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Beskrivning av våtmarken: 
Ekeby våtmark är belägen vid Ekeby reningsverk ca 3 km väster om Eskilstuna centrum. Totalt utgör 
våtmarksområdet ca 40 ha. Området har tidigare använts till jordbruksmark och består av fin lera. 
Våtmarksanläggningen togs i drift 1999. 
 
Våtmarks reningen föregås av en långtgående rening i tre steg, mekanisk, biologisk och kemisk 
behandling. I våtmarken skall en ytterligare behandling ske, där i första hand kväve, med även fosfor 
och suspenderade ämnen skall reduceras. Reningen kommer att ske i ett antal dammar, där den 
största delen av vattenytan är bevuxen av olika vattenväxter. Medeldjupet i dammarna är 1 meter. 
Maxdjupet är 2 meter. Det från Ekeby utgående renade avloppsvattnet utsläpps i dag direkt via en 
utloppsledning till Eskilstunaån.  
 
 
Kort om vegetationen och skötsel i Ekeby våtmark 
Vid våtmarkens anläggande planterades stora delar av dammarna, cirka 75 %, med kolvass, jättegröe 
samt olika flytblads- och undervattensväxter. Den återstående delen c:a 20-25% utgjordes främst av 
djuppartier och öar, av hydrauliska skäl fria från växtlighet. Friväxande flytbladsarter som hornsärv, 
dyblad, axslinga, nate och gul näckros trivs i näringsrika dammar med hög kvävebelastning.  
Naturliga strandarter som svärdslilja, kabbeleka och skräppa tillförde våtmarken färg. De skapar även 
underlag för ett rikt insektsliv vid riklig blomning samt ett varierat fågelliv i Ekeby våtmark. 
 
Vegetationen etablerades men en tillbakagång av växtlighet har dock kunnat ses de senaste åren och 
en mindre andel av ytan är nu täckt med vegetation. I nuläget består vegetationen främst av 
smalkaveldun, bredkaveldun, bladvass, jättegröe samt en del flytbladsväxter och 
undervattensvegetation. Vid anläggandet av våtmarken var tanken att växtligheten i dammarna 



skulle skördas var 3-5 år men då vegetation inte växt så kraftigt som förutspåtts har detta hittills inte 
gjorts. 
Inom våtmarksanläggningen avses att utnyttja ett speciellt markområde (tidigare laguner för 
slamdeponering) för en s.k. våtmarkspark, där dels befintligt växtlighet bibehålls, dels en attraktiv 
miljö för olika biotoper skapas. (Beskrivning av Ekeby våtmark 
http://www.vattenavlopp.info/vatmark/vatmark1.htm , samt Flyckt 2010) 
 

 
Fågelobservationer   1999-2012 i Ekeby (Ca 2000 observationer) 
 
 
Knölsvan 
Häckar årligen sedan 1999, från 2005 med 2-3 par tidigare med 1 par. 
 
Sångsvan 
Observationer av rastande fåglar regelbundet. 
 
Bläsand 
Fåglar under häckningstid både honor och hannar observerade. Observerad varje år sedan 1999, 
ensamma hannar och par. Inga observationer av pulli. Möjligen häckande enstaka par? 
 
Snatterand 

http://www.vattenavlopp.info/vatmark/vatmark1.htm


Regelbundet fynd från år 2002 (även 2000). Sannolikt rör det sig om några par 2-4 par. Högre antal 
har setts under slutet av säsongen vare år upp till ca 20-talet fåglar. Mycket höga koncentrationer av 
rastande fåglar har noterats, som mest 100 ex under september månad. 
 
Kricka 
Arten häckar i området. Osäkert med hur många par. Regelbundet har större antal > 20 setts utspritt 
under hela häckningssäsongen och inte bara under sensommaren. 
 
Årta 
2 par häckade framgångsrikt 2000. 2001-2007 fanns 1 par häckande. Från 2007 har arten troligen 
inte häckat, åtminstone saknas regelbundna observationer som tyder på detta. 
 
Skedand 
Mellan 1999-2004 sågs ett par. 2005 2-3 par, 2006-2012 mellan 1-2 par. Vid vissa tillfällen har setts 
högre antal upp till 8 ex. 
 
Brunand 
Har förekommit regelbundet sedan 1999. 2000 enda gången konstaterad häckning. Regelbundet 
förekommer dock hannar och par 1-2 stycken samt emellanåt större koncentrationer upp till ca 10 
individer. Ingen tendens. 
 
Vigg 
Häckade med 1 par 2000, 2-3 par 2001, osäkert 2002-2004. 2005 2 par, 2006 3 par, 2007 1 par, 
2008?, 2 kull 2009, 1 par 2010, 2011-2012? Troligen häckande. 
Inga tendenser. Finns rikligt förekommande. 
 
Knipa 
Noterad sedan 2000 med 4-5 kullar 2000-2001, enstaka kullar 2002-2006 (osäkert), minst 3 kullar 
årligen från 2007. 
 
Storskrake 
Endast enstaka observationer. Häckar inte i området. 
 
Smådopping 
Häckade framgångsrikt 2001. Förekommit även 2000, 2004-2006, samt 2011-2012. 
 
Skäggdopping 
Har noterats sedan 2001. Som mest 2005 med 5 kullar. Normalt mellan 2-3 kullar eventuellt fler vissa 
år. Inga tendenser. 
 
Gråhakedopping 
Noterad endast tillfälligt 2004. 
 
Svarthakedopping 
Tillfälligt 1999. Stabil från 2003-2005 1 par. 2006 2 par varav 1 säker häckning, Därefter förekomit 
med 1 par 2008, 2010, 2012 (ev. 2 par) 
 
Storskarv 
Sällsynt gäst fram till 2004. Därefter ses den regelbundet. Största antal 30 ex. 
 
Gråhäger 
Regelbunden sedan 2001 



 
Brun kärrhök 
Regelbundet observerad men häckar inte i området? 
 
Vattenrall 
Hörd under 2011 och 2012. 
 
Småfläckig sumphöna 
Tillfälligt fynd 2005 
 
Rörhöna 
Häckning har konstaterats vid flera tillfällen t.ex. 2000, 2002, 2008. Något vikande antal de senaste 
åren då endast enstaka observerats.  
 
Sothöna 
Ligger ganska jämnt på ca 30ex årligen varav några häckningar. Inga tendenser till vikande numerär. 
Mycket höga antal individer har noterats under flera år i början av april, som mest 368 individer. 
 
Mindre strandpipare 
Hr förekommit under hela tidsperioden. Enstaka par. Konstaterats häcka några av åren. Ingen 
vikande trend. Möjligen högsta numerär de första åren vid etableringen. 
 
Tofsvipa 
Har också befunnits i ca 2 par under alla åren. Konstaterad häckning vid ett par tillfällen. 
Regelbunden ej vikande trend. Höga siffror av rastande fåglar har noterats (flera 100) 
 
Enkelbeckasin 
Konstaterad med enstaka exemplar jämnt fördelat mellan åren. 
 
Rödbena 
Enstaka i stort sett varje år. Konstaterad häcka år 2000. Möjligen mer oregelbunden de senaste åren. 
 
Drillsnäppa 
Jämt fördelat mellan åren, enstaka fåglar. Möjligen häckande.  
 
Skrattmås 
Våtmarken har en mycket stor och viktig skrattmåskoloni. Skrattmåskolonin har funnits åtminstone 
10 år och har legat ganska stabilt på ca 5-600 fåglar. Möjligen har den minskat lite de senaste åren (2-
300 ex 2008-2011). 2012 räknades dock återigen in ca 500 ex. Skrattmåskolonin är mycket viktig för 
att hålla många arter av simänder, sothönor och doppingar då den ger dessa arter skydd mot 
predatorer. 
 
Fiskmås  
Enstaka fåglar, men inga häckande. 
 
Fisktärna 
Enstaka häckande fisktärnor finns i området, 1-2 par. Har legat på samma nivå under alla år. 
 
 

Totalt  164 ARTER noterade under häckningstid 
Totalt  201 arter noterade i området 
Totalt  37 arter (säkra häckningar).    



Totalt  40 arter (troliga och säkra häckningar) 

 
Analys av fågelfaunan i Ekeby våtmark  
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Analysen för våtmarken i Ekeby tyder på väldigt stabila och goda förhållanden för både häckande och 
rastande arter. En stor skrattmåskoloni är säkerligen betydelsefull för att skapa skydd åt de åtskilliga 
sothöns och simänder, dykänder och doppingar som häckar och rastar i våtmarken. 
 
Enligt uppgift finns ganska mycket fisk i våtmarken. Trots detta visar inte den häckande fågelfaunan 
några tecken på negativ utveckling beroende på fiskkonkurrens. Stabila populationer av smådopping 
och svarthakedopping tyder bl.a. på detta, samtidigt som fiskätarna inte ökat i antal nämnvärt.  
 
Ekeby framstår som den självklara ettan bland de undersökta stora våtmarkerna vad gäller de 
ornitologiska kvaliteterna. 
 
Sannolikt har våtmarken en välutvecklad undervegetation och stor produktion av viktiga 
fröproducerande vattenväxter som gynnar vegetarianer som sothöna, men även kvaliteter med ”blå 
bård-miljöer” som gynnar simänder som snatterand, skedand och årta som häckar och rastar i stora 
antal i våtmarken.  
 
 
 
 
 
Åtgärdsförslag: 

- Sannolikt betyder den relativt stora skrattmåskolonin mycket för antalet häckande arter av 
simänder och sothöns. Därför är det viktigt att slå vakt om en fortsatt stabil skrattmåskoloni i 
området, t.ex. genom att hålla möjliga predatorer borta. 

- Viktigt är att hålla uppsikt över fisktillgången i sjön inte blir för stor. Med fisk i våtmarken 
ökar även risken att grumligheten ökar (beror på arttillgång och konkurrensförhållanden 
bland fiskfaunan). Inget reduktionsfiske har förekommit men kan eventuellt bli aktuellt i 
framtiden. (Flyckt 2010) 



- Våtmarken har fortfarande efter 13 års drift en mycket stabil fågelfauna. Sannolikt befinner 
sig våtmarken fortfarande på sin optimumnivå då mycket tyder på att de flesta arter har 
stabila populationer. Det är därför mycket viktigt att fortsätta att slåttra och hävda 
våtmarken på det sätt man gjort hittills.  

- Uppenbarligen blottkläggs fortfarande nya ytor som även fortsatt kan attrahera mindre 
strandpipare och andra vadare. 

- De öar som finns är liksom vid andra besökta våtmarker ofta väldigt överväxta. Många 
fågelarter gynnas av bättre hävdade öar. Viktigt är därför att även öarna prioriteras vid 
hävden. Kan man dessutom variera underlaget på öarna, där vissa öar bara har kortvuxen 
vegetation, vissa grus/steniga, vissa tuvighet etc. kan detta skapa värdefulla 
häckningssubstrat för många olika artgrupper. 

- En grund strand har anlagts i en del av våtmarken för att gynna vadare och simänder. Fler 
sådana grund-områden vore önskvärt. 

 
Andra kvaliteter i området 
Inom våtmarksområdet har ett mindre område använts till att anlägga en våtmarkspark. 
Våtmarksområdet har olika biotoper gynnats och där finns bord och bänkar uppsatta för besökare. 
våtmarksparken är grundare och har därmed störst dragningskraft på fåglar.  
 
Inom området finns också 2 st. större skogsdungar som har bibehållits.  
Det finns även två fågeltorn och ett besökshus i parken. Huset används vid studiebesök och 
utställningar. Dessutom utnyttjas det som samlingslokal för Ornitologiska föreningen och 
Naturskyddsföreningen.  
 
Längs med våtmarken har en vegetationsridå anlagts. Vegetationen utgörs av blandskog och buskar, 
såsom slån, nypon, al, björk, poppel, gran, ask, ek, hägg, pil, rönn, skogskornell m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Utsikt från fågeltornet mot våtmarksparken centralt belägen i våtmarken. 
 
 
 

 
Promenadstigar finns längs hela våtmarksområdet. Vegetationen verkar trots detta vara så 
skyddande och väletablerad att det inte stör fåglarna nämnvärt. Vägarna medger även effektiva 
möjligheter att slåttra området regelbundet, vilket görs. 



 
Vy från fågeltornet över sannolikt djupare parti av våtmarken. 
 

 
Sothönan är en art som uppenbarligen trivs i Ekeby våtmark. Sothönan är vegetarian och det finns 
uppenbarligen mycket föda att tillgå för arten. Som mest har noterats drygt 350 ex samtidigt. Några 
par av arten häckar årligen. 



 
En mix av övervattenväxter, flytbladsvegetation och undervattenväxter, omväxlande grunda och 
djupare partier, blå bård samt så mycket flikighet av våtmarken som möjligt är framgångsfaktorer för 
att lyckas med en bra fågelvåtmark.  
 
 

 
För mycket vegetation på öar är negativt för häckande fåglar. Här borde definitivt en röjning ske, 
gärna i kombination med försök att variera underlaget. Grus/steninslag på vissa öar, kortbetat/tuvigt 
på andra öar. 
 
 


