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Större vattensalamander – en hane.
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Titelbladets fotografi: Större vattensalamander – en hane vid damm 8.

Sammanfattning
En groddjursinventering har genomförts på fastigheten Björksta-Vedby 1:1 som komplettering
till en naturvärdesinventering, NVI, i samma område. Samtliga våtmarker inom området
besöktes och groddjur eftersöktes visuellt och/eller med hjälp av håvning och flaskfällor.
Större vattensalamander konstaterades i två av golfdammarna. Mindre vattensalamander sågs
i en av dessa men förutsättningarna för salamanderförekomst i samtliga dammar är goda.
Brungrodor noterades i inventeringsområdets samtliga fem sumpskogsområden. Inga paddor
noterades.

Inledning/bakgrund
Adoxa Naturvård har av markägarna genom projektledare Karin Schartau fått i uppdrag att
genomföra en groddjursinventering på fastigheten Björksta – Vedby 1:1 för att förstärka
underlaget i den planprocess som pågår och som eventuellt leder till bebyggelse av delar av
inventeringsområdet.

Metodik
Inventeringen syftar till att påvisa förekomst eller icke förekomst av groddjur i de anlagda
småvattnen på Ängsö golfbana samt i inventeringsområdets övriga vattensamlingar huvudsakligen i klibbalsumpskogar. Ingen beräkning av populationernas numerär har gjorts
inom ramen för den här undersökningen.
Inför inventeringen ansöktes om dispens från Artskyddsförordningens skrivningar som rör
groddjur – i synnerhet större vattensalamander. Länsstyrelsen i Västmanland gav en
preliminär dispens omgående så att salamandrar och andra groddjur kunde börja eftersökas
den 3 maj. Redan i april kan de förväntas ha lämnat sin undanskymda tillvaro i skogen för att
leka i närliggande vattensamlingar. Under leken är aktiviteten stor och de förekommer ofta
många individer tätt tillsammans på en begränsad yta vilket underlättar inventeringen
väsentligt. Visuellt eftersök med hjälp av kikare visade sig omöjligt på grund av grumligt
vatten i alla dammar utom damm nummer 6. Under varma majnätter kan en kraftig lampa
ytterligare underlätta inventeringen men på grund av det grumliga vattnet gjordes inga
nattliga fältbesök. Där inga salamandrar visade sig och vegetationen tillät det undersöktes
vattnet närmast stranden systematiskt med hjälp av håv.
Flaskfällor* användes i de vatten som uppvisade gynnsamma förhållanden för
vattensalamander men där inga djur upptäcktes visuellt eller med hjälp av håvning. Även där
salamandrar upptäcktes användes flaskfällor om det behövdes för en säker artbestämning.
Flaskfällorna vittjades efter 2 – 5 timmar.
*Flaskfällorna tillverkades av PET-flaskor. Den främre delen av flaskan kapades och vändes
inåt så att en mjärde bildades. Mjärdens tratt leder salamandrarna in i flaskan och försvårar
utpassage. För att underlätta nedsänkandet av flaskan gjordes ett stort antal hål med hjälp
av lödkolv. Hålen förbättrar också vattenomsättningen i fällan vilket minskar risken för att de
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fångade djuren dör. Flaskan fästes sedan vid en vakare/tennisboll för att lätt kunna
återfinnas.

Flaskfälla med två fångade hanar större vattensalamander från damm 8 den 3 maj 2021.

Brister
Undersökningen med visuella observationer, håvning och fällfångst visar endast om
salamandrar förekommer och inte om de har goda förhållanden som leder till reproduktion.
Salamandrar är långlivade och kan, i brist på bättre miljöer, uppehålla sig i ogynnsamma
vatten som saknar förutsättningar för en lyckat reproduktion. Yngelobservation under
sensommaren skulle kunna ge en bild av om de enskilda småvattnen håller tillräcklig kvalitet
för en lyckad reproduktion. Fångstmetoden är etablerad och fungerar i normalfallet bra men
risk för 0-resultat trots förekomst av vattensalamandrar finns förstås.

Ekologi
Större vattensalamander leker på våren i små till medelstora, permanenta vattensamlingar,
som vanligtvis är större än 10 meter i diameter och minst 0,5 meter djupa. Salamandern
skulle sannolikt kunna etablera sig i betydligt större vattensamlingar men slås där ofta ut i
konkurrens med fisk och kräftor. En mindre vattensamling värms också upp fortare på våren
vilket är viktigt för salamanderns reproduktion. Lekvattnen bör vara solexponerade för
uppvärmningens skull och god tillgång på vattenväxter är en fördel. Vegetationen utnyttjar
salamandern som skydd och som substrat för sina ägg. Vegetationen är också viktig för de
ryggradslösa djur som utgör salamanderns huvudsakliga föda.
Även om lekvattnets egenskaper är avgörande för den större vattensalamanderns
överlevnad är den omgivande landmiljön minst lika viktig. Där tillbringar nämligen djuren
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större delen av sina ibland 15 - 18 år långa liv. Landmiljön bör vara rik på död ved, rishögar
eller stensamlingar där salamandrarna får skydd, kan hålla fukten och hitta föda. Den som
namnet antyder något mindre släktingen ”mindre vattensalamander” lever på liknande sätt
men verkar inte vara lika kräsen i sina preferenser. De förekommer ofta tillsammans men i
vissa vatten uppträder den mindre vattensalamandern ensam.

Artskyddsförordningen
Groddjur skyddas av olika förbud enligt 4 och 6 §§ artskyddsförordningen
(artskyddsförordningen, 2007:845). Artskyddsförordningen ska ses som en precisering av
vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna när det gäller skydd av arter (mark- och
miljööverdomstolen 2013:13 och mark- och miljööverdomstolen M11317-14). Detta innebär
att tillståndsmyndigheten ska bedöma hur skyddade arter påverkas av en planerad
verksamhet.
Syftet med artskyddet är enligt 8 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken att skydda arter. Samtliga
svenska groddjursarter är fridlysta. Större vattensalamander samt åkergroda har även ett
starkare skydd enligt 4 § artskyddsförordningen och får inte fångas, dödas eller störas.
Djurens fortplantningsområden eller viloplatser får heller inte skadas eller förstöras. Den
större vattensalamandern finns dessutom upptagen i art- och habitatdirektivets bilaga 2
(Natura 2000) vilket gör att den har en väldigt stark skyddsstatus.
Lokal population är ett centralt begrepp i artskyddsförordningen. Med lokal population
menas den population (grupp av djur av en art) som har genetiskt utbyte med varandra. En
lokal population kan vara olika för olika arter. För en vanligt förekommande lättspridd art
kan den lokala populationen vara stor och sträcka sig över stora ytor på läns- eller nationell
nivå. För ovanliga arter som är starkt knutna till en plats eller en specifik naturtyp/miljö, kan
den lokala populationen vara liten och begränsad. Fortfarande saknas praxis om hur lokal
population skall bedömas.
Vår bedömning är att den lokala populationen för vattensalamandrar i och i anslutning till
planområdet begränsar sig till golfbanans vattenhinder och närliggande skogsområden.
Eventuella salamanderförekomster inom planområdet bedöms således utgöra en väsentlig
del av den lokala populationen. Övriga groddjur i inventeringsområdet, det vill säga vanlig
padda och brungrodor med delvis andra miljökrav, antas utgöra en mindre del av den lokala
populationen.

Beskrivning av inventeringsområden och resultat
Inventeringsområdet är ca 100 hektar och beläget på fastigheten Björksta-Vedby 1:1 norr
om Ängsö i Västerås kommun. Den östra delen, Ängsö golfbana, erbjuder intressanta
groddjursmiljöer. Våtmarksmiljöerna utgörs av åtta anlagda småvatten eller golfhinder som
sammanbinds av en liten, öppet meandrande och bitvis bitvis kulverterad, bäck.
Samtliga dammar eller golfhinder erbjuder bra förhållanden för groddjur – inte minst för
salamandrar. Vattnets genomströmning är måttlig och dammens vatten är tämligen
5

Bilaga 3
stillastående förutom området närmast in- och utlopp. Samtliga dammar hyser en
undervattensvegetation som tycks vara något begränsad centralt i dammarna. Vegetationen
är mycket viktig som substrat för den större vattensalamanderns ägg och som skydd för
yngel och vuxna djur. Det är också i den täta undervattensvegetationen som de småkryp
som groddjuren livnär sig på håller till. Dammarna är solbelysta så att de värms upp snabbt
under våren och stränderna är flacka med välansad vegetation vilket underlättar för
groddjuren att ta sig till och från vattnet. I närområdet (inom 300 meter) finns lövträdsrika
och lövträdsdominerade miljöer med visst inslag av ris och död ved som kan fungera som
vinterviste för salamandrar.
Vid fältbesöken under tidig maj var vattnet påtagligt grumligt med ett siktdjup < 1 dm i
samtliga dammar utom i damm nummer 6. Grumligt vatten är inte idealiskt för
vattensalamandern men kan tolereras av dem. Möjligen klarnar vattnet längre fram under
säsongen när de kraftiga vårflödena avtagit. I damm nummer 6 upplevdes vattnet som klart
och siktdjupet var ungefär 0,5 meter vid besöket den 3 maj. Vid besöket den 12 maj var
vattnet även i damm nummer 6 en aning grumligt – sannolikt beroende på ett par dagars
föregående regn och därmed ökade vattenflöden och jorderosion.
I områdets sumpskogsdelar var vattentillgången god under samtliga fältbesök under vår och
försommar men möjligen torkar de ut under en period på sommaren. Småvatten som torkar
ut regelbundet fungerar inte bra för vattensalamandrarnas fortplantning.
Damm 1
Är den största dammen och den är belägen strax norr om det egentliga inventeringsområdet. Förutsättningarna tycks vara goda förutom det grumliga vattnet. Besök den 3 och
12 maj. Håvning och flaskfällor. Inga groddjur upptäcktes. En småspigg håvades den 12 maj.
Damm 2
Förutsättningarna tycks vara goda förutom det grumliga vattnet. Besök den 3 och 12 maj.
Håvning och flaskfällor. Inga groddjur upptäcktes.
Damm 3
Förutsättningarna tycks vara goda förutom det grumliga vattnet. Besök den 3 och 12 maj.
Håvning och flaskfällor. Inga groddjur upptäcktes.
Damm 4
Förutsättningarna tycks vara goda förutom det grumliga vattnet. Besök den 3 och 12 maj.
Håvning och flaskfällor. Inga groddjur upptäcktes.
Damm 5
Förutsättningarna tycks vara goda förutom det grumliga vattnet. Vid fältbesök den 3 maj
fångades 4 exemplar av småspigg samt en vattenskinnbagge - allmän ryggsimmare. Varken
den 3 eller den 12 maj noterades några groddjur.
Damm 6
Förutsättningarna tycks vara mycket goda. Vattnet är klarare än i övriga dammar. Besök den
3 och 12 maj. Håvning och flaskfällor. Inga groddjur upptäcktes den 3 maj men aktiviteten
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var stor den 12 maj – både bland mindre och större vattensalamander. Tre hanar av mindre
vattensalamandrar fångades med hjälp av flaskfällor och ytterligare ett stort antal honor och
hanar sågs simma fritt i dammen. Med hjälp av kikare konstaterades även förekomst av ett
stort antal större vattensalamander – fler än 5.
Damm 7
Förutsättningarna tycks vara goda förutom det grumliga vattnet. Besök den 3 maj. Håvning
och flaskfällor. Inga groddjur upptäcktes. Närheten till damm 8 gör det dock sannolikt att
större vattensalamander med stor sannolikhet finns även i damm 7. Inget besök den 12 maj.
Damm 8
Förutsättningarna tycks vara goda förutom det grumliga vattnet. Här fångades 2 hanar större
vattensalamander i lekdräkt vid besöket den 3 maj. I vattenytan trivs levermossan
vattenstjärna. Inget besök den 12 maj.
Klibbalsumpskog 9
Ung till medelålders sumpskog med klibbal och glasbjörk. Viss sockelbildning, död ved endast
som klenved. Här gjordes en visuell observation av en brungroda.
Klibbalsumpskog 10
Mycket lite sumpskogsavsnitt med medelålders klibbal, sockelbildning och vattenspegel. Här
gjordes en visuell observation av en brungroda.
Klibbalsumpskog 11
Mycket lite sumpskogsavsnitt med klibbal och glasbjörk, sockelbildning och vattenspegel.
Här gjordes en visuell observation av en brungroda.

Diskussion
Större vattensalamander har påträffats i damm 8 på Ängsö golfbana. Både mindre och större
vattensalamander noterades i damm 6. Att salamandrarna förekommer i dessa småvatten
gör det sannolikt att även övriga dammar fungerar som lekvatten för dem trots att inga fynd
gjordes där. Dammarna ligger relativt nära varandra och terrängen med välklippta
gräsmattor är gynnsam för salamandrarnas rörelse på land. Det finns uppgifter om att större
vattensalamander kan vandra över en kilometer från sitt lekvatten till övervintringsplatsen.
Men långt vanligare är att de rör sig mellan 50 och 300 meter.
Förekomsten av både mindre och större vattensalamander kan betyda att vattensamlingen
plus den närmaste omgivningen utgör en lämplig livsmiljö för arten. Mycket talar för det i
inventeringsområdet. De anlagda dammarna verkar på många sätt vara lämpliga lekvatten
och i den omgivande skogen finns död ved och lövförna som gynnar salamandrar under
landvistelsen höst och vinter. Förekomsten av vedhögar och stenrösen som erbjuder fuktiga
och skyddande miljöer är dock begränsad och sådana skulle med fördel kunna skapas inom
salamanderavstånd från vattensamlingarna.
Trots de till synes gynnsamma förhållanden som råder i inventeringsområdet finns en risk att
vattensalamandern uppehåller sig i de här dammarna i brist på vattensamlingar som
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erbjuder bättre förhållanden. Eftersom en större vattensalamander kan bli mycket gammal,
15 – 18 år, kan mediokra miljöer hysa arten många år innan den till slut dör. Exempelvis
skulle vuxna individer av arten kunna överleva trots förekomst av småfisk eller kräftor. Rom
och yngel däremot riskerar att ätas upp och förökning uteblir. Genom att inventera
salamanderyngel under sensommaren kan vattensamlingarnas kvalitet som lekvatten
bedömas.
Förutom vattensalamandrar eftersöktes vanlig padda och brungrodor. Observationer av
brungrodor gjordes i två sumpskogsvatten. Brungrodor är ett samlingsnamn för vanlig groda,
åkergroda och långbensgroda vilka är svåra att skilja åt i fält. Om endast en visuell
observation har gjorts är därför samlingsbegreppet ”brungroda” att föredra framför
artnamn. Vanlig groda och åkergroda förekommer med stor sannolikhet i
inventeringsområdet. Långbensgroda däremot har en mer sydlig utbredning i Sverige och
fynd av arten i inventeringsområdet måste betraktas som mindre sannolikt.
Småspigg föredrar små igenväxande vattensamlingar utan annan fisk. Samma
miljöpreferenser som groddjur, i synnerhet den större vattensalamandern, har. Troligen kan
småspigg och vattensalamander samexistera utan alltför stor negativ påverkan på varandra.
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1. Översiktskarta
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Översiktskarta

De åtta inventerade golfdammarna numrerade från norr till söder (1 – 8) samt fyra sumpskogsområden (9 – 12) med fynd av brungrodor.
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Miljöbilder

Damm 8: Här gjordes, trots det grumliga vattnet, fynd av två hanar större vattensalamander i
lekdräkt den 3 maj 2021. I ytan flöt då hundratals unga exemplar av en levermossa – vattenstjärna.

Damm 6: Klart fiskfritt vatten,
en lagom mängd undervattensvegetation, svagt sluttande
strand med välansad gräsmatta
tillsammans med närhet till
lövskog och död ved gör
vattensamlingen till synes
idealisk för vattensalamander.
Dock uteblev fynd den 3 maj.
Desto större aktivitet noterades
i stället den 12 maj – flera
exemplar av både mindre och
större vattensalamander visade
sig. Ett par av de mindre lät sig
fångas.
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Två hanar av mindre vattensalamander fångade i en flaskfälla i damm 6 den 12 maj 2021. Den
kraftigt orangefärgade buken med svarta fläckar visar att det är lekperiod.
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Damm 5: Här noterades småspigg – det är oklart om en så liten fisk skulle kunna inverka negativt på
groddjursbeståndens förökningsmöjligheter.
Småspigg med sina arttypiska (8 – 11)
fria taggar/ryggfenstrålar. Fyra individer
fångades, artbestämdes, mättes till ca 5
cm och släpptes tillbaka i damm 5. Ett
exemplar håvades i damm ett. Småspigg
är Sveriges minsta sötvattenslevande fisk.
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En tom flaskfälla vid damm nummer
1 den 12 maj 2021. Damm nummer 1
ligger strax utanför inventeringsområdets norra gräns är den största
dammen som inventerades.
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