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Välkomna till 2020 års koisäsong! 
Nu när ljuset börjar återvända känns 
det helt plötsligt inte så långt kvar tills 
man kan sitta vid dammkanten och 
filosofera igen. Man börjar sakna de 
stunderna så det är i rättan tid solen 
visar upp sig från sin bättre sida. För 
att stilla nyfikenheten var jag tvungen 
att öppna lite på dammtäckningen i 
helgen för att se hur det går för kom-
pisarna som har fått tillbringa vintern 
ute. Efter en liten stund kom några 
nyfikna ansikten upp och undrade om 
det inte var dags att släppa in våren. 
Det är fler som har saknat solen min-
sann. Tyvärr får de nog försöka hålla 
sig en tid till innan vi kan lita på  

vädret. Under tiden får vi andra försö-
ka fördriva tiden med förberedelserna 
inför säsongen. Snart har vi trädgårds-
mässa med fina fiskar i montern. 
Även lite nytt utseende på montern så 
passa på att komma förbi och hälsa 
på. Vi har också årsmöte och koidag 
inplanerat. Boka in datumen så ni inte 
missar detta. Info finns  i tidningen 
och på hemsidan. Innan man vet  
ordet av så är vi framme vid utesä-
songen. 
 
Hälsa era fiskar det från mig! 
 
Patrik                    
www.koiclubsweden.se 

 

Ordföranden har ordet 

Vi har sedan en tid en medlemsshop hos Spreadshirt 
där det går att beställa allsköns produkter med klub-
bens logo. Det finns kläder, kuddfodral, muggar med 
mera att välja på. Det går dessutom att göra sin egen 
design genom att välja motiv, till exempel på koi, som 
andra designat och skapa sig en alldeles unik produkt. 
För att kunna använda klubbens logo måste du gå in 
via en länk på vår medlemssida där inloggning krävs. 
Har du inte ännu skaffat inloggningen är detta verkli-
gen en bra anledning att göra det! 
Tänk på att använda samma mailadress som den du 
angav när du skaffade medlemskapet i klubben för det 
är den vi jämför med när vi godkänner  de som söker 
inloggning. 

Vi hoppas du hittar något du gillar, varje produkt ger 
förutom glädje till användaren också ett litet bidrag till 
klubben vilket är något vi uppskattar så vi kan fortsät-
ta vårt arbete att förmedla allt det bra med koi och 
dammar till de som ännu inte upptäckt storheten. 

© Koi Club Sweden och respektive författare/fotograf. 
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Sommarens näst sista dammbesök 
var hemma hos Cathrine Håkon-
sen och Tomas Brink som bor 
utanför Knivsta. Dagen bjöd på 
fantastiskt soligt väder så man för-
söker att inte tänka på att somma-
ren snart är till ända och att vi alla 
måste arrangera en vinterförvaring 
till våra fiskar. 
Vi var cirka 30 stycken nyfikna  
koifantaster som alla längtade efter 
att åter få besöka denna underbara 
damm och den lika fantastiska 
trädgården (förra besöket, inklusi-
ve hela dammbygget, redovisades  
i nr 2/2017). 
Jag tror många med mig bara drar 
efter andan när man ser vad 
Cathrine och Tomas skapat. Deras 
trädgårdsintresse går inte att ta fel 
på. 

Egentligen så skulle ni som läser 
bara kunna få ta del av bilderna 
från dammen, trädgården och ett 
underbart stort växthus. Men na-
turligtvis så intervjuade jag Cathri-
ne och Tomas för att få veta mer 

om deras trädgård, damm och er-
farenheter de fått under resans 
gång fram till denna vackra damm. 
Dammen är stor och djupet varie-
rar mellan 0,5 till 1,6 meter i djup-
hålan.  

Det var svårt att veta åt vilket håll man skulle välja att titta när man klev in bakom huset 
men växthuset var svårt att slita ögonen ifrån. 

Växthusets interiör införlivade förväntningarna med alla fina detaljer, och musiken som spelades gjorde det verkligen till en lugn oas. 

Text & foto: 
Christina Lindström 

DAMMBESÖK 
Knivsta 

19-08-24 
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Runt dammen växer många olika 
sorters dammväxter och i dammen 
växer svärdsliljor och näckrosor.  
Dammintresset berättar de började 
på allvar våren 2013 efter det att de 
blivit medlemmar i Koi Club Swe-
den på trädgårdsmässan Nordiska 
Trädgårdar. Året innan hade de 
provgrävt intill berget där de ville 
ha sin damm och konstaterat att 
det skulle fungera. 
 
”Jag tror många med mig bara 
drar efter andan när man ser 

vad Cathrine och Tomas 
skapat.” 

 
De hade i det läget inga kunskaper 
om hur man anlägger en damm så 
arbetet tog fart efter det att de varit 
med på ett antal dammbesök hem-
ma hos andra medlemmar i Koi 
Club Sweden under sommaren 
2013. 
 

 Ovan: Cathrine (t v) och Tomas 
 

Nedan: Cathrine har själv svetsat de fina 
blomlådorna av corténplåt, ett vackert 
material. 

Några av alla koi solar sig i den grundare 
delen av dammen 

.Vattenfallet var verkligen som ett konst-
verk inbäddat i grönska. 
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De första fiskarna köptes våren 
2015, det var två störar som köptes 
av Kristofer Petersson på Sävne 
Koi & Trädgård utanför Heby.  
Att det blev stör berodde på att det 
var tidig vår och fortfarande kallt. 
Under kommande sommar (2015) 
köpte de 24 koi och 10 små blåid. 
Idag finns det 28 koi,  en stör och 
en blåid i dammen. Samtliga fiskar 
är Japanodlade och inköpta hos 
Sävne Koi & Trädgård. 
Jag frågade Cathrine och Tomas 
hur de gjorde med vinterförvaring 
av fiskarna i denna stora damm. 
De berättar att de har fiskarna ute 
hela vintern. Första vintern så 
täcktes dammen med två lager 
bubbelplast men de senaste vint-
rarna så har de inte täckt dammen 
alls. De håller igång luftpump och 
har en värmekabel för hängrännor 
och stuprör i dammen. 
Har ni haft några problem med er 
damm? Ja vi har haft problem med 
en häger som tagit några fiskar 
men de senaste åren så har vi klarat 
oss berättar de. 
Den slutliga frågan till Cathrine 
och Tomas är en standardfråga 
som jag alltid brukar ställa; 
Vad skulle ni gjort annorlunda om 
ni byggde en ny damm? Svaret är 
precis som hos många andra 
dammägare, ett bottenavlopp. Där-
till så skulle de gärna ha byggt ett 
större grundområde i dammen. 

Så var det dags att åka vidare på 
nästa dammbesök. Många av oss 
dröjde kvar så länge vi kunde. Jag 
är säker på att det var fler än vi i 
vår bil som talade varmt om 
Cathrine och Tomas damm, träd-
gård och växthus. 
Vi tackar också för gott fika som vi 
bjudits på och hoppas att få kom-
ma tillbaka till dem. 

Dammspecifikation 
 

Byggår:  2013-2015 
Typ av damm: Gummiduk, Firestone 
Volym:  40 kbm 
Ytmått:  70 kvm 
Bottenavlopp: Nej 
Förfilter: Profidrum Eco 55/40  
Filter:  Oase Biotec 36 
  Screenmantic  
UV-filter: Oase Bitron 110C W 
  AEM 40 W Amalgam 
  UVC 
Pumpar till...   
...filter:   Oase Aqua Max  
  Eco Twin 30000 
...vattenfall:  Pondteam Superflow  
  Techno Pro 20000 
...skimmer:  Vortech 18000  
Övrigt:  Ozon generator 
  Skimmer 
  Växter 

En grönskande vy över dammen med iris, näckrosor och fina detaljer som den mossiga 
stenen. I bakgrunden ytterligare en plats att sitta på. 

En av alla platser som fanns för att njuta 
av trädgården var just utanför huset. 

Samling vid pumpen! Det är alltid ett stort 
intresse av att se vilken teknik som finns.  
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Lite på vinst och förlust styrde vi 
kosan mot Norrvikens Trädgårdar 
utanför Båstad i höstas. Och vi 
ångrar det inte! Det blev några ma-
giska timmar på förmiddagen i en 
dimmig och vacker park. Jag har 
besökt platsen för många år sedan 
som barn och kommer ihåg att jag 
blev fascinerad av det jag såg. Åren 
har gått och trädgården har haft 
både bra tider men också riktigt 
dåliga år när den inte togs om hand 
och förföll så det var med lite blan-
dade känslor jag klev innanför 
grindarna. Vad skulle jag förvänta 
mig? Skulle det fina jag mindes 
vara bevarat? 
Svaret blev glädjande nog att det är 
bevarat, återskapat och på väg mot 
nya, bra tider igen! 
Självklart finns det ett gäng koi i en 
av dammarna, så det är ytterligare 
en anledning att åka hit. Och bland 
mycket annat också en väldigt fin 
Japansk trädgård anlagd i en ravin 
med inspiration av trädgårdsideal 
från Japan och ”en fri omsättning 
av därifrån lånade idéer, anpassade  

till svenskt landskap”*. Något jag 
personligen tycker är ett bra motto 
när det gäller trädgårdar! 
Namnet Norrvikens Trädgårdar är 
väldigt passande då platsen har 
flera områden (de kallas Stilträd-
gårdarna) med olika teman så det 
blir många upplevelser på en plats. 
I början av 1900–talet kom Ru- 
dolf Abelin till Norrvikens Träd-
gårdar och blev då banbrytande för 
en rationell fruktodling i Sverige.  

Norrviken blev en av de ”största 
och yppersta”**  fruktodlingarna i 
Norden och han ”ivrade även för 
den naturförskönande sidan av 
trädgårdskonsten”** vilket man 
klart kan se här. Och Abelin blev 
hela 96 år vilket ju bara bekräftar 
att trädgårdsarbete (med dammar 
såklart) är en källa till ett långt liv. 
 

* Citat från informationsskylt på plats. 
** Citat från Wikipedia 

Platsen med koidammen heter passande ”Vattenträdgården”. 

Några ur koigänget som vågade sig fram.  Mossplantering i Japanska trädgården Barockträdgården just som dimman lättar. 

RESETIPS 

Norrvikens 

Båstad 

Trädgårdar 

Text & foto: 
Cecilia Hedman Bjerke 
 



 

 - 10 - 

 

 
Tryckfilter med skumgummisvampar 
Dammvattnet filtreras genom flera växelvis fina och 
grova skumgummisvampar. Dessa svampar renar 
både mekaniskt och biologiskt. Dessa filter har van-
ligtvis inbyggd UV-C enhet. Rengöring görs genom 
backspolning, ofta i kombination med att svamparna 
pressas samman eller skrapas av med ett handtag eller 
en vev. Dock så krävs det vanligtvis ändå att filtret tas 
isär och svamparna rengörs flera gånger per säsong 
vilket är en ganska slabbig och tråkig syssla.  Denna 
filtertyp passar bäst till mindre dammar med lite fisk 
och rekommenderas inte för koidammar. 
 

 

 
Beadfilter 
Detta är ett tryckfilter med en teknik där tusentals 
små plastkulor (”beads”) används som filtermaterial. 
De klarar större dammar med mycket fisk och är väl-
digt enkla att rengöra då filtret aldrig behöver tas isär. 
Filtret har en eller två rengöringspumpar som rör runt 
plastkulorna så att smutsen släpper. Därefter backspo-
las filtret och smutsvattnet används lämpligen till att 
vattna i trädgården. Viktigt är att rengöring och back-
spolning görs regelbundet hela säsong då plastkulorna 
annars kan riskera att klibba ihop. 
 
 

Pondteam Powerbead PB 20           Econobead EB 60 

Vilket filter passar dig? 

Denna grundläggande översikt av olika filter-
typer är inte fullständig då det finns ett otal 
varianter på marknaden. Men den är tänkt att 
ge en överblick med för- och nackdelar med 
de vanligaste filtertyperna. 
 
Att hålla en stabil och hög vattenkvalitet är en absolut 
förutsättning om man vill behålla sina koi friska i 
dammen. Dessutom vill de flesta av oss även ha klart 
vatten så att vi kan se och njuta av våra fiskar. Då är 
det nödvändigt att ha en väl fungerande filteranlägg-

ning som renar vattnet både mekaniskt och biologiskt. 
Den mekaniska filtreringen fångar upp fritt simmande 
partiklar i filtret, ju mindre partiklar som kan fångas 
upp ju klarare vatten. Den biologiska reningen bryter 
med hjälp av bakterier ned giftigt ammonium till nitrit 
och sedan till nitrat som växterna sedan tar upp som 
näring. Och för att få bukt med svävalgerna behöver 
de flesta dammar även en UV-C enhet. De riktiga en-
tusiasterna kanske även satsar på en ozon-anläggning 
för att slippa missfärgat vatten och höja syrenivån. 
I artikeln finns exempelbilder på olika filtertyper, det 
finns naturligtvis flera fabrikat än de som nämns här. 

I ett tryckfilter transporteras vattnet under tryck ge-
nom filtersystemet. Denna typ av filter kan grävas ned 
och till större delen placeras under vattennivån och är 
därför ganska lätta att dölja. I och med att vattnet är  

under tryck så kan utloppet placeras högre och t ex 
fortsätta upp till ett vattenfall. 
Tryckfilter finns i två huvudsakliga typer; Tryckfilter 
med skumgummisvampar och Beadfilter. 

Pondteam Bioclear                         Oase Biopress och FiltoClear.  

Tryckfilter 

Text & miljöbild: Öyvind Bjerke 
Övriga bilder: Respektive tillverkare 
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Sievefilter 
Detta filter har länge ansetts vara det mest effektiva 
förfiltret men har nu fått konkurrens från trumfiltren. 
Vattnet passerar ett nät med små hål där avfallspartik-
lar fastnar. Används främst i gravitationsmatade sy-
stem. 
 
 
 
 
 

 

 
Principskiss Sievefilter   

Tryckfilter med skumgummisvampar 
+ Filtret kan grävas ned och döljas 
+ Vattnet kan ledas vidare till vattenfall 
+ Allt-i-ett (mekanisk och biologisk filtrering samt UV-C) gör 
 det enkelt att installera 
- Tidsödande rengöring av svamparna när backspolningen inte 
 räcker till 
- Sätter ofta igen ganska snabbt 
- Begränsad filtrering gör det ej lämpligt för dammar med 
 mycket fisk/koi 
 

Beadfilter 
+ Klarar stora dammar och mycket fisk 
+ Effektiv filtrering både mekaniskt och biologiskt 
+ Vattnet kan ledas vidare till vattenfall 
+ Enkel rengöring genom rengöringspumpar och backspolning 
+ Klarar sig normalt utan förfilter då backspolning sker utan att 
 galler passeras 
- Behöver backspolas regelbundet för att fungera optimalt. 
- UV-C enhet behöver installeras separat 
 

Flödesfilter 
+ Effektiv biologisk rening 
+ Klarar stora dammar och mycket fisk 
- Kräver ett bra förfilter 
- UV-C enhet behöver installeras separat 

Oase BioTec 30   Oase BioTec 30 invändigt 

Sievefilter 
+ Effektiv mekanisk rening 
- Behöver rensas med jämna mellanrum 

I ett flödesfilter så pumpas vattnet upp och flödar se-
dan tillbaka genom filtret och ner i dammen med 
hjälp av gravitationen. Filtermaterialet består vanligt-
vis av olika typer av skumgummi/filtermattor. Denna 
typ av filter har ofta tack vare en stor volym mycket 

 
 

bra kapacitet för biologisk rening och lämpar sig där-
för för stora dammar med mycket fisk. De kräver 
dock ett bra förfilter för att inte sätta igen om ett så-
dant inte är inbyggt i filtret. Ett flödesfilter går även 
att bygga själv. 

Cetus 
Sieve förfilter 

Flödesfilter / Gravitationsfilter 

Förfilter 
Ett förfilter tar mekaniskt bort de större partiklarna i 
vattnet innan det går vidare till filtret. Detta gör att  
filtret kan jobba effektivare med den biologiska  

nedbrytningen. Ett bra mekaniskt förfilter gör också 
att det biologiska filtret mycket sällan behöver  
rengöras. 
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Trumfilter  
Detta är en relativt ny filtertyp med mycket effektiv 
mekanisk rening som är självrengörande vilket gör att 
det är ett populärt val för koidammar där man vill ha 
riktigt klart vatten och minimalt underhåll. Damm-
vattnet strömmar in i trumman som är försedd med 
mycket små hål (t ex 60 micron) och på insidan fast-
nar då avfallspartiklar. När genomströmningen mins-
kar startar automatiskt en rengöringsprocess där trum-
man roterar och sprayas med vatten under högt tryck 
som spolar bort avfallspartiklarna och det smutsiga 
vattnet lämnar trumman genom en avfallsränna. 
Trumfilter är ofta förberedda för montering av Amal-
gam UV-C i filterhuset. 

UV-C enhet 
En UV-C enhet (kallas även UV-filter ibland) används 
för att motverka svävalger som ger grönt vatten. Det 
ger även en viss effekt mot parasiter och bakterier om 
UV-C-enheten är överdimensionerad och vattnet pas-
serar långsamt genom enheten. UV-C dödar däremot 
inte trådalger utan endast de svävalger som passerar 
genom enheten. UV-C lampan har en normal livs-
längd på ca 8.000 timmar men effekten sjunker suc-
cessivt. UV-C filtret är antingen fristående eller in-
byggt i tryckfiltret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Amalgam UV-C 
Amalgamlamporna har högre effektivitet och längre 
livslängd än vanliga UV-C lampor men de är också 
avsevärt dyrare. Ett 40W Amalgam UV-C motsvarar 
ca 75W vanlig UV-C i effektivitet. Livslängden på en 
amalgam UV-C lampa är ca 
12.000 timmar.  Finns både som 
fristående enhet eller för inbygg-
nad i t ex trumfilter. 

 

Trumfilter 
+ Ger mycket klart vatten 
+ Minimalt underhåll 
- Dyrare i inköp 

AquaForte Trumfilter        Profidrum Eco 45/40 

UV-C enhet 
+ Minskar svävalger effektivt 
- Relativt kort livslängd på lampan 
 
 

   Pondteam UV-C Pro 75W 

Amalgam UV-C 
+ Effektivare än vanlig UV-C 
+ Lägre strömförbrukning 
+ Lång livslängd på lampan 
- Dyrare i inköp 

Amalgam 40W för inbyggnad 

Vilket filter passar dig? Fortsättning (förfilter) 

UV-C enhet 
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Skimmer 
Detta är ett ytvattenfilter som tar hand om skräpet 
som hamnar på ytan av dammen. Med hjälp av en 
skimmer fångas löv, frökapslar och annat skräp upp 
innan det hinner sjunka till botten. Därigenom bidrar 
den även till en högre vattenkvalitet och minskar be-
hovet av städning på botten av dammen. Skimmern 
kan ha en inbyggd pump, den kan kopplas till en sepa-
rat pump eller kopplas in på ett extra inlopp på filter-
pumpen. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Växter  
Inte att förglömma är att växter 
i dammen har en mycket positiv 
effekt på vattenkvaliteten. De 
bidrar till den biologiska rening-
en då nitrat tas upp som växt-
näring. Snabbväxande växter är 
effektivast och tar upp mest 
näring. 
Vill man ta det ett steg längre än 
att bara ha växter i sin damm så 
kan man bygga ett rotzonsfilter 
i anslutning till dammen. Är det 
tillräckligt stort i förhållande till 
antal fiskar så kan det räcka 
som enda biologiska rening i 
dammen. 
 
 

 

Ozon 
Att tillsätta ozon i vattnet är inte något filter i egentlig 
mening men har ändå liknande effekter. Det tar bort 
färgämnen ur vattnet, konverterar nitrit till nitrat, tar 
bort oönskade bakterier, virus och andra sjukdoms-
alstrande organismer, det dödar svävalger och det hö-
jer syrehalten i vattnet. Det är dock viktigt att ozon 
inte överdoseras då det är farligt för fiskarna i dam-
men. 

 
 

Skimmer 
+ Håller ytan ren från skräp 
+ Minskar behovet av städning 
- Kräver separat pump eller filterpump med extra inlopp 

Oase AquaSkim 

Växter 
+ Höjer vattenkvaliteten 
+ Ger en vackrare dam 
- En del koi gillar att slita och dra i växterna 

Ozon 
+ Ger kristallklart vatten 
+ Motverkar svävalger 
+ Höjer syrehalten i vattnet 
- Risk för överdosering 

Principskiss Ozon cell 

Övriga filter 

       AquaForte Koizo3 Ozone Cell   
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Vi samlar nu in intresseanmälning-
ar för dammbesök denna sommar 
och har valt ut ett antal helger 
(markerade med gult i kalendern 
nedan) som vi tycker är bra alter-

nativ. När vi samlat in alla intresse-
anmälningarna sätter vi sedan ihop 
passande platser och återkommer 
med förslag på dag och tid. Det 
blir antingen lördag eller söndag, en 

dag varje helg. Vi hoppas på 
många intresserade och att du som 
anmäler dig kryssar i så många da-
gar/alternativ som möjligt, ju fler 
kryss du gör ju större chans är det 
att vi kommer på ett besök! 
Du kan maila in din anmälan till 
info@koiclubsweden.se. Titta gär-
na in på koiclubsweden.se först, 
där finns mer att läsa om vilken 
information vi önskar få med i an-
mälan samt mer i detalj hur vi job-
bar och tänker när vi sätter ihop 
sommarens dammbesök. 
Vi kommer att maila ut en intres-
seanmälan och den kommer också 
att finnas på bland annat årsmötet 
och trädgårdsmässan om du vill 
fylla i den då. 
 
Hoppas vi ses i sommar! 
Koi Club Sweden 

Välkommen till 
Koi Club Swedens 

årsmöte 
 

Söndag 26 april 2020 
kl. 13:00 

Vendelsö Bygdegård 
 

Vi bjuder på kaffe med dopp. 
Vi jobbar på att få till ett föredrag i koiens tecken 

men alla detaljer är inte klara nu när tidningen går till 
tryck så vi återkommer med detaljerna i inbjudan. 

 

Inbjudan, dagordning med mera skickas med e-post i 
god tid innan årsmötet och finns då också att läsa på 

medlemssidorna på koiclubsweden.se 
 

Välkommen! 
 

Vendelsö Bygdegård 
Vendelsö gårdsväg 42, 136 73 Vendelsö  

Koidagen 2020 
 

Lördag 16 maj 
kl. 11:00 – 15:00  

 

Välkommen till årets koidag som arrangeras av 
Koi Club Sweden och 
Sävne Koi & Trädgård. 

 

Du kan köpa koi, fiskmat, dammväxter och andra 
dammtillbehör. 

Passa på att prata och fråga om allt som gäller 
dammar, det finns kunnigt folk på plats med många 

års erfarenhet. 
 

Det finns kaffe och förtäring till försäljning. 
 

Sävne Koi & Trädgård ligger knappt  
6 mil/1 timme i bil nordväst om Uppsala. 

 

Sävne Koi & Trädgård 
Översävne 203, 744 91 Heby 

Dammbesök 2020?! 

Koi Staple, 34 % protein 
 2 kg     150:- 
 4 kg     250:- 
15 kg    800:- 

   

Välkommen till Koi Huddinge! 
Vi har öppet alla dagar året runt för försäljning av dammtillbehör, koifoder, filter, 

syrepumpar, slangar, UV-lampor, rör, kopplingar, bottenavlopp m.m. 
 

Och självklart säljer vi friska, fina koifiskar också, välkommen hit och titta! 
 

Top Sturgeon, 47 % protein 
  2 kg     200:- 
 4 kg     350:- 

  6 kg     550:- 
25 kg  1.500:- 

 

Prova vårt Koi- och Störfoder 

Modell        Max  Flöde  Energi- Vårt pris 

     lyfthöjd mellan förukning   

10000 5,0 m 9200/4200 85/15 W 2 200 kr 

20000 6,5 m 19800/9300 187/34 W 2 900 kr 

30000 9,6 m 29000/12000 385/45 W 3 700 kr 

Superflow Techno Pro kan regleras i 23 steg. 
Energiförbrukningen ändras liksom flödet 

Besök oss på Alunvägen 5 i Huddinge eller på nätet www.koihuddinge.se.  
Öppet alla dagar 9.00 – 19.00 (ring gärna före besök) 

Koi Huddinge, Alunvägen 5, SE-141 34 Huddinge 
info@koihuddinge.se Telefon +46(0)8-711 33 82 eller +46(0)70- 495 45 17 

100 kbm 60 kbm 35 kbm 20 kbm 10 kbm 
BIOClear    XL30.000       XL40.000          XL80.000 
Damm storlek upp till liter        7.500 l         10.000 l  20.000 l 
Vårt pris med motor                       7.100 kr      12.000 kr       14.400 kr 
Vårt pris med vev        3.200 kr        6.800 kr  10.000 kr 
  

Styrning med  
motor eller  
manuellt 

Stora filtersvampar 

Top Koi, 51 % protein 
2 kg   300:- 

 4 kg    550:- 
15 kg 1.500:- 

 
 

Nyhet!!!   Midori fiskfoder  baserat på insekter 

100 % fritt från marina ingredienser, Larvliknande pellets, Effektiv tillväxt, Levande färger, Mycket hållbart 
Innehåll: Protein 45 %, Fett 12 %, Råfiber 2,9 %, Calcium 1,3 %, Natrium 0,2 % 
Vitamininnehåll: A 10.002 IE/Kg, D 3.000 IE/kg E 200 mg/ kg, C  250 mg/kg 
                                          Vårt pris: 2kg 300 kr, 4 kg 550 kr och 15 kg 1500 kr  

För innehållsdeklaration se hemsida  http://www.coppens.eu/nl/visvoer/group/koi-voer 
 

Nyhet!!!   Pondlink tryckfilter  - UV-ljus ingår i alla Pondlink filter 

Koi Mix OSW, 40 % protein 
2 kg    250:- 

 4 kg    450:- 
15 kg 1.200:- 
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Efter en kort bilresa från dagens 
första dammbesök så hamnade vi 
hos Kerstin och Thomas och vi 
var nog alla nyfikna på denna plats. 
Vi har sedan tidigare kunnat läsa 
om flytten av en hel trädgård, dam-
mar inkluderade i nummer 1, 3 och 
4/2017 samt i 2/2018. Dessutom 
finns dammbesöket från deras tidi-
gare trädgård i Bromma att hitta i 
nummer 3/2016. 
Dagens båda dammbesök var en-
ligt mig extraordinära, väldigt olika 
men båda var något utöver det 
vanliga. Om man nu kan säga att vi 
som har dammar har en vanlig 
trädgård. Jag träffade en medlem 
som gjorde sina första dammbesök 
denna dag och jag försäkrade den-
ne om att klubbens medlemmar 
har alla sorters dammar i alla stor-
lekar och varianter.  Vet inte om 
jag blev trodd för detta sa jag på 
första dammbesöket och sedan 
kom vi till denna plats! 
 Jag var förstås nyfiken på det här 

med att flytta en trädgård och en 
damm och erfarenheterna av det. 
Och det viktigaste är att planera  
noga, låta det ta tid och helst bygga 
den nya dammen först, men de 
gjorde tvärtom. 
 

”laga inte något som inte är 
sönder ” 

 

De hade inte så mycket val helt 
enkelt, ta med sig allt på en gång 

eller låta det bli schaktmassor. Att 
flytta med sig trädgården har sparat 
dem kostnaden av att köpa allt nytt 
igen särskilt som de lagt tid och 
omsorgsfullt valt ut det de plante-
rat i trädgården. Och återbruk är ju 
bra från alla håll man ser det, laga 
inte något som inte är sönder är 
och har varit ledord för dem och 
något som alltid är bra att leva ef-
ter. 

DAMMBESÖK 
Knivsta 

19-08-24 
Text: Cecilia Hedman Bjerke 
Foto: Cecilia Hedman Bjerke 
& Familjen Ivarson Ahlstrand 

Kerstin och Marcus i arbetet med att få till 
dammarna. 

Thomas i en välbehövlig paus mitt i allt 
arbete. 

Det enorma tunnelväxthuset fyllt av växt-
lighet. Och häpna besökare. 

Två av dammarna och det fina växthuset i bakgrunden, huset till höger tillhör också 
familjen. 

 

 - 17 - 

Fiskar och alla växter flyttades på  
släpkärra vilket innebar ett antal 
resor på en knapp timme enkel 
väg. Eftersom de inte hade extra 
syre var det lite oroande men frak-

ten gick mycket bra. De mindre 
fiskarna fraktades i flyttlådor kläd-
da med sopsäckar och de större i 
regntunnor. Väl framme fick de bo 
i en pool som förberetts tidigare. 

Det var egentligen lite för många 
fiskar i poolen men beadfilter till-
sammans med att de testade vat-
tenkvaliteten flera gånger och gjor-
de regelbundna vattenbyten gjorde 
att det fungerade bra att övervintra 
dem inomhus fram till kommande 
sommar då dammarna var klara. 
De flesta växter flyttades genom 
att de planterades i krukor och 
några större jordslogs på plats och 
med tanke på att det dröjde innan 
en del hittat sin nya plats så har allt 
klarat sig bra. Det första som plan-
terades var alla dammväxter, både 
de i och de utanför dammarna. En 
av de tre dammarna är ett rotzons-
filter som jag personligen tycker är 
väldigt intressant. Det har hittills 
fungerat bra och såhär inför hös-
ten kom ju frågorna hur man gör 
med ett sådant vintertid. Jag vet ju 
själv hur vi håller på med våra 
standardfilter, och vi har ju åtmin-
stone en manual som följer med 
filtren att titta i… Men de stänger 
av cirkulationen, klipper ner och 
rensar alla växter så att det är mini-
malt med växtdelar som kan ligga 
och ruttna och slamsuger den lilla 
djuphålan som finns. 

Boningshuset till vänster och längst till höger skymtar en ladugård. Bakom den står 
tunnelväxthuset så det finns gott om plast här på gården. 

Solskenet gjorde så att guldfiskarna såg ut som glittrande juveler i 
vattnet. Eller någon sorts godis kanske? 

Koien var lite mer reserverade men närmade sig matningsringen, 
de var ju tvungna att kolla om det var något gott på gång. 
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Framöver är planerna att fortsätta 
arbetet att få dammarna att likna 
naturdammar som i sin tur skall 
bidra till djurlivet och att det blir 
en lummig trädgård där dammarna 
smälter in. Och de är på god väg 
med tanke på att det inte fanns 
någonting alls här för två år sedan. 
Odlingarna kring dammarna och 
stengångar skall göras klart och  se 
till att de kan ta tillvara vattnet från 

filtret så de på ett enkelt sätt kan 
använde det till att vattna och göda 
odlingarna. Växtlista för alla växter 
i och omkring dammarna finns 
under medlemssidorna på  
koiclubsweden.se.  
Odlingar ja… utöver det projekt 
som att flytta är och till det anlägga 
en trädgård så har de också byggt 
ett enormt tunnelväxthus med od-
lingar som tar andan ur en. Jag tror  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inte jag sett så många varianter av 
tomater annat än i grönsaksdisken 
på affären! Såklart blev vi också 
här bjudna på fika och receptet på 
den goda tomatmarmeladen finns 
på våra medlemssidor. 
Jag hoppas verkligen att ni mitt 
bland allt ert jobb stannar upp så 
ni hinner med det ni gillar; att vara 
hos fiskarna, sitta och dingla med 
fötterna i vattnet och prata 
med dem! 

Dammspecifikation 
Byggår:  2017- 2018 
Typ av damm: Gummiduk 
Volym:  8 kbm, 45 kbm & 4 kbm 
Ytmått:  4x8 m, 7x13 m & 3x5 m 
Bottenavlopp: Nej 
Förfilter: Trumfilter (stora dammen)  
Filter:  Rotzonsfilter 
UV-filter: 40 W Amalgam (stora 
  dammen)   
Pump:  Superflow techno pro 
  30000 som arbetar vid 60 
  W effekt, ger ca 7 kbm/h 
  (stora dammen) 
Övrigt: De tre dammarna sitter 
  ihop med två bäckar 
  Rotzonsfilter/träsk 

Rännor kan verkligen vara en del av det fina och helt naturliga, 
som denna i trä. 

Rotzonsfiltret är fyllt med växter som verkligen verkade trivas. 
 

Efter ett bra tag så upptäckte vi varför det var vitt grus på ett 
ställe i planteringen… (det är en hel by av små hus där) 

 

 

ProfiClear Premium

Perfekt till koidammar

Vill du veta mer om vårt ProfiClear sortiment, besök oss på www.oase-livingwater.com

● Intelligent modulfiltersystem för koi-

dammar och andra stora vattendrag upp

till 260m3

● Modernt filtersystem med mycket stor

filterkapacitet för optimal vattenkvalitet

● Självrensningsfunktion för underhållsfri

drift

● Easy Garden Control (EGC system) för

enkel kontroll av inställningar via app på

telefonen eller surfplattan

● Hög nedbrytningshastighet av ammoni-

um, ammoniak, nitrit och nitrat

● Utvecklad teknik av och tillsammans

med koi-experter

● Djupbäddfiltrering ner till 60 mikron

● Tillverkad i Tyskland med hög kvalitet

och lång garanti

PROVA OCKSÅ:

ProfiClear Premium Compact L
Det kompakta och kraftfulla

alternativet för mindre
dammar



 

 - 20 - 

 
 
 
 
 

Efter att ha sett den brittiska träd-
gårdsmästaren Monty Don och 
hans reseberättelser från Italien så 
var det ett måste att åka hit, det tog 
några år men nu har vi sett det! 
Platsen är Villa d’Este som ligger i 
samhället Tivoli cirka fyra mil öster 
om Rom. Palatset eller villan upp-
fördes mellan år 1550 och 1572 av  
kardinal Ippolito II d´Este lite i 
hopp och förtvivlan över att få bli 
påve. Och med en, enligt mig, dos 
storhetsvansinne vilket nu är rätt 
trevligt att se men jag tror inte det 
var så roligt då.  
Trädgården är byggd i en sluttning 
som gjorde att alla fontäner funge-
rade redan då eftersom de nyttjade 
det naturliga vattentrycket från käl-
lor högre upp ovanför trädgården. 

Vattnet fortsatte sedan sin färd  
 

 ”Till vår stora glädje såg vi 
att de tre stora dammarna 

innehöll fisk” 
 

nedåt, ingen cirkulation och rening 

här inte. Det var lite svårt att få 
fram om de ändrat om systemen 
sedan dess så jag låter det vara 
osagt. Platsen är i alla fall med på 
Unescos världsarvslista och i  
närheten finns Hadrianus villa,  

Villa d’Este, Tivoli, Italien 

Utsikt över de tre största dammarna där fanns fiskar, bilden är tagen från platsen under 
valvet på huset på bilden nedan till vänster. 

En av dammarna med fiskar och lite trevlig skugga. Vi gissar på någon sorts karp, vad tror ni andra? 

RESETIPS 
Villa d ’Este 

Italien 
Text & foto: 
Cecilia Hedman Bjerke 

 

 

Villa Adriana, en romersk villa som 
också är med på Unescos världs- 
arvslista. Den villan uppfördes 
mellan år 118 och år 138.  
Som förväntat fanns det historia 
att upptäcka här vart än man vände 

sig. Till vår stora glädje såg vi att 
de tre stora dammarna innehöll 
fisk och vad våra otränade ögon 
kunde se var det nog någon form 
av karp. De var många och de 
fanns i alla storlekar, vi såg till och 

med små yngel som var knappa 2 
cm långa. Vi tror inte att vattnet 
var smutsigt, färgen kommer san-
nolikt från mineraler från bergen 
ovanför, vi har sett samma feno-
men på andra platser där vattnet 
kommer från naturliga källor. Men 
det är ju en gissning. 
Som alltid så ger ju inte bilderna en 
rättvis uppfattning om platsen men 
har man bara det minsta intresse 
av vatten så blir man inte besviken. 
Det är verkligen som ett lekland 
för vuxna för var man än såg, eller 
hörde, så fanns det något som for-
sade och porlade. Och det var ju 
hela idén med denna typ av renäs-
sansträdgårdar, en upplevelse och 
många överraskningar. Trädgården 
har en rejäl höjdskillnad då villan 
ligger högt upp så det blev till att 
gå i trappor och rejäla sluttningar. 
Vi var där mitt i sommaren vilket 
innebär att det var varmt. Väldigt 
varmt. Så vi rekommenderar sen 
vår eller tidig höst för att till fullo 
kunna njuta av platsen och orka ta 
sig runt inne i villan också vilket vi 
inte gjorde. Det får bli nästa gång! 

Villa d’Este, Tivoli, Italien 

Det är en bra bit ner till trädgården från villan. De hundra fontänernas gång är nog en av de mest berömda vyer-
na från denna trädgård. Bara den värd besöket! 

En enorm ”urna” är grunden i detta vattenfall. Det finns en gång hela vägen runt i 
grönskan bakom dammen men den var stängd för besökare. 
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Koi Club Sweden 
Styrelsen 
Ordförande och ansvarig utgivare för tidningen: 
Patrik Martinell, 
Älghornsvägen 23, 179 98 Färentuna 
E-post: patrik.martinell@aratron.se 
Vice ordförande: Barbro Eriksson 
Kassör: Martin Franzén 
E-post:  kassor@koiclubsweden.se  
Sekreterare: Christina Lindström 
Ledamöter: Therés Andersson, Tomas Brink 
och Johan Sköldekrans 
Suppleanter: Kjell Lindström, Sören Wallinder och 
Cecilia Hedman Bjerke, redaktör. 
Webbmaster: Öyvind Bjerke och Sören Wallinder 
Revisorer: Roland Olsson, Nils-Erik Ekegren 
Ersättare: Richard Mauritzon 
Valberedning: Björn Karlsson, Sten Remahl 
Organisationsnummer: 802405-4093 
PlusGiro: 123 25 62-7 
Hemsida: www.koiclubsweden.se 
E-post: info@koiclubsweden.se 
Medlemsavgiften är 250 kr per år och familj 
Klubbens plusgiro: 123 25 62-7 
Ange ditt namn, adress, telefon och e-post-adress eftersom 
ett av syftena med klubben är att skapa ett kontaktnät av 
koivänner. 
Tidningen:  
Kommer med 4 nr per år och ingår i medlemsavgiften. Den 
skickas utan kostnad till föreningens medlemmar. Den säljs 
även vid föreningens olika evenemang och kan också rekvire-
ras från: info@koiclubsweden.se.  
Kostnad för icke medlemmar är 65 kronor per nummer. 
Redaktör: Cecilia Hedman Bjerke 
E-post:  redaktor@koiclubsweden.se  
Planerad utgivning av tidningen 2020:  
Mars, juni, september och december.  
Kommande manusstopp infaller: 
13 februari, 12 maj, 11 augusti, 17 november 
Datumen kan komma att ändras. 

Årets planering i koiklubben 

Skicka in bilder på din damm! 
Välkommen att skicka in bilder på din damm och 
såklart på dina koi. Skriv med några rader om hur 
stor den är och vad du har i den. Berätta gärna hur 
du har byggt den! Några tips du vill förmedla?  
Mejla till redaktor@koiclubsweden.se  

Klubbsidan 

Jobba i klubben! 
 

Vi söker dig som vill hjälpa till i klubben. Det kan 
vara bemanning på mässor, visa upp din damm, 
skicka in bilder eller skriva någonting i vår 
medlemstidning. Kontakta info@koiclubsweden.se 

September 
30 september 
Sista dagen för vår fototävling. Läs mer på webben 
www.koiclubsweden.se (inloggning krävs). 

Mars  
26-29 mars 
Nordiska Trädgårdar/Trädgårdsmässan  
Stockholmsmässan, Älvsjö 

April 
26 april 
Årsmöte kl 13 Vendelsö bygdegård 
Inbjudan, dagordning med mera kommer på mail närmare  
mötet samt på www.koiclubsweden.se (inloggning krävs). 

Maj 
16 maj 
Koidagen kl 11—15 hos Sävne Koi och Trädgård, Heby 
Mer info kommer på www.koiclubsweden.se (inloggning 
krävs). 

Dammbesök i sommar?! 
Anmäl din damm nu på vår mail! info@koiclubsweden.se. 
Läs mer på sidan 19 eller på  www.koiclubsweden.se  om vilka 
dagar som är aktuella och vad vi gärna vill veta när du anmäler 
dammen. 

Logga in på www.koiclubsweden.se medlemssidor! 
Är du medlem men ännu inte skaffat inloggning så fyller du 

bara i formuläret på vår hemsida och inom en 
vecka har vi godkänt din ansökan. Där kan du 
bland annat hitta vårt arkiv av äldre tidningar. 

Vi finns på Facebook, sök på Koi Club Sweden så 
hittar du oss! Klubbens Facebook– sida är öppen 
för alla så den når en lite bredare grupp. 
Välkommen! 

Return to sender– address unknown 
Det händer ju en massa saker mellan tidningarna och då kom-
municerar vi i styrelsen med alla er medlemmar via e- post. Det 
kan vara lite allt möjligt; förfrågningar om dammbesök eller 
inbjudan till årsmötet. Men varje gång vi skickar ut vår e-post 
så kommer en förhållandevis stor del tillbaka, senast var det 26 
stycken vilket är cirka 10% av medlemmarna!  
Så vi vill verkligen be er alla att höra av er till oss när ni byter 
adress. En del som kommer tillbaka kan bero på att mottaga-
rens inkorg är full så om ni funderar över varför ni inte hört 
från oss på ett tag så kan det bero på det också. 
 

Så gör gärna en koll att ni har uppdaterat oss om ni har ny 
adress samt kanske passa på att vårstäda din inkorg?! 

För information om produkter & nyheter m.m besök.

www.savnekoi.se

Tel:

 0702840299  

Mail: 

info@savnekoi.se

Adress: Översävne 203

74491 Heby    

Den 16 Maj är det åter 
dags för Koidag här hos Sävne 
Koi & Trädgård AB tillsammans 

med Koi Club Sweden.

Under dagen kommer det Þnnas 

mängder av Koi att välja bland och vara 
erbjudanden på massor av varor i 

butiken. €ven mat och Þka kommer 
Þnnas till fšrsŠljning. SŒ boka in 

dagen redan nu i kalendern för att 
inte missa en fantastisk dag i 

koiens tecken .
Bild från ”The Round Pond” hos 
Maruhiro Koifarm i Japan.



 

 


