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På dessa sidor finns samlad information om vanliga vattenväxter och
metoder för att avskaffa dem. Förändring av stränder är en långsam
och naturlig process, som människan har påskyndat med sina
handlingar. Överflödig igenväxt är ofördelaktigt för rekreationsbruk av
stränder men även för sjönaturen. Det finns olika sorters vattenväxter
och därmed olika borttagningsmetoder att välja mellan. Notera, att
målet aldrig är att avskaffa all växtlighet. Vattenväxter är en väsentlig
del av sjönaturen, och det är väldigt viktigt att förvara en del av
vattenväxter för att bevara bättre vattenkvalité och skydda tillvaron
för alla organismer i sjön.

Fördelar med 
vattenväxtlighet:
Utgör viktig miljö för fiskar, fåglar 
och andra vattenorganismer. 

Motverkar erosion av stränder 
orsakad av vågor och strömmar.

Binder belastning av organiskt 
material och näringsämnen från 
diken och land. 

Växters rötter binder sediment 
och motverkar därmed att vinden 
blandar upp vatten med sediment 
och gör vattnet grumligt.

Undervattensvegetation 
konkurrerar om näring med alger 
och skapar skydd för djurplankton 
som äter växtplankton: 
Förebygger blomning av blågröna
alger och motverkar grumligt
vatten. Bild: Irma Peltola



Vattenväxter och underhåll av strand

Vilken växt behöver du information om?
Övervattensväxter: största delen av växten är ovanpå vattenytan (s. 3-9)

Flytbladsväxter: växtens blad flyter på vattenytan (s. 9-16)

Undervattensväxter: största delen av växten är under vatten (s. 17-25)

Vattenmossor: mossor som växer under vatten (s. 26)

Friflytande växter: växten flyter fritt på vattenytan (s. 27-30)

Råd om underhåll av strand: Planering och förverkligande av slåtter (s. 31-
37)

Ovanpå ytan:
Övervattensväxter

På ytan: 
Flytbladsväxter, 
friflytande växter

Under ytan: 
långskottsväxter, 
kortskottsväxter,
flytväxter, 
vattenmossor, 
kransalger

Den lämpliga vårdmetoden beror av växtarten
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Trofigrupper (Artbeskrivningars teckenförklaring)
e = eutrofa (frodiga habitat)
m-e = meso-eutrofa (medelfrodiga - frodiga habitat)
m = mesotrofa (medelfrodiga habitat)
o-m = oligo-mesotrofa (karga - medelfrodiga habitat)
i = indifferenta (förekommer i olika frodiga habitat)

Vattenväxters vanligaste livsformer. Bild: Antti Kanninen



Bladvass

Förekomst: Mycket vanlig på låglänta stränder i sjöar och havsvikar,
även i diken. Allmän i hela landet, sällsynt i nordligaste Lappland. Växer
typiskt i drygt en meters djup, ibland även upp till två meters djup.

Frodighet (i): Växer både i oligotrofa och eutrofa vattendrag, men
gynnas av övergödning. Sprids effektivt särskilt på mjuka bottnar.
Förökar sig genom frön och roten.

Kännetecken: Bladen är 1-2 cm i bredden, mycket vassa. I mitten av
bladet en rynka igenom. Stammen är hård och ihålig. Blomställningen
är rödbrun och tät. Även över 3 meter hög, varav hälften under vatten.
Rotstocken är lång och grenig, flerårig.

Övervattensväxter

Åtgärder:
Kan föröka sig kraftigt. Kan 
skördas. Skörderester måste 
samlas upp från vatten.
Egen strand på stugan med lie:
- Slåtter med lie på liten yta
är tillåtet utan anmälan 
- Vinterslåtter på is underlättar 
slåtter på sommaren
- Slåtter på försommaren före 
blomning hämmar effektivt
- Upprepning i mitten av 
sommaren ökar effekt
Slåtter med maskin i större skala:
- Anmälan till NTM-centralen
- En gång på sommaren, 3-4 år i 
rad
- Sensommaren rekommenderad 
tid för fåglarnas häckningsfrid
Se Råd om underhåll av strand Bild: Terhi Ajosenpää
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Säv

Förekomst: Ganska vanlig i sjöar i största delen av Finland. Påträffas
även i brackvatten med låg salthalt vid mynning av åar. Växer typiskt i
drygt en meters djup. Vid kusten förekommer även mindre arter
blåsäv och havssäv.

Frodighet (i): Växer i olika typers vatten, men täta växtsamhällen tyder
på näringsrika omständigheter. Ofta på lerbottnar.

Kännetecken: Stjälken saknar blad och är böjlig, mörkgrön och
jämnrund med märg. Blomställningen på toppen av stjälken är brun
och några centimeter i längden, axgruppen är grenig. Stjälken är högst
en centimeter i bredden, ibland t.o.m. 3-4 meter lång, varav hälften är
under vatten. Rotstocken är flerårig.

Övervattensväxter

Bild: Janne Tolonen
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Åtgärder: 
Kan föröka sig kraftigt. Kan skördas. 
Skörderester måste samlas upp från 
vatten.
Egen strand på stugan med lie:
- Slåtter med lie på liten yta
är tillåtet utan anmälan 
- Vinterslåtter på is underlättar slåtter 
på sommaren
- Slåtter på försommaren före 
blomning hämmar effektivt
- Upprepning i mitten av sommaren 
ökar effekt
Slåtter med maskin i större skala:
- Anmälan till NTM-centralen
- En gång på sommaren, 3-4 år i rad
- Sensommaren rekommenderad tid 
för fåglarnas häckningsfrid

Se Råd om underhåll av strand



Sjöfräken

Förekomst: Vanlig i grunt vatten i olika typers sjöar och åar. Växer även
i flod- och strandängar, samt myrar. Växer oftast under 1,5 meters
djup.

Frodighet (i): Växer både i karga och näringsrika vatten. Kan bilda
väldigt täta växtsamhällen i grunt vatten på frodiga ställen.

Kännetecken: Stjälken är ihålig och brister lätt. I noderna finns tänder
med svarta spets. Stjälken saknar ofta blad. Bladen sitter i noderna i
krans kring stjälken. Sporaxen bildas på toppen av huvudskottet men
ibland även på grenar. Höjden på skottet ovanpå vatten är halv meter,
men under vatten kan den bli en meter i längden.

Övervattensväxter

Bild: Suvi Mäkelä
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Åtgärder:
Skapar goda lekområden för fiskar. 
Kan skördas om den spridits för 
kraftigt. Skörderester måste samlas 
upp från vatten. Sjöfräken kan gro 
nya skott i noder av stjälk som har 
blivit kvar i vatten. 

Egen strand på stugan med lie:
- Slåtter med lie på liten yta
är tillåtet utan anmälan 

Slåtter med maskin i större skala:
- Anmälan till NTM-centralen
- En gång på sommaren, 3-4 år i 
rad
- Sensommaren rekommenderad 
tid för fåglarnas häckningsfrid

Se Råd om underhåll av strand
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Bredkaveldun och smalkaveldun

Förekomst: Vanlig i Södra och Mellersta Finland i eutrofa sjöar med
mjuka bottnar, igenväxande stränder och diken samt skyddade
havsvikar. Förekommer oftast i grunt vatten under en meters djup.
Smalkaveldun växer på liknande ställen, men ofta lite djupare.

Frodighet (m-e): Gynnas av mänskliga aktiviteter och bildar täta
bestånd i näringsrika områden. För hundra år sedan knappast fanns i
landets inre delar.

Kännetecken: En tät, kolvlik, brun blomställning på toppen av stjälken.
Bredkaveldun har breda blad och en mörkbrun tjock blomställning
(”tjock cigarr”). Smalkaveldun har smala blad och en smal, ljusbrun
honblomställning. Rotstocken är flerårig, tjock och mycket näringsrik.

Övervattensväxter

Bild: Bredkaveldun, Jarkko Leka
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Åtgärder:
Kan föröka sig kraftigt. Kan 
skördas, men stjälkarna är tjocka 
och växer ofta i grunt vatten, dit 
man inte kommer med alla 
skördemaskiner. Skörderester 
måste samlas upp från vatten. 

Egen strand på stugan med lie:
- Slåtter med lie på liten yta
är tillåtet utan anmälan 

Slåtter med maskin i större skala:
- Anmälan till NTM-centralen
- En gång på sommaren, 3-4 år i 
rad
- Sensommaren rekommenderad 
tid för fåglarnas häckningsfrid

Se Råd om underhåll av strand



Jättegröe

Förekomst: I Södra och Mellersta Finland, i sjöar och åar med grunda
bottnar av silt, lera eller ävja. En skadlig främmande art, som hämtats
till Finland som foderväxt och prydnadsväxt. Massförekomster tar över
andra arter och leder till igenväxt. Växer ofta i strandvatten som en tät
och halvt flytande madrass.

Frodighet (e): Trivs i näringsrika vatten.

Kännetecken: Stor, 1-2,5 meter hög och flerårig gräs, bildar vida
knallgröna, ofta halvt flytande bestånd på stränder. Strån är stadig,
bladen 5-15 mm i bredden och glänsande på undersidan, bladslidorna
är slutna. Blomställningen är utbredd och har grov struktur. Färgen på
axen varierar mellan gulbrunt till gulgrönt, grenarna är klart raspiga.

Övervattensväxter

Bild:  Suvi Mäkelä
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Åtgärder:
Kan föröka sig kraftigt och bilda 
massförekomster. Små 
förekomster borde avskaffas med 
rötter, innan de sprider sig. Kan 
skördas med lie, gärna flera 
gånger om sommaren: Första 
gången innan blomning i slutet av 
juni, upprepas med 3-4 veckors 
mellanrum. Avklippta växter bör 
samlas upp med detsamma. 
Flytande flottar svåra att skördas. 
Beståndet kan klippas i delar och 
dras eller lyftas i land eller samlas 
upp med maskin. Man har försökt 
avskaffa strandförekomster 
genom att täcka över med plast 
för flera år. Se till, att frön inte 
sprids. 
Se Råd om underhåll av strand



Kasgräs

Förekomst: Kasgräs förekommer sällsynt i Södra och Mellersta Finland,
främst i Kymmene älvs vattendrag och Kumo älvs vattendrag. Kasgräs
växer på stränder och strandängar av sjöar och älvar samt i Östersjöns
åmynningar.

Frodighet (m-e): Trivs i medelfrodiga eller frodiga vatten.

Kännetecken: Blir 0,8–2 m i höjden. Bladen är 6–12 mm i bredden,
platta och tillspetsade med öppna bladslidor. Blomställningen är högst
30 cm lång med en upprätt eller sidogrenig vippa. Axen är 7–10 mm
långa, ljusgröna och har 3–5 blommor. Rotstocken är lång och grenig.
Liknar jättegröe, men blomställningarnas grenar är inte raspiga, och
kasgräs bildar inte täta bestånd.

Övervattensväxter

Bild:  Suvi Mäkelä
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Åtgärder:
Förekommer sällsynt, så behöver 
inte avskaffas. Bildar inte täta 
bestånd som kunde vara till skada 
(jämför jättegröe)

Se Råd om underhåll av strand



Igelknoppssläktet

Förekoms: I Finland påträffas 7 arter av igelknoppsläktet och deras
korsningar. De vanligaste arterna i sjöar är igelknopp och flotagräs (se
10). Igelknopp och mera sällsynt stor igelknopp reser sig över
vattenytan och förekommer även i älvar, åar och brackvatten.

Frodighet: På mer eller mindre frodiga stränder av olika slag.

Kännetecken: I igelknoppsläktet finns övervattensväxter, flytblads-
växter och undervattensväxter. Igelknopp har en flytande eller delvis
upprätt blad som är bredare än hos flotagräs (4–12 mm) och kortare.
Blomställningen som når ovanpå vattenytan har gula runda
hanblommor i övre delen och brunaktiga honblommor i nedre delen.
Stor igelknopp har breda och upprätta blad som blir t.o.m. 1,5 meter
höga. Blomställningen är grenig.

Bild: Stor igelknopp, Suvi Mäkelä

Åtgärder:
Av arterna i igelknoppsläktet är 
det främst igelknopp vars täta 
bestånd kan störa rekreationsbruk 
och båtliv. Slåtter är jobbigt 
eftersom den böjliga stjälken 
trasslar sig lätt i propeller och 
smiter undan slåtterblad.
Stor igelknopp beter sig som 
övervattensväxter. 

Se Råd om underhåll av strand

Bild: Igelknopp, Suvi Mäkelä

Övervattensväxter 9



Flotagräs

Förekomst: Flotagräs hör till Finlands vanligaste arter i
igelknoppsläktet och den påträffas ända upp till Kuusamo, men är
sällsynt i norr. Flotagräs är en äkta vattenväxt och inte en lodrät
strandväxt som en del av släktet. Den trivs i djupa och klara vatten, i
sötvatten utan flöde samt i svagt brackvatten.

Frodighet (m): Växer oftast i medelfrodiga vatten.

Kännetecken: Flotagräs har flytande blad som är mycket smala (under
3 mm) och långa. Stjälken är trind, t.o.m. en meter i längden.
Blomställningen som når ovanpå vattenytan har hanliga blomkorgar i
övre delen och i nedre delen honliga blomkorgar, som mognas till
rödbruna achenium.

Flytbladsväxter

Bild: Flotagräs, Kirsi Ahonen
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Åtgärder:
Bestånd utgör viktiga lekplatser 
för fiskar och ger föda till 
andfåglar. Täta bestånd kan störa 
rekreationsbruk och båtliv. Slåtter 
är jobbigt eftersom den böjliga 
stjälken trasslar sig lätt i propeller 
och smiter undan slåtterblad. Svår 
att utrotas med slåtter, men 
årligen upprepade slåtter kan 
förtunna bestånd eller 
åtminstone förhindra dem från 
att bli vidare och tätare. Mera 
långvariga resultat fås genom att 
dra rotstockar från botten med en 
harv och samla upp växtrester 
från vatten.

Se Råd om underhåll av strand



Gul näckros

Förekomst: Mycket vanlig i sjöar, dammar och åar. Även i åmynningar
med låg salthalt. Förekommer i grunt strandvatten ner till cirka 2,5
meters djup. En liknande art, dvärgnäckros, är mindre och dess
utbredning betonas i norr.

Frodighet (i): I olika slags vatten. Med stigande frodighet blir
bestånden tätare och bladen större.

Kännetecken: Bladen är ljusgröna och ovala, ådrarna grenar sig smalt i
bladets kanter. Blomställningen är gul, kronbladen på toppen av den
stadiga stjälken är tröga. Frön mognas efter blomning i flytande
”grisar”, vars spets liknar snabel på en gris. Rotstocken är ungefär lika
tjock som handleden.

Flytbladsväxter

Bild: Janne Tolonen

Åtgärder:
Kan föröka sig otillbörligt. Slåtter 
är besvärligt och jobbigt. Kan 
kraftigt gro nya blad med hjälp av  
näring som lagrats i rotstocken. 
På en liten yta kan man prova 
slåtter 2–3 gånger under 
växtperioden. Med upprepade 
slåtter får man glesare bestånd 
och mindre blad. Det säkraste 
sättet att ta ut rotstockar är att 
muddra eller räfsa (höst-vinter). 
Därtill kan man prova att söndra 
rotstocken med blad eller harv 
som man drar bakom båten. Svårt 
att få bort lossnade växtrester. 

Se Råd om underhåll av strand
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Näckrossläktet

Förekomst: Ganska vanliga i sjöar och dammar med mjuk botten. Kan
ibland förekomma i djupare vatten än gul näckros. I Finland
förekommer tre arter, varav nordnäckros är vanligast. Finsk näckros
och vit näckros förekommer främst i Östra och Nordöstra Finland.

Frodighet: Nordnäckros och vit näckros förekommer i varierande
habitat. Finsk näckros förekommer främst i karga och medelfrodiga
vatten.

Kännetecken: Det flytande bladet är runt och ofta rödaktigt på
undersidan, bladnerverna bildar nät i bladkanterna. Blomman är vit
och tilltalande, obs. rödblommiga former är fridlysta. Gror ofta täta
bladgrupper som är relativt små till ytan. Rotstocken är flerårig.

Flytbladsväxter

Bild: Jarkko Leka

Åtgärder:
Kan föröka sig otillbörligt. Slåtter 
är besvärligt och jobbigt. På en 
liten yta kan man prova slåtter 2–
3 gånger under växtperioden. 
Med upprepade slåtter får man 
glesare bestånd och mindre blad. 

Det säkraste sättet att ta ut 
rotstockar är att muddra eller 
räfsa (höst-vinter). Därtill kan man 
prova att söndra rotstocken med 
blad eller harv som man drar 
bakom båten. Svårt att få bort 
lossnade växtrester. 

Se Råd om underhåll av strand
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Sjögull

Förekomst: Påträffats på några ställen i Åbotrakten. Den första
observationen gjordes i Littois träsk år 2012. En skadlig främmande
art. Förekommer i näringsrika sjöar, dammar och kanaler.

Frodighet: Förekommer i frodiga vatten.

Kännetecken: Stammen är flytande, blir 80–150 cm lång. Bladen är
hjärtlika med långa bladskaft, 3–10 cm breda och rödprickiga i
undersidan. Blomman är gul, 3–4 cm i bredden. Inre ytan av kronan är
hårig och kanten är fransad. Bildar täta bestånd som liknar mattor
med sina långa utlöpare. Bladet är som hos gul näckros, men mindre.
Bladet liknar också dyblad.

Flytbladsväxter

Åtgärder:
Bör utrotas snabbt, eftersom 
sjögull sprider sig väldigt fort, 
utlöparna kan växa flera meter på 
några månader. Tar lätt över hela 
vattendrag. Skott som lossnat från 
beståndet flyter lätt till nya 
ståndort och taggiga frön hamnar 
vidare med hjälp av djur. Utrotas 
genom att noggrant kapa längs 
botten och växtresterna bränns. 
Som verktyg kan man använda 
spadar, grepar och krattor. Växten 
kan spridas via lossnade stjälkar, 
men detta kan undvikas med 
hjälp av bommar och nät, som 
används under borttagningen. 
Anmäl beståndet snarast 
möjligast via portalen för 
främmande arter på Vieraslajit.fi Bild: Esa Lammi
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Vattenpilört

Förekomst: Ser olika ut som vattenväxt och på land. Förekommer som
vattenväxt i sjöar, åar med sakta flöde och havsvikar. Vanlig i Södra och
Mellersta Finland, sällsynt på Åland, i Österbotten och Norra Finland.

Frodighet (m-e): I medelfrodiga eller frodiga vatten, trivs bäst på
lerbottnar.

Kännetecken: I vatten gror långa och böjliga stammar som kan bli upp
till 3 meter i längden. Flytande blad har långa bladskaft. Bladskivan är
10-15 cm lång, smal, förlängd och äggrund. Blomställningen är tät och
har ljusröda ax på 2-5 cm.

Flytbladsväxter

Bild: Mirva Ketola
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Åtgärder:
Täta bestånd kan störa 
rekreationsbruk och båtliv, så det 
gäller att planera åtgärderna 
lokalt. Slåtter är jobbigt eftersom 
den böjliga stammen trasslar sig 
lätt i propeller och smiter undan 
slåtterblad. Årligen upprepade 
slåtter kan förtunna bestånden 
eller åtminstone förhindra dem 
från att bli vidare och tätare. 
Mera långvariga resultat fås 
genom att dra rotstockar från 
botten med en harv och samla 
upp växtresterna från vatten.

Se Råd om underhåll av strand



Sköldranunkel

Förekomst: Förekommer i hela landet förutom Åland. I sjöar med klart
vatten och i åar på hårda bottnar, kan växa en bit från stranden. Tål
vågor och flöde. Vid kusten är vitstjälksranunkel vanligare. I Finland
förekommer också tre andra sällsynta arter av vattenranunkel som
även kallas för möjor.

Frodighet (o-m): I karga eller medelfrodiga vatten, indikerar rent
vatten.

Kännetecken: Har två typer av blad. Undervattensbladen har fina flikar
som dill, flytbladen är 2-3 cm breda och runda till formen, har tre
delar. Stammen är tjock och ljusgul eller grön, 10–250 cm i längden.
Blommorna är vita, gula i mitten, 2-3 cm med 5 st. kronblad.

Flytbladsväxter

Åtgärder:
Blommar rikligt på vissa somrar, 
då växten kan väcka ovanligt 
mycket uppmärksamhet. Man 
behöver ändå inte vara orolig, för 
växten är ett tecken på rent 
vatten och förorsakar sällan 
problem. Efter en sommar med 
riklig blomning, kan blomningen 
vara mycket snålare påföljande år.

Se Råd om underhåll av strand

Bild: Lasse Tuominen

15



Gäddnate

Förekomst: Vanlig i sjöar, dammar och åmynningar i någorlunda hela
Finland. Förekommer mest i ganska djupt vatten, oftast i 0,5-2 meters
djup. I grunda, frodiga vikar kan förekomma täta och vida bestånd.

Frodighet (i): Förekommer i olika slags vatten. På frodiga ställen blir
bestånden tätare.

Kännetecken: Flytbladen är mörkgröna eller brungröna, glimtande
skinande och ovala (6-13 cm). Undervattensbladen är långa och smala,
vittrar tidigt. Blomställningen är ett grönbrunt, jämntjockt ax som
reser sig över vattenytan och liknar ett finger (3-5 cm).

Flytbladsväxter

Bild: Kirsi Ahonen

Åtgärder:
Täta bestånd kan störa 
rekreationsbruk och båtliv. Slåtter 
är jobbigt eftersom den böjliga 
stjälken trasslar sig lätt i propeller 
och smiter undan slåtterblad. Svår 
att utrotas med slåtter, men 
årligen upprepade slåtter kan 
förtunna bestånd eller 
åtminstone förhindra dem från 
att bli vidare och tätare. 

Mera långvariga resultat fås 
genom att dra rotstockarna från 
botten med en harv och samla 
upp växtresterna från vatten.

Se Råd om underhåll av strand
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Natar

Förekomst: I Finland förekommer 17 arter av natar och dess
korsningar. De vanligaste arterna är gäddnate (nr 16), ålnate (nr 18),
rostnate, gropnate och gräsnate. Långnate och grovnate påträffas här
och där i hela landet i ganska djupa vatten.

Frodighet: Olika arter har olika preferens angående frodighet.
Långnate trivs i klara, medelfrodiga eller frodiga vatten, grovnate trivs i
neutrala frodiga vatten.

Kännetecken: Alla natar har undervattensblad som är ovala eller liknar
band, vissa arter har också flytblad. Blomställningen är ett ax på en
stjälk. Långnate och grovnate är stora långskottsväxter. Bladen på
långnate saknar bladskaft och är helbräddade (15-20 cm). Bladen på
grovnate är ljusgröna, glittrande, nätnerviga och har korta bladskaft
(10-20 cm).

Långskottsväxter

Åtgärder:
Förekomst av långskottsväxter är 
ofta ett tecken på ekologiskt sund 
sjö och de bidrar till att vattnet 
förblir klart. Långskottsväxter 
konkurrerar om näring med alger 
och förser ett gott skydd mot 
predation för djurplankton som 
äter växtplankton. Natar bör inte 
avskaffas! Täta bestånd som når 
ända upp till ytan kan lokalt störa 
rekreationsbruk. I små områden 
kan långskottsväxter raderas med 
kratta på försommaren och på 
nytt på sensommaren. Var ändå 
försiktig och måttlig.

Se Råd om underhåll av strand

Bilder: Suvi Mäkelä
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Ålnate

Förekomst: En vanlig långskottsväxt, i så gott som hela Finland.
Förekommer i sjöar, åar och vid havsstränder. Finns i grunt
strandvatten och ner till cirka 4 meters djup. Det finns 17 arter av
natar i vårt land och ålnate en av de mest vanliga arterna.

Frodighet (i): Ofta i medelfrodiga, klara vatten på hårda bottnar.

Kännetecken: Stammen är ljus, bladen är spiralställda, gröna eller
brunaktiga, genomskinliga och saknar bladskaft, 2-7 cm. Stammen kan
vara upp till 2,5 m i längden. Blomställningen är högst 3 cm, med
tunna, även 10 cm långa skaft.

Bild: Suvi Mäkelä

18Långskottsväxter

Åtgärder:
Förekomst av långskottsväxter är 
ofta ett tecken på ekologiskt sund 
sjö och de bidrar till att vattnet 
förblir klart. Långskottsväxter 
konkurrerar om näring med alger 
och förser ett gott skydd mot 
predation för djurplankton som 
äter växtplankton. Natar bör inte 
avskaffas! Täta bestånd som når 
ända upp till ytan kan lokalt störa 
rekreationsbruk. I små områden 
kan långskottsväxter raderas med 
kratta på försommaren och på 
nytt på sensommaren. Var ändå 
försiktig och måttlig.

Se Råd om underhåll av strand



Vattenpest

Förekomst: Ganska vanlig i frodiga sjövikar, små sjöar och åar i Södra
och Mellersta Finland. Sprider sig kraftigt också i Nordöstra Finland.
Påträffas även i brackvatten vid Finska kusten. Förekommer i grunt
vatten men i klart vatten kan påträffas i t.o.m. 4 meters djup. Föredrar
neutrala eller basiska omständigheter. En skadlig främmande art.

Frodighet (e): Gynnas av frodighet. Massförekomster tar ut andra
arter. Variation i abundansen mellan åren kan vara stor.

Kännetecken: Bladen är smala, cirka 1 cm långa, mörkgröna och sitter
i täta kransar av tre. Stjälken är grenig med rötter i noderna. Liknar en
tunn flaskborste. Förvarar sin gröna färg över vinter och börjar växa
strax efter islossning.

Åtgärder:
Massförekomster förbrukar syre i 
vatten och höjer därmed vattens 
pH. Effektiva bottagningsmetoder 
saknas, så det bästa är att 
förhindra övergödning samt 
spridning till nya vattendrag 
genom att rensa fiskeredskap. 
Slåtter måste undvikas, ty 
vattenpest sprids kraftigt och 
förökar sig genom de minsta 
skottsdelar. Man kan använda 
slåttermaskin med samlare och 
notdragning flera år i rad. 
Påverkan kan vara kortvarig och 
även förvärra situationen. Man 
kan rensa en liten yta genom att 
dra längs botten med t.ex. en lång 
kratta och samla upp växtresterna. 
Se Råd om underhåll av strand Bild: Janne Tolonen
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Slingor

Förekomst: I Finland förekommer 4 arter av slingor, varav hårslinga är
den vanligaste och mest utbredd i klara sjöar och åar. Kransslinga och
knoppslinga som framhävas i norr förekommer i skyddade
brackvattensvikar och frodiga sjöar. Axslinga (nr 21) förekommer
främst i brackvatten.

Frodighet: Hårslinga förekommer typiskt i karga och medelfrodiga
sjöar. Andra slingor gynnas däremot av övergödning.

Kännetecken: Stammen oftast 0,5-1 meter i längden. Bladen är tunna,
lätt parflikiga, kransställda slingor runt stammen. Hårslinga har 4 blad i
kransen (1-3 cm), andra arter 3-6. Kransslinga har t.o.m. 4,5 cm långa
blad. När man lyfter upp växten från vatten går bladen oftast ihop
(jämför hornsärv nr 22). Har små blomställningar ovanpå vattenytan.

Åtgärder:
Förekomst av långskottsväxter är 
ofta ett tecken på ekologiskt sund 
sjö och de bör inte avskaffas. Den 
lilla hårslingan som förekommer i 
karga sjöar orsakar sällan 
problem. Kransslinga och axslinga 
kan ändå föröka sig otillbörligt. 
Slingor kan föröka sig genom små 
delar av stam och därför 
rekommenderas slåtter inte för 
dem. Avskaffas med slåttermaskin 
med samlare eller notdragning. 
Man kan radera långskottsväxter 
på en liten yta med kratta på 
försommaren och på nytt på 
sensommaren. 

Se Råd om underhåll av strand Bild: Kransslinga, Janne Tolonen
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Bild: Hårslinga, Suvi Mäkelä

Långskottsväxter



Axslinga

Förekomst: I Finland förekommer 4 arter av slingor, varav axslinga
påträffas främst i brackvatten. Trivs både på skyddade och ganska
öppna platser, så länge det finns sand eller annat lent material som
underlag.

Frodighet (e): Trivs i frodiga vatten och gynnas av övergödning. Har
blivit vanligare vid Finska kusten och bildat även massförekomster.

Kännetecken: Stammen är tunn och rödaktig. Bladen sitter i krans av
fyra till fem, mörkgröna-rödaktiga och ungefär lika långa som
internoder (2-3 cm). Bladen har 5-20 par av tunna och stela flikar som
sitter tätt. Blomställningen är liten, upprätt och ovanpå vattenytan.
Blommorna sitter separat och radiärt i översta bladveck.

Åtgärder:
Har bildat massförekomster i vissa 
havsvikar. Man kan prova 
borttagning genom insamling 
eller genom muddring med 
grävmaskin eller sugmuddring. 
Förökar sig både sexuellt och 
asexuellt, och även de minsta 
skottresterna kan gro en ny växt. 

Om man vill avvisa växten totalt 
från ett vattendrag, borde man få 
bort alla bestånd, vilket är väldigt 
svårt. Genom en slarvig 
borttagning kan man t.o.m. öka 
tillväxt. 

Se Råd om underhåll av strand

Bild: Jarkko Leka
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Hornsärv

Förekomst: Är vanlig i sjöar och grunda och skyddade havsvikar i Södra
och Mellersta Finland, även i diken och flödande vatten.

Frodighet (e): Trivs i frodiga vatten. Människan har avsevärt förbättrat
levnadsförutsättningar genom att orsaka övergödning av vattendrag.

Kännetecken: Bladen är mörkgröna, flikiga med sågade kanter och
sitter i krans runt tunna, greniga stammar. Bladen är 2 cm långa och
den greniga stammen 20–80 cm, känns lite strävt i handen. En flytväxt
som saknar rötter och oftast också blommor. Förökar sig genom att
växa och brista. Jämfört med slingor (nr 20) är hornsärv mera robust
och håller sin form när man lyfter den upp från vatten.

Åtgärder:
Förökar sig ibland otillbörligt, och 
då kan massförekomster störa 
rekreationsbruk av vatten. 
Variation i abundansen mellan 
åren kan vara stor.

Kan raderas genom notdragning 
eller med slåttermaskin med 
samlare. Kan avskaffas på en liten 
yta med lång kratta och genom 
att samla upp skottresterna. 

Se Råd om underhåll av strand

Bilder: Suvi Mäkelä
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Korsandmat

Förekomst: Vid hela kusten, särskilt i Bottniska viken. Förekommer
ställvis även i inlandet i Södra Finland och i Västra och Mellersta
Lappland. Förekommer på skyddade ställen i havsvikar med låg
salthalt, dammar samt neutrala, frodiga sjöar. Sprider sig med hjälp av
fåglar eller fiskeredskap.

Frodighet (e): Har blivit vanligare genom övergödning.

Kännetecken: Skotten är 5–17 mm långa, utdragna eller äggrunda, kan
ha en rot, men saknar ofta rötter. Spetsen har sågade kanter, basen är
lång och smal. Skotten sitter i kors i förhållande till varandra och bildar
flytande grupper där tiotals skott skapar långa kedjor. Flerårig,
blommar vanligtvis inte i Finland och bildar inte frön.

Flytväxter

Åtgärder:
Behöver oftast inte avskaffas. Kan 
tillta lokalt på skyddade ställen. 
Kan avskaffas lokalt med t.ex. såll 
som man fäster i kvastskaft. 
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Bild: Suvi Mäkelä



Notblomster

Förekomst: Karga sjöar med klart vatten och bottnar med sand eller
grus. Ibland i flödande vatten eller i brackvatten med låg salthalt.
Förekommer oftast under 1,5 meters djup men ibland även i 3 meters
djup. Notblomster föredrar särskilt klara sjöar i åsområden och
sandstränder.

Frodighet (o-m): Indikerar rent vatten. Arten har drabbats av
övergödning av sjöar samt försurning.

Kännetecken: På basen av stammen finns en rosett av smala, stela och
böjliga blad som sitter rotade i botten. Stammen är 30–70 cm och
hålls för det mesta under vattenytan, men blomställningen reser sig
över vattenytan. Blomman är vit eller ljusblå, liknar en klocka.

Kortskottsväxter

Åtgärder:
Kortskottsväxter är viktiga och 
tillhör ett rent sjöekosystem. De 
bör inte avskaffas. Notblomster är 
ett särmärke för klara sjöar i 
åsområden och sandstränder.
Arten tyder på rent vatten och en 
bra badplats samt ger ett löfte om 
värdefulla fiskar.

Stora kortskottsväxter drabbas av 
övergödning av sjöar. Med 
ökande grumlighet förekommer 
kortskottsväxter i grundare 
vatten. När övergödning 
framskrider kan kortskottsväxter 
försvinna helt.

Bilder: Suvi Mäkelä
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Styvt braxengräs och vekt braxengräs

Förekomst: Vanliga i hela landet, mera sällsynta i Lappland.
Förekommer i karga sjöar med klart vatten, åar med sakta flöde och
brackvatten med låg salthalt. Oftast på hårda mineralbottnar, även i
ganska djupt vatten.

Frodighet (o-m): Indikerar rent vatten. Båda arterna lider av
övergödning av sjöar.

Kännetecken: Styvt braxengräs har mörkgröna, ihåliga, raka blad som
växer som en tät bladrosett på botten. Bladen är 3–15 cm långa och 1–
3 mm breda. Bladen är stela och pekar åt olika håll, när man lyften
växten upp från vatten. Vekt braxengräs är ganska lik, men bladen är
ljusare och fastnar i varandra när man lyfter växten från vatten.

Åtgärder:
Kortskottsväxter är viktiga och 
tillhör ett rent sjöekosystem. De 
bör inte avskaffas. 

Stora kortskottsväxter drabbas av 
övergödning av sjöar. Med 
ökande grumlighet förekommer 
kortskottsväxter i grundare 
vatten. När övergödning 
framskrider kan kortskottsväxter 
försvinna helt.
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Bild: Vekt braxengräs, Jari Venetvaara

Bild: Styvt braxengräs, Suvi Mäkelä

Kortskottsväxter



Vattenmossor

Förekomst: Vanliga i sjöar, dammar, åar, bäckar och källor. Några arter
har påträffats vid kusten. Det finns tiotals arter av vattenmossor i
Finland, de vanligaste arterna i sjöar är krokmossor och näckmossor.
Kan förekomma i djupt vatten.

Frodighet: Olika mossarter föredrar vatten med olika frodighet. Stor
näckmossa trivs i karga eller medelfrodiga vattendrag.

Kännetecken: Skotten är ofta greniga och vanligen under 20 cm långa,
mörkgröna eller bruna. Skotten av stor näckmossa kan vara nästan en
meter långa, bladen sitter i tre rader och liknar båtar. Krokmossor har
smala, snibbiga och krokiga blad. Skedmossor har trubbiga blad som
och liknar sked.

Vattenmossor

Åtgärder:
Vanliga på botten i olika 
vattendrag, behöver inte 
avskaffas.

Vissa krokmossor kan bilda 
massförekomster. Om 
massförekomster når upp till 
vattenytan kan de störa 
rekreationsbruk.

Vattenmossor kan begränsas 
genom notdragning eller med 
slåttermaskin med samlare.

Se Råd om underhåll av strand

Bild: Stor näckmossa, Kirsi Ahonen
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Vattenstjärna

Förekomst: Ganska vanlig i Södra och Mellersta Finland. Förekommer
ofta i stilla vatten eller i bottenlera i diken, på stränder och näringsrika
sjövikar. Vattenstjärna tillhör släkten rosettmossor och är den enda
arten i släkten som förekommer i Finland.

Frodighet (e): Trivs i medelfrodiga och frodiga sjöar. Hamnar på nya
platser i fötter av fåglar.

Kännetecken: Bålen är mörkgrön eller blåröd, grenar sig itu,
läderartad och strimmig. Bålen är cirka en centimeter lång och
trekantig. På undersidan finns en stor mängd mörka rizoider. Växer
separat eller i grupper flytande på vattenytan. Kan fästa sig med
rizoider i bottenlera i grunt vatten.

Friflytande växter

Åtgärder:
Oftast bland övervattensväxter, 
behöver inte borttas. 
Massförekomster på öppet vatten 
är mera sällsynta och förutsätter 
skyddat, frodigt vatten. Kan 
avskaffas lokalt med t.ex. såll som 
man fäster i kvastskaft. Binder 
effektivt näring, men stort 
bestånd som täcker vattenytan 
kan förorsaka syrebrist. 

Bild: Suvi Mäkelä
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Vanlig andmat
Friflytande växter

Åtgärder:
Massförekomst förutsätter stilla 
vatten. Kan avskaffas lokalt med 
t.ex. såll som man fäster i 
kvastskaft. 

Vanlig andmat binder effektivt 
fosfor och kväve och innehåller 
mycket protein. Metoder för 
odling och drivning är enkla 
jämfört med alger. Man har utrett 
med aspekt i cirkulär ekonomi 
användning av vanlig andmat som 
fiskfoder och odling av vanlig 
andmat i fiskodlingsanläggningar 
samt i näringsrika 
avrinningsvatten från jordbruk.

https://www.luke.fi/uutinen/pikkulimaskan-
viljely-on-kiertotaloutta-parhaimmillaan/
(på finska) Bild: Suvi Mäkelä
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Förekomst: Vanlig söder om linjen Uleåborg-Joensuu, de nordligaste
observationerna är från Mellan Lappland. Flyter på vattenytan på
näringsrika dammar, diken, åar och sjöstränder samt brackvattensvikar
med låg salthalt.

Frodighet (m-e): Ibland på medelfrodiga platser, men synnerligen riklig
på platser övergödslade av dynga eller spillvatten. Har blivit vanligare
genom övergödning.

Kännetecken: Små gröna skott som liknar blad och är högst en halv
centimeter långa, platta och långsträckta. Flyter på vattenytan med
hjälp av luftfyllda vakuoler. Varje skott har en trådaktig rot, som är
under 5 cm och saknar grenar. Förökar sig nästan enbart asexuellt.

https://www.luke.fi/uutinen/pikkulimaskan-viljely-on-kiertotaloutta-parhaimmillaan/


Stor andmar

Förekomst: Vanligast i Södra Finland. I inre delar av landet
förekommer ställvis söder om linjen Vasa-S:t Michel. Vid kusten av
Bottniska viken ända till Bottenviken. Förekommer i frodiga diken,
dammar, sjöar och åar i skyddade platser.

Frodighet (e): Indikerar frodighet.

Kännetecken: Skotten är 4–8 mm, nästan runda, helbräddade och
platta. Övre sidan av skotten är blågröna och undersidan blåröda.
Antalet rötter är 5–15 st., de är vanligen under 3 cm långa. Skotten
flyter oftast i grupper av 2–5.

Friflytande växter

Åtgärder:
Sällan stora bestånd. 
Massförekomst förutsätter stilla 
vatten. Kan avskaffas lokalt med 
t.ex. såll som man fäster i 
kvastskaft. 
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Bild: Suvi Mäkelä



Dyblad

Förekomst: I Finland vid kusten, i inre delar av landet främst i
Sydvästra Finland. De nordligaste ståndorterna finns i Kemi. Inte
speciellt vanlig. Växer i vassruggar skyddat från vind och vågor i frodiga
sjövikar och dammar, åar och diken.

Frodighet(e): Har blivit vanligare genom övergödning.

Kännetecken: Friflytande växt som kan svagt rota i botten. Rötterna är
långa och greniga. Stjälken är kort och har utlöpare. Bladen har långa
bladskaft, flyter på vattenytan, runda eller kan likna en njure. Bladen
lika som hos vit näckros men mindre, 2–5 cm. Övre sidan grön är och
glänsande, undersidan brunaktigt röd. Blommar ganska sällan.
Blommor är 2-3 cm, har 3 st. vita kronblad som är gula i basen.

Friflytande växt

Åtgärder:
Växer på skyddade ställen oftast 
bland annan växtlighet. Kräver 
sällan åtgärder.

30

Bild: Suvi Mäkelä



Råd om underhåll av strand

Gör stranden ren på våren

Varje vår ska strandägaren rensa stranden från löv, död vass,
växtrester som har hamnat på stranden med vatten och annat
organiskt material. Den tyngsta delen är att få bort blött växtmaterial
från strandvatten för hand, men när man gör det tillsammans som
talko blir bördan lättare. Om man rensar stränder årligen, minskar
behovet av tuffare restaureringsåtgärder.

Åtgärder:
På våren kan islossning bryta vass

och vinden kan hämta även stora
vassflottar till stranden. Genom att
städa bort vassflottarna underlättar
man att stranden förblir ren. Man kan
använda sig av järnkratta men för
finare material fungerar lövräfsa eller
håv bättre.

För förflyttning i land passar
presenning, skottkärra eller släpvagn.
Det lönar sig att placera växtmaterial
tillräckligt långt från stranden, så att
det inte rinner tillbaka till sjön. När
växtmassan torkar och pressas ihop,
blir det lättare, vilket underlättar
vidare transport.

Torkad vass kan brännas eller
användas som täckmaterial. Man kan
också få växtunderlag av den genom
att kompostera. Genom att hacka
vassen i mindre delar kan man
underlätta komposteringen. Det lönar
sig att tillägga färskt material i
komposten under sommaren, t.ex.
vattenväxter från stranden.
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Mellersta och nedre bilden: Broschyren 
Vårda och restaurera din strand

Bild: Mirva Ketola



Lämpliga metoder och 
tidpunkter för att avlägsna olika

vattenväxtarter 
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Art eller artgrupp Metoder Tidpunkt Behovet av 
upprepning

Övervattensväxter

- Bladvass
- Säv
- Sjöfräken
- Kaveldun

Slåtter med lie eller 
vassklippare

Från mitten av juli till 
mitten av augusti eller 
hela sommaren

Ökar med 
belastningen. 3-4 år i 
rad

Om stranden är kraftigt 
uppgrundad, måste 
rötterna avlägsnas 
genom muddring 

Hösten, mest 
gynnsamt på vintern

Liten

Avlägsnande av 
fjolårsvegetation på 
isen underlättar 
slåttern följande 
sommar

Vintern Enbart vinterslåtter 
minskar inte 
vassruggarna, men kan 
förebygga igenväxt

Flytväxter och 
långskottsväxter 

- Gul näckros
- Näckros

Rötterna avlägsnas 
genom räfsning eller 
muddring

Hösten, vintern Liten

- Flotagräs
Avlägsnas med 
uppsamlande 
klippaggregat eller 
genom notdragning

Sommaren-hösten Varierar

- Natar
- Slingor
- Hornsärv
- Vattenpest*

Avlägsnas med 
uppsamlande 
klippaggregat eller 
genom notdragning

Sommaren Ökar med belastningen

- Vattenmossa Notdragning Sommaren Ökar med belastningen

Kortskottsväxter

- Notblomster
- Braxengräs

Kortskottsväxter är ett uttryck för att vattenkvaliteten är god, och det lönar 
sig inte att avlägsna dem.

*Avlägsnande av vattenpest rekommenderas enbart på starkt igenvuxna ställen, eftersom arten förökas från 
växtdelarna, och sjön blir snabbt fylld.

Tabellen enligt broschyren Vårda och restaurera din strand



Förberedelser inför slåtter: Förutsättningar av rekreationsbruk och
båtliv kan förbättras genom att avskaffa vattenväxter, om de har blivit
för dominerande. Samtidigt kan man öka vattenflöde i igenväxta
områden samt förbättra omständigheterna för fiskbestånd och fågelliv.
Övervattensväxter kan avskaffas med slåtter. Borttagning av
undervattensväxter bör göras enligt noggranna planer för att undvika
göra mera skada än nytta.
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Behov av tillstånd:
Småskalig (<0,1 ha) slåtter på egen
hand: Man kan rensa vattenväxter
med lie på egen strand utan anmälan
för att hålla badplatsen öppen.

Slåtter större än dessa eller med
maskin:
Diskutera slåtterplanen först med
grannar och vattenägare. Tänk ut i
förväg var man kommer åt med
slåttermaskin för att lyfta växter upp
från vatten och hämta dem i land med
traktor, samt var växterna ska
placeras. Anhåll om nödvändiga
tillstånd av markägare för frakt och
placering.

Slåtter med maskin måste alltid
anmälas till egen NTM-central. För
anmälan behövs:
- vattenägarens samtycke
- en karta över slåtterplanen
- en karta märkt med ställen där
växter lyfts upp och var de placeras

Växtrester måste alltid samlas upp
från vatten!

Bild: Risto Kauhala

Observera att:

Alltför omfattande slåtter kan öka 
blomning av blågröna alger, 

försämra fiskars 
förökningsförutsättningar samt 

störa häckning av fåglar. 
Om man gallrar vassen, ökar 

oftast mängden andra 
vattenväxter. 

Planering och förverkligande 
av slåtter



Såhär gör du slåtterplanen:

Rita på kartan de områden, där det är tänkt att meja. Undvik raka
linjer, som enbart följer innehav av markområden. I stället för raka
kanaler bör man följa naturliga veck som vegetationen tar. Dessutom
bör man bibehålla variationen i livsmiljöer så att det kvarstår skydd för
fåglar. Tänk hur utsikten kommer att se ut efter slåtter och se till att
lämna eventuella insynsskydd mot grannen. Markera stenar, som kan
söndra slåtterblad.

- Det är viktigt att lämna en vegetationszon i mynningar av diken och åar som
rinner i vattendraget. Zonen binder näring och organiskt material.

- Väldigt grunda och skyddade vikar utgör habitat för mångfaldiga
organismsamhällen. I dessa områden bör man rikta åtgärder noga i de
viktigaste ställena rent för effektivt återhämtning av växtligheten.

- En klippt korridor på 5-10 m längs stranden eller öppningar i vassen
förbättrar habitat för abborren och gäddan.

- I skyddsområden bör slåtter planeras tillsammans med myndigheterna. Ta
kontakt med egen NTM-central.
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Bild: Broschyren Vårda och restaurera din strand
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Att göra anmälan om slåtter:

Slåtter med maskin bör alltid anmälas till NTM-centralen och
vattenägare. Detta gäller även för mindre redskap som man fäster i
båten samt vinterslåtter med maskin. Anmälan måste göras minst sex
månader före man inleder arbetet.
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Uppgifter om vattenägare får du från
Lantmäteriverket. För att hitta
vattenägaren behöver du veta
fastighetsgränser och registernummer,
vilka fås fram i Kartplatsen, som ges ut
av LMV. Om vattenområdet är
samfällt och ägs av delägare, görs
anmälan till ordförande eller
sekreterare av delägarlag. Man kan
också försöka reda ut vattenägaren via
försäljare av fisketillstånd. Ifall
vattenområdet ägs av flera ägare men
är inte samfällt, ges anmälan till alla
kända delägare.

Anmälan om slåtter görs elektroniskt
till NTM-centralen med blankett för
muddring och slåtter, som finns på
sidan https://www.ymparisto.fi/sv-
FI/Vatten/Restaurering_av_vattendra
g/Restaurering_av_strander/Strandm
uddring. Behov av tillstånd övervägs
alltid för varje fall separat. Tillståndet
krävs om planerade åtgärder kan
orsaka skada till t.ex. naturen eller
fiskbestånd. Oftast besvarar NTM-
centralen slåtteranmälan med ett
uttalande, där redogörs om området
kan mejas enligt planen på en viss
tidpunkt, eller om det förutsätter
andra slags avgränsningar för t.ex.
iakttagande av hotade arter.

Planering och förverkligande 
av slåtter



Förverkligande av slåtter och insamling av växtavfall:

Den skurna växtmassan bör alltid samlas bort från vatten, vilket
innebär även större arbete än själva slåtter. Växtavfall bör läggas i hög
tillräckligt långt från stranden där vågor och flod inte når det. Annars
kan växter eller näring som de innehåller rinna tillbaka till vatten.
Nedbrytning av växtavfall förbrukar syre och näringsämnen frigörs i
vatten, vilket i sig kan öka mängden alger. Växtmassa som drivs i vatten
orsakar därtill estetisk skada, försvårar rekreationsbruk och hamnar
ofta till sist på någon annans strand. Notera, att det är svårt att samla
växtavfall i hård vind.
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Bild: Risto Kauhala

Insamling av växtavfall:
Om du ska anlita någon i slåtter ta
kontakt i god tid, för entreprenörers
kalendrar fylls på. Det är bra att
komma överens om insamling av
slåtteravfall. Notera, att man inte kan
skjuta växtavfall i land med alla
slåttermaskiner och då behöver man
grävskopa eller tillräckligt stor
talkogrupp. Vissa slåttermaskiner har
dock samlare. Också i vinterslåtter bör
man samla den klippta massan i land
med t.ex. presenning. För eventuell
återvinning är det bra att placera
växtmassan någonstans, där den är
lätt att hämtas ifrån. En hög med
växtavfall kan minska mycket på några
dagar, om klippta arter innehåller
mycket vatten (t.ex. sjöfräken och gul
näckros). Genom att låta högen stå en
tid kan man spara ett par åkturer, om
man flyttar högen någon annanstans
med t.ex. traktor.

Bild: Irma Peltola
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Återvinning av skärningsavfall:

I stället för att lägga skärningsavfall i hög gäller det alltid att överväga
återvinning. Växtavfall duger till kompost och utgör utmärkt
markförbättringsämne på åker. Klipper man vass i skiftet av juli-
augusti, innehåller den mest näring och kol:kväve förhållandet är bra
för komposten (29:1). Även vass som klipps på vinter anpassar sig för
markförbättringsämne. Den innehåller mera kol och mindre näring
jämfört med vass klippt på sommaren. Man kan även använda vass
klippt på vinter för byggnadsmaterial av t.ex. tak och staket. Både
sommarskuren och vinterskuren vass utgör gott täckningsmaterial i
trädgården.
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Markförbättringsämne:
Skärningsavfall som ska användas som
markförbättringsämne på åker kan
komposteras först under ett år.
Därefter kan det köras ut på åker utan
att behöva skäras ytterligare med
spridare för torrgödsel. Om det går att
skära vassen i mindre bitar på
sommaren, kan den spridas på åker
som färsk också. Då tillför den marken
med mikrobaktivitet. Ett lager på cirka
5-7 cm är lagom. Efter spridning
omarbetas vassmassan i marken. Vass
innehåller lignin, som bildar humus.
Vass tillför marken med organiskt
material, som binder vatten,
motverkar torka och jämnar ut
variation i temperaturen. Organiskt
material hindrar markkompaktering,
slamning, erosion och utrinning av
näringsämnen. Dessutom ökar det
aktivitet av organismer i marken, vilket
underlättar upptag av näringsämnen
av växter.

Text och grafik: Eloisa Pelto – opas 
muhevampaan maaperään, Ruokopelto-
hanke (2017) 

Bild: Irma Peltola
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Därtill har man kompletterat sidorna 
med uppgifter från följande källor:

Internet:

- NatureGate http://www.luontoportti.com/suomi/sv/

- Luopioisten kasvisto
https://www.luopioistenkasvisto.fi/index.html (på finska)

- Pedagogik på nätet https://peda.net/ (på finska)

- Finlands artdatacenter https://laji.fi/sv

- Portalen för främmande arter http://vieraslajit.fi/fi/content/v%C3%A4lkommen-till-
portalen-f%C3%B6r-fr%C3%A4mmande-arter-i-finland

- Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida

Andra källor:

- Eloisa Pelto – opas muhevampaan maaperään, projektet Ruokopelto, 2017

https://www.bsag.fi/wp-content/uploads/2019/07/eloisa_pelto_ruokopelto-
hankkeen_opas.pdf

- Broschyren Vårda och restaurera din strand. Finlands miljöcentral.

- Kotimaan luonto-opas. Toim. Miettinen, K. 1998. WSOY, Porvoo.

- Retkeilykasvio 1986. Suomen luonnonsuojelun tuki Oy.

- Sisävesien suurkasvillisuus. Toivonen, H. 1981. Teoksessa Meriläinen, J.
(toim.): Suomen Luonto 4. Kirjayhtymä, Helsinki.

Källor

Som grund för dessa sidor har använts presentationen:

”Yleisimmät vesikasvit ja niiden poisto”, Jarkko Leka, Valonia.

https://www.valonia.fi/materiaali/yleisimmat-vesikasvit-ja-niiden-poisto/

som har producerats inom projektet Rannat kuntoon av Länsi-Suomen maa- ja
kotitalousnaiset
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