
Livet for kort
for att va ra

dammfritt!
Vatten har alltid haft en drag-
ningskraft pA oss mdnniskor.
Under alla tidsepoker har vat-
ten spelat stor roll i trtidgAr-
den, men har i dag blivit extra
populiirt. Den stora skillnaden
mot f6rr Eir att nu har praktiskt
taget alla mOjlighet att omge
sig med detta rogivande ele-
ment utan att det behdver
kosta siirskilt mycket. En liten
tunna med en dvdrgn5ckros
pA en balkong kan rdcka fdr
att skapa en plats f6r kon-
templation.

Fokus i denna artikel ir pi vatten i den

1i1la tridgirden och den naturlika dam-

men. Mitt mil nir jag skapar vattenmil-
joer ir att de ska fungera utan avancerade

reningsanldggningar. Mina dammar ir
byggda for att hysa grodor, salamandrar
och dven fisk. Har ska ocksi finnas slin-
dor och andra vattenlevande insekter
samt mojlighet for omrAdets igelkottar
och smiflglar att slecka torsten.

NAoBA AV DAAMDYGGETs
GRU N D5TENAR
PLACERING
Man bor vilja en plats som inte 1r alltfor
solexponerad, eftersom algerna di kan ta
overhanden. Nigra timmar sol per dag

ir dock nodvindigt om man vill njuta av

ndckrosens vackra blommor.

STORLEK
Gor gropen nigot storre in vad man forst
planerat. Det lr lltt att forbise att vix-
terna i vattnet och runt dammen ofta biir
storre in vad man tinkt sig varvid den

fria vattenytan kraftigt reduceras.

MATERIAL
Vill man forma dammen sjilv ir gummi-
duk det givna alternativet. Plastduk ir ett
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billigare alterna-
tiq men detta ma-

terial dr inte lika
tiligt och elas-

tiskt. Om olyckan
ir framme och

ett hi1 uppstAr

piL en gummiduk
kan den lagas pi
samma sitt som

en cykelslang.

Kop dven en

nigot storre duk
5n vad som teore-
tiskt gir it. Det ir
viktigt att duken

nir en bit upp pa

land si att nivin pi vattenytan verkligen
hamnar ddr man har thnkt sig.

DJUP
Grdv ett djupare parti, ca r m, ddr nick-
rosor eller andra vattenvdrter som dr an-

passade for dlupt vatten kan placeras. Di
behover man inte ta in och forvara dessa

vixter frostfritt under vintern. Vill man
ocksi slippa ta in sina guldf,skar eiler
koikarpar ir ett djup pi minst 1,5 m att
rekommendera.

Glom inte bort att beakta sikerhetsas-

pekterna. En damm fir inte vara djupare

dn zo cm i milioer dar barn vistas, glller
dven i tridgirden, sivida man inte har ett
staket runt dammen eller comten.

Se dven till att dammen har ett grun-
dare parti der dlur som har trillat i enkelt
kan ta sig upp pi land.

KANTER OCH BOTTEN

Svirast med att bygga en naturlik damm
ir attfi till overgingen mellan vatten
och land utan att gummiduken syns.

Aven om man har tlnkt sig att tdcka

gummiduken med grus eller smisten ir
det latt att dessa material rullar ner till
dammens djupaste del varvid gummi-

Liten damm pA ca 1 m3 dar kanterna
utgdrs av skiffer frAn Grythyttan.

Ta till i overkant nar ni koper dammduk
sa att vattenytan verkligen hamnar pA
avsedd nivA.

duken llngs kanterna blottliggs. Griv
darfor ut en hylla strax under den tinkta
vattenytan. Hyllan vinklas en aning in
mot dammkanten si att kantmaterialet
hindras att rulla ner till dammens botten.
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Innan gummiduken laggs pi plats bor

gropen fodras med markduk eller lik-

nande for att hindra att vassa srenar gor

hil pi duken. Gamia heltickningsmattor

eller liknande duger ocksi bra'

VATTENSORK
Vatten i trldgiLrden drar till sig minga

objudna gister, t ex vattensork' Denna

gnagare har for vana att grdva gingar

som mynnar strax under vattenytan tor

att pi si s:itt skydda sig mot uPptackt'

Vattensorken skilier inte pi naturliga el-

ler konstgjorda vattensamlingar' Nir sor-

ken sl sminingom stoter pi gummidu-

ken dr det en enkel match for den att med

sina vassa framtinder gora hll pA duken

varvid vattennivin sinks' Detta har jag

upplevt ett flertal ginger och minga tim-

mar har lagts ner pA att soka efter hilet

i duken. Detta sokande forenklas inte av

att iag har lagt ner m,vcket arbete pi' att

dolla gummiduken med sten eller an-

nat material. Mitt rid er dirfor att fodra

dammens kanter med hvcklingndt ner till
ert diup pi ca 3o cm. Djupare in sa grd'r er

normalt inte vattensorken sina gingar'

Kycklingnitet laggs pi plats fore gummi-

VattensorkkanlattskadadammdUkenmedsinavassaframtander.Genomattfodra
gropen med kycklingnat ner till ca 30 cm diup kan detta problem enkelt undvikas'

GROPEN5 FODRIN6

GUMMNDUK

Grav ut en hylla strax under den tankta vattenytan och som lutar in mot dammkan-

ten. Da gAr det lattare att dolja dammduken med sten eller torvblock'

DAMMENS KANTER
JORD

duken och bor tickas med markduk eller

liknande for att eliminera risken for att

vassa tridar i ndtet sticker hil pi duken'

VATTENPAFYLLNING
Nlr alla forberedelser ;ir klara och duken

ir pi plats, men utan att overskottet har

klippts bort, 1r det dags att fylla pi vat-

ten till den nivi man tankt sig' Det ir
forst nir vattnet med sin tvngd har for-

mat gummiduken efter dammens viggar

och botten som man vet hur mycket man

behover klippa bort' Innan detta sker

bor dven materialet som ska dolia over-

gingen mellan vatten och land ldggas pi
plrtr. ;rg brukar anvinda sten, grus eller

ior.,block for att dolia gummiduken och

for att Sstadkomma en kantzon som ser

naturlig ut' Forst nir detta arbete ir klart

dr det dags att klippa bort overskottet av

gummiduken.

VAfiENNIVAN
Det 1r knappast nigon risk att det blir

for mycket vatten i dammen pi grund av

regn. For sikerhets skull kan man forma

,fen ovre kanten pi gummiduken till ett

bricldavlopp p'i lemplig plats llngs kan-

terna. Under en solig sommardag kan

vattennivin siunka ca 5 mm pi grund av

avdunstning. Om vattenytan dessutom

har kontakt med torvblock eller annat

material som kan verka som veke kan be-

tldligt mera vatten forsvinna per dag'

DAMMENS BOTTEN

Oftast har man ingen jord pi dammens

botten utan nickrosor och andra botten-

levande vixter planteras i sdrskilda krukor

fvllda med lerhaitig iord. Problemet med

att odla i kruka 1r att vlxternas utveckling

himmas. Det dr ocks'i svirt att fi till en

ymnig gronska bestAende av kransslinga

\M1 ri a phlll tr n uc rr ic illa t u m\. vattenPest

(Elodea canadensis) ellet liknande som har

formirga att konkurrera med alger'

Under mAnga ir forsokre iag forgives

att med alla medel fl bort "algsoppan"

som fargade vattnet gront i en ar mina

dammar. Nir jag en host forsokte fiLnga

upp mina guidfiskar infor vinterforva-

ringen i garaget kunde iag konstatera att

vattensorkarna hade fyllt botten med ett

tiockt lager jord frin den indlliggande

rabatten. N'ir iag till slut hade lyckats fi
fatt pi c1e flesta fiskarna nere i "geggan"
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par man idealiska vaxtbe

na skottspetsar, vilka fl'vter pi vatten-

.,^" rrOat hosren for att senare 5illnkil
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DANMEN PA DEN LILLA

TONTEN
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kan dammen del-
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ett trirdack' Pa sa
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BY66TIMMER

I
om dammen hyser rikligt

;;;;* kan en kombinerad
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vara en enkel atgard tor
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stora koikarparna, garna ror om i botten-

materialet. Tack vare mycket vattenpest,

en av de fi vlxter som karparna inte drer

och som vixer bra utan att planteras pi
botten, har jag kristallklart vatten. Allt
iag behover goraar att skorda vattenpest
med jdmna mellanrum.

Energin for att driva mitt system ir
ganska blygsam, ca 2aa watt.I pengar

rlknat innebir det ca 5 kr/dag under

sommaren, en vll vlrd kostnad.

VATTENVAXTTB
VAXTENS BYGGNAD
Atr vixa i vatten med rotterna i bot-

tenslammet ir ingen ldtt uppgift. Det
ir bristen pi syre som utgor problemet.
For att leva i denna miljo miste vixterna
kunna transportera syre frin luften ner
genom blad och stjilkar och vidare till
rotterna. Nickrosor, vass och kaveldun

1r exempel pi vixter som har utvecklat
dessa luftkanaler.

Xtt annat problem med att vixa pi lite
djupare vatten dr bristen pi 11us. Mi.nga

vlxter har darfor tunna blad for att de

ska vara si billiga som mojligt att tillver-
ka, t ex ndckrosens undervattensblad.

Aven vattnets rorelser kan utgora ett
mekaniskt problem for vixterna. Bladen

har darfor ofta ett dillikt utseende for att
minska motstand av vattnets rorelser, t ex

kransslinga, vattenmoja (Ranunculus

a r|u a ti li s) och histsvans (Hip puri s a u lgaris).

LAMPLIGA DAMMVAXTER
Vid valet av iampliga vixter kan man ta
hjelp av naturen. Minga av de arter som

vixer i diken eller lings sjo- och istrln-
der passar utmirkt i trddgirdsdammen
(se vlxtlistan nedan). Yrtmossa, Spkag-

ilwm sp. j kan med fordel anvendas for att
skapa en brygga mellan vatten och land.
Aven andra mossor kan ge vackra och

spdnnande inslag i de fuktigare partierna.

Utover vixterna i tabellen finns ett stort
urval av passande arter i vdxtbutikerna.

Vextlista med inspiration fran naturen parti. Dir gick den lugnt upp pi land och

forsvann. Upplevelsen var uppenbarligen
inte traumatisk eftersom den iterkom
kvillen dirpi for att eteruppta grodiak-

ten. Pi sommarkvlllarna giiler det ocksi
att ducka nir fladdermossen kommer for
att dricka. Man kan lugnt konstatera att
den som grdver en grop for andra fir litt
vlnner diri!

VANLIGA PRODLEM
Alcrn kan ibland forderva dammens

estetiska virden. Det handlar om bide
svdvalger och tridalger. Algerna gynnas

av mycket lius, varfor dammens placering

noga bor overvigas. Halvskugga dr helt
klart bist. Alger dr ocksi beroende ay att
niringshalten i vattnet dr god, ndring
som kommer frin nedbrytningen av dott
organiskt material samt, ndr man har
fisk, fi skarnas avforing.

Det enklaste sattet att bekdmpa alger

ir att infora vattenvdxter som tar mer-
parten av sin niring frin den friavatten-
volymen. Till denna grupp hor framfir
allt vattenpest, kransslinga och hornsirv
(Ceratopkyllum demersutn). Dessa vixter
forekommer i stora mingder i naturen
och kan derfor plockas hem till dammen
utan att man behover fi diligt samvete.

Hornsirv saknar rotter och bildar stora

bestind ndra ytan. Vattenpest sitter nor-

malt med rotterna i botten, men kan iven
odlas fritt svdvande i vattnet. Krans-

slingans fornimliga kvaliteter har redan

beskrivits. Forutom att ta upp ndring dr

dessa vdxter bra pi att syresdtta vattnet.

Om dammen ir ndringsrik vixer dessa

vixter fort och di giller det att skorda

med jdmna mellanrum. De skordade

vixtdelarna blir utmirkt kompost som

snabbt bryts ner.

OBJUDNA GASTER

Som redan nimnts drar vatten till sig

miLnga obludna gister. Problemet med

vattensork har redan behandlats. Tillag-
gas kan att sorken ocksi gor skada pi vat-

tenvixterna. Nickrosor (Nymphaea sp.,

Nwphar lwtea), kaveldun (Typha sp.), vat-
tenklover (Merytanthes trifoliata), svakin g

Blomvass
Dyblad
Gul nackros

Giiddnate
Hornsiirv

Hastsvans
Kabbleka
Kransslinga

KrAkkl6ver
Kerrbraken
Missne

Pilblad

Sjogull

Slokstarr
Svalting
Vattenaloe

Gul svArdslilja lris pseudacorus

Butomus umbellatus
Hydrocharis morsus ranae
Nuphar lutea

Potamogeton natans
Ceratophyl lum demersu m

Hippuris vulgaris
Caltha palustris
My ri op hy I I u m verti c i I I atu m

Potentitta palustris
Thelypteris palustris

Calla palustris

Sagittaria sagittifolia
Nymphoides peltata

Carex pseudocyperus

Al is ma p lantago - aq u atica
Stratlotes a/oides

Smalkaveldun Typha angustifolia

Vattenbladdra Utricularia vulgaris

Vattenmoja
Vattenpest

Vitmossa

Ranunculus aquatilis
Elodea canadensis

Sphagnum sp.

DJU RLIV
FISKAR

Guldfisk och koikarp kan overvintras i
dammen. Under vintern bildas emellertid

sumpgas, metan, ndr doda vlxtdelar for-
multnar. Denna gas dr mycket giftig for
fiskar och darfor miste man se till att en

del av vattenytan hills isfri si att sump-

gasen kan ventileras bort. ]ag har valt att
ticka min damm i Tiby med nigra skivor

kanalplast (tiocklek 16 mm). Dammens

djup pi r,5 m i kombination med dessa

skivor gor att vattnet inte fryser forrin
temperaturen gir under -zo 'C. En liten
pump som fir ytvattnet att cirkulera i
kombination med en doppvdrmare for-

hindrar effektivt isbildning under sidana
perioder.

GLADJEAMNEN
Dammen i Tdby blev till efter ca zo Lrs

boende. Under denna period hade vi ald-

rig sett vare sig grodor eller paddor. Nlr
dammen var klar tog det bara nigra tim-
mar innan den forsta vattenskalbaggen

hade landat. Likasi dok trollsldndor och

skrdddare upp efter nigra dagar. Aven

grodor och paddor var pi plats innan en

vecka gitt. Figlarna ilskar dammen for
attbada och slacka torsten under torra
perioder. Likasi fir vi regelbundet besok

av igelkotten som kommer for att dricka

och jaga grodor pi kvdllarna. Att igelkot-
tar ir bra pi' att simma har jag ocksi kun-
nat observera. Vid ett tillfalle nir igel-
kotten flck upp ett doftspir pi en groda

kom den for nara dammkanten och foll
i vattnet. "Kotten" tog det med ro och

simmade lings de branta kanterna tills
den kom fram till dammens grundare
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Kransslinga, hiiLr tillsammans med vit
nackros, krakkl6ver och starr, skapar
vackra undervattensskogar som bAde
syresatter vattnet och forsvArar algernas
tillviixt.

(Alisma plantago-aquati.ca) och kabbleka

(Caltha p alustils) 1r s:irskilt omtyckta.
Aven perenner och vedartade vixter runt
dammen ler.er farligt nir vattensorken
har hittat ti1l trldgirden. Jag har dirfor

tvingats skydda dessa vdxters underjor-
diska delar med kycklingndt (ner till ca

3o cm) for att hindra att jordstammar och

rotter dts upp.

Aven n Aolun lockas av vatten och

uppskattar dammens vdxtlighet. Om man
inte har skyddat botten med t ex kokos-

matta finns risk for att ridjurens klovar
kan skada gummiduken. Pi landet blev

rerrorn frin r&djuren med tiden outherd-
lig varfor ett viltstdngsel, r,8 m hogt,
inforskaffades. Sedan den dagen har jag

kunnat sova lugnt pi nitterna.
Aven ra:rrnx lockas till dammen for

att dricka och flska. I hostas fick jag vid
tvi tillfdllen besok av en granne som kom
for att ldmna dllbaka en guldfisk som

hans katt hade burit hem utan att skada

den alltfor mycket. Det giller derfor att
bygga dammens kanter si att katternas
flskafdnge forsviras.

Minga Ir ridda for att dammen kan
skapa idealiska forutsdttningar for nrvc-
coR. Nagot sidant har aldrig intriffat
hos mig. En damm som skots med natu-
ren som forebild kommer snabbt att hysa

larver av bide slendor och dykarskalbag-

gar och dessa har god aptit pi myggans

larver. Om man dessutom har fisk i dam-
men 1r dessa utmirkta myggbekdmpare.

; L i ll-{ LiAr \i iril{

LOV
Pi hosten kan bladen frin nirbeligna
trid vil1a problem nir de faller ner i vatt-
net. Ner bladen bryts ner under vintern
forbrukas vattnets slrre varvid overvint-
rande insektslarver, grodor och fisk kan
drabbas av syrebrist. Det f,nns slrskilda
ndt som under hosren kan spdnnas over

dammen och som effektivt forhindrar att
loven sjunker ner till botten.

Problemen till trots har jag aldrig ingrat
att jag byggde mina dammar. Problem ir
iu till for att overvinnas. Jag hoppas dir-
for att min artikel har inspirerat minga
av Hemtridgirdens lisare att folja mitt
exempel.

Text och bild: Tom Ericsson, lerare och
forskare, SLU
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Udag fdr
UippninE
av steltrAd

##+#ffi&,Eegs m-ffi*
Japansk blomsax med skdr av
hardat kolstel. Avsedd for
blommor, frukt och gronsaker.
Har ett tandat oversker {rir ett
siikrare klipp. Klipper iiven
staltrad. Lengd 190 mm.

ffffiffiHE?€ffiffiffiE-*ffiffi
Japansk blomsax med skiir av
hardat kolstal. Avsedd fdr
blommor, frukt och gronsaker.
Liingd 190 mm.
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