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Sammanfattning  
 

Inventering av grod- och kräldjur med fokus på större vattensalamander har utförts i Lerums kommun 

som en del av naturvårdsarbetet i kommunen samt uppdateringen av naturvårdsprogrammet. Syftet är 

att få en bredare kunskap kring artens förekomst samt utbredning som kan ge underlag vid 

samhällsplanering. Inventeringen utfördes under maj 2018. I följande rapport beskrivs resultatet från 

inventeringen med tabeller och kartor. Resultatet ger en överblick gällande var det förekommer 

vattensalamander inom Lerums kommun. Enskilda fynd av salamander i ett småvatten indikerar 

således förekomst av en population av aktuell art inom närområdet till aktuellt småvatten. 

För att effektivisera inventeringen gjordes först ett urval av dammar som bedömdes lämpliga för 

framför allt större vattensalamander eftersom den är mer krävande i sitt habitatval jämfört med sin 

mindre släkting, exempelvis har den mer eller mindre obligata krav på fiskfria mindre vatten och 

närhet till lövskog. Därefter gjordes ett dagbesök i de utvalda lokalerna för en ytterligare 

lämplighetsbedömning. De lokaler som bedömdes lämpliga för större vattensalamander återbesöktes 

därefter på natten för eftersök av arten liksom övriga groddjur. 

Resultatet från aktuell inventering och även tidigare kända fynd av större vattensalamander i 

kommunen har använts för en GIS-analys där lokalerna omges av en buffertzon på 300 meter.  Det är 

så lång sträcka som arten i genomsnitt förväntar sig röra sig i området. Analysen resulterar i sju 

områden med större vattensalamander inom kommunen. Tollestorp bedöms utgöra ett viktigt 

kärnområde för arten eftersom där finns möjligheter till en fungerande metapopulation som större 

vattensalamander är beroende av.  

Inom skyddszonen kan större vattensalamander uppehålla sig och särskild hänsyn bör tas i samband 

med eventuell exploatering i närheten av dessa områden. Större vattensalamander och dess livsmiljöer 

är skyddade enligt Artskyddsförordningen och EU:s art- och habitatdirektiv. 

Flera av områdena med större vattensalamander kan med hjälp av olika åtgärder förbättras och därmed 

öka förutsättningarna för en livskraftig population. Exempel på åtgärder kan vara rening av vatten för 

att höja vattenkvaliteten i dammen, tillföra sten i dammen och skapa flacka strandmiljöer samt viss 

röjning av vegetation vid stranden. Övervintringsplatser som exempelvis död ved och stenar kan 

anläggas i närheten till dammen liksom värna områden med lövskog i direkt anslutning till kända 

leklokaler. Spridningsvägar kan skapas mellan dammarna i området med t.ex gröna stråk eller en 

groddjurstunnel. Nya våtmarker kan också anläggas i närområdet till dammen för att öka andelen 

vattenmiljöer. 
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Inledning 
Grod- och kräldjur med fokus på större vattensalamander har inventerats i Lerum, som en del av 

naturvårdsarbetet och uppdateringen av kommunens naturvårdsprogram. Projektet ingår i den lokala 

naturvårdssatsningen, ett så kallat LONA-projekt som delfinansieras av Naturvårdsverket. Kommunen 

ser ett behov av ökad kunskap om förekomsten av större vattensalamander då denna framförallt utgör 

ett viktigt kunskapsunderlag i kommunens planerings- och samhällsutvecklingsarbete. Resultatet av 

denna rapport förväntas kunna användas inom stadsplanering och byggnation i kommunen. Det 

kommer även kunna användas som underlag för eventuella restaureringar eller nyanläggningar av 

våtmarker. Kommunen har också förhoppningar om att kännedomen om förekomsten av större 

vattensalamander ska öka intresset hos kommuninvånarna för bevarandet av arter och dess 

levnadsmiljöer. 

Större vattensalamander 

I Sverige finns det två arter av vattensalamandrar, större 

vattensalamander (Triturus cristatus) och mindre 

vattensalamander (Lissotriton vulgaris). Båda arterna är 

fridlysta enligt Artskyddförordnigen (SFS 2007:845) i 

hela landet. Större vattensalamander är också upptagen i 

EU:s art- och habitatdirektiv, vilket innebär att alla 

länder inom EU är förbundna att bevara inte bara arten 

utan också dess livsmiljöer. 

MORFOLOGI 

Större vattensalamander är svart eller mörkbrun med en 

gul eller orange buk, med skarpt avgränsade svarta 

fläckar. Vita prickar förekommer på kroppen. Huden är 

vårtig på ryggen och sidorna. Arten blir i genomsnitt 12-

14 centimeter lång (figur 1) (Artdatabanken 2018).  

Under lekperioden utvecklar hanen en tandad ryggkam som löper från nacken till ryggens slut samt en 

mindre kam på svansens ovansida. Längs svansens sidor framträder även en silverskimrande strimma 

under lekperioden. Honans svans ökar i höjd under lekperioden men honan saknar ryggkam och visar 

inga markanta färgförändringar (Artdatabanken, 2018).  

 

Figur 1. Större vattensalamander (Triturus 

cristatus). 
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EKOLOGI 

Större vattensalamander är huvudsakligen landdjur men under våren är de akvatiska då de leker i 

vatten. På land trivs salamander under döda murkna trädstammar och stubbar, stenar och block i fuktig 

ofta lövdominerad skog. Den kan även påträffas i fuktiga hagmarker.  

Oftast vandrar de inte mer än 10-100 meter från dammen de leker i om lämplig landmiljö finns inom 

detta avstånd. Större vattensalamander har höga krav på vattenmiljöerna som de leker i. De trivs i 

dammar med god vattenkvalitet, väl solexponerade och med mycket vegetation och ryggradslösa djur. 

De föredrar även fisk- och kräftfria vatten eftersom fiskar och kräftor äter salamanderlarverna och 

därmed utgör ett hot. De är också beroende av en viss temperatur i dammen för en lyckad 

reproduktion. Dammen får inte torka ut för snabbt då salamandrarnas larver lever en lång tid i vattnet 

innan de metamorfoserar och går upp på land. Dammar som inte uppfyller dessa krav på miljö 

används i regel endast som rast och tillfälliga lokaler av större vattensalamander. Den större 

vattensalamandern kan genom sina specifika miljökrav ha stort signalvärde för biologisk mångfald i 

mosaikartade småvatten- och skogslandskap (Artdatabanken, 2018; Malmgren, 2007). 

 

Figur 2. Observationer av större vattensalamander i Lerums  

kommun från Artportalen. Utdrag från 2018 och bakåt.  
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UTBREDNING 

Större vattensalamander förekommer i hela Göta- och Svealand utom på Gotland. De förekommer 

även, fast mycket sparsamt, i Medelpad-södra Ångermanland samt södra Gästrikland. Tidigare 

observationer i Lerums kommun visar på förekomst av större vattensalamander såväl som mindre 

vattensalamander i stora delar av Lerums kommun, se figur 2 (Artdatabanken, 2018).  

SKYDD 

Fram till 2005 var större vattensalamander rödlistad inom hotkategorin missgynnad (NT), men 

därefter har den klassats som livskraftig (LC). Arten är som tidigare nämnd fridlyst enligt 

Artskyddsförordningen 4 och 5§, vilket innebär att man inte avsiktligt får störa, fånga eller döda arten, 

eller avsiktligt förstöra eller skada bo-, fortplantnings- och viloplatser samt skada eller samla in ägg. 

Arten är också skyddad enligt 23§ Artskyddsförordningen vilket innebär att import, export, och 

förvaring av levande vilda exemplar av arten är förbjuden liksom försäljning av både levande och döda 

djur. Större vattensalamander är dessutom strikt skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv (Bilaga II 

och IV) samt Bernkonventionen, vilket innebär att bevarandeområden ska bildas för att skydda arten 

samt att dess fortplantningsområden och viloområden är skyddade enligt lag. (Malmgren, 2007; 

Örnborg & Kyrkander, 2012).  

HOT 

Under de senaste decennierna har den större vattensalamandern försvunnit från många lokaler. Kända 

hot mot större vattensalamander är framförallt habitatförstöring och fragmentering eftersom arten är 

starkt beroende av ett komplext småvattenlandskap med flera småvattenmiljöer sammanbundna med 

äldre skog och goda spridningsvägar. Under 1900-talet har flera biotoper av småvatten och lövskog 

med förekomst av död ved, som är viktiga för arten, minskat i landskapet (Artdatabanken, 2018).  

Arten är också känslig för avverkningar samt igenväxning. Igenväxning eller barrskogsplanteringar 

medför beskuggning av vattenmiljöerna, vilket påverkar en temperaturförändring som arten är mycket 

känslig för (Naturvårdsverket, 2011; Artdatabanken, 2018) 

En fungerande metapopulationsdynamik har visat sig behövas för en långsiktig överlevnad i ett 

område. Detta innebär att det behöver finnas flera dammar inom ett område med goda möjligheter för 

arten att sprida sig mellan för en långsiktig överlevnad. Om avstånden mellan dammarna blir för stora 

eller att de blir avskärmade p.g.a. av exempelvis exploatering riskerar populationerna att bli isolerade. 

Arten är fortfarande utbredd i södra Sverige men de flesta kända förekomster är isolerade på grund av 

den kraftigt minskande förekomsten av småvatten, lövskog och död ved. Enligt franska och engelska 

studier nås goda förutsättningar för långsiktig överlevnad hos arten först vid dammtätheter närmare 4 

dammar/km². I England har föreslagits att dammtätheten bör vara minst 0,7 dammar/km² för att arten 
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ska kunna sprida sig i tillräcklig utsträckning mellan lekvatten (Naturvårdsverket, 2011; 

Artdatabanken, 2018).  

Större vattensalamander hotas också av försurning samt övergödning. Arten föredrar lekvatten med ett 

pH över 5,0 vilket gör att de försvinner vid försurning. Vidare kan övergödning av lekvatten bidra till 

syrebrist i vilket även påverkar ägg och larver negativt (Naturvårdsverket, 2011).  

Ytterligare hot mot större vattensalamander är utsättning av fisk. (Artdatabanken 2018) och kräftor i 

lämpliga lekvatten. 

Kartläggningen av större vattensalamander och dess status är dock bristande i Sverige och det finns 

behov av vidare studier av arten (Artdatabanken, 2018). 

Metod 

Urval av dammar 

Med hjälp av programvaran ArcGIS och information som visar på lämplighet för större 

vattensalamander gjordes ett urval av dammar inom Lerums kommun (figur 3). Kriterierna för urvalet 

var dammar som är mindre än en hektar, ligger inom 300 meter från lövskog och ligger utanför 300 

meter från anslutande vattendrag. Dessa kriterier valdes för att identifiera dammar inom kommunen 

och sortera bort de vatten som sannolikt innehåller fisk samt för att lokalisera de dammar som har en 

lämplig landmiljö (lövskog) i närområdet. Strandlinjer från kommunens primärkarta användes för att 

visuellt identifiera mindre dammar. Data som tillhandahölls från kommunen: 

• Topografiska webbkartan 

• Markytor från fastighetskartan 

• Vattendrag från fastighetskartan 

• Strandlinjer från primärkartan 

Ytterligare underlag som användes inför urvalet av dammar var information från tidigare fynd av 

större vattensalamander inrapporterade till Artportalen. De lokaler med nyligen gjorda observationer 

av större vattensalamander har inte besökts i fält, men används som underlag i analysen av 

värdekärnor. 

Tack vare detta initiala urval har inventeringen i fält kunnat göras effektiv och endast de dammar som 

antogs ha goda förutsättningar för större vattensalamander (utifrån GIS-analysen) har därmed besökts. 
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Daginventering 

GIS-analysen resulterade i 39 dammar (figur 3) som besöktes på dagtid den 9:e 24:e och 25:e maj 

2018. Syftet med dagbesöket var i första hand att bedöma respektive damms potential att hysa större 

vattensalamander. Vid varje damm gjordes en lämplighetsbedömning och anteckningar gjordes på 

förekomst av bl.a. fisk, kräftor och makrofyter samt närområdets lämplighet som biotop för större 

vattensalamander (enligt fältprotokoll i bilaga 2). I protokollen i bilaga 2 anges vissa egenskaper med 

siffrorna 0 – 3 där 0 innebär sämsta förutsättning och 3 innebär bästa förutsättning. Avsikten var att 

identifiera småvatten vilka bedömdes som lämpliga för en nattlig inventering av spelande större 

vattensalamander. Vissa av de i GIS-analysen utvalda lokalerna valdes bort på grund av otillgänglighet 

eller att de ansågs ha sämre förutsättningar för större vattensalamander än andra dammar, som annars 

skulle valts bort på grund av tidsbrist. Även förekomst av mindre vattensalamander noterades vid 

daginventeringen. 

Nattinventering 

Vid daginventeringen noterades större vattensalamander i en av dammarna, ytterligare 20 dammar 

bedömdes som potentiellt lämpliga för större vattensalamander. Vanligtvis visar sig större 

vattensalamander främst nattetid och under våren då de leker. De 20 dammar (figur 3) som bedömdes 

som potentiellt lämpliga för större vattensalamander besöktes på natten den 24-25 maj 2018. Den 

nattliga inventeringen genomfördes med en stark lampa som riktas ned i vattnet varvid 

simmande/spelande salamandrar kunde detekteras. Antalet hanar och honor av större- samt mindre 

vattensalamander räknades och noterades, vid ett större antal individer uppskattades antalet i tiotal. 

Även andra arter groddjur noterades samt förekomst av fisk och kräftor. 

Samtliga observationer av groddjur i samband med inventeringen har även rapporterats in till 

Artportalen. 
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Sammanställning och analys av värdekärnor  

De fynd av större vattensalamander som gjordes i aktuell inventering rapporterades in till Artportalen. 

Dessa data tillsammans med tidigare fynd inrapporterade till Artportalen inom Lerums kommun 

användes sedan för en GIS-analys i syfte att identifiera värdekärnor med större vattensalamander. 

Värdekärnor innebär i följande analys flera dammar och landmiljöer som bedömts som lämpliga inom 

ett begränsat område, 300 meter, som är viktiga för större vattensalamander och dess livsmiljö. Inom 

ett område på 300 meter mellan dammarna bedöms större vattensalamander ha goda möjligheter för att 

sprida sig. Dessa värdekärnor är viktiga eftersom en fungerande metapopulationsdynamik har visat sig 

behövas för artens långsiktiga överlevnad i ett område.  

Analysen genomfördes genom att en buffert skapades på 300 meter runt varje fynd av större 

vattensalamander. Antalet dammar inom 300 meter från varandra och antalet individer i dammarna 

höjer värdet som värdekärna. Inom dessa buffertområden har området sedan avgränsats utifrån de 

 

Figur 3. Översiktskarta över lokaler för salamanderinventeringen inom Lerums kommun. Lokaler med nattbesök har i regel haft besök även 

på dagen för lämplighetsbedömning om den ej kunnat göras ändå. En av lokalerna inventerades inte p.g.a. begränsad tillgänglighet. 

(tomtmark). 
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miljöer som större vattensalamander trivs att röra sig i, övervintra på eller använder sig av som 

spridningskorridorer. Analyserna redovisas i kartor, se figur 7.  

Resultat 
Totalt sett besöktes 38 dammar, 20 av dem ansågs lämpliga och inventerades under nattetid. På grund 

av tidsbrist kunde inte dammen i Sjövik vid Mjörn återinventeras på natten trots att den ansågs 

lämplig. Resultatet från inventeringarna redovisar antalet individer för varje plats samt arttillhörighet. 

Om kön kunnat fastlås har det antecknats. Resultatet av inventeringen och noterad förekomst av större 

vattensalamander och andra groddjur visas i tabeller, kartor och bilagor. 

Salamandrar påträffades i 16 lokaler (figur 4). Mindre vattensalamander påträffades vid 14 av dessa 

lokaler och större vattensalamander vid 6 lokaler (tabell 1, figur 5). I Oskarshöjd observerades flest 

antal individer av salamander, alla av mindre vattensalamander. I Skallsjö observerades flest individer 

 

Figur 4. Lokaler med fynd av mindre och större vattensalamander vid inventering i Lerum maj 2018. 
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av större vattensalamander. Nedan redovisas resultatet för de sex lokaler där större vattensalamander 

noterades mer noggrant med lokal beskrivning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Observerade salamandrar vid inventeringen i Lerums kommun i maj 2018. Skuggning och fetstilttext 

markerar lokaler med större vattensalamander. ID syns på kartor i bilaga 1. 

Lokalnamn ID-karta  Fynd, dag samt nattbesök 
Golfbanan  1  2st mindre vattensalamander 

Golfbanan  2  4st mindre vattensalamander 

Golfbanan  3  9 mindre vattensalamander 

Golfbanan 4  1st mindre vattensalamander 

Golfbanan 5  2st mindre vattensalamander 

Golfbanan norra 6  1st större vattensalamander,  

Golfbanan södra 7  1st större vattensalamander, 2 mindre vattensalamander 

Järnsudde 8  5st mindre vattensalamander 

Skallsjö 9  5-6st större vattensalamandrar, 1 mindre vattensalamander 

Lilla Näs 10  1st större vattensalamander, 12 mindre vattensalamander 

Kullen 11  1 större vattensalamander, 16st mindre vattensalamander 

Floda nordväst 12  Ca 10st mindre vattensalamander 

Floda nordöst 13  Ca 13st mindre vattensalamander 

Oskarshöjd östra 14  Fler än 20st mindre vattensalamander 

Oskarshöjd  15  3 – 4st större vattensalamander 

Oskarshöjd västra 16  Fler än 20st mindre vattensalamandrar 
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Lokaler med större vattensalamander 

 

SKALLSJÖ (9) 

Dammens storlek är ca 900 m2 och hade vid 

fältbesöket en mycket god vattenkvalité. Det 

finns anslutande vattendrag till dammen och 

vatten står med stor sannolikhet kvar fram 

till juli. I dammen förekom det gott om 

makrofyter. Gul näckros, sjöfräken, andmat, 

skogssäv och mossa noterades.  

I mycket nära anslutning till dammen finns torrbackar, block, sten, löv, mossa och rötter rikligt. Detta 

ger goda övervintringsmöjligheter för salamandrarna. I övrigt består närområdet av lövrik skog.  

Vid dagsbesöket av lokalen observerades mindre vattensalamander (hona), yngel och ägg av 

brungroda samt en snok. När lokalen återbesöktes på natten observerades även större 

vattensalamander, mellan 5-6 stycken individer av båda könen (tabell 2).  

Tabell 2. Artlista observationer i Skallsjö. 

Skallsjö 

Art Vetenskapligt namn 

Större vattensalamander Triturus cristatus 

Mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris 

Vanlig snok Natrix natrix 

Brungroda sp. Rana sp. 
 

 

Figur 5. Lokaler med större vattensalamander från inventeringen i Lerums kommun, maj 2018 



Salamander inventering Lerums kommun, 2018 

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB 

 

 

14 

 

LILLA NÄS (10)  

Dammens storlek är ca 35 m2 och hade vid 

fältbesöket en god vattenkvalité. Inga 

anslutande vattendrag noterades och dammen 

var grund, men dammen håller i normalfallet 

sannolikt vatten tillräckligt länge för 

salamanderyngel att metamorfosera och lämna 

dammen. Vid besöket noterades mycket 

lövförna och makrofyter (fr.a. starr) i dammen.  

Närområdet till dammen består av lövskog men även hag- och ängsmark. Potentiella 

övervintringsplatser finns, inom en 20 meters radie från dammen, i relativ stor omfattning i form av 

block, sten, rötter, mossa och löv.  

Det fanns rikligt med mindre vattensalamander vid dagsbesöket, en hona och 11 hanar noterades. 

Även ägg samt ett fåtal yngel från brungroda sp. Observerades. Vid nattbesöket återfanns yngel av 

brungroda och en hona av större vattensalamander observerades (tabell 3).  

GOLFBANAN  

I två dammar på Öijareds golfbana noterades större vattensalamander. Inga anslutande vattendrag 

fanns till någon av de två dammarna. Vattnet står med stor sannolikhet kvar tillräckligt länge för 

salamanderyngel att metamorfosera och lämna dammen. Närområdet består av en golfbana och är 

därav mycket homogent. Dammen i norr ligger intill och dammen i söder ligger nära en träddunge 

med mycket lövträd. 

Södra dammen (7) 

Dammen längst i söder var mycket grund 

och ca 100 m2 stor. Kaveldun, gäddnate och 

löktåg noterades. I dammen noterades även 

järnoxiderande bakterier.  

Vid dagsbesöket påträffades en hona av 

mindre vattensalamander. En individ av mindre vattensalamander observerades också vid nattbesöket. 

Vid nattbesöket noterades även en individ av större vattensalamander (tabell 4). 

Tabell 3. Artlista observationer i Lilla Näs. 

Lilla Näs 

Art Vetenskapligt namn 

Större vattensalamander Triturus cristatus 

Mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris 

Brungroda sp. Rana sp.  
 

Tabell 4. Artlista observationer vid Golfbanan, södra dammen 

Golfbanan södra dammen 

Art Vetenskapligt namn 

Större vattensalamander Triturus cristatus 

Mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris 
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Norra dammen (6) 

Dammen längst i norr var ca 100 m2 och var 

mycket grumlig. I dammen fanns mycket 

makrofyter. Andmat, kaveldun och svalting 

noterades.   

Vid nattbesöket noterades en individ av 

större vattensalamander (tabell 5). 

KULLEN (11) 

Dammen är ca 75 m2 stor men delad av en 

vall (figur 6). Dammen tar bl.a emot vatten 

från vägområdet (E20) och fungerar som 

närings- och sedimentfälla genom den vall 

som avdelar dammen i två delar. Vattnet var 

klart vid fältbesöket, något klarare i östra 

delen av dammen efter att vattnet passerat 

vallen. Vatten står sannolikt kvar tillräckligt länge i dammen för att salamanderyngel ska hinna 

metamorfosera och lämna den. Kaveldun, andmat, lånke sp. och gropnate noterades vid besöket.  

Närområdet består av en lövrik träddunge som fortsätter i nordväst och några meter åt söder går E20 

förbi. I direkt anslutning till dammen finns några torrbackar som kan fungera som 

övervintringsplatser.   

Inget nattbesök ansågs behövas då både mindre och större vattensalamander påträffades vid 

dagbesöket. Av mindre vattensalamander noterades 10 hanar samt 6 honor och av större 

vattensalamander noterades en hane (tabell 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Artlista observationer i Kullen. 

Kullen 

Art Vetenskapligt namn 

Större vattensalamander Triturus cristatus 

Mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris 
 

Tabell 5. Artlista observationer vid Golfbanan, norra dammen 

Golfbanan norra dammen 

Art Vetenskapligt namn 

Större vattensalamander Triturus cristatus 
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OSKARSHÖJD (15) 

Dammen är grävd på en gammal åkermark och är ca 300 m2 stor. Tidigare observationer (hämtade från 

Artportalen) visar på förekomst av både mindre och större vattensalamander i området. I en damm i 

samma område har observationer dock gjorts av signalkräftor.  

Övervintringsmöjligheter finns ca 10 m från dammen i en träddunge. Husgrunder och skogsparti med 

mycket löv finns ca 60 m från dammen. Närområdet består i övrigt av öppen gräsmark.  

Inget dagbesök gjordes vid denna dammen 

då den ansågs lämplig för nattbesök genom 

tidigare observationer av vattensalamander i 

området. Vid nattbesöket noterades 3 till 4 

individer av större vattensalamander. Inga 

kräftor observerades i dammen.   

  

Tabell 7. Artlista observationer i Oskarshöjd 

Oskarshöjd  

Art Vetenskapligt namn 

Större vattensalamander Triturus cristatus 
 

  

Figur 6. Dammen i Kullen vid E20. Svart pil pekar ut en vall som delar upp dammen. 

Inkommande vatten från vägområdet i tillopp utanför bild men strax utanför bildens 

nederkant.  
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Analys av värdekärnor  

I figur 7 redovisas alla kända fynd av större vattensalamander i Lerums kommun, både tidigare 

rapporter och resultatet från aktuell inventering. Totalt finns 16 lokaler kända på förekomst av större 

vattensalamander i Lerums kommun. I tre lokaler noterades endast en individ av större 

vattensalamander och i fyra lokaler finns inte antalet individer noterat vilket i denna analys har räknats 

som en individ. Flest individer av större vattensalamander finns dokumenterade i Gråbo grusgrop, 21 

individer och därefter i Tollestorp med15 individer. 

Runt varje fynd finns en buffertzon på 300 meter, det är så lång sträcka som arten i genomsnitt 

förväntar sig röra sig i området. Ju fler dammar det förekommer inom 300 meter desto högre värde har 

de fått i analysen. Sju områden med större vattensalamander noterades inom kommunen: 

• Floda/Skallsjö 

• Öijareds golfbana 

• Gråbo grusgrop 

• Oskarshöjd 

• Olstorp 

• Tollestorp 

• Norra Hallsås 

I Oskarshöjd och Norra Hallsås hittades arten endast i en damm och bedöms därmed som 

isolerade. Dock finns ett antal dammar inom rimligt avstånd från varandra men påfallande ofta 

med dålig vattenkvalitet. 

Flest dammar med ett avstånd på högst 300 meter från varandra och med förekomst av större 

vattensalamander hittades i Tollestorp (5 stycken) och bedöms därmed som en mycket viktig 

värdekärna i kommunen. En av de dessa dammar innehöll ett rikligt antal individer (15 stycken) 

med större vattensalamander. I Floda/Skallsjö-området finns tre dammar med större 

vattensalamander inom 300 meter, en av dammarna är dock isolerad från de andra p.g.a. E20. I 

Gråbo grusgrop finns två dammar med fynd av större vattensalamander, där en av dammarna har 

en mycket riklig population. Här bedöms det även finnas stora möjligheter att med åtgärder 

förbättra förutsättningar för större vattensalamander samt övriga groddjur.  
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Figur 7. Värdekärnor för större vattensalamander i Lerums kommun.  
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Diskussion 
Eftersom större vattensalamander är beroende av en fungerande metapopulation med god 

spridningsförmåga mellan flera dammar och lämpliga övervintringsplatser och spridningskorridorer är 

det av stor vikt att identifiera dessa områden, s.k. värdekärnor. Större vattensalamander har en relativt 

väl spridd förekomst i södra Sverige, men många populationer är isolerade vilket hotar populationens 

långsiktiga överlevnad. I Lerum finns flera dammar med förekomst av salamander, framförallt mindre 

vattensalamander som inte har lika höga habitatkrav. Men det finns även flera dammar med förekomst 

av större vattensalamander. Flera av dessa lokaler är dock isolerade och innehåller vanligen endast 

enstaka individer.  

Ett antal värdekärnor har dock noterats i kommunen med flera dammar som innehåller större 

vattensalamander inom ett avstånd på 300 meter. Särskilt har ett viktigt område, en värdekärna, 

identifierats i Tollestorp med fem dammar varav en damm som innehåller rikligt (>15 individer) med 

större vattensalamander. Enligt vetenskapliga studier (Artdatabanken, 2018) nås goda förutsättningar 

för långsiktig överlevnad hos arten först vid dammtätheter närmare 4 dammar/km², vilket området i 

Tollestorp uppfyller. Detta är ett område som är viktigt att bevara för artens överlevnad. 

Värdekärnsområdet är idag fragmenterat av Gråbovägen och här kan det vara lämpligt att utreda en 

eventuell groddjurstunnel under vägen för att underlätta salamandrarnas och övriga groddjurs 

spridningsförmåga mellan dammarna. Vissa dammar i området kan även vara i behov av 

restaureringsåtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och förutsättningarna för större 

vattensalamander i dammen. Flera av dammarna ligger i eller i anslutning till industriområde, vilket 

kan tänkas påverka vattenkvaliteten.  

En eller flera groddjurstunnlar kan även vara aktuellt att utreda under E20 i Floda/Skallsjöområdet för 

att öka förutsättningarna för arten att kunna sprida sig mellan dammarna. I Norra Hallsås finns en 

skötselplan framtagen där det ingår skötsel med hänsyn till dammen med större vattensalamander. 

Gråbo grusgrop är av särskilt värde där en av dammarna har en mycket riklig förekomst av större 

vattensalamander. I Gråbo grusgrop har kommunen i samarbete med Yrkesakademien tagit fram och 

genomfört vissa skötselåtgärder samt att ett antal nya vattenmiljöer skapas i området för att gynna 

bland annat salamander i området. I Oskarshöjd, Olstorp och Öijareds golfbana finns möjligheter att 

förbättra förutsättningarna för större vattensalamander genom att exempelvis förbättra och anpassa 

närmiljön samt vattenkvaliteten i dammarna för större vattensalamander.  

Inom buffertområdena (300 m) runt salamanderdammarna kan det vara lämpligt att anlägga nya 

våtmarker för att förbättra habitatet för vattensalamander i området och därmed främja den biologiska 

mångfalden. 
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Olika restaureringsåtgärder som kan gynna större vattensalamander i ett område är rening och 

filtrering av vatten innan det når dammen för att höja vattenkvaliteten, röjning av vegetation som 

beskuggar dammen, tillförande av sten i dammen samt skapande av flacka och flikiga stränder. En 

djuphåla kan även skapas i mitten av dammen så att den inte riskerar att torka ut. I närmiljön kan 

lämpliga övervintringsplatser skapas i form av stenhögar, död ved och lövskogsdungar. 

Spridningskorridorer kan skapas mellan dammarna i form av diken, friväxande ytor, stenmurar, 

grodtunnlar etc. 

Särskild hänsyn bör tas till dammarna och dess närområde (300 meter) samt dess spridningsvägar 

mellan dammarna. Vid åtgärder som riskerar att skada större vattensalamander eller dess habitat 

behövs först ett samråd med länsstyrelsen och eventuellt ett tillstånd enligt Artskyddsförordningen. 

Detta eftersom arten och dess livsmiljöer är skyddade enligt lag. I samråd med länsstyrelsen kan 

nödvändiga anpassningar genomföras för att visa den hänsyn som krävs för att inte orsaka skador. 

Större vattensalamander kan vara känslig för exempelvis beskuggning, körning av tunga maskiner och 

negativ påverkan av dess landmiljöer och spridningskorridorer där arten rör sig eller övervintrar.  

Exploatering bör inte ske närmare än 100 meter från en damm med salamander. Inom dessa 100 meter 

är det inte heller lämpligt med körning med fordon. Det är viktigt att spara de spridningskorridorer 

som finns i närområdet mellan andra dammar så att arten inte blir isolerad. Dessutom bör landmiljöer 

och värdeelement som lövskog, död ved, stenhögar, stenmurar där salamander trivs sparas inom en 

radie av 300 meter från dammen. 
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Bilaga 1 Kartor och tabell över inventerade salamanderlokaler i Lerum 2018 
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Lokaler utan större vattensalamander i Lerums kommun 

Id på karta Lokalnamn  
1 Golfbanan   
2 Golfbanan  
3 Golfbanan   
4 Golfbanan  
5 Golfbanan   
8 Järnsudde  
12 Floda nordväst  
13 Floda nordöst  
14 Oskarshöjd östra  
16 Oskarshöjd västra  
17 Golfbanan  
18 Golfbanan  
19 Golfbanan  
20 Golfbanan  
21 Golfbanan  
22 Golfbanan  
23 Golfbanan  
24 Golfbanan  
25 Golfbanan  
26 Torvmossen norra  
27 Torvmossen södra  
28 Mellannäs  
29 Plikten  
30 Bockabergen  
31 Floda södra  
32 Olstorp  
33 Ållan  
34 Ryggebol byväg  
35 Aludden  
36 Munkebacka  
37 Bråta östra  

38 Bråta västra  

39 Granstugan  
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Bilaga 2 Protokoll inventering salamander 
Område:  Datum:     Inventerare:         Lämplig    

  

X: Foto:                     salamander- 

Y:                       lokal:   

Damm   Flora/fauna    Övervintring Omf. Avst.   Omgivning Omf. Avst. 

Storlek (< 1 ha)    Kräftor      Torra backar       Lövrik skog     

Vattenkvalitet    Fisk      Husgrunder       Ängsmark      
Vatten t o m 

juli    Makrofyter      Block/sten       Hagmark     
Anslutande 
vattendrag  

saknas          

Rötter/mossa/löv 

      Övrigt   

                

Grod- och 
kräldjur (antal; rom/yngel/adult)      Tydlig negativ påverkan:       

Större vattensalamander                     

Mindre vattensalamander                     

Åkergroda                       

Vanlig groda                       

Padda                       

Kräldjur                            

                

                
Kommentar
:                               
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