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Hane (A) och hona (B) av större vattensalamander (Triturus cristatus). Djuren är
fotograferade i en glasform som, trots förvrängningen, visar den karaktäristiska lekdräkten
hos hanen (stor flikig ryggkam och silverstrimmad svans) samt den mörka grundfärgen hos
bägge könen. De vita fläckarna som kan anas hos båda är ännu ett kännetecken för
lekdräkten. Remmene, Säffle kommun, Värmland 2003. Foto: Jennie Niesel.

1. Sammanfattning
Den större vattensalamandern (Triturus cristatus) anses vara av särskilt bevarandevärde
inom EU och är upptagen i habitatdirektivet. Samtliga medlemsstater i EU är därför
skyldiga att medverka till att arten och dess livsmiljöer bevaras i de Natura 2000områden där den förekommer. I Sverige är arten fridlyst, liksom landets övriga grodoch kräldjur.
Den större vattensalamandern är en av två arter vattensalamandrar som förekommer i
Sverige (Ahlén m.fl. 1992). Den mindre släktingen är betydligt vanligare, snarare
allmän. Den större arten förekommer fortfarande i stora delar av södra och mellersta
delarna av landet, dock inte på Gotland och sparsamt längs Norrlands kustland. Arten är
främst funnen i permanenta fiskfria småvatten som t.ex. kreaturs- och branddammar,
vattenfyllda grusgropar samt kärr- och skogstjärnar (Niesel & Berglind 2004).
På platåberget Kinnekulle finns goda förutsättningar för den större vattensalamanderns
liv och leverne i och med kalkstensberggrunden och det fortfarande till stora delar
småbrutna odlingslandskapet med gott om betesmarker och småvatten.
På Kinnekulle pågår ett Life-projekt som bl.a. innebär att justera befintliga
skötselplaner och skriva nya till blivande och utökade naturreservat. Länsstyrelsen vill i
detta arbete få en överblick över var EU-arten större vattensalamander håller till och
hur skötseln ska anpassas till arten där den förekommer. Inventeringen utfördes på 16
lokaler den 5 maj 2006 inom befintliga och blivande reservat. De utvalda dammarna
besöktes och inspekterades okulärt för att försöka påvisa eller utesluta förekomst av
större vattensalamander. Totalt 10 lokaler med större vattensalamander hittades.
Skötselanvisningar ges för dessa samt några dammar med god restaureringspotential.

2. Inledning
2.1 Viktiga artfakta ur skötselsynpunkt
Direkt hämtat ur Niesel och Berglind 2004
Större vattensalamander tros vara en åtminstone 10 miljoner år gammal art som, innan
människan dikade ut dem, lekte i naturliga kärr, skogstjärnar och andra fisktomma
våtmarker omgivna av naturliga skogar. I samband med utdikningen fann arten nya
lekvatten i de småvatten människan anlagt i närheten av gården för sin boskap och för
brandsläckning.
Arten leker på våren i små till medelstora vattensamlingar, som t.ex. kreaturs- och
branddammar ("gårdsdammar"), dammar i stenbrott, grus- och lertäkter, naturliga kärr,
hällkar, avsnörda kustvikar samt skogstjärnar. Det är ovanligt att vattnen är mindre än
10 m i diameter och grundare än 0,5 m. Den långa larvutvecklingen gör att vattendjupet
i lekvattnet måste vara tillräckligt, åtminstone från månadsskiftet februari-mars till
november. Lekvattnen bör också ha viss vegetation samt vara fiskfria eftersom larverna
är utsatta för en kraftig predation från fisk. Vidare bör inte kräftor, gäss eller ankor
introduceras till lekvattnet bl.a. p.g.a. sin kraftiga betning av vattenvegetationen och
därmed sannolikt också salamandrarnas ägg. Det är också viktigt att träd och buskar
röjs på södra sidan om lekvattnen men får vara kvar på norra sidan så att de blir isfria
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tidigt på våren och håller en jämn och hög vattentemperatur långt in på hösten.
Vattenkvalitén är viktig, pH bör inte understiga 5,0 och vattnet bör ha relativt låga
koncentrationer av kväve.
Med undantag för vår- och sommarhalvårets lek- och larvperiod lever den större
vattensalamandern på land. Djuren håller till under murkna trädstammar och stubbar, i
smågnagargångar, under mossbeklädda stenar och i blockterräng, vanligen i fuktig
huvudsakligen lövdominerad skog, men påträffas sällsynt även på öppen mark som
t.ex. i fuktiga hagar med högvuxet gräs eller på vägar under vandring.
Arten tycks tolerera ett brett spektrum av landmiljöer i en bred zon runt lekvattnet, från
dominans av relativt tidiga successionsmiljöer (hävdad eller ohävdad gräsmark
och/eller yngre, trivial blandskog) till sena sådana (äldre löv-, bland-, gran- eller
tallskog). Även vattenmiljöerna spänner över ett brett spektrum av successionsmiljöer
från vegetationsfattiga hällkar och skogstjärnar till näringsrika dammar med sparsam
eller rik växtlighet. En majoritet av individerna i en population tycks inte vandra så
långt från sitt lekvatten, endast mellan 10-100 m, under förutsättning att lämpliga
landområden finns inom detta avstånd. Unga individer (under 3-4 år) tycks dock vara
rörligare än de äldre och kan påträffas i vattensamlingar innan de nått lekmogen ålder.
På grund av att arten har en begränsad spridningsförmåga (upp till 1 km) är den starkt
beroende av miljöer med historisk kontinuitet av acceptabla landmiljöer och lämpliga
småvatten. Denna kombination är ovanlig idag och är troligen den viktigaste orsaken
till att arten saknas i till synes lämpliga områden.
Större vattensalamander är särskilt känslig för störningar som t.ex. avverkningar av
äldre lövdominerad skog i landmiljöerna, igenfyllning eller ökad beskuggning av
lekvattnen, inplantering av fisk, kräftor, gäss och ankor i lekvattnen, försurning, ökad
näringstillförsel samt förändrad hydrologi.
Den bästa åtgärden för att snabbt få upp antalet individer i en population som man
misstänker är på tillbakagång, är att anlägga ett nytt lämpligt utformat lekvatten i
närheten av det gamla där de yngre individerna i populationen får möjlighet att
reproducera sig tidigt. Det äldre lekvattnet bör därefter restaureras om behov finns.
Den viktigaste åtgärden för en lekdamm som konstaterats hysa större vattensalamander
är att hålla den öppen. Idealiskt är kreatursbete av lämplig omfattning. Är detta inte
möjligt bör dammen grävas ur då igenväxningen blivit för kraftig. Lämpligen utförs
utgrävningen med grävskopa under senhösten (när salamandrarna lämnat vattnet).
Viktigt är då att behålla den gradvisa fördjupningen mot mitten. Strandkanten i söder
behöver kontinuerligt röjas från buskar, träd och annan högväxt vegetation som skuggar
vattnet söderifrån. Däremot kan buskar och träd med fördel växa norr om dammen. Om
betesdjuren tenderar att övergöda dammen bör tillträdet till vattnet begränsas något
genom att hägna in olika delar av strandzonen under olika år enligt ett rotationssystem.
När det gäller landmiljön är det viktigt att lövträd av olika ålder sparas så att det tillförs
död ved kontinuerligt till markskiktet. Vidare bör stenar, gamla stenhögar, block o.dyl.
lämnas kvar på ursprunglig plats.
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2.2 Bakgrund och metodik
Anledningen till inventeringen är att arbete pågår med att justera befintliga
skötselplaner och skriva nya till blivande reservat på Kinnekulle inom det pågående
Lifeprojektet. Länsstyrelsen vill i detta arbete få en överblick över var EU-arten större
vattensalamander håller till och hur skötseln ska anpassas till arten där den
förekommer. Inventeringen utfördes på 16 lokaler (se bilaga 1) under en dag den 5 maj
2006 inom befintliga och blivande reservat. De utvalda dammarna besöktes och
inspekterades okulärt för att försöka påvisa eller utesluta förekomst av större
vattensalamander. Maxdjupet uppskattades i fält medan arealen beräknades i OGIS på
ortofotot från 2001 och terrängkartan.

3. Resultat och diskussion
Totalt 16 lokaler besöktes vid två tillfällen. Av dessa kunde större vattensalamander
säkert konstateras på tio lokaler (nr 1-3, 6-10, 13 och 16). I en damm (nr 12) har
observationer gjorts vid ett flertal tillfällen (Mimmi Beckman; Bengt Weidow, muntl.),
men arten kunde inte påträffas i denna inventering; inte heller vid flera återbesök
utanför inventeringen. Okulär inventering är inte att rekommendera när det gäller att
konstatera större vattensalamander, då arten spenderar dagen på botten av dammen
under lekperioden. Helst bör man inventera vattnen med hjälp av s.k. flaskfällor (se
Gustafson & Malmgren 2002) eller besöka dem nattetid med pannlampa. Kan man
inventera tidigt på säsongen när vattentemperaturen är tillräckligt hög ökar dock
möjligheterna till observation. För att säkert kunna utesluta den större
vattensalamandern på lokalerna så bör därför en flaskfällsinventering göras tidigt på
säsongen, kanske så tidigt som i slutet av mars/i början på april beroende på väderlek –
i första hand i damm nr 4 som har den kvalitet som större vattensalamander kräver. De
övriga dammarna hyser antingen fisk eller är för grunda eller dåligt solexponerade för
att fungera som reproduktionsdammar. Huruvida unga individer av arten söker upp dem
ändå är dock osäkert. Damm nr 12 bör också flaskfällsinventeras om man säkert vill
utesluta att större vattensalamander reproducerar sig här. De lokaler som man bör satsa
på när det gäller skötsel är i första hand de som säkert kunde konstateras hysa arten i
denna inventering. Till dessa bör läggas damm 4 som är trolig lokal men där arten inte
kunde ses vid inventeringen. De lokaler som markeras med en * är de som författaren
anser vara högprioriterade för riktad salamanderskötsel. De lokaler som markeras med
** är lokaler som man kan gå vidare med i mån av resurser, tid och intresse. För de
lokaler som har fisk eller på andra sätt troligen inte är lokaler för den större
vattensalamandern ges endast en lokalbeskrivning nedan.
1. Damm 340 m SV om Martorp (260 m V om
vägskälet mot Husaby)*
Ekoblad 8D8b, RN 1357472/6493435
Lokalbeskrivning: Dammen ligger nära vägen mellan
Martorp och Västerplana i en beteshage som betas av
nöt. Arealen är ca 700 m². Maxdjupet är någon meter.
Vattenvegetation finns. Stranden är diffus och sluttar
brant (> 45 grader) runt hela dammen. Dammen
ligger i en fuktig svacka; bevuxen av bl.a. bunkestarr.
Dammen är väl solexponerad, men saknar skyddande
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Lokal 1. Vy åt NNV. Mot
Höjersstugan och Östmansstugan.

vegetation i norra kanten. De närmaste omgivningarna (upp till 100 m från dammen) är
välbetade och saknar som regel partier med högvuxen vegetation, död ved, stenar,
stenrösen eller liknande strukturer för den större vattensalamanderns landviste. En hane
av större vattensalamander sågs vid besöket.
Skötsel: Ett vindskydd bör skapas i norra kanten av dammen; helst genom att låta
befintlig vegetation växa upp i området närmast norra strandlinjen. Området bör betas
även i fortsättningen. Eventuella buskar och träd bör hållas undan i södra kanten. De
döda träden vid dammen kan med fördel lämnas kvar. Skogen på andra sidan vägen kan
vara ett viktigt landviste och bör därför helst lämnas. Alternativt kan stenrösen anläggas
med bottenstenarna på frostfritt djup om man befarar att vinterlokaler saknas eller finns
i ringa omfattning. Kan behöva grävas ur så småningom. Återkommande rensning kan
behövas.
2. Damm 340 m SV om Ängaledet (780 m SV om
vägskälet vid Västerplana)*
Ekoblad 8D8b, RN 1356757/6494711
Lokalbeskrivning: Dammen ligger i förlängningen av
ett klibbalkärr strax intill vägen mellan Ängaledet och
avtagsvägen in till Blomberg. Arealen är drygt 780 m²
och maxdjupet ca 0,5-0,6 m. Dammens sydvästra kant
gränsar till åkermark. Kinnekulleleden passerar ca 10
Lokal 2. Vy åt VSV.
meter ifrån dammen parallellt med östra strandkanten.
Den östra strandkanten gränsar annars till betesmark. Övriga delar av dammen kantar
till alkärret och i väster mot trädbevuxen fastmark. En luftledning går över dammen.
Vid besöket växte ett kraftigt sälgbestånd i dammen och dammens sydvästra del låg i
skugga. Bladvass växte i södra delen. Kalkberggrunden går i dagen öster om dammen
och utgör tillsammans med skogen runt kalkbranten med största säkerhet en
övervintringslokal för större vattensalamander. Vid ett besök i slutet av april 2005 sågs
minst tio par lekande honor och hanar av arten. Därför inventerades inte dammen igen.
Skötsel: Sälgbeståndet i dammen bör tas bort. Skuggande vegetation vid dammen bör
också tas ned (t.ex. träden längs sydvästra kanten). Vidare bör skogen vid kalkbranten
stå kvar. Dammen borde grävas ur och fördjupas någon halvmeter enligt de
instruktioner som ges i inledningen i detta dokument. Området bör betas även i
fortsättningen. Den skyddszon med relativt lågvuxen busk- vegetation, som vid besöket
fanns mellan åkermarken och dammen, bör få finnas kvar men hållas efter så att den
inte skuggar stora partier av dammen. Återkommande urgrävningar och borttagande av
vass och sälg kommer säkert att behövas.
3. Damm 90 m SO om Ekesbacke*
Ekoblad 8D8b, RN 1357219/6494259
Lokalbeskrivning: Dammen ligger strax SO om
boningshuset på Ekesbacke. Den saknar fast
strandkant och ligger i ett kärr dominerat av
bunkestarr. Arealen är drygt 380 m² och maxdjupet
någon meter. Vid besöket täcktes vattenspegeln på
vissa ställen av trådformiga grönalger, vilket
indikerar näringstillförsel – möjligen från åkermarken
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Lokal 3. Vy åt NNV. Bostadshuset
på Ekesbacke syns uppe till höger.

i öster. I dammen fanns rikliga bestånd av vattenblink (Hottonia palustris). Ett par
sälgbuskage växer öster om dammen och några björkar i söder. I NO växer ett bestånd
med bredkaveldun. En stenmur finns öster om dammen som kan tjäna som
övervintringslokal. Vid inventeringen sågs en vuxen hane av större vattensalamander.
Skötsel: Fortsatt bete i beteshagen. Håll efter skuggande vegetation i söderläge.
Åtminstone ett par träd i söder kan tas ned så småningom. Skapa vindskydd i norra
kanten. Kan behöva grävas ur något så småningom. Återkommande rensning kan
behövas.
4. Damm/kärr ca 160 m SO om vägskälet mellan
Halla och Gum**
Ekoblad 8D8b, RN 1357248/6491750
Lokalbeskrivning: Dammen ligger inne i en
sälgdunge strax NNV om gården Fredriksberg.
Arealen är ca 200 m². Maxdjupet är en dryg
halvmeter. Den skuggas nästan helt av de högvuxna
Lokal 4. Vy åt N-NV.
sälgträden och utgör i dagsläget sannolikt inte någon
leklokal för större vattensalamander. Marken betas av nöt.
Skötsel: Omfattande röjningar har gjorts sedan ortofotot togs 2001 (där dammen inte
syns alls). Även om lokalen i dagsläget kanske inte är en reproduktionslokal för större
vattensalamander och kanske inte heller kan bli det (beror på om arten finns i området),
så kan värdena höjas rejält ur insekts- och groddjurssynpunkt om dammen fördjupas,
träden i södra kanten tas ned samt skuggande vegetation i söderkanten hålls efter.
5. Damm 370 m NV om vägskälet mot Halla vid
Husaby**
Ekoblad 8D8b, RN 1357560/6491671
Lokalbeskrivning: Dammen ligger inne i en dunge av
klibbal i kanten av en beteshage som betas av nöt.
Arealen är ca 350 m² enligt uppskattning i fält.
Maxdjupet är högst 30-40 decimeter. Dammen
saknar vattenvegetation, botten är i princip endast
Lokal 5. Vy åt SSO, parallellt med
täckt av gamla allöv. Solexponeringen är i princip
vägen mellan Halla och Sannebo.
obefintlig. Vattentillförseln är troligen
grundvattenbetingad. De närmaste omgivningarna (upp till 100 m från dammen) är
nyligen röjda och saknar partier med högvuxen vegetation, död ved eller liknande
strukturer för den större vattensalamanderns landviste. Lokalen som sådan utgör i
dagsläget sannolikt inte reproduktionslokal för större vattensalamander. Skogen utanför
stängslet och stenmuren till vänster i bilden kan dock utgöra en övervintringslokal för
större vattensalamander. Några av träden alldeles utanför stängslet till vänster i bilden
har ett flertal hackspetthål.
Skötsel: Även om lokalen i dagsläget inte är en reproduktionslokal för större
vattensalamander och kanske inte heller kan bli det (beror på om arten finns i området),
så kan värdena höjas rejält ur insekts- och groddjurssynpunkt om dammen fördjupas
och träden i södra kanten tas ned. Eventuella uppväxande buskar och träd i södra kanten
bör hållas undan även efter den inledande röjningen. I norra kanten bör dock de
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befintliga träden lämnas och skyddande vegetation tillåtas växa upp i direkt anslutning
till strandkanten. Fortsatt bete i beteshagen. Det är av stor vikt att skogen på andra sidan
stängslet får stå kvar.
6. Damm 500 m SSV om Örnekulla/ca 100 m SSO
om Nyängen*
Ekoblad 8D9c, RN 1360128/6495884
Lokalbeskrivning: Dammen ligger i ett mindre
dagbrott på Österplana vall strax SO om Nyängen och
är kraftigt bevuxet med bladvass. Bladvassen delar
dammen ungefär på mitten och skuggar därför en bit
av den norra delen av dammen. Arealen är ca 120 m²
Lokal 6. Vy åt SV. Det kraftiga
och maxdjupet ca 1 meter. Vid besöket var dammens
bladvassbeståndet ses till vänster i
yta täckt av ett tjockt lager gröna trådalger och det var bilden.
bitvis svårt att se ner till botten. Den kraftiga
algbildningen och vassväxten tyder på övergödning. Dammen saknar skyddande
vegetation eller motsvarande i norra kanten. Vid besöket sågs två solande individer av
större vattensalamander uppe på algtäcket. Ett flertal exemplar av den mindre arten
observerades också.
Skötsel: För att lokalen inte ska försämras ytterligare bör man försöka avhjälpa
övergödningen av dammen. Bladvassen bör tas bort från dammen genom att slå av den
under vattenytan minst ett par gånger per år, gärna tre. Detta måste göras under minst
två somrar i rad. Tömningen av rotsystemets näringsförråd kan dock ta tid. Processen
kan snabbas på om man har möjlighet att sänka vattennivån vid avslagningen och åter
höja den kort därefter (förmodligen ej aktuellt här). Eventuellt kan dammen också
behöva rensas på undervattensvegetation. En annan viktig åtgärd är att skapa ett skydd i
norra kanten av dammen. Detta kan med fördel bestå av kalksten som läggs ut i en
skyddande ”mur” eller så får uppväxande busk- och trädvegetation tillåtas. Träden i SSO bör eventuellt hållas efter så de inte skuggar dammen. Skolungdomar och annan
allmänhet bör informeras med pedagogiska skyltar som kort berättar om den större
vattensalamanderns ekologi, att den är fridlyst och vad det innebär samt hur de kan
hjälpa salamandern att fortsätta leka i dammen. Det är viktigt att man talar om varför
omfattande håvning bör undvikas och att det, om det är nödvändigt, räcker att fånga en
salamander som alla kan titta på och att man släpper tillbaka den direkt efteråt. Då
denna håvningsaktivitet tycks vara starkt traditionsbunden är den troligen svår att
komma till rätta med. Eventuellt får dammen ”offras” för att skydda lokaler längre in i
området.
7. Damm 830 m SV om Nyängen/1,2 km SV om
Örnekulla*
Ekoblad 8D9b, RN 1359353/6495640
Lokalbeskrivning: Dammen ligger i ett dikessystem i
kalkberggrunden liknande det på lokal 8. Efter
dammen fortsätter diket längs stängslet i sydsydostlig riktning. Arealen på det solbelysta diket
öster om dammen är ca 20 m² och maxdjupet högst
50 cm. Dammens areal är ca 40 m² och något djupare
än diket. Diket öster om dammen är solbelyst medan
7

Lokal 7. Diket öster om dammen. Vy
åt N från södra stranden.

dammen vid besöket låg i skugga (ca kl. 16.00). Det dike som leder från dammen
söderut är till stora delar skuggat på eftermiddagen. Det är osäkert vilken effekt detta
dike har på lokalkvalitén. Undervattensvegetationen var vid besöket kraftig och
trådformiga grönalger täckte stora delar av det solbelysta diket. Man har nyligen röjt i
den sydöstra kanten av diket och dammen och de röjda ungträden låg vid besöket kvar.
Lokalen är vindexponerad, då den saknar skyddande vegetation i norra kanten. En hane
i lekdräkt observerades vid besöket, men det var svårt att urskilja några större ytor
under den kraftiga vegetationen.
Skötsel: För att lokalen inte ska försämras ytterligare bör man försöka avhjälpa den
höga näringshalten. Åtminstone bör diken och damm regelbundet rensas så att några
öppna bottenytor skapas. Det är viktigt att lokalen hålls öppen i söderläge. Det står kvar
en hassel som möjligen borde tas ned. Den högvuxna skogen på andra sidan
inhägnaden i S-SV bör ses över och de högsta träden eventuellt tas ned för att om
möjligt öka solexponeringen av dammen på eftermiddagen. Skogen kan dock tjäna som
övervintringslokal för den större vattensalamandern så man bör vara försiktig med
alltför stora uttag. Förutsättningarna för att låta skyddande vegetation växa upp längs
norra strandlinjen bör ses över. För övrigt bör området fortsätta att betas.
8. Damm 740 m SV om Örnekulla/360 m SV om
Nyängen*
Ekoblad 8D9b, RN 1359766/6495870
Lokalbeskrivning: Lokalen ligger ca 250 m SV om
lokal 6 och ligger också i ett mindre dagbrott. Till
skillnad från lokal 6 utgörs den av ett ca 1-1.5 m brett
och vattenfyllt dike i utrymmet efter den borthuggna
kalkstenen. Diket är maximalt en dryg halvmeter
Lokal 8. Den ”deldamm” där större
djupt och går i en cirkulär slinga i kalkklippan.
vattensalamander sågs. Vy åt SSO.
Genom att partier av diket vuxit igen med eller
skuggas av busk- och trädvegetation är endast spridda
partier solbelysta och bildar på så sätt flera enskilda småvatten. Det är i dessa solbelysta
delar som den större vattensalamandern håller till. Vid besöket sågs flera honor av
större vattensalamander.
Skötsel: Endast skuggande buskage och träd bör tas ned längs dikets södra kanter. Det
är en fördel om dikessystemet ändå kan hållas någorlunda anonymt för allmänheten.
Det är viktigt att stenrösen och andra lämningar efter stenbrytningen inte tas bort eller
rubbas. Partier med lite mer högvuxen vegetation och även hasselbuketter kan också
utgöra övervintringsplatser för större vattensalamander.
9. Kärr/damm ca 100 m SV om Österplana kyrka*
Ekoblad 8D9c, RN 1361668/6496974
Lokalbeskrivning: Lokalen ligger direkt sydväst om
kyrkogården till Österplana kyrka och är bevuxet med
bunkestarr och bredkaveldun, där det sistnämnda
tyder på hög näringshalt. Kärret/dammen håller på att
växa igen med sälg. Vattenståndet varierar
förmodligen kraftigt beroende på grundvattenståndet,
vilket gör att dammen nog ofta torkar ut.
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Lokal 9. Vy åt ONO. Österplana
kyrka skymtar i övre vänstra hörnet.

Undervattensvegetationen är riklig och innehåller både kransalger och fräken.
Maxdjupet var vid besöket 50 cm, men var mestadels ringa. Trots detta hittades två
individer av större vattensalamander, bägge hanar.
Skötsel: Dammen bör grävas ur och fördjupas något för att motverka uttorkning.
Skuggande buskage i dammens sydöstra del bör tas ned. Det stenröse som ligger i
dammens västra del utgör troligen ett av övervintringsområdena och bör få vara kvar.
Fortsatt bete runt dammen.
10. Damm i dagbrott 470 m NO om Österplana
kyrka*
Ekoblad 8D9c, RN 1362078/6497365
Lokalbeskrivning: Dammen ligger i ett gammalt
kalkbrott och omges till största delen av
kalkklippbranten. I den östra delen gränsar dammen
till stor del mot delvis gräs- och trädbevuxna
Lokal 10. Vy åt V. Mycket bladvass i
rödfyrhögar. Omgivningarna i och kring brottet betas
dammen.
av nöt. Arealen är ca 0,4 ha och maxdjupet ca 40 cm.
Vattenytan, men framför allt botten, var vid besöket
rikt på gröna trådformiga alger, vilket indikerar hög näringshalt. Detta bekräftas även
av de rikliga bladvassruggarna i dammen. I övrigt växte mycket lite
undervattensvegetation och då oftast i form av kransalger. Vid besöket sågs en vuxen
hona av större vattensalamander.
Skötsel: I dagsläget bör man försöka skapa partier med rikligare
undervattensvegetation. Är det möjligt bör man försöka skapa djupare solbelysta partier
i dammen. Det finns i dagsläget ett tjockt lager sediment på bottnen som på vissa
ställen säkert kan förtunnas betydligt. Det är viktigt att spara ytor med ett
decimetertjockt sedimentlager som kan koloniseras från fröbanken i andra delar av
dammen.
11. Damm i dagbrott ca 470 m SV om Bergsgården
Ekoblad 8D9c, RN 1362392/6499957
Lokalbeskrivning: Dammen ligger på botten i ett
gammalt dagbrott och omges av kalkstensklippor
längs västra kanten. Rester från kalkstensbrytningen
kantar resten av strandkanten. Rester från brytningen
finns även i stora delar av området öster och söder om
dammen. Arealen är drygt 0,2 ha och maxdjupet på
Lokal 11. Vy åt NNV.
sin höjd någon halvmeter. Vattnet verkar vara
näringsrikt. Gröna trådformiga alger täcker bottnen. Vide och bladvass växer i
kanterna. En större björkdunge växer i södra kanten. Dammen är rätt svårtillgänglig.
Fisk konstaterades i dammen, som med största sannolikhet därför inte utgör
reproduktionslokal för den större vattensalamandern.
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12. Damm vid skidbacken 650 m VNV om
Svenningstorp**
Ekoblad 8D9c, RN 1361446/6499620
Lokalbeskrivning: Dammen ligger i en svacka
nedanför slalombacken vid foten av högkullen. Den
västra kanten gränsar till en väg och vändplan, medan
övriga delar omges av betesmark. Den södra kanten
gränsar mot ett kärr. Dammens areal är ca 770 m² och
Lokal 12. Vy åt ONO.
maxdjupet ca 1,5 m. Dammen verkar vara urgrävd
nyligen och man har gjort ett rätt misslyckat försök att förstärka dammvallen i väster
och söder. Vatten verkar dock trycka på från kärret i söder och dammen hade vid
besöket kontakt med kärret över den södra delen av dammvallen. Ett flertal individer av
större vattensalamander observerades i dammens nordvästra kant våren 2005 (Mimmi
Beckman, muntl.). Även andra observationer (Bengt Weidow, muntl.) tyder på att arten
tycks finnas i området. Vid mitt besök kunde jag konstatera att fisk finns i dammen och
att undervattensvegetation saknas nästan helt. Den mindre vattensalamandern fanns
dock i stora antal. De omgivande betesmarkerna i östra delen samt skogen i sydost
verkar dock ha kvalitéer som kännetecknar den större artens landvisten.
Skötsel: Det borde utredas om lokalen fungerar som reproduktionslokal för större
vattensalamander. Fisk bör inte finnas i en lekdamm för större vattensalamander då den
äter upp ägg och larver. Helst borde en ny fiskfri damm anläggas i närheten om man
kan misstänka att fisken i dammen utövar kraftig predation på den större
vattensalamanderns ägg och larver.
13. Damm ca 350 m VSV om Hjälmsäter*
Ekoblad 8D9b, RN 1356506/6497992
Lokalbeskrivning: Dammen ligger i en fårbetad
ekhage mellan Hjälmsäters herrgård och
Kinnekullebanan. Arealen är ca 0,2 ha och
maxdjupet ca 1,5 m. En luftledning går över
dammen i dammens längdriktning. En stor ek växer
ungefär vid dammens mitt. Kvalitén på lokalen är
hög, med undantag för att dammen saknar skydd i
norra kanten. Vid besöket sågs en trolig hane av
större vattensalamander.

Lokal 13. Vy åt N. Några får ses till
höger i bilden.

Skötsel: Får tycks vara idealiska som betesdjur kring dammen. För att ytterligare öka
lokalens kvalitéer som reproduktionslokal för större vattensalamander bör ett vindskydd
skapas i den norra kanten. Detta kan med fördel göras genom att befintlig vegetation
tillåts växa upp. Alternativt planteras buskar eller annan vegetation som ratas av fåren.
Den befintliga mosaiken av fuktig beteshage med mycket träd och mark med lite mer
högväxt vegetation är idealisk omgivning kring en större vattensalamanders lekdamm
och bör bibehållas. Dammen bör dock hållas solexponerad.
14. Damm i dagbrott ca 1.3 km ONO om Västerplana kyrka
Ekoblad 8D9b, RN 1358494/6495881
Ej besökt i denna inventering. Innehåller fisk.
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15. Kärr/damm 440 m OSO om Örnekulla**
Ekoblad 8D9c, RN 1360785/6496407
Lokalbeskrivning: Kärret är bevuxet med bunkestarr
och ligger i en svacka i en f.d. dikad fuktsvacka,
som numera är en näringsrik betesmark.
Betesmarken gränsar i nordväst till högre belägen
åkermark. I kärrets södra delar växer rikligt med
sälg. En damm finns i kärrets sydöstra del och
Lokal 15. Kärret skymtar bakom
verkar ha kontakt med någon form av dike i norra
luftledningen. Vy åt NNV.
kanten. Dammen var vid inventeringen mycket
grund på grund av långt gående igenväxning och endast mindre vattensalamander
kunde ses. Lokalen som sådan skulle ur grod- och insektssynpunkt tjäna på att dammen
fördjupades/rensades eller att en damm grävdes i höjd med den kraftledning som
sträcker sig till Örnekulla gård. Omgivningen mellan kärret och gården har höga
kvalitéer som landviste för större vattensalamander, se bilaga 2.
16. Damm ca 520 m SV om Svenningstorp*
Ekoblad 8D9c, RN 1361708/6499104
Lokalbeskrivning: Dammen ligger delvis omgärdad
av gammal betesmark som betas av nöt. Norra
kanten gränsar mot sumpskog, i vilken vattnet stod i
dagen vid besöket. Arealen är ca 730 m² och
maxdjupet ca 0,5 m. Lokalen är bitvis kraftigt
igenväxt med undervattensvegetation. Endast på
Lokal 16. Dammen ligger i skugga
några ställen finns öppna bottenytor. Ett
till stor del. Vy åt SSO.
sälgbuskage och högvuxna träd (bl.a. al) skuggar
dammen i södra kanten. Dammen är i princip helt omsluten av stängsel vilket troligen
har bidragit till igenväxningen av strandkanten. Vattenkvalitén verkar vara god. Gröna
fintrådiga alger verkar saknas. Vid besöket sågs två hanar och en hona av större
vattensalamander.
Skötsel: Träden och videbuskaget i södra kanten bör tas ned för att öka solinstrålningen
till dammen. Uppväxande buskar och träd i södra kanten bör hållas undan även efter
den inledande röjningen, antingen genom bete eller manuell röjning. I norra kanten bör
dock de befintliga träden och övrig skyddande vegetation lämnas. Det är av stor vikt att
skogen norr om dammen får stå kvar. Fortsatt bete i beteshagen. Slutligen bör man
skapa öppna bottenytor genom att gräva ur dammen till viss del. Lämna döende eller
döda träd samt stora stenar.
17. Kärr ca 500 m SO om Hjälmsäter
Ekoblad 8D9b, RN 1357236/6497672
Lokalbeskrivning: Kärret ligger vid vägen mellan
Hjälmsäter och Skogen och är kraftigt igenvuxet
med bl.a. sälg. Arealen är ca 0,7 ha och maxdjupet
understiger 0,5 m. Lokalen utgör i dagsläget med
största sannolikhet inte någon reproduktionslokal
för större vattensalamander.
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Lokal 17. Kärret är kraftigt
igenväxt. Vy åt NNV mot vägen.
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5. Bilagor
Bilaga 1. Översiktskarta över inventerade lokaler
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Bilaga 2. Inventerade lokaler
Bilderna är tagna 2005-06-08 om inget annat anges

Lokal 1. Vy åt NNV mot Höjersstugan och Östmansstugan.

Lokal 2. Vy åt VSV. Dammen skymtar bakom hagtornsbusken till
höger i bilden. Kraftledningen skär diagonalt över dammens
längdriktning.
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Lokal 3. Vy åt S. Omgivningsbild.

Lokal 4. Vy åt SO. En byggnad på gården Fredriksberg syns uppe till
höger. Dammen skymtar bakom sälgbuskagen.
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Lokal 5. Vy åt SSO.

Lokal 6. Vy åt NO.

16

Lokal 6. Vy åt NNV. Ett av husen i Nyängen skymtar i bildens övre
högra hörn strax under det högra blå fältet. Träden söder om dammen
(bakom fotografen) tenderar att skugga delar av dammen.

Lokal 6. Vy åt NO. Bladvassen har växt till. Bild på bladvassruggen
till höger i förra bilderna. 2005-07-19.
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Lokal 7. Vy åt NO. Diket. Vy åt N från södra stranden. En ruin
skymtar i bildens övre mitt.

Lokal 7. Vy åt VNV. Diket. Dammen skymtar i bildens övre mitt i
höjd med det lilla trädet till höger. Diket bör rensas ur så att öppna
bottenytor skapas. Diket fortsätter söder om dammen (till vänster i
bilden). Här bör uppväxande träd tas bort då de börjar skugga vattnet.
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Lokal 8. Vy åt SO. Dammen är helt skuggad. Kallas hädanefter damm
1. Till höger i bilden går Kinnekulleleden. Skuggande vegetation bör
tas ned och fortsättningsvis hållas undan.

Lokal 8. Vy åt SV mot Kinnekulleleden. Damm 1. Dammen är kraftigt
igenväxt med klibbal, som nyligen röjts. Skuggande vegetation bör tas
ned och fortsättningsvis hållas undan. Klibbalen i dammen bör tas bort.
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Lokal 8. Vy åt NV. Diket mellan damm 1 och 2. Delvis solbelyst.
Kraftig blomning av gröna trådalger pågår. Diket behöver rensas
något. Skuggande vegetation bör hållas undan.

Lokal 8. Vy åt NNO. Damm 2 är relativt solbelyst. Inga direkta
skötselåtgärder krävs just nu. Möjligen behövs det rensas något i
dammen. Skuggande vegetation bör hållas undan.
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Lokal 8. Vy åt NNO. Damm 3 är helt skuggad. Här behövs det röjas i
söderläge (närmast kameran), även de skuggande träden en bit ifrån
dammen. Möjligen behövs det även rensas något i dammen.

Lokal 8. Vy åt SSO. Damm 4 är helt solbelyst. Här behövs det inte
röjas de närmaste åren, med undantag för trädet/buskaget i bildens övre
högra hörn som bör tas bort. Det behövs även rensas i dammen, gärna
så att den fördjupas något. Det finns fler dammar på lokalen. Dessa
behöver också röjas i söderläge och rensas ur.
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Lokal 9. Vy åt NNO mot Österplana kyrka taget från stenröset.
Dammen behöver fördjupas något och skuggande buskage behöver
tas ned i söderläge. 2006-05-05.

Lokal 9. Vy åt SSO taget från stängslet mot ett av de skuggande
buskagen och majoriteten av de träd som behöver tas ned. 2006-0505.
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Lokal 10. Vy åt NNV. Dammen är mycket grund och har stora ytor
öppen bottenyta. 2006-05-05.

Lokal 12. Vy åt VNV. Dammen ligger vid foten av slalombacken och
har nyligen fördjupats och förstorats. Den saknade bottenvegetation vid
besökstillfället. Fisk (ej artbestämd) observerades. 2006-05-05.
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Lokal 13. Vy åt NNV. Dammen ligger i en svacka inne i en vacker
lummig beteshage som betas av får.

Lokal 15. Vy åt NNV. Betesmark med goda kvalitéer ur större
vattensalamandersynpunkt omger kärret. Bortom stenmuren skulle det
vara en god idé att gräva en damm.
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Lokal 16. Vy åt OSO. Betesmark med goda kvalitéer ur större
vattensalamandersynpunkt omger dammen. Träd har nyligen tagits
ned i stor omfattning, men fortfarande finns skuggande träd och
buskage i söderläge som bör tas ned. Dammen bör även rensas så att
några öppna bottenpartier skapas. 2006-05-05.

Lokal 17. Vy åt NO från vägen mellan Skogen och Hjelmsäter.
Dammen börjar bakom vägkanten inne i buskaget.
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