot databasen och på så sätt bestämdes identiteten av 

sekvenserna från fiskar, däggdjur och groddjur. Tack vare nya framsteg inom 

metabarkodning är det nu möjligt att i de allra flesta fall identifiera ryggradsdjur på 

artnivå istället för enbart familje- eller genusnivå. Antalet läsningar per art gav en relativ 

uppskattning av hur mycket eller litet arten förekom i ett prov.  
 

3. RESULTAT OCH DISKUSSION 

3.1 Flerartsanalyser - Fiskar och groddjur 

Arterna som påträffades på de två lokalerna anges i tabell 2. Antalet läsningar per art 

redovisas i Figur 1 och 2 och motsvarar artens relativa biomassa eller abundans, vilket 

innebär att arter med ett högt antal läsningar är vanligare (i biomassa) än arter med ett 

lågt antal läsningar. Under fältarbetet såg provtagarna groddjur samt fisk vid några av 

dammarna. Ätlig groda identifierades både visuellt samt utifrån läte vid SK_02 

(Svenstorp) och SK_05 (Fru Alstad). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Vattnet på lokalerna var grumligt och DNA-analyserna var krävande och behövde extra 

bearbetning för att minska inhibition av prover. Arterna som detekterades redovisas i 

tabell 2. För totala antalet läsningar per art se Bilaga 5. 

Groplöjan har tidigare klassats på svenska rödlistan som sårbar (2000) samt nära hotad 

(2005) men är sedan 2010 klassad som livskraftig och anses i dagsläget inte vara hotad. 

Alla groddjur är fridlysta  

Genetiskt sett är sjögrodans (Pelophylax ridibundus), gölgrodans (Pelophylax lessonae) 

och den ätliga grodans (Pelophylax kl. esculentus) mycket snarlika (Artdatabanken 2015) 

(Leuenberger m.fl. 2015). Arterna kan även bilda hybrider. Gölgrodan har inte påträffats 

i Skåne nära de provtagna lokalerna och sjögrodan har inte påträffats i Sverige - därför 

dras slutsatsen att grodarten som matchar sekvenserna är ätlig groda. Vidare 

undersökningar kan behövas för att verifiera detta men ätlig groda identifierades även 

vid provtagningen. Sjögroda anses inte förekomma vilt i Sverige. För ruda så matchar den 

identifierade sekvensen även guldfisk (Carassius auratus) men guldfisk förekommer i 

mycket begränsad omfattning i vilt tillstånd i Sverige. 

 

Tabell 2.  Arternas förekomst inom de olika lokalerna 

Arter SK_01 
Stora 

Bernstorp 

SK_02 

Svenstorp 
SK_03 

Lindegård 
SK_04 

Börringe 
SK_05 

Fru 
Alstad 

 

   Fisk 
     

 

Ruda* 
  

X 
 

X  

Groplöja X X X 
  

 

Mört 
   

X 
 

 

Sarv X X X 
  

 

Sutare X X 
 

X 
 

 

Gädda X X X X 
 

 

Småspigg 
 

X 
   

 

Abborre 
  

X 
  

 

Antal fiskarter 4 5 5 3 1        
 

   Groddjur 
     

 

Vanlig padda X 
 

X X 
 

 

Ätlig groda** X X 
  

X  

Vanlig groda X 
    

 

Mindre 
vattensalamander 

X X 
 

X X  

Större 
vattensalamander 

    
X  

Antal groddjurarter 4 2 1 2 3  

 
* För ruda matchar de funna eDNA-sekvenserna även guldfisk. **För ätlig groda matchar 
de funna sekvenserna även sjögroda och gölgroda. 
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Figur 1. Procentuell fördelning av antalet läsningar för fiskarter inom de olika lokalerna. 

 
Figur 2. Procentuell fördelning av antalet läsningar för groddjur inom de olika lokalerna. 
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3.2 eDNA kvalitet samt kvalitetskontroll 

Kvalitetskontrollerna samt mängden filtrerat vatten anges i Bilaga 4 och följer direktiven i 

Bilaga 3. 

TACK 

Tack till Pähr Hellström och Hanna Phillips för hjälp vid fältarbetet. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Enarts- och flerartsanalyser vid eDNA undersökningar 

Varje levande art utsöndrar genetisk arvsmassa eller DNA i sin omgivning genom respiration, rörelser, 

filtrering, avföring, döda hudceller osv. Detta DNA som lämnas kvar i miljön utan att individen i sig 

provtas kallas miljöDNA eller eDNA (från engelskans environmental DNA) och kan samlas in och renas 

fram. Vissa delar av en arts DNA är helt unikt för just den arten, medan andra delar av DNA ser likadant 

ut hos alla organismer i en grupp. Med hjälp av jättelika databaser över DNA-sekvenser, som är öppet 

tillgängliga för alla (ex https://www.ncbi.nlm.nih.gov/), kan man välja ut en liten bit DNA i ett område 

av ntresse inom genomer som kan kopiera industriellt. Man tillverkar dessa små bitar som även kallas 

oligo, primer eller markör, för att de enbart skall analysera den del av genomet man är intresserad av, 

detta gör att analyserna tar kort tid och är lätta att hantera i jämförelse med hela genomstudier. Markören 

för en art kan ibland matcha en hel artgrupp ss fiskar vilket forskare kan dra nytta av eftersom den då 

kopierar DNA för ett specifikt område för en hel artgrupp.  Resultatet, dvs en liten bit av DNA som 

markören kopierar kallas barcode (streckkod), och kan liknas vid den streckkod som används för att 

betala för just den enskilda varan i affärer. Dessa markörer en droppe eDNA, ett enzym och salter blandas 

i ett provrör. Provröret placeras i en maskin som gör DNA kopior för just den artgruppen. Detta kallas 

för PCR (Polymerase Chain Reaction) och bygger på hur levande celler kopierar sin arvsmassa. Med 

hjälp av en sekvenseringsmaskin kan man sedan läsa sekvenserna för DNA-kopiorna. Denna information 

jämförs sedan mot databaser över arter och deras DNA-sekvenser för att bestämma vilken eller vilka 

arter DNA-sekvenserna tillhörde.   

Enartsstudier qPCR eller ddPCR levereras ej i detta projekt 

Inventering av förekomst av en enstaka art med eDNA görs med så kallad qPCR. Frågeställningen för 

dessa studier är: Finns art X här?  Varje art analyseras med en markör som är specifik för precis den 

arten. Provsvaren anger närvaro/frånvaro av just den arten och en relativ eDNA-abundans mellan olika 

provtagningslokaler. Minst 12 qPCR replikat skall analyseras för att ge tillförlitliga resultat. 

Om flera arter undersöks med enartsanalyser kan data över relativa abundanser mellan art A och art B 

inte jämföras med varandra eftersom markörerna för varje art skiljer sig markant från varandra. Som 

exempel kan nämnas att 1000 DNA kopior av gädda inte motsvarar 1000 kopior av abborre och 

analyserna kan inte tillförlitligt svara på vilken av arterna som är mest förekommande. 

Flerartsstudier -Metastreckkodning genom NGS (Next Generation Sequencing) 

Frågeställningen för flerartsstudier är; Vilka arter finns här och vilka av dessa är vanliga eller 

sällsynta? Med andra ord behöver man inte på förhand veta vad man letar efter. 

Metastreckkodning eller metabarcoding innebär att man designar en primer som är gemensam för alla 

arter inom en grupp – indelade exempelvis med fokus på fisk, fokus på groddjur eller fokus på musslor. 

Eftersom man analyserar flera olika arter på en gång kallas metoden metastreckkodning. Anledningen 

till att man inte kan analysera alla djurgrupper samtidigt med en primer är det inte finns lämpliga 

målregioner i genomen som både är gemensamma för alla arter men samtidigt varierar så pass mycket att 

enskilda arter kan identifieras. 

Invasiva eller skygga arter kan identifieras och antalet arter som kommer upp i en analys är obegränsat. 

Om man inventerar 3 eller fler arter är denna metod att föredra, och blir snabbt mer kostnadseffektiv än 

enartsanalyser. Flerartsanalyser visar även vilka arter man har fått och vilket dominansförhållande dessa 

har till varandra i ett vattendrag. Med andra ord kan den relativa biomassan uppskattas. Notera dock att 

under parningstiden förkommer DNA av de arter som förökar sig i större mängder då könsceller släpps 

ut i vattnet, vilket kan störa bestämningen av relativ biomassa. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Bilaga 2. Kvalitetssäkring av eDNA 

Därför är kontrollprover nödvändiga vid eDNA-provtagning 
En undersökning med hjälp av eDNA som saknar positiva och negativa kontroller kan inte ge 

tillförlitliga resultat. Detta gäller egentligen för alla DNA-undersökningar och innefattar alla 

utövare. Om en utförare avviker från denna praxis är resultaten inte tillförlitliga och 

därmed oanvändbara. 

Utöver generella huvudprinciper för DNA-undersökningar (Griffiths m.fl. 2016) finns speciella 

regelverk för kriminaltekniska (Hedmanm.m.fl. 2017) och medicinska (SFMG, 2011) 

undersökningar. Strikta riktlinjer för ett standardiserat utövande av eDNA-undersökningar tas 

just nu fram inom EU med utgångspunkt från Goldberg m.fl. (2016). Dessa regler kommer att 

kräva negativa och positiva kontroller som ett grundläggande krav.  

Negativ kontroll; Ett prov med vatten som inte innehåller DNA filtreras vid inventerade 

lokaler med samma provtagningsmetodik.  Detta prov kallas för negativ kontroll. Vidare 

analyseras DNA-fria prover i olika steg av undersökningen så att man kan försäkra sig om att 

kontaminering inte förekommer i fält eller laboratorium och orsakar falska positiva provsvar. 

Om DNA-signaler hittas i en negativ kontroll innebär det att undersökningen måste göras om. 

Konsekvenserna av en kontaminerad negativ kontroll kan i praktiken innebära att: 

a) en frisk person får en cancerdiagnos  b) fel person binds till ett brott  

c) faderskapstest anger fel far till ett barn d) arter som inte finns i ett område 

 detekteras  (falsk positiv) 

Positiv kontroll; En positiv kontroll innebär att ett prov som innehåller ett känt DNA testas för 

att verifiera att den använda metodiken fungerar som den skall. Om DNA-signaler inte hittas i 

en positiv kontroll innebär det att metodiken måste justeras och analysen eller undersökningen 

måste göras om. 

Konsekvenserna av en positiv kontroll utan DNA-signal kan i praktiken innebära att: 

a) en cancersjuk person blir inte diagnostiserad och dör b) en skyldig person kan inte bindas 

till brottet 

c) ett faderskapstest kan inte knyta rätt far till barnet d) arter som finns i ett område 

detekteras inte (falsk negativ) 
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Bilaga 3: Kvalitetskontroller som redovisas vid flerartsanalyser 

1. Mängden insamlat/filtrerat vatten dokumenteras för att kunna avgöra hur mycket prov 

som samlats in totalt. Alla eDNA-mätningar ställs i relation till hur mycket vatten som 

samlats in. 

2. Total eDNA koncentration för samtliga prov (inkl. negativa) anges. Koncentrationen 

varierar avsevärt naturligt men ger ändå en första indikation om hur eDNA 

extraktionen lyckats. 

3. Inhibitionskontroll dokumenteras och redovisas. Inhibition betyder risk för att arter 

som finns i proverna inte detekteras därför att DNA inhiberas av humus etc. Detta går 

att åtgärda så länge inhibitionstest utförs. Resultatet av antiinhibering före och efter 

utförandet redovisas så att resultatens tillförlitlighet kan bedömas. 

4. Band på gel efter målinriktad PCR dokumenteras (närvaro/frånvaro) inklusive negativa 

kontroller. Detta visar att PCR har fungerat och kontroll av vilka prover som har spår 

av målarter, eller riskerar vara kontaminerade, kan utföras. 

5. Negativa kontroller indelade i a) fält-negativa (filter-negativa) b) extraktions-negativa 

samt c) PCR-negativa utförs och utfallet redovisas. Detta möjliggör en kontroll av vilka 

prover som riskerar vara kontaminerade och vid vilket steg detta i så fall skett. 

6. Prov från ett artificiellt sammansatt samhälle (”mock community”) används som 

positiv kontroll vid PCR och sekvensering. Falska positiva prover redovisas. De 

positiva proverna försäkrar att PCR och bioinformatiken fungerar som avsett.   

7. Det totala antalet sekvenseringsläsningar, samt andel (%) av målarterna i läsningarna 

redovisas. Detta ger en bild av hur väl sekvenseringen av målarterna lyckats. 

8. Andel sekvenser (%) av människa, ko, och gris (vildsvin) och bakterier som 

förekommer som bakgrundssekvenser redovisas. Detta möjliggör en kontroll av att 

tillräckligt många läsningar täcker målarterna. 

9. Många PCR replikat per art/artgrupp och eDNA prov utförs. Maximalt 4 av dessa 

sammanslås i sekvenseringen. Färre replikat minskar analyssäkerheten avsevärt.  

10. Antal prover för en specifik MiSeq-körning (sekvensering) överstiger inte 100 stycken 

exklusive sekvenseringskontroller. Detta säkerställer att antalet läsningar per prov 

inte ska bli alltför lågt för att kunna detektera ovanligare arter. 
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Bilaga 4. Kvalitetskontroller 

Proverna innehöll stora mängder humus och var kraftigt inhiberade vilket betyder att ett extra 

antiinhiberingssteg infördes. DNA var rent och visade hög kvalitet. Alla negativa kontroller var 

negativa. De positiva kontrollerna var positiva. För flerartsanalyserna gäller följande; De 

positiva proverna var positiva. Mängden mänsklig kontamination i proverna var normal för 

bebyggda områden och utgjorde 31 % för alla markörer sammanslaget. Värdena brukar ligga 

upp till 20-30%. Då minst ca 70 % av läsningarna från de provtagna lokalerna anger målarterna 

är datat tillförlitligt. Den negativa fältkontrollen innehöll små mängder mänskligt DNA, ko och 

gris vilka alla är normala labbkontaminanter (vanliga reagenser innehåller ofta ko, gris och/eller 

får då de kan användas vid produktion). Att andelen läsningar för människa är väldigt högt i 

fältnegativa är normalt och beror på att väldigt lite/inget annat eDNA förekommer i proverna. 

Att markören för groddjur har en hög andel läsningar för människa är också normalt då proverna 

tagits i bebyggda områden. Totalt andel kvalitetssäkrade sekvenser som användes vid 

bioinformatiken var 1 331 120 stycken. 

Tabell 3. Kvalitetskontroll av eDNA och kontroller. eDNA koncentrationen uppmättes med 

Qubit Fluorometric Quantification (Fisher Scientific). Inhiberingskontroll utfördes med qPCR. 

Band på gel av målarter efter PCR visar att provanalyserna har fungerat. PCR negativ 

innefattar 12 replikat.  

 1 2 3 4 5 Fält neg Lab neg 
PCR 
neg 

Volym filterat vatten (mL) 2160 1920 1200 1320 1440 1200 500 - 

eDNA koncentration (ng/uL) 12 >20 >20 >20 >20 0.3 0 0 

Inhibering Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Antiihnihibition  Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Band på gel av målarter Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Antal PCR replikat per markör 12 12 12 12 12 12 12 12 

Andel läsningar icke-målarter (%)         

Höna (Gallus gallus) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ko (Bos taurus) 0.0 0.0 0.0 25.1 0.7 0.0 0.0 0.0 

Får (Ovis aries) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gris/vildsvin (Sus scrofa) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 

Hund/varg (Canis lupus) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Människa (Homo sapiens) 32.3 7.8 30.5 7.8 20.2 97.1 0.0 0.0 
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Bilaga  5. Antal läsningar per art 
 

SK_01 SK_02 SK_03*** SK_04 SK_05 

   Fisk 
     

Ruda/Guldfisk     677   2288 

Groplöja 20691 56583 69980     

Mört       1436   

Sarv (185)** (78)** 2929     

Sutare 37416 1873   61643   

Gädda 26109 6663 4279 28701   

Småspigg   699       

Abborre     6491     

Totalt antal läsningar fiskar 84216 65818 84356 91780 2288       

   Groddjur 
     

Vanlig padda 2501  5663 164  
Ätlig groda / Sjögroda / Gölgroda 652 35408   419 

Vanlig groda 4262     
Mindre vattensalamander 86 668  1107 459 

Större vattensalamander     38023 

Totalt antal läsningar groddjur 7501 36076 6285 1271 38901 

* För ruda matchar de funna eDNA-sekvenserna även guldfisk och för ätlig groda matchar de funna 

sekvenserna även sjögroda och gölgroda. ** Sarv vid SK_01 och SK_02 detekterades med en sekundär markör. 

*** För SK_03 fiskmarkör analyserades prover i triplikat som en kvalitetskontroll och medlet av antal läsningar 

redovisas (de tre replikaten var väldigt lika och %-fördelningen av arterna i samhället låg inom ett 95% 

konfidensintervall). 
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