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1 Bakgrund 

Större vattensalamander är en av Karlstads kommuns 11 ansvarsarter. 

Ansvarsarterna är utvalda bland arter som är relativt ovanliga i landet, i de 

flesta fall rödlistade, men där en betydande del av artförekomsten finns i 

Karlstads kommun. Den större vattensalamandern har tidigare varit rödlistad 

och är det groddjur som lever inom Karlstads kommun som ställer mest 

specifika krav på sin livsmiljö. 

Större vattensalamander ställer framförallt krav på det småvatten den 

använder vid lek och reproduktion samt landmiljön runt småvattnet. Med 

småvatten menas permanenta, små, ofta fisktomma dammar och tjärnar. Ofta 

handlar det om grävda dammar som tidigare använts för exempelvis 

kreatursbevattning eller som branddammar. Dessa småvatten är även av 

mycket stor betydelse för andra groddjur och vattenlevande insekter. När 

betydelsen av småvatten för jordbruk och brandskydd minskat har många 

småvatten fyllts igen eller lämnats för igenväxning, vilket innebär ett hot för 

grodor och salamandrar som lever i dessa miljöer. I Karlstads kommun finns 

det kluster av småvatten som ligger i jordbrukslandskapet vid Segerstads-

halvön, inom I2-skogens strövområden och kring sjön Alstern.  

Studier har visat att en art som större vattensalamander har en begränsad 

spridningsförmåga och kan vandra upp till 1000 meter. Efter lekperioden 

lämnar de vuxna salamandrarna vattnet. De nyttjar då främst landmiljön 

inom en radie av 50–300 meter från lekdammen. Därför måste även 

småvattnets närområde innehålla lämpliga miljöer för salamandrarna. 

Karlstads kommun har tidigare inventerat småvatten under åren 1991, 1999 

och 2006. År 2017 beviljades Karlstads kommun ett LONA-bidrag att 

inventera 73 småvatten av de vatten som tidigare inventerats samt 16 nya. I 

LONA-projektet ska dessa miljöer beskrivas och bedömas utifrån deras 

betydelse och lämplighet för salamandrar och andra groddjur. Närliggande 

miljöer ska bedömas för att sedan ligga till grund för vilka småvatten som 

väljs ut för att restaureras. Samtliga småvatten ska inventeras nattetid där all 

förekomst av groddjur ska dokumenteras. 

Syftet med projektet är att undersöka om utbredningen av större 

vattensalamander i Karlstads kommun förändrats sedan tidigare 

inventeringar samt göra en uppföljning av tidigare inventerade lokaler för att 

bedöma kvaliteten på livsmiljöerna. 

Utifrån resultat och diskussion i denna rapport kommer minst fem småvatten 

väljas ut för att restaureras samt minst ett kommer att nyskapas. Med 

restaurering menas att småvattnet får en mer öppen vattenspegel genom 

bortgrävning av vattenvegetation samt ökat ljusinsläpp genom 

vegetationsröjning intill vattnet. 
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2 Större vattensalamander 

Större vattensalamander är en utav Sveriges två arter av svansgroddjur. Den 

större vattensalamandern ställer till skillnad från den mer allmänna mindre 

vattensalamandern högre krav på sin livsmiljö. Större delen av dess liv 

spenderas gömd på land bland död ved, stenar och gnagargångar, men på 

vårkanten vandrar lekmogna individer till närliggande småvatten för att leka. 

Lämpliga leklokaler för större vattensalamander är permanenta, stillastående 

vatten som är fria från fisk och kräftor. Det är även gynnsamt för leken om 

vattnet har en strandzon med svag lutning och är solbelyst så att 

temperaturen snabbt stiger med den värmande vårsolen. 

Inför leken genomgår salamandrar en metamorfos där de anpassar sig till 

livet i vattnet. Huden blir mer genomtränglig för att öka 

syreupptagningsförmågan och hanarna utvecklar en tandad kam längs med 

rygg och svans.  

Nattetid under lekperioden samlas hanarna och tävlar om honornas 

uppmärksamhet. Efter att en hona har blivit befruktad så viker hon varsamt 

in äggen i blad av vattenvegetation där de kommer ligga i 2–3 veckor tills 

ynglen lämnar äggen. Total lägger en hona ca 200–300 ägg under en säsong, 

men på grund av en genetisk defekt så kommer endast hälften utav dessa 

kunna utvecklas till färdiga yngel. 

De vuxna individerna lämnar småvattnet redan kring juni-juli. Det tar 

däremot ungefär fyra månader från det att ynglen har kläckts tills de har 

utvecklat lungor och kan börja sin resa upp på land där de övervintrar. Det är 

därför viktigt att småvattnet håller vatten under hela sommaren tills ynglen 

är färdigutvecklade.  

Eftersom inte alla ägg läggs samtidigt så sker ingen samlad vandring upp på 

land utan unga individer migrerar från småvattnet från augusti så sent som 

till november. Det kommer att dröja tre till fem år innan de själva blivit 

könsmogna och återvänder till småvattnet för att leka. Det är ännu oklart hur 

pass trogna individer är till sitt ursprungliga småvatten. 

Då arten är ganska selektiv i sitt val av livsmiljö är ett småvatten som är 

lämplig för större vattensalamander också en lämplig livsmiljö för många 

andra arter, framförallt olika arter av groddjur och insekter. Man kan därför 

säga att arten fungerar som en paraplyart där åtgärder för att bevara större 

vattensalamander även gynnar andra arter och leder till ökad biodiversitet. 
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3 Inventering av större vattensalamander 

Större vattensalamander finner man främst i öppna kulturpräglade landskap 

men även i skogslandskapet. Det ska helst vara äldre skog med lång 

kontinuitet med varierad markstruktur med stenblock och död ved som ger 

god tillgång till gömslen och platser för födosök. Tidigt på våren lämnar 

djuren sina övervintringsplatser på land för att söka sig till sin leklokal. 

Generellt vill de främst vara i fiskfria, väl solexponerade småvatten med 

riklig vegetation. I skogslandskapet kan man dock även finna dem i ganska 

sura och nästan vegetationslösa skogstjärnar och myrgölar. Viktigt är även 

att vattensamlingen kan hålla vatten under hela larvens utvecklingsperiod. 

Utvecklingsperioden hos större vattensalamander är långsam så vattnet bör 

hålla från mars till november. 

Eftersom större vattensalamander är svår att inventera när den befinner sig 

på land vill man gärna göra det under dess lekperiod då den befinner sig i 

vattnet. Urvalet av inventeringslokaler gjordes utifrån resultat från tidigare 

inventeringar i Karlstads kommun. Totalt valdes 113 småvatten ut för 

inventering varav 95 har besökts vid tidigare inventeringar. Resterande 18 

var nya för kommunen. Av de nya småvattnen låg 2 stycken vid skjutbanan i 

I2-skogen, 10 stycken vid Bryngfjordens golfbana och 6 stycken vid 

Buxerud. 

Kontakt togs med samtliga markägare för att informera om projektet och att 

inventeringen skulle genomföras på deras fastighet. Vid denna kontakt 

framkom att några småvatten lagts igen. De småvatten som fortfarande var i 

bruk besöktes dagtid för att bedöma kvaliteten på vattnet och landmiljön. För 

att få en likvärdig bedömning på samtliga småvatten användes 

inventeringsprotokoll i bilaga 2. Efter detta besök uteslöts totalt 26 lokaler 

antingen på grund av dess läge eller på grund av att de inte uppfyllde 

kvaliteten som krävs för att hysa större vattensalamander eller andra 

groddjur. Totalt 87 lokaler kvarstod för att göra en fullständig inventering i. 

Varje enskild lokal utgörs i de flesta fall av ett småvatten, med undantag för 

fyra lokaler (nr. 38, 41, 48, 103) som utgörs av dammsystem. 

Inventeringen genomfördes utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer i Inventering 

och övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus) Version 

1:0:2005-04-21. Inventeringsmetoden som beskrivs behandlar endast 

närvaro/frånvaro av arten och ger inget mått på populationers storlek. 

Inventeringen genomfördes med hjälp av flaskfällor, pannlampa och håv. 

Inventeringen påbörjades i mitten av april och slutfördes i början av juni. 

Fällorna placerades ut klockan 19.30-21.30 och tömdes 01.30-03.30. När 

fällorna var tömda lystes vattnet med pannlampa, i de fall det var svårt att 

art-/könsbestämma genom vattenytan användes håv för att fånga individerna.  

Antalet fällor per lokal samt dess placering anpassades beroende på 

småvattnets utformning, storlek och kvalitet och kunde därmed variera stort 

mellan olika lokaler. Alla groddjur dokumenterades, större och mindre 

vattensalamander könsbestämdes, grodor artbestämdes och antalet 

romklumpar räknades. Varje lokal inventerades i regel under två nätter, men 

påträffades större vattensalamander redan vid första natten avbröts 

inventeringen vid den lokalen. Detta för att hinna så många lokaler som 

möjligt. 



   Sid 6(58) 
 

 

 

4 Resultat 

Inför inventeringen har 11 lokaler sorterats bort på grund av att de bedömts 

vara igenlagda eller kraftigt igenväxta efter kontakt med markägare och/eller 

besök. Ingen av dessa lokaler har dock känd förekomst av större 

vattensalamander sedan tidigare. 

Av de 87 lokaler som inventerades 2019 hade förekomst av större 

vattensalamander påvisats i 19 av dem vid någon av de tidigare 

inventeringarna (1991, 1999 eller 2006). Efter denna inventering kunde 

förekomst påvisas i 26 lokaler (tabell 1). Den främsta anledningen till 

ökningen är att 18 nya småvatten har inventerats. Endast inventeringen av 

Bryngfjordens golfbana ökade antalet kända småvatten med större 

vattensalamander med sju. 

Tittar man endast på de 69 lokaler som har inventerats tidigare så hyser fyra 

utav dem (nr. 3, 4, 41, 100) numera större vattensalamander där den inte 

påträffats tidigare. Lika många lokaler (nr. 14, 21, 23, 26) tycks ha förlorat 

sina förekomster.  

Tabell 1 Småvatten med förekomst av större vattensalamander vid inventeringen 2019. Variabler; 

förekomst av större vattensalamander tidigare år (Ja/Nej/Ej känd), antal funna exemplar av större 

vattensalamander 2019, förekomst av mindre vattensalamander, förekomst av övriga grodarter samt 

bedömd risk för igenväxning respektive uttorkning. 

Nummer Benämning 
Förekomst 
tidigare år 

Antal 
funna 

Mindre 
vatten-

salamander 

Övriga 
grodarter 

Risk för 
Igenväxning 

Risk för 

uttorkning 

1 Solberg Ja 1   Nej Nej 

2A Karterud V. om Karterud 304 (Damm med ankor) Ja 1   Nej Nej 

2B Karterud Ö. om Karterud 304 Ja 1   Nej Nej 

3 Aspberg Nej 1   Ja Nej 

4 Hanevik Nej 1   Nej Nej 

15 L. Vänsberg (dammen N om vägkorsningen) Ja 2 Ja  Ja Nej 

24 Lindrågen, 700 m Ö-SÖ om Skivbråten Ja 1 
 Åkergroda, 

grodrom 
Nej Nej 

36 Bäckelid Ja 1 Ja  Nej Nej 

38 Dammsystem 500–700 m Ö om Sätter Ja 5 Ja  Nej Nej 

39 Riksmyren Ja 2 Ja  Ja Nej 

41 Dammsystem ca 800 m N om Göstahult Nej 1 Ja  Nej Nej 

68 Potten (Mångstorp) Ja 3   Nej Nej 

80 Lindrågen C Ja 6 Ja  Ja Nej 

84 Lindrågen G Ja 6 
 Åkergroda, 

grodrom 
Nej Nej 

96 Sätter 2 Ja 1 Ja  Nej Nej 

100 Mosserud Nej 1   Nej Nej 

111 Marieberg, Kommunal branddamm Ja 4 
Ja Rom från 

vanlig groda 
Nej Nej 

112 Lilla Vänsberg Nordmarken Ja 2 Ja  Nej Nej 

113 Lilla Vänsberg Solberget Ja 1 Ja  Nej Nej 

124 Bryngfjordens golfbana 1 Ej känd 4 Ja Grodrom Nej Nej 

125 Bryngfjordens golfbana 2 Ej känd 1 Ja Grodrom Nej Nej 

126 Bryngfjordens golfbana 3 Ej känd 6 Ja  Nej Nej 

127 Bryngfjordens golfbana 4 Ej känd 2 
Ja Åkergrodor, 

padda intill 
Nej Nej 

130 Bryngfjordens golfbana 7 Ej känd 3 Ja Grodrom Nej Nej 

132 Bryngfjordens golfbana 9 Ej känd 1  Grodrom Nej Nej 

133 Bryngfjordens golfbana 10 Ej känd 1 Ja Grodrom Nej Nej 
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Ca 15 % av lokalerna med förekomst av större vattensalamander bedöms ha 

en risk för igenväxning på kort sikt (tabell 1) och ca 32 % av alla inventerade 

lokaler totalt. Ingen av lokalerna med förekomst av större vattensalamander 

bedöms ha någon uppenbar risk för uttorkning, men ca 15 % av alla 

inventerade lokaler totalt. 

Bild 1 illustrerar de kända lokalernas placering i Karlstads kommun. Tittar 

man på lokalernas spridning i kommunen så kan man se att det finns kluster 

med förekomster (se grön markering bild 1). Klustren är lokaliserade i södra 

delen av Segerstad, Lilla Vänsberg och Bryngfjorden, Lindrågen samt öster 

om sjön Alstern. 

 

Bild 1 Karta över kända lokaler i Karlstads kommun där större vattensalamander någon gång har 

inventerats. Gröna punkter markerar lokaler med förekomst av större vattensalamander 2019, röda 

punkter markerar lokaler som inventerats 2019 men där större vattensalamander inte har påträffats. 

Vita punkter markerar lokaler som ej ingått i inventeringen, antingen på grund av att småvattnet inte 

längre finns kvar (enligt uppgift eller besök) eller att småvattnet prioriterats bort på grund av dess 

läge eller betingelser. Siffrorna anger småvattnets nummer. För vidare information om enskilda 

lokaler, se bilaga 1. 
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5 Analys och tolkning 

Antalet lokaler med förekomst av större vattensalamander är oförändrad mot 

tidigare inventeringar då ökningen av lokaler med förekomst är lika med 

minskningen i de lokaler som återinventerats. Dessutom har sju nya lokaler 

med förekomst tillkommit som inte inventerats tidigare.  

Det är dock viktigt att notera att detta förmodligen inte tyder på en 

population i jämnvikt. Hotet om habitatförstöring kvarstår då nästan en 

tredjedel av alla inventerade lokaler riskerar att växa igen. Lämpliga habitat 

för större vattensalamander fortsätter att minska och få nya habitat skapas. 

Större vattensalamander tycks heller inte förekomma i lokaler med någon 

större risk för uttorkning utan är helt beroende av permanenta småvatten. 

Med detta som bakgrund blir det tydligt att restaurering av lämpliga habitat 

är viktigt för att Karlstads kommun ska fortsätta vara en gynnsam plats för 

dess ansvarsart större vattensalamander. Restaurering gynnar dessutom ett 

flertal andra arter som är kopplade till samma livsmiljö, däribland andra 

groddjur, växter och insekter. Därmed gynnar restaurering av småvatten 

även den biologiska mångfalden i kommunen. 

Då förekomsterna är tydligt placerade i kluster och inte slumpmässigt 

spridda i kommunen ger det en indikation på att spridningsmöjligheter och 

närhet till potentiella habitat är viktiga faktorer för en bestående population. 

Med dessa förutsättningar i åtanke har vi valt att restaurera småvatten som 

kan förstärka en befintlig population eller skapa nya spridningsmöjligheter 

mellan befintliga lokaler.  

Den 26 maj 2020 genomförde 

Centrum för genetisk identifiering vid 

Naturhistoriska riksmuseet en DNA-

analys på vattenprover från lokal 21. 

Björbykullen som kunde påvisa att 

större vattensalamander fortfarande 

förekommer på lokalen. Dessa resultat 

har tagits i beaktning vid tolkningen 

av vilka lokaler som är lämpliga att 

restaurera. 

Lokal 3. Aspberg är i stort behov av 

restaurering då den har förekomst av 

större vattensalamander men nästan är 

helt igenväxt. Läget är också 

fördelaktigt då det finns fyra andra 

småvatten med känd förekomst av 

större vattensalamander inom en radie 

på ca 2 km. Även om 2 km är en lång 

distans för en enskild individ att sprida 

sig, så är det möjligt att det finns fler 

småvatten i området som ännu inte är 

kända och att denna lokal är en viktig 

knytpunkt. Förlust av denna lokal 

skulle leda till minskad konnektivitet 

mellan småvattnen i Segerstad. 

Bild 2 Karta över kluster med småvatten i södra delen av Segerstad i 

Karlstads kommun. Gröna punkter indikerar lokaler med förekomst 

av större vattensalamander 2019. Siffrorna indikerar småvattnets 

nummer. 
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En annan lokal som också är i stort behov av restaurering är 39. Riksmyren 

som även den har förekomst av större vattensalamander men en mycket hög 

igenväxningsgrad. Nordväst och öst om denna lokal finns inom en radie på 

ca 2 km två lokaler (lokal 100 och 41) med känd förekomst av större 

vattensalamander.  

Bild 3 Karta över kluster med småvatten öster om sjön Alstern i Karlstads kommun. Gröna punkter 

indikerar lokaler med förekomst av större vattensalamander 2019, röda punkter markerar lokaler där 

arten inte påträffats. Siffrorna indikerar småvattnets nummer. 

 

För att förstärka den befintliga population som finns i Lindrågen skulle det 

vara intressant att återskapa/nyskapa 82. Lindrågen E eller 85. Lindrågen H 

varav den förstnämnda klassats som ett igenväxt kärr enligt inventeringen 

1999. Kärret är beläget i björkskog inom lämpligt spridningsavstånd till 

småvatten i nordväst. Den nuvarande markägaren anser att 85. Lindrågen H 

är mer lämplig att återskapa än 82. Lindrågen E då nummer 82 ligger nära 

vägen.  Det finns även ett restaureringsbehov i småvattnen 81. Lindrågen D 

och 84. Lindrågen G. 
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Bild 4 Karta över kluster med småvatten i Lindrågen i Karlstads kommun. Gröna punkter indikerar 

lokaler med förekomst av större vattensalamander 2019, röda punkter markerar lokaler där arten inte 

påträffats. Vita punkter markerar lokaler som vuxit igen. Siffrorna indikerar småvattnets nummer. 

 

Inom den tätortsnära I2-skogen ligger småvattnet 111. Marieberg som är ett 

mycket värdefullt habitat för större vattensalamander men som även är i stort 

behov av restaurering. Inom 500 m från detta ligger två andra småvatten, 

116. Skjutbanan lilla, samt 117. Skjutbanan stora, dessa saknar känd 

förekomst av större vattensalamander, men även här kan det vara intressant 

att restaurera för att gynna den relativt isolerade populationen vid vattnet i 

Marieberg. Att göra tätortsnära åtgärder i ett område som är viktigt för 

friluftslivet är också värdefullt för att öka allmänhetens intresse för 

naturvård. Området är även intressant för nyskapande av småvatten som 

förutom att vara nya potentiella leklokaler även kan öka 

spridningsmöjligheterna mellan de befintliga småvattnen. 

 

Bild 5 Karta över småvatten inom I2-skogen i Karlstads kommun. Den gröna punkten indikerar lokal 

med förekomst av större vattensalamander 2019, de röda punkterna markerar lokaler där arten inte 

påträffats. Siffrorna indikerar småvattnets nummer. 
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I Lilla Vänsberg finns ett kluster av tre småvatten med förekomst av större 

vattensalamander inom relativt kort avstånd från varandra. Mellan två av 

dessa, 112. Lilla Vänsberg Nordmarken och 113. Lilla Vänsberg Solberget 

ligger 115. Lilla Vänsberg Torpet, ett litet, grunt småvatten utan förekomst 

av större vattensalamander. Vattnet skulle kunna förbättras i sin utformning 

samt restaureras för att gynna den befintliga populationen i området. I 

fårhagen öster om Lilla Vänsberg finns 15. Lilla Vänsberg (dammen N om 

vägkorsningen), detta småvatten har restaurerats under 2007 men hyser åter 

igen stora partier med täckande kaveldun i dess centrala del. Restaurering 

skulle gynna den befintliga populationen av större vattensalamander. I sydöst 

finns även småvattnet 114. Lilla Vänsberg nyskapad damm som grävdes 

2007 efter föregående inventering av större vattensalamander. Vattnet har 

ännu inte någon känd förekomst av större vattensalamander, men mindre 

vattensalamander påträffades här. Småvattnet skulle kunna rensas samt 

förbättras i sin utformning för att öka chansen att även större 

vattensalamander sprider sig hit. Bland annat skulle en buffertzon på ca fyra 

meter kunna skapas för att minska risken att näringsämnen från åkern leder 

till övergödning av vattnet. Om detta småvatten blir ett fungerande habitat så 

skulle det även öka förutsättningen för spridning mellan klustren i Lilla 

Vänsberg och Bryngfjordens golfbana, där sju nya småvatten med förekomst 

av större vattensalamander har påträffats.  

 

Bild 6 Karta över kluster av småvatten vid Lilla Vänsberg och Bryngfjordens golfbana i Karlstads 

kommun med förekomst av större vattensalamander. De gröna punkterna indikerar lokaler med 

förekomst av större vattensalamander 2019, de röda punkterna markerar lokaler där arten inte 

påträffats. Siffrorna indikerar småvattnets nummer. 
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Vid Björby, väster om sjön Alstern finns ett kluster av småvatten där ett utav 

dem 21. Björbykullen, har påvisats ha förekomst av större vattensalamander 

genom DNA-analys. Småvattnet restaurerades år 2007, men har sedan dess 

vuxit igen kraftigt. Utan restaurering skulle vattnet på kort sikt upphöra att 

vara en lämplig salamanderlokal. Småvattet 20. Björby, öster om väg 63, är 

även det lämpligt att restaurera för att stärka populationen i området. Det 

finns muntliga rapporter som tyder på att både större och mindre 

vattensalamander förekommer i ytterligare ett småvatten på den östra sidan 

om väg 63, som ännu inte har inventerats. Spridningen mellan lokalerna på 

var sida om väg 63 möjliggörs av en närliggande viadukt, söder om 

småvattnen. Klustret kan även stärkas ytterligare genom att man skapar ett 

nytt småvatten. 

 

Bild 7 Karta över kluster av småvatten vid Björby, väster om sjön Alstern i Karlstads kommun. De 

röda punkterna markerar lokaler där arten inte påträffats vid inventeringen 2019 och den vita punkten, 

lokal nummer 72 är ej inventerad. Förekomst av större vattensalamander kunde dock påvisas i lokal 21 

efter DNA-analys i maj 2020. Siffrorna indikerar småvattnets nummer. 

 

Att klustren av småvatten med förekomst är belägna i de centrala och västra 

delarna av Karlstads kommun beror sannolikt på att färre småvatten har 

inventerats i den norra delen av kommunen. En större kännedom om 

småvatten kring Karlstad tätort kan ha lett till en något snedvriden bild av 

fördelningen av småvatten med förekomst av större vattensalamander i 

kommunen som helhet. Ett småvatten som är lämpligt att restaurera för att 

skapa förutsättningar för större vattensalamander även en bit utanför de 

kända klustren är 30. S. Forsnäs. Småvattnet är beläget norr om de kända 

klustren kring sjön Alstern, och söder om sjön Gapern. Lokalen har tidigare 

beskrivits som ett vackert småvatten med en stabil population av mindre 

vattensalamander och andra groddjur. Vid inventeringen 2019 var 

småvattnet dock kraftigt igenväxt och inga groddjur påträffades. Genom att 

restaurera lokalen så återskapas livsförutsättningarna för de groddjur som 

tidigare funnits här, och även en potentiell lokal för större vattensalamander. 
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Bild 8 Karta över småvatten söder om sjön Gapern och norr om sjön Alstern i Karlstads kommun. De 

röda punkterna markerar lokaler där arten inte påträffats vid inventeringen. Siffrorna indikerar 

småvattnets nummer. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

6.1 Restaurering och nyskapande av småvatten 

Utifrån de resultat som redovisats skulle minst fem småvatten restaureras 

och minst ett nyskapas inom ramen för LONA-projektet. Inventeringen visar 

dock tydligt att det finns fler viktiga vatten som är i behov av restaurering för 

att bevara den befintliga populationen av större vattensalamander. 

Småvattnen prioriterades utifrån igenväxningsgrad och utifrån deras viktiga 

funktion som lek- och spridningslokal för större vattensalamander och andra 

groddjur i området. 

 

Genom att även restaurera vatten som inte ryms inom budgeten för LONA-

projektet förstärks populationens spridningsmöjligheter i landskapet 

ytterligare. Totalt har elva småvatten valts ut för restaurering; 

 

3. Aspberg 

15. Lilla Vänsberg (dammen N om vägkorsningen) 

20. Björby 

21. Björbykullen 

30. S. Forsnäs 

39. Riksmyren 

81. Lindrågen D 

84. Lindrågen G 

111. Marieberg 

114. Lilla Vänsberg Nyskapad damm 

115. Lilla Vänsberg torpet 

 

För att öka möjligheten för spridning och reproduktion har tre vatten valts att 

nyskapas. Inom I2-skogen har fem potentiella lokaler för nyskapande av 

småvatten setts ut. Lokalerna har dels prioriterats utifrån sin placering i 

förhållande till 111. Marieberg och dels utifrån friluftslivet och andra 

intressen för I2-skogen. Efter dialog inom kommunen har man beslutat att 

nyskapa två vatten i området (område 1 och 3 i bild 7). 

 

 
Bild 9 Fem potentiella platser för att nyskapa ett småvatten på. Siffrorna visar prioriteringen mellan 

platserna, 1 har högsta prioritet. 
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Även vid Björby kommer ett småvatten att nyskapats, i nära anslutning till 

småvatten 21. Björbykullen där större vattensalamander påvisats genom 

DNA-analys (se bild 8). Förhoppningen är att vattnet ska stärka den 

befintliga populationen genom att erbjuda ytterligare en potentiell leklokal. 

 

 
Bild 10 Ett nytt småvatten (blå markering) kommer att nyskapas i närheten av de två småvatten som 

valts ut för restaurering vid Björby. Röd markering till vänster visar småvatten 21. Björbykullen och 

röd markering till höger visar 20. Björby. 
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6.2 Rekommendation vid kommande inventering 

Några av de lokaler som inventerats inom detta projekt och bedömts vara 

särskilt ogynnsamma kan säkerligen uteslutas i kommande inventeringar till 

fördel för nya inventeringsområden. Nya potentiella leklokaler kan väljas ut 

genom att studera orienteringskartor och spridningssamband för groddjur. 

Nedan följer några förslag på kommande inventeringsområden. 

 

Då denna inventering främst fokuserat på befintliga lokaler i kommunens 

södra delar vore det intressant att vid kommande inventeringar lägga större 

fokus på småvatten kring lokalen 68. Potten och norrut. Med den 

information som finns tillgänglig i dagsläget tycks populationen vid Potten 

vara mycket isolerad men tillräckligt med information saknas för att kunna 

dra några slutsatser. Då Potten är en skogstjärn som med tiden övergår till 

myr genom den naturliga successionen så kommer populationen här förr 

eller senare behöva hitta nya leklokaler. Det är därmed relevant att veta om 

det finns lämpliga småvatten i området eller om det är möjligt att skapa 

sådana här. 

 

För framtiden kan det vara av stort intresse att se över spridningsvägar och 

leklokaler mellan de kända lokaler som finns öster om sjön Alstern. Troligen 

finns det fler småvatten i det här området som inte har inventeras. Det vore 

även intressant att, i dialog med markägare, se över möjligheten till att 

nyskapa fler småvatten i det här området för att förstärka befintlig population 

av större vattensalamander.  

 

Öster om väg 63 intill naturbetesmarken vid Björby finns en mycket vacker 

gårdsdamm som skulle vara av stort intresse att inventera. Här finns enligt 

muntliga uppgifter från jordbruksarrendatorn både större och mindre 

vattensalamander. Dock håller inte dammen vatten under hela året vilket är 

problematiskt ur reproduktionssynpunkt.  

 

Väster om naturbetesmarken vid Sanna, i I2-skogen, finns ett vattenhållande 

dike/småvatten som kan vara intressant att inventera. Särskilt efter att nya 

småvatten skapats. Igenväxningen är dock ett hot här, men potential finns att 

göra lokalen mer attraktiv. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Klassificering och områdesbeskrivningar 

Då benämningen på de olika lokalerna har varierat under åren har vi i denna 

rapport i första hand utgått ifrån det namn och nummer de haft vid 

inventeringen 1991. Andra alternativa benämningar som använts anges 

under huvudnamnet. Lokalernas numrering följer dock inte talföljden utan 

vissa nummer saknas helt, till exempel finns ingen lokal 84. Numreringen 

från tidigare inventeringar har dock behållits för att undvika förväxling och 

underlätta vid kommande uppföljningar. 

Lokalerna har klassificerats enligt samma system som Sven-Åke Berglind 

använde vid sin inventering 1991 enligt följande; 

Klass 1 – Högsta bevarandevärde. Förekomst av större vattensalamander och 

andra groddjursarter, och med stora naturvärden i övrigt. 

Klass 2 – Mycket värdefull. Stora lekpopulationer av flera arter av groddjur, 

men ej större vattensalamander, och med stora naturvärden i övrigt. 

Klass 3 – Värdefull. Stabila lekpopulationer av en eller flera arter av 

groddjur, men ej större vattensalamander. 

Klass 4 – Mindre värdefull. Liten lekpopulation av en eller ett fåtal 

groddjursarter, men ej större vattensalamander. Svårt att enkelt förbättra. 

Klass 5 – Ointressant. Inga groddjur och svår att enkelt förbättra. 

Viktigt att notera här är att groddjurspopulationerna har uppskattats och inte 

inventerats. Endast förekomst/icke-förekomst har noterats vid inventeringen. 

8.1.1 Områdesbeskrivningar  

1. Solberg 

 

Allmänt: Näringsrik jordbruksdamm i öppen terräng med åkermark och 

trivial, kvävegynnad ängsflora. I utkanten av den öppna terrängen tar 

lövdominerad blandskog vid. Dammen ligger belägen bakom Solberg gård 

och är i storleksklassen 500 – 1000 m2. Dammen är väl solbelyst och större 

delen av strandzonen har en svag lutning. Dammen är relativt öppen men har 

en del vegetation i vattenytan. Det finns ingen uppenbar risk för uttorkning 

eller igenväxning. 

Fauna: I fyra flaskfällor utplacerade den 6/5 fångades en hona av större 

vattensalamander trots snöblandat regn och nollgradiga temperaturer. 

Bedömning: Dammen bedöms inte vara i behov av restaurering i år men 

uppföljning krävs för att bibehålla de höga värdena. Klass 1 
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2A. Karterud V. om Karterud 304 (Dammen med ankor) 

 

Allmänt: Ankdamm i storleksklassen 100 – 500 m2 belägen i korsningen 

mellan infarten till Karterud 304 och vägen som passerar förbi fastigheten. 

Dammen är inhägnad med stängsel och har mycket branta och steniga 

kanter. I den västra kanten av dammen växer lövskog, men dammen är till 

största del solbelyst. Dammen saknar nästan helt vegetationstäckt vattenyta. 

Troligtvis äter ankorna upp det mesta utav vattenvegetationen. Ingen risk för 

uttorkning eller igenväxning. 

Fauna: I tre fällor utplacerade den 6/5 fångades en hane av större 

vattensalamander trots snöblandat regn och nollgradiga temperaturer. 

Bedömning: Så länge ankor finns i dammen finns ingen risk för 

igenväxning. Dock kräver större vattensalamander viss vattenvegetation för 

lyckad reproduktion, viktigt att antalet ankor hålls på en lagom nivå. 

Landmiljön bör ses över så att det finns lämpliga gömställen. Klass 1 

 

2B. Karterud Ö. om Karterud 304  

 

Allmänt: Mindre damm i storleksklassen 50 – 100 m2 belägen i en 

lövskogsdunge öster om Karterud 304 och söder om 302. Öster om dammen 

passerar en väg. Strandzonen är relativt brant och större delen av dammen 

beskuggas av de omgivande träden. Vegetationstäckningen av vattenytan är i 

klassen 5 – 50 % men det råder ingen uppenbar risk för vare sig uttorkning 

eller igenväxning. 

Fauna: I tre fällor utplacerade den 6/5 fångades en hona av större 

vattensalamander trots dålig väderlek med snöblandat regn och låga 

temperaturer (0 °C vid tömning). 

Bedömning: Dammen är inte i behov av restaurering i år, dock krävs 

uppföljning för att förhindra att dammen växer igen på sikt. Klass 1 

 

3. Aspberg 

 

Allmänt: Mycket igenväxt damm i storleksklassen 100 – 500 m2, belägen i 

kanten av en lövskogsdominerad blandskog. Dammen är inhägnad med 

stängsel och begränsas i norr av en väg. Hela strandzonen har en brant 

lutning och dammen har hög grad av beskuggning från den omgivande 

skogen. Enligt tidigare uppgifter är dammen mycket gammal. Dammen kan 

redan anses vara igenväxt, men trots det är det ingen större risk för 

uttorkning på grund av dammens djup. 

Fauna: Endast två fällor kunde placeras ut den 6/5 på grund av den höga 

vegetationstäckningen, men mot förmodan hittades ändå en hona av större 

vattensalamander i den här dammen. Detta trots ogynnsam väderlek vid 

inventeringen med snöblandat regn och nollgradiga temperaturer. 

Bedömning: Dammen är i stort behov av restaurering, urgrävning av 

vattenvegetation krävs för att dammen ska fortsätta fungera som en gynnsam 

lokal för större vattensalamander. Klass 1 
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4. Hanevik 

 

Allmänt: Relativt stor, väl solbelyst damm i storleksklassen 500 – 1000 m2 

omgiven av gårdsmark. En del lövträd, främst björk, kring dammen. Relativt 

stora delar av dammen har en strandzon med svag lutning. Dammen har en 

måttligt vegetationstäckt vattenyta med en del vass. Det bedöms inte finnas 

någon risk för uttorkning eller igenväxning vid nuläget. 

Fauna: I 5 fällor utplacerade den 6/5 fångades en hane av större 

vattensalamander samt en liten fisk av okänd art, troligtvis en ruda. 

Väderleken vid inventeringen var ogynnsam, med snöblandat regn och 

nollgradiga temperaturer. 

Bedömning: Dammen behöver inte restaureras men landmiljön bör ses över 

på lämpliga gömställen. Större vattensalamander gynnas av om dammen kan 

hållas fiskfri. Klass 1 

 

5A. S. Edsberg (Vita huset) 

 

Allmänt: Trädgårdsdamm i storleksklassen 50 – 100 m2 som hyser ett par 

änder. Den södra strandzonen kantas av enstaka lövträd med i övrigt är 

dammen relativt solbelyst. Strandzonen saknar partier med svag lutning men 

kanten är ändå inte särskilt brant. I kanten av vattnet växer en del 

vattenvegetation men större delen av vattenytan är helt öppen. Vegetationen 

hålls förmodligen efter av änderna och/eller markägaren. Ingen uppenbar 

risk för uttorkning. 

Fauna: Två flaskfällor placerades ut den 6/5 samt två den 7/5 men utan 

några fynd. Väderleken var kall och ogynnsam men fynd har gjorts vid flera 

andra närliggande dammar samma nätter. Bedömning: Dammen upplevs 

inte vara en lämplig lokal för större vattensalamander för tillfället, då den 

inte hyser någon/mycket lite vattenvegetation och har brungrumligt vatten. 

Klass 3 

 

5B. S. Edsberg (Röda huset) 

 

Allmänt: Inhägnad damm i storleksklassen 100 – 500 m2 omgiven av 

gårdsmark. Strandzonen är relativt brant kring hela dammen och enstaka 

lövträd ger viss skugga. I övrigt är dammen solbelyst. Dammen saknar helt 

vattenvegetation och det finns ingen risk för uttorkning. 

Fauna: Tre flaskfällor placerades ut den 6/5 samt lika många den 7/5 utan 

några fynd. Detta skulle kunna vara på grund av att båda dessa nätter var 

mycket kalla (0 °C respektive -2 °C vid tömning) men fynd gjordes i flera 

närliggande dammar samma natt.  

Bedömning: Dammen anses överlag inte vara särskilt gynnsam för större 

vattensalamander. Vattnet är brungrumligt och hyser väldigt lite vegetation. 

Kan fungera som en leklokal för grodor och eventuellt mindre 

vattensalamander. Klass 3 
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6. N. Edsberg 

 

Allmänt: Stor (större än 1000 m2) damm belägen i lövskogsdominerad 

blandskog med fler små vatten i närheten (endast det stora har inventerats). 

Dammen hyser en större population av änder. På grund av vattnets storlek är 

större delen av dammen solbelyst trots att den är belägen i skog. 

Uppskattningsvis 5 – 50 % av strandzonen har svag lutning, och lika många 

procent av dammens vattenyta är täckt av vegetation. Ingen risk för vare sig 

uttorkning eller igenväxning under överskådlig tid. 

Fauna: Sex fällor per natt placerades ut den 6/5 samt 7/5 vilket resulterade i 

en mindre vattensalamanderhona för respektive natt. I dammen fanns även 

rudor. Väderleken var snöblandat regn och 0 °C första natten respektive klart 

och -2 °C andra.  

Bedömning: Dammen är inte i behov av någon restaurering. Landmiljön 

hyser gott om död ved och andra substrat som fungerar som gömställen. 

Större vattensalamander gynnas av fiskfria vatten, hur fiskbeståndet ser ut i 

denna damm är oklart men det vore av fördel om dammen kan hållas fiskfri. 

Klass 3 

 

7. Liljenäs 

 

Allmänt: Tidigare mycket igenväxt gårdsdamm i storleksklassen 100 – 500 

m2 där den nya markägaren nu har börjat rensa stora mängder sly kring 

dammen. Markägaren har varit mycket engagerad i inventeringen och önskat 

råd om hur han bör göra för att restaurera dammen. Dammen är belägen i en 

lövskogsdunge och var vid inventeringstillfället fortfarande beskuggad till 

viss del (5 – 50 %) och strandzonen har partier med svag lutning. Vattenyta 

har hög täckning av vegetation och det vore fördelaktigt att restaurera 

dammen för att förhindra att den växer igen helt. Ingen större risk för 

uttorkning. 

Fauna: Fyra flaskfällor placerades ut den 6/5 (0 °C snöblandat regn) samt 

fyra den 7/5 (-2 °C klart) utan några fynd. Markägaren uppger att han har 

sett klumpar av grodrom ett par veckor tidigare. Avsaknaden av fynd 

bedöms inte bero på den kalla väderleken utan troligtvis har dammen vuxit 

igen för mycket för att vara lämplig för salamandrar. 

Bedömning: Dammen är i stort behov av restaurering, urgrävning av 

vattenvegetation är en förutsättning för att dammen ska vara en gynnsam 

lokal för större och mindre vattensalamander. Dock begränsar lokalens 

isolerade läge spridningsmöjligheten för salamandrar. Klass 3 

 

8. Mon 

 

Allmänt: Igenvuxen damm i storleksklassen 100 - 500 m2 belägen i en 

björkdunge. Endast en mycket liten öppning fanns att placera fällor i. 

Igenväxningen består till största del av missne. Strandzonen saknar svag 

lutning och träden omkring dammen gör att större delen av dammen är 

beskuggad. Öster om dammen finns en väg och väster om björkdungen tar 

åkermark vid. Ingen större risk för uttorkning. 

Fauna: Endast två fällor gick med stor möda att placera i dammen 6/5 samt 

igen den 7/5 men helt utan fynd. Båda nätterna var mycket kalla, (snöblandat 

regn och 0 °C första natten respektive klart och -2 °C andra) men resultaten 
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beror sannolikt på att dammen är ogynnsam, inte på dålig väderlek.  

Bedömning: Som dammen ser ut idag är den inte en gynnsam lokal för 

större vattensalamander och kanske inte heller för andra groddjur. Den skulle 

behöva grävas ur då den är nästan helt igenväxt. Dock är den mycket 

isolerad samt belägen intill en trafikerad väg som än mer minskar 

förutsättningen för spridning. Klass 4 

 

9. Valum 

 

Allmänt: Måttligt beskuggad trädgårdsdamm i storleksklassen 100 – 500 m2 

med en del partier med svag lutning i strandzonen. Relativt lite vegetation i 

vattenytan, ingen risk för igenväxning eller uttorkning. 

Fauna: I fyra fällor per natt utplacerade den 7/5 samt 8/5 gjordes inga fynd. 

Båda nätterna var klara med temperaturer på -2 °C respektive 5 °C vid 

tömning. Markägaren visade bilder på mindre vattensalamander som hittats i 

dammen något år tidigare. 

Bedömning: Dammen behöver inte restaureras som den ser ut idag. 

Markägarna håller efter vattenvegetationen så att den inte växer igen. 

Eventuellt att man kan se över landmiljön för att öka mängden möjliga 

gömställen. Klass 3 

 

10. Trossnäs 

 

Allmänt: Nyligen rensad damm i storleksklassen 500 – 1000 m2 belägen i 

betesmark. Dammen har tidigare beskrivits som vacker men var vid 

inventeringstillfället tydligt påverkad efter rensningen. Dammen kantas av 

en del lövträd som beskuggar till viss del (5 – 50 %). Fortfarande relativt 

mycket vegetation i vattenytan men ingen risk för att växa igen eller torka ut. 

Fauna: I fem flaskfällor per natt utplacerade den 7/5 samt sex fällor den 8/5 

gjordes inga fynd. Båda nätterna var klara med temperaturer på -2 °C 

respektive 5 °C vid tömning. Det är möjligt att rensningen har påverkat 

groddjurens lek i dammen i år.  

Bedömning: Dammen har nyligen restaurerats, dock finns kaveldun och 

annan täckande vegetation i dammens centrala del som bör underhållas. 

Viktigt att kommande restaureringar görs under en tidpunkt som inte 

påverkar groddjurens lek. Dammen måste nu återhämta sig från de åtgärder 

som är gjorda. Klass 3 

 

11. Olsäter 

 

Allmänt: Gårdsdamm i storleksklassen 100 – 500 m2 helt omgiven av 

högvuxen vass och därmed svår att sätta fällor i. Belägen mellan åkermark i 

norr och väg i söder. Branta kanter kring hela dammen och endast lite 

beskuggning från ett fåtal omgivande lövträd. Relativt låg 

vegetationstäckning förutom vassen, men ändå viss risk för igenväxning på 

sikt. Ingen risk för uttorkning. 

Fauna: Fyra flaskfällor per natt placerades 7/5 respektive 8/5 utan några 

fynd. Båda nätterna var klara med temperaturer på -3 °C respektive 5 °C vid 

tömning. Det är troligtvis svårt för salamandrarna att ta sig ner i dammen 

med den tjocka vassen i kanten. 

Bedömning: Dammen är i stort behov av röjning av vass. Klass 4 
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12. Sörmon, dammen i stora grustäkten 

 

Allmänt: Stor damm på omkring 7000 m2 belägen i en före detta grustäkt. 

Strandzonen klassas ha 5 – 50 % svag lutning. Dammen är helt omgiven av 

en tjock vassbård vilket försvårar inventeringen, i övrigt är vattenytan öppen. 

Det finns en viss risk för att vassen tar över och dammen växer igen på långt 

sikt. Det bedöms inte finnas någon uppenbar risk för uttorkning. Söder om 

dammen växer barrskog men dammen är till största del solbelyst. 

Fauna: I sex flaskfällor per natt utplacerade den 7/5 samt 8/5 fångades en 

hona av mindre vattensalamander. Båda nätterna var klara med temperaturer 

på -3 °C respektive 4 °C vid tömning. En tidigare inventering från 1991 

nämner att dammen hyser åkergroda, strandpipare samt en population av 

månflickslända Coenagrion lunulatum, dessa har dock inte skådats under 

detta inventeringstillfälle. 

Bedömning: Vi bedömer inte att dammen har förändrats sedan tidigare 

inventering, klassningen kvarstår. Klass 2 

 

13. Önnerud  

 

Allmänt: Denna lokal uteslutes ur inventeringen då ytan överstiger en hektar 

och därmed inte uppfyller definitionen av ett småvatten utan snarare bör 

definieras som en sjö. Tidigare inventeringar ansåg att sjön inte var en 

lämplig salamanderlokal, bland annat på grund av pågående gösuppfödning. 

Det fanns då uppgifter om att stora mängder grodor utvecklades här i sjön. 

Samma inventering anger dock att sjön skulle kunna vara en värdefull lokal 

ur naturvårdssynpunkt om uppfödningen upphörde och vattennivån 

stabiliserades.  

Fauna: Ingen inventering har gjorts. 

Bedömning: Bör ej klassas som ett småvatten. 

 

14. L. Vänsberg (dammen V om vägkorsningen) 

Alternativ benämning: L. Vänsberg S 

 

Allmänt: Liten branddamm helt omgärdad av ett tjockt lager vass belägen 

intill en mindre väg. Dammen är ganska igenväxt men samtidigt mycket 

djup. I närmiljön finns åker- och betesmark och intill dammen växer ett 

mindre bestånd av lövträd som skuggar dammen något. Till viss del (5 – 50 

%) har strandzonen en svag lutning men den västra sidan består av en brant 

stenhäll. På grund av djupet finns det ingen större risk för uttorkning.  

Fauna: Flaskfällor placerades ut med viss möda tre nätter; tre stycken den 

15/4, tre stycken den 16/4 samt fyra stycken 23/4. Utöver det lystes även 

dammen den 8/5. Eftersom inventeringen påbörjades ganska tidigt på våren 

var temperaturerna fortfarande låga nattetid. Därav inventerades dammen 

ytterligare två nätter men inga fynd gjordes någon utav inventeringsnätterna. 

Inventeringen 1991 nämner fynd av vanlig groda, åkergroda samt vanlig 

padda, samt att dåvarande arrendator sett ett flertal mindre 

vattensalamandrar. Då noterades även ruda i dammen. 1999 hittades även 

större vattensalamander i den här dammen.  

Tidigare restaureringsåtgärder: Staket runt dammen har avlägsnats och 

sly har röjts. Åtgärden genomförd 2008.  
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Bedömning: Sly och vass runt dammen skulle med fördel röjas bort. Dock 

är det svårt att göra vattnet mer gynnsamt för större vattensalamander.  

Klass 4 

 

15 L. Vänsberg (dammen N om vägkorsningen) 

Alternativ benämning: L. Vänsberg N 

 

Allmänt: En ca 500 m2 stor damm belägen i en vacker fårhage. Större delen 

av dammen har en strandzon med svag lutning bortsett från ett brantare parti 

med stenhäll. I hagen finns en stenmur som erbjuder möjlighet för större 

vattensalamander att gömma sig, men inte så mycket död ved som har 

beskrivits i tidigare inventeringar. En del lövträd kantar dammen och 

skuggar något, men större delen av dammen är ändå solbelyst. Mitten av 

dammen har börjat växa igen med bland annat kaveldun och en del sly och 

skulle behövas rensas. Ingen uppenbar risk för uttorkning finns. 

Fauna: Flaskfällor placerades ut fyra nätter; 6 st. 15/4, 6 st. 16/4, 6 st. 23/4 

samt 8 st. 8/5. Två av nätterna, 16/4 samt 23/4 påträffades en mindre 

vattensalamanderhona. I övrigt har samtliga fällor varit tomma. Dock 

påträffades en större vattensalamanderhanne när dammen lystes den 8/5 i 

samband med att fällorna tömdes. Efter avslutad inventering i samband med 

en enhetsaktivitet sattes tio fällor ut efter klockan 02 på natten som sedan 

tömdes på morgonen, då fångades en hona samt en hane av större 

vattensalamander. Honan har räknats till inventeringsresultatet. Anledningen 

till att dammen inventerats vid fler tillfällen än övriga dammar beror dels på 

att inventeringen började tidigt här när temperaturerna fortfarande var 

väldigt låg nattetid, samt att den var särskilt intressant på grund av tidigare 

restaureringsåtgärder. 

Tidigare restaureringsåtgärder: Enligt uppgift från inventeringen 1999 

restaurerades dammen under mitten av 90-talet och bete startades för att 

hålla marken öppen. Under 2008 grävdes dammen ur och täckande 

vattenvegetation avlägsnades. Död ved placerades ut runt dammen. 

Bedömning: Dammen är i stort restaureringsbehov, igenväxning av 

täckande vattenvegetation är påtaglig. Mer död ved skulle behöva placeras ut 

runt dammen för att öka mängden gömställen i området. Klass 1 

 

16. Trangärdstorp 

 

Allmänt: Dammen har inte besökts då vägarbeten och bom försvårade 

möjligheten att ta sig till dammen. Enligt tidigare uppgifter från 1991 är 

dammen ca 20 x 10 m stor med relativt grumligt vatten. Dammen uppges 

vara en gammal gårdsdamm där västra kanten intill vägen är stenlagd, östra 

består av lövdominerad blandskog och i norr och söder växer glesare busk- 

och trädridå.  

Fauna: Ingen inventering har gjorts. Vid tidigare inventeringar (21/4 1991) 

har dammen endast håvats. 

Bedömning: Ingen ny klassning kan göras då dammen inte har besökts. 

Klass 3 
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17. Edsgatan, Höja (500 m SV om gården) 

Alternativ benämning: Höja 1 

 

Allmänt: Vacker damm i storleksklassen 500 – 1000 m2 belägen i 

lövskogsdominerad blandskog. I öster begränsas dammen av en gles trädridå 

innan åkermark tar vid. I väster övergår dammen till ett blötare parti med 

vitmossa och sedan till en tät, svårgenomtränglig skog med mer 

barrträdskaraktär och mycket lågvuxen gran. Strandzonen är relativt brant 

kring större delen av dammen, med undantag för de blötare partierna i 

skogen. Beskuggningen ligger på omkring 5 – 50 % från omgivande träd. 

Ingen risk för uttorkning. 

Fauna: Sex flaskfällor placerades ut den 30/4 samt igen den 2/5 i dessa 

påträffades en hona av mindre vattensalamander. Tidigare inventeringar 

uppger fynd av åkergroda samt vanlig groda. 

Bedömning: Dammen behöver inte restaureras. Ingen risk för igenväxning 

och gott om död ved och andra substrat som fungerar som gömställen i 

landmiljön. Klass 2 

 

18. V. Höja (golfbanan, SSÖ-hörnet) 

Alternativ benämning: Höja 2 

 

Allmänt: En helt solbelyst och ca 2 m djup damm i storleksklassen 100 – 

500 m2 belägen på Höja golfbana. Dammens kanter är relativt branta och det 

finns endast en mindre mängd vattenvegetation. Ingen risk för igenväxning 

eller uttorkning. 

Fauna: Fem flaskfällor per natt placerades ut den 30/4 samt 2/5 vilket 

resulterade i fynd av en hane av mindre vattensalamander. Vid tömningen 

30/4 syntes minst en mindre vattensalamander ytterligare av okänt kön. 

Bedömning: Dammen är inte i behov av restaurering. Dock erbjuder 

golfbanan inte så stor variation av substrat att gömma sig i. Viktigt att 

lokalen hålls fiskfri om den ska vara en potentiell damm för större 

vattensalamander. Vore intressant att inventera närliggande dammar i 

kommande inventeringar. Klass 3 

 

19. Björby (ca 20m NÖ om viadukten) 

Alternativ benämning: Björby 1 

 

Allmänt: Då dammens läge beskrevs som mycket ogynnsamt med 

placeringen tätt intill riksväg 63 i tidigare inventeringar var planen först att 

bortse från den helt under denna inventering. Dammen inventerades dock 

ändå i samband med att den närliggande dammen 20. Björby (ca 70 m Ö om 

viadukten) inventerades. Inventeringen var dock inte fullständig och inget 

riktigt inventeringsprotokoll upprättades. Dammen är en liten damm belägen 

i lövskog och har mycket branta kanter. Dammen är helt skuggad av 

omgivande träd. Vattenvegetationen studerades inte närmare, men bedöms 

ha en låg täckning av vattenytan. 

Fauna: Endast två fällor placerades här den 30/4 utan några fynd. 

Tidigare restaureringsåtgärder: Restaurerades 2007 

Bedömning: Dammen bedöms ej vara gynnsam för större vattensalamander. 

Kan eventuellt fungera som en leklokal för grodor och padda. Klass 5 
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20. Björby (ca 70 m Ö om viadukten) 

Alternativ benämning: Björby 2 

Allmänt: En damm i storleksklassen 100 – 500 m2 placerad mellan en åker 

och en skogsdunge bestående av lövskog i närheten av väg 63. Omgivande 

skog skuggar dammen relativt mycket och större delen av ytan täcks av 

vegetation. Dammens kanter har tidigare beskrivits som branta men är nu till 

största del flacka och leriga, åtminstone i norr. Ingen uppenbar risk för 

uttorkning men det är tänkbart att dammens grundare delar skulle kunna 

torka ut något.  

Fauna: Sex fällor placerades ut den 30/4 respektive den 2/5, helt utan några 

fynd. Den första natten var mild med mulet väder, och den andra var kall 

med halvklar väderlek. 

Tidigare restaureringsåtgärder: Restaurerades 2007 

Bedömning: Dammen bedöms ej vara gynnsam för större vattensalamander. 

Kan eventuellt fungera som en leklokal för grodor och padda. Klass 4 

21. Björbykullen (kärr på krönets mitt närmast S om vägen) 

Alternativ benämning: Björbykullen, kärr 1 

Allmänt: Ett mycket igenväxt kärr med humusrikt vatten och gungflyn. 

Dammen är belägen i barrskogsdominerad blandskog med en grusväg intill. 

Dammen är i storleksklassen 100 – 500 m2 och är måttligt beskuggad från 

omkringliggande skog. Större delen av strandzonen har en svag lutning. 

Eventuell risk för uttorkning. 

Fauna: Tre fällor placerades ut den 30/4 respektive den 2/5 utan några fynd.  

Vid inventeringen 1991 hyste lokalen både större och mindre 

vattensalamander, men 1999 fanns endast andra groddjur. Den 26 maj 2020 

genomförde Centrum för genetisk identifiering vid Naturhistoriska 

riksmuseet en DNA-analys på vattenprover från lokalen som kunde påvisa 

att större vattensalamander fortfarande förekommer här. 

Tidigare restaureringsåtgärder: Restaurerades 2007.  

Bedömning: Det har tidigare funnits flera småvatten/kärr i området, dock 

har ett effektivt skogsbruk påverkat flera utav dessa. Den aktuella dammen 

har hyst större och mindre vattensalamander samt åkergroda och vanlig 

groda. Stora delar av dammen är idag igenväxt med gungfly, det finns 

fortfarande en tydlig vattenspegel men är i stort behov av restaurering.  

Klass 4  

22. Skål 

 

Allmänt: Denna lokal var för igenväxt för att kunna inventeras. Den 

pågående igenväxningen har påpekats både vid inventeringarna 1991 samt 

1999. Dammen är en liten damm på ca 100 – 200 m2 men uppges vara 

mycket djup (3,5 m).  

Fauna: Dammen har inte inventerats denna gång men uppges tidigare ha 

hyst mindre vattensalamander, åkergroda och vanlig groda. 

Bedömning: Dammen är i stort sett helt igenväxt. Klass 5 
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23. Lindrågen, 500 m Ö-SÖ om Skivbråten 

Alternativ benämning: Lindrågen A 

Allmänt: En ganska stor damm på strax under 1000 m2, dammen är belägen 

i en sänka med brant sluttande sidor kring hela dammen. Närmast dammen 

finns partier med svag lutning, dock växer mycket vass på dessa vilket gör 

dammen svårtillgänglig. Norr om dammen finns gårdsmark och i söder 

ligger åkermark. Vegetationstäckningen av vattenytan och 

beskuggningsgraden ligger båda på 5 – 50 %. Ingen risk för uttorkning. 

Fauna: Den 24/4 var grodleken i full gång, vid detta tillfälle hördes spel av 

vanlig groda, åkergroda och vanlig padda. Fem fällor per natt placerades ut 

den 17/4 samt den 24/4 och den första natten fångades en vanlig groda, men 

inga fynd av salamandrar gjordes någon utav nätterna. Här har salamandrar 

tidigare hittats både vid inventeringen 1991 samt 1999, men inte vid 

inventeringen 2006. 

Bedömning: Dammen behöver inte restaureras för tillfället men den bör 

kontrolleras för att förhindra att den växer igen. Landmiljön skulle eventuellt 

kunna förbättras genom att skapa fler gömställen. Klass 3 

24. Lindrågen, 700 m Ö-SÖ om Skivbråten 

Alternativ benämning: Lindrågen B 

Allmänt: En mycket stor damm (ca 6000 – 7000 m2) belägen i en 

betesmark. Dammen verkar vara en populär lokal bland fåglar och vid 

inventeringstillfället skådades bland annat tranor, sångsvan, tornfalk och 

olika sorters änder. Marken kring dammen är mycket fuktig och strandzonen 

har till största del en svag lutning. Dammen är helt solbelyst med ett fåtal 

lövträd längs den södra kanten. Det växer en del vattenvegetation i 

vattenytan längs med dammens kanter, men det är endast en liten procentuell 

mängd i förhållande till dammens storlek. Ingen risk för uttorkning. 

Fauna: Vid den förberedande inventeringen dagtid sågs tre klumpar med 

grodrom. Den 17/4 samt 24/4 placerades tio fällor ut per natt, främst längs 

den nordvästra kanten, utan några fynd. Däremot lystes även dammen vid 

det senare besöket varpå en hane av större vattensalamander, samt en mindre 

vattensalamander av okänt kön påträffades. Dessa påträffades närmare den 

nordöstra kanten, så kanske bör fler fällor placeras ut där vid kommande 

inventeringar. Den 17/4 sågs även två grodor, men båda försvann innan de 

hann artbestämmas. Dammen har haft fynd av större vattensalamander vid 

samtliga inventeringar 1991, 1999 och 2006. 

Bedömning: Dammen är inte i behov av restaurering dock kan landmiljön 

förbättras genom att placera ut mer död ved för att öka 

övervintringsmöjligheter. Klass 1 
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25. Svarttjärn 

 

Allmänt: Tjärnen har inte inventerats vid detta tillfälle. Dammen 

prioriterades bort då den uppges ligga i barrskog och bedömningen vid 

inventeringen 1991 var att vattnet var för surt för att salamandrar skulle 

kunna reproducera sig. Enligt tidigare inventeringar är tjärnen ca 4000 – 

5000 m2 men på kartan verkar den vara ca 2000 m2, vilket kan tyda på 

igenväxning. 

Fauna: Inga salamandrar har hittats här vid tidigare inventeringar, däremot 

har både åkergroda och vanlig groda observerats. 

Bedömning: Ingen ny bedömning har gjorts. Klass 4 

26. Mosstorp 

 

Allmänt: Damm belägen mellan en åker i norr och väg i söder. Dammen är 

mycket djup och verkar vara en populär damm bland grodor. Sidorna är 

mycket branta men det finns några partier med svagare lutning. Dammen är 

ca 300 m2 och beskuggas något av omgivande lövträd. 

Vegetationstäckningen i vattenytan är låg och det finns ingen risk för 

uttorkning. 

Fauna: Fem fällor placerades ut den 17/4 samt fyra fällor den 24/4, utan 

några fynd. Däremot hördes spel från vanlig groda första natten, och den 

andra natten både hördes och sågs spel och lek från ca 10–15 åkergrodor. 

Här har det tidigare funnits både större (senast 1991) och mindre (senast 

2006) vattensalamander. Enligt tidigare inventeringar har här även funnit 

gott om rudor men ingen fisk påträffades under denna inventering. 

Bedömning: Det är möjligt att intilliggande väg och åker har försämrat 

vattenkvalitén i dammen. Vattnet är mycket grumligt. Klass 3 

27. S om Ulvsby fotbollsplan 

Alternativ benämning: Ulvsby 

Allmänt: En drygt 1000 m2 stor damm belägen i en dunge med 

lövdominerad blandskog intill en cykelbana. I närområdet finns bostadshus 

och åkermark. Kanterna är branta kring hela dammen och 

vegetationstäckning ligger på mer än 50 %. Omgivande träd beskuggar 

dammen måttligt. Det finns ingen risk för uttorkning. 

Fauna: I dammen finns det mycket gott om rudor, och ett kastspö på land 

vittnar om att folk fiskar i den här dammen. Dammen inventerades den 17/4 

samt den 24/4 och båda nätter hördes spel av ett flertal grodor, både 

åkergroda och vanlig groda. Båda nätterna placerades fem fällor ut men den 

enda fångsten var rudor. Här har tidigare funnit mindre vattensalamander 

och 1991 rapporterades en utmärkande stor lekpopulation av padda. 

Bedömning: Dammen är inte i behov av restaurering, det finns viss mängd 

död ved i omkringliggande landmiljö men övervintringsplatserna skulle med 

fördel kunna bli fler. Dammen hyser en stor mängd rudor som kan ha 

påverkan på reproduktionen av större vattensalamander. Även dess läge, 

mellan Klarälvsbanan och vägen, är ofördelaktigt. Klass 3 
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28. Alster, 500 m NÖ om Råbäck 

Alternativ benämning: Bengtsbol 

Allmänt: Mycket igenvuxen damm i storleksklassen 100 – 500 m2 belägen i 

en hästbeteshage. Dammen har tvära kanter och i närområdet finns 

gårdsmark och riksväg 63. Dammen är måttligt beskuggad av omgivande 

träd och buskar, främst lövträd. Ingen uppenbar risk för uttorkning men 

dammen riskerar att växa igen helt på kort sikt. 

Fauna: Fyra fällor per natt placerades ut den 30/4 samt 2/5. Den första 

natten gjordes inga fynd, men den andra hittades en hona och en hane av 

mindre vattensalamander. Tidigare har även åkergroda påträffats här. 

Bedömning: Dammen är i stort behov av restaurering för att behålla de 

värden som finns i dammen. Det skulle behöva röjas sly runt dammen samt 

gräva ur täckande vattenvegetation. Den ligger relativt isolerad med väg 63 

till väster, men kan fortsätta vara betydelsefull för mindre vattensalamander 

och grodor. Klass 4 

29. Alster, 400 m SÖ om kyrkan 

Alternativ benämning: Alster 6 

Allmänt: Väldigt igenväxt damm i storleksklassen 100 – 500 m2 belägen i 

kanten av en skog, söder om en ladugård. Skogen är av blandskogskaraktär 

och skuggar större delen av dammen (mer än 50 %). Ingen uppenbar risk för 

uttorkning. Dammens strandzon är svagt lutande runt 5 – 50% av dammen. 

Fauna: Fyra fällor placerades ut den 30/4 respektive den 2/5 vilket 

resulterade i en hane av mindre vattensalamander första natten och två 

mindre honor andra natten. Vid inventeringen 1991 fanns även åkergroda 

och padda här. 

Bedömning: Dammen är i behov av restaurering för att bibehålla dess värde 

för groddjur. Den är troligen inte en gynnsam lokal för större 

vattensalamander men kan vara en bra leklokal för grodor och paddor.  

Klass 3 

30. S. Forsnäs 

Alternativ benämning: Försnäs 

Allmänt: Denna damm har tidigare beskrivits som mycket vacker, men 

upplevs nu mer som relativt igenväxt. Dammen är belägen mellan en 

grusväg i norr och åkermark i söder. Den är måttligt beskuggad från 

omgivande lövträd. Strandzonen saknar nästan helt svag lutning. Ingen 

uppenbar risk för uttorkning. 

Fauna: Fyra fällor placerades ut den 9/5 respektive den 13/5 men helt utan 

fynd. Den första natten var mild (regn 6 °C) och det andra var kall (klart -2 

°C). Tidigare har här funnits en större population av mindre 

vattensalamander samt förekomst av åkergroda och vanlig groda (1999).  

Här har även funnits dammruda, men ingen påträffades under denna 

inventering.  

Bedömning: Dammen är i stort behov av restaurering för att återfå sina 

värden. Den behöver grävas ur samt röja vass runt dammen. Den gamla 

ladugården som står intill dammen kan fungera som en bra 

övervintringslokal men utplacering av död ved skulle vara av fördel. Klass 4 
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31. Glänne gård 

 

Allmänt: Vacker damm i storleksklassen 100 – 500 m2 belägen i 

skogskanten väster om Glänne gård. Omgivande skog består till stor del av 

äldre lövträd vilka gör att dammen till största del ligger i skugga. 

Strandzonen har relativt branta kanter kring hela dammen och 

vegetationstäckningen av vattenytan ligger på ca 5 – 50 %. Det finns ingen 

risk för uttorkning. 

Fauna: Åtta fällor placerades ut den 9/5 samt sex den 13/5, utan några fynd. 

Däremot påträffades grodrom i dammen vid besöket dagtid den 9/4. 

Bedömning: Dammen är inte i behov av restaurering, klart och fint vatten. 

Landmiljön hyser död ved och andra substrat för övervintring och gömställe. 

De gamla husgrunderna på gården kan även de fungera som gömställen. 

Dammen har det mesta som större vattensalamander och andra groddjur 

önskar, det är av den anledning förvånansvärt att inga påträffas. Lokalen har 

ingen stabil population av groddjur men bedöms ändå vara av intresse då den 

har flera av de faktorer som krävs. Klass 4 

32. Snårstadtorp 

 

Allmänt: Denna damm har inte undersökts i denna inventering då det fanns 

oklarheter kring dammens läge samt att den tidigare beskrivits som föga 

gynnsam (1991). 

Fauna: Inga fällor har placerats i dammen. Vid inventeringen 1991 

påträffades en hane av mindre vattensalamander. 

Bedömning: Dammen bedöms inte vara av intresse för framtida 

inventeringar. Klass 5 

33. 500 m NÖ om Snårstadtorp 

Alternativ benämning: Snårstad 

Allmänt: Nyligen rensad trädgårdsdamm i storleksklassen 100 – 500 m2. 

Tidigare har platsen beskrivits som åker eller vall men är numera en klippt 

gräsmatta. Ägaren uppger att dammen hyser karp, guldfisk samt guldid. 

Dammen har mycket branta kanter runt hela dammen, ingen täckande 

vattenvegetation eller beskuggning. Vattnet är mycket grumligt. 

Fauna: Fyra flaskfällor placerades ut den 9/5 samt tre den 13/5 varpå två 

honor av mindre vattensalamander påträffades den andra natten. Samma natt 

påträffades även två mindre vattensalamandrar av vardera kön när dammen 

lystes i samband med tömningen. Flera exemplar av mindre 

vattensalamander hade även skådats när dammen besöktes dagtid inför 

inventeringen. I dammen fanns även grodyngel. 

Bedömning: Dammen är inte i behov av restaurering. Dock ingen attraktiv 

lokal för större vattensalamander då det både saknas vattenvegetation och 

lämpliga substrat på landmiljön för övervintring. Större vattensalamander 

föredrar dessutom fiskfria vatten. Dammen är däremot gynnsam för mindre 

vattensalamander och andra grodor. Klass 3 
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34. 600 m N om Snårstadtorp  

Alternativ benämning: Snårstad kärr 

Allmänt: Dammen som inventerades 1991 är nu ett igenväxt kärr i fin 

tallskogsmiljö. Markägaren har som barn åkt skridskor på dammen och är 

väldigt positiv till restaurering. Om vattenståndet är högt finns öppen 

vattenyta som eventuellt skulle kunna inventeras.  

Fauna: Vid inventeringen 1991 hittades mindre vattensalamander i den här 

dammen, men 1999 hittades endast rom från åkergroda samt vanlig groda. 

Bedömning: Ingen ny bedömning har gjorts. Tidigare inventeringar 

bedömde dammen som klass 3. 

35. Hasselbol 

 

Allmänt: Denna damm gick inte att återfinna, troligtvis har den blivit 

bortgrävd. 

Fauna: Vid inventeringen 1991 fanns här mindre vattensalamander samt 

vanlig groda. 

Bedömning: Eftersom vattnet troligtvis inte längre finns kvar går det inte 

heller att göra någon bedömning. Inte aktuell att besöka vid kommande 

inventeringar. 

36. Bäckelid 

 

Allmänt: Mindre trädgårdsdamm (ca. 50 – 100 m2) som tidigare grävts ur i 

samband med att en byggnad revs på tomten (någon gång efter 2016 baserat 

på ortofoto). Ägaren har även lagt stenar på botten då de ansåg att den var 

för djup. Sedan dess har markägaren inte sett några salamandrar men hon vill 

gärna ha dem där. Dammens kanter har en ganska brant sluttning längs större 

delen av strandzonen och vegetationstäckningen ligger på ca 5 – 50 %. Det 

finns några enstaka lövträd i närheten av dammen men den kan anses helt 

solbelyst. Dammen uppges ha torkat ut sommaren 2018 när det var som 

varmast, men i övrigt finns ingen uppenbar risk för uttorkning. 

Fauna: Den 13/5 placerades 4 flaskfällor ut, varpå en hanne av större 

vattensalamander samt fem hanar av mindre vattensalamander påträffades. 

Bedömning: Dammen behöver inte restaureras som den ser ut nu. 

Övervintringsmöjligheter finns i den gamla husgrund som finns kvar efter att 

byggnaden revs, dock skulle det inte vara någon nackdel om det fanns fler 

substrat att använda som gömställe. Klass 1 

37. Bäckelidstorp 

 

Allmänt: En damm i storleksklassen 100 – 500 m2 belägen i gårdsmark med 

barrskog i nordväst. Dammen är relativt solbelyst med branta kanter och viss 

risk för igenväxning då vegetationstäckningen ligger på mer än 50 %. Ingen 

uppenbar risk för uttorkning.  

Fauna: Tre fällor per natt placerades ut den 13/5 samt den 14/5 utan några 

fynd. Båda nätterna var klara med temperaturer på – 2 °C respektive 2 °C. 

Här har tidigare mindre vattensalamander och åkergroda påträffats. 

Bedömning: Dammen är i behov av restaurering, ingen gynnsam lokal för 

större vattensalamander som den ser ut idag. Kan fungera som leklokal för 

andra groddjur. Klass 4 
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38. Dammsystem 500 – 700 m Ö om Sätter 

Alternativ benämning: Sätter 1 

Allmänt: Dammsystem bestående av två större dammar samt ett flertal 

mindre, belägna i öppen terräng (åkermark samt fårbetesmark). Den damm 

som inventerats noggrannast denna gång är en utav de större som ligger 

söder om en mindre grusväg, med blandskog i väster och åkermark i öster. 

Dammen är ca 1500 m2 stor och strandzonen har en svag lutning kring större 

delen av dammen. Dammen är i stort sett helt solbelyst och 

vegetationstäckningen är mycket låg. Här finns ingen risk för uttorkning. I 

fårbeteshagen norr om denna damm finns ett flertal mindre vatten av 

varierande storlek, flera av dessa är betydligt mer igenväxta och löper större 

risk för uttorkning. I den nordöstra kanten av hagen ligger det andra större 

vattnet, detta har dock inte inventerats utförligt denna gång. 

Fauna: I det stora vattnet söder om grusvägen placerades sex flaskfällor ut 

längs med den nordöstra kanten den 13/5, vilket resulterade i en hona av 

mindre vattensalamander. Den 14/5 placerades tio flaskfällor ut längs med 

den nordvästra kanten (längs skogskanten), vilket då resulterade i fem honor 

av större vattensalamander. Den andra natten placerades även ett antal fällor 

ut i dammarna norr om grusvägen (i fårbeteshagen). Där påträffades fyra 

mindre honor i de små dammarna, samt två mindre honor i den stora. Båda 

nätterna var klara med temperaturer på – 3 °C respektive 2 °C. Tidigare 

inventeringar har funnit stora populationer av åkergroda samt förekomst av 

vanlig groda och padda här. 

Bedömning: De stora dammarna är inte i behov av restaurering, däremot de 

mindre som ligger inne i fårhagen är grunda och har rikligt med täckande 

vattenvegetation. Runt omkring dammsystemet finns gott om skog med olika 

typer av substrat men det skulle vara positivt för groddjuren med mer död 

ved i direkt anslutning till dammarna.  Klass 1 

39. Riksmyren  

 

Allmänt: Mindre kreatursdamm (storleksklass 50 – 100 m2) belägen mitt i 

en kobeteshage. Dammen är helt solbelyst och inhägnad så att korna inte når 

den. Dammen har en hög täckning av vass och kaveldun och riskerar att växa 

igen helt under kommande år, den bör därmed rensas omgående. Större 

delen av strandzonen har en svag lutning. I närmiljön finns lövskog samt 

gårdsmark. Ingen uppenbar risk för uttorkning. 

Fauna: Sex fällor placerades ut den 13/5 vilket resulterade i en hona av 

mindre vattensalamander, denna dog dock då ett stort antal iglar också tagit 

sig in i fällan. Den 14/5 placerades ytterligare fyra fällor ut, denna gång 

påträffades två honor av större vattensalamander samt en hona av mindre 

vattensalamander. Båda nätterna var klara med temperaturer på – 2 °C 

respektive 1 °C.  

Bedömning: Dammen är i stort behov av restaurering för att återfå de höga 

värden den tidigare haft. Urgrävning av kaveldun och annan tät 

vattenvegetation är av stor vikt. Den klassas högt nu på grund av fynd av 

större vattensalamander, hade dessa inte återfunnits skulle klassningen vara 

betydligt lägre. Klass 1  
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40. Gunnerud 

 

Allmänt: Denna damm har inte inventerats då markägaren uppger att han 

inte känner till någon damm på fastigheten. Dammen har inte inventerats 

sedan 1991 och beskrevs då som igenvuxen med vass. 

Fauna: Här har tidigare funnits mindre vattensalamander samt åkergroda. 

Bedömning: Ingen bedömning har gjorts. Inventeringen 1991 klassade 

dammen som klass 4. Det är förmodligen inte aktuellt att besöka dammen 

vid kommande inventeringar.  

41. Dammsystem ca 800 m N om Göstahult 

Alternativ benämning: Göstahult 1 

Allmänt: Två stora dammar som avgränsas av mycket branta vallar men har 

viss förbindelse mellan dem. Det finns även ett flertal små dammar i 

närheten. Dammarna har påverkats av bäver, och stora mängder skräp och 

bråte finns i kanten närmast vägen. Dammarna är måttligt beskuggade av 

omgivande barrblandskog. Mer än 50 % av vattenytan täcks av vegetation. I 

närmiljön finns före detta skogsbete för får som inte tycks ha brukats på 

länge. Ingen risk för att hela systemet torkar ut, men partier kan mycket väl 

göra det. 

Fauna: Totalt placerades 12 flaskfällor inom området den 16/5 vilket 

resulterade i en hanne av större vattensalamander samt 2 honor och 4 hanar 

av mindre vattensalamander. Tidigare har här även påträffats åkergroda samt 

vanlig groda (1999). 

Bedömning: Dammen behöver inte restaureras nu men det kan komma att 

behövas i framtiden. Dels för att hålla nere mängden täckande vegetation, 

dels för att rensa bort det bråte som människor och bäver lämnat efter sig. 

Klass 1 

42. Ö. Fågelvik, Spånga 

 

Allmänt: Damm i storleksklassen 100 – 500 m2 belägen i blandskogsdunge 

nära väg i söder och åkermark i öst. I nord och väst finns gårdsmark. 

Dammen har relativt hög beskuggningsgrad och mer än 50 % av strandzonen 

har en svag lutning. Vegetationstäckningen ligger nära noll och det finns 

ingen uppenbar risk för uttorkning. 

Fauna: Dammen inventerades med fyra flaskfällor per natt den 20/5 samt 

21/5 utan några fynd. Båda nätterna var milda (12 °C respektive 15 °C). 

Tidigare har här även funnits rudor, men ingen fisk påträffades vid denna 

inventering. 

Bedömning: Dammen är väl skuggad av omkringstående träd och är inte 

helt optimal för större vattensalamander. Det har inte tidigare hittats några 

groddjur i dammen, men den bedöms ändå vara en potentiell lokal för andra 

groddjur. Söder om Karlstadvägen, sydöst om dammen finns ytterligare en 

damm som ligger inom rimligt spridningsavstånd. Dock utgör vägen ett stort 

vandringshinder. Vid kommande inventeringar kan det vara av intresse att 

inventera fler dammar i området. Klass 4 
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43. Ö. Fågelvik, Björka 

Alternativ benämning: Ö Fågelvinge, Björka 

Allmänt: Gårdsdamm i storleksklassen 50 – 100 m2 som hyser en mindre 

population av ankor och relativt grumligt vatten. Hela dammen omgärdas av 

relativt branta kanter och beskuggningsgraden ligger på ca 5 – 50 %. 

Vattenvegetationen är i princip obefintlig och det finns ingen risk för 

uttorkning. Enligt uppgift har dammen tidigare hyst betydligt fler ankor, 

kanske för många för att dammen ska vara gynnsam för groddjur. 

Fauna: Fyra fällor placerades ut per natt den 20/5 respektive den 21/5 dock 

helt utan fynd. Detta trots att båda nätterna var relativt milda. Tidigare 

(1991) har här funnits mindre vattensalamander samt ruda. 

Bedömning: Dammen är ej i behov av restaurering. Ankorna håller dammen 

fri från täckande vattenvegetation, dock kan deras effektiva betande vara 

negativt för större vattensalamander då de kräver vegetation för en lyckad 

reproduktion. Vattnet är mycket brungrumligt. Ingen optimal lokal för större 

vattensalamander men kan vara gynnsam för andra groddjur. Klass 4 

44. Ö. Fågelvik, strax S om Vång 

Alternativ benämning: Ö Fågelvinge, Vång 

Allmänt: Enligt markägare är dammen igenväxt. Ingen inventering har 

genomförts i dammen. 

Fauna: Här har tidigare (1991) funnits mindre vattensalamander och ett 

större antal dammrudor. 

Bedömning: Ingen inventering har gjorts. 1991 bedömdes dammen som 

klass 3 (alternativt 2). Då dammen bedöms vara helt igenväxt klassas den 

mycket lågt. Kan vara aktuellt vid kommande inventering att undersöka om 

förhållandena har förändrats i dammen. Klass 5 

45. Ö. Fågelvik, Bäck 

Alternativ benämning: Ö Fågelvinge, Bäck 

Allmänt: Mycket igenväxt damm belägen i åkermark intill en vägkorsning. 

Dammen är i storleksklassen 50 – 100 m2 och har brantare kanter och rikligt 

med vass runt hela dammen. Det finns även stängsel uppsatt kring dammen. 

Vattenytan är måttligt beskuggad och längs vägen finns enstaka lövträd. 

Ingen uppenbar risk för uttorkning. 

Fauna: På grund av igenväxningsgraden kunde endast två fällor placeras ut 

per natt den 20/5 samt 21/5. I dessa fällor hittades endast grodyngel. Tidigare 

(1991) har här funnit dammrudor samt åkergroda. 

Bedömning: Dammen är i stort behov av restaurering. Urgrävning av 

täckande vattenvegetation och röjning av sly längs kanterna. Vattenspegeln 

är idag mycket liten. Dammen ligger intill trafikerad väg och åker vilket 

minskar spridningsmöjligheterna till och från dammen. Ingen optimal lokal 

för större vattensalamander, förmodligen inte för mindre heller. Kan vara en 

bra leklokal för grodor/paddor. Klass 4 
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46. Väse, V. Ve 

 

Allmänt: Gammal branddamm i storleksklassen 100 – 500 m2 belägen intill 

en vägkorsning. I närheten finns gårdsmark och ett fåtal lövträd som skuggar 

dammen måttligt. Dammen har en del partier med svagare lutning och 

måttlig vegetationstäckning. I kanten av dammen växer högvuxen vass. 

Fauna: Fyra fällor placerades ut per natt den 27/5 respektive den 28/5 utan 

några fynd. Däremot konstaterades det att ruda fanns i dammen. Tidigare 

(1991) fanns här mindre vattensalamander. 

Bedömning: Runt dammen skulle man med fördel kunna röja vass. 

Dammen är belägen i korsning mellan två väl trafikerade vägar vilka kan 

orsaka spridningshinder. Ingen optimal lokal för större vattensalamander 

men kan fungera som leklokal för andra groddjur. Klass 4 

47. Väse, Lund 

 

Allmänt: En stor (drygt 1500 m2) damm belägen mellan gårdsmark i väst 

och väg 240 i öst. Dammen har rikligt med vattenvegetation (främst 

vattenklöver och vass) men är till största del solbelyst. En del lövträd växer 

kring dammen men man har nyligen röjt en hel del sly. Större delen (>50 %) 

av strandzonen har en svag lutning. Igen risk för uttorkning. 

Fauna: Fyra flaskfällor per natt placerades ut den 27/5 respektive den 28/5 

men utan några fynd. Här har tidigare (1991) setts mindre vattensalamander 

samt fisk av något slag. 

Bedömning: Dammen hyser rikligt med täckande vattenvegetation som 

skulle behöva grävas bort för att öka storleken på vattenspegeln. Dammen är 

belägen intill väg 240 som är väl trafikerad och därmed minskar 

spridningsmöjligheterna. Dammen är förmodligen inte gynnsam för större 

vattensalamander men kan eventuellt bli gynnsam för mindre 

vattensalamander om vegetation röjs bort. Bra potentiell leklokal för 

grodor/paddor. Klass 4 

48. Väse, NV om fotb.planen 

Alternativ benämning: Väse, fotbollsplan  

Allmänt: En stor damm (strax under 1000 m2) belägen i ett före detta 

grustag. I grustaget finns även två mindre dammar, som under högt 

vattenstånd troligtvis går ihop med den större. Dammen är måttligt skuggad 

och vegetationstäckt. Strandzonen har partier med svagare lutning, men även 

vissa delar som är mycket branta. I närheten finns ett hygge, som kan 

komma att avverkas ytterligare, i övrigt är skogen av barrskogsdominerad 

blandskogskaraktär. Ingen risk för uttorkning. I närheten av dessa dammar, 

lite längre söder ut, finns även en mycket liten damm i skogen, denna 

inventerades endast första natten då den ej ansågs gynnsam. 

Fauna: Den 27/5 placerades sex fällor ut, två i den lilla dammen söder om 

grustaget, samt fyra i den stora, ingen av fällorna hade någon fångst. Den 

28/5 placerades sex fällor ut i den stora dammen i grustaget, då fångades en 

hane samt en hona av mindre vattensalamander. Samma natt lystes även de 

två små vattnen i grustaget och de visade sig innehålla ett flertal mindre 

vattensalamandrar, en hona samt sex stycken som ej kunde könsbestämmas. 

Bedömning: Ingen restaurering behöver göras i dammen. Vattnet är klart 

och det finns substrat i omkringliggande mark för övervintring. Strandzonen 
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är brant och kan vara ett hinder vid spridning. I de grunda delarna bedöms 

populationen av mindre vattensalamander vara stabil. Hur större 

vattensalamander trivs i dessa vatten är något ovisst. Klass 3 

49. Väse, Backäng 

 

Allmänt: Damm i storleksklassen 100 – 500 m2 belägen i blandskog. Kring 

dammen finns gott om död ved från yngre lövträd. I närområdet finns 

åkermark samt gårdsmark. Dammen är mycket beskuggad och har branta 

kanter kring hela strandzonen. Vegetationstäckningen av vattenytan är låg. 

Ingen uppenbar risk för uttorkning.  

Fauna: Fem flaskfällor placerades ut den 27/5 samt fyra den 28/5, samtliga 

var tomma. År 1991 fanns här mindre vattensalamander. 

Bedömning: För att gynna dammens värden skulle den behöva mer solljus, 

några kringstående lövträd skulle med fördel fällas. Skulle några lövträd 

försvinna skulle det även minska mängden förmultnad förna på botten. Som 

dammen ser ut idag är det ingen optimal lokal för större vattensalamander 

men den går heller inte att utesluta. Om det finns något småvatten i närheten 

som ökar spridningsmöjligheterna kan detta vara en potentiell lokal efter 

restaureringsåtgärder. Klass 4 

50. Väse, Berg 

 

Allmänt: Dammen sorterades bort ur inventeringen då den 1991 beskrevs 

som meningslöst att inventera. Dammen var redan då nästintill helt uttorkad 

och igenväxt. 

Fauna: Ingen känd fauna. 

Bedömning: Ingen ny bedömning har gjorts. Inte lämplig att inventera vid 

kommande inventeringar. Klass 5 

51. Väse, Lövås 

 

Allmänt: Mycket liten damm belägen i en sänka i en skogsdunge strax 

utanför en hästhage. Dammen har ganska hög beskuggningsgrad från de få 

omgivande träd som finns (både löv och barrträd). Vattenytan var helt täckt 

av andmat och det tycks finnas risk för uttorkning. Strandzonen har en del 

partier med svag lutning när man väl är i den sänka (med branta kanter) som 

dammen ligger i. Dammens placering tycks vara mycket ogynnsam för 

groddjur då den är helt omgärdad av åker och betesmark. 

Fauna: Endast två fällor placerades ut den 27/5 då dammen ansågs 

ogynnsam. Dessa fällor var tomma. Här har tidigare funnits mindre 

vattensalamander (1991). 

Bedömning: Dammen tycks inte vara lämplig för större vattensalamander då 

den är isolerad ute på en åker med relativt branta strandzoner och hög risk 

för uttorkning. Klass 5 
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52. Väse, Ölmskog 

 

Allmänt: Damm belägen intill Ölmskogs gård och åkermark. Relativt stor, 

100 – 500 m2 vattenyta, och djup damm. Väl solexponerad men med branta 

kanter omgivna av tät vassvegetation och enstaka tallar och granar, vassen 

breder delvis även ut sig i dammen. Det finns ingen risk för uttorkning. 

Fauna: Tre fällor placerades ut den 27/5 och 28/5, inga groddjur 

observerades. 

Bedömning: Runt kanterna växer mycket tät vass som med fördel skulle 

rensas bort. Vid besök år 1991 framkom att grodor leker i dammen, dock 

observerades inga groddjur vid denna inventering. Dammen bedöms vara en 

potentiell leklokal för grodor och eventuellt mindre vattensalamander men 

tveksamt att större vattensalamander trivs här. Klass 4 

 

53. Väse, Lövhöjden 1 

 

Allmänt: Fin ankdamm intill trädgård och grusväg, omgiven av enstaka 

björkar och lövträd. Relativt stor damm med 100 – 500 m2 vattenyta, 

strandzonen varierar mellan svag och brant lutning. Ankorna gör ett bra jobb 

att hålla vattenytan fri från vegetation, dock är det oklart om det är lika 

positivt för större vattensalamander. Tyvärr bidrar även ankorna till att 

vattnet är väldigt brungrumligt. Finns ingen risk för uttorkning då den är 

mycket djup i mitten. Runt omkring dammen finns stenrösen och husgrunder 

av sten. 

Fauna: Fyra flaskfällor placerades ut den 20/5 och den 21/5, en hona och två 

hanar av mindre vattensalamander återfanns. 

Bedömning: På grund av ankorna är det mycket lite vattenvegetation i 

dammen, vilket kan vara en nackdel för större vattensalamander. För lyckad 

reproduktion krävs viss vattenvegetation. Antalet ankor i dammen bör därför 

inte bli för många. Dammen är solbelyst och landmiljön hyser död ved och 

annat substrat som fungerar som bra övervintringslokaler, vilket gör den till 

en potentiell lokal för större vattensalamander. Inget behov av någon 

restaurering. Klass 2 

 

54. Väse, Lövhöjden 2 

 

Allmänt: Stor damm med 500 – 1000 m2 vattenyta, belägen intill gård och 

lövdominerad blandskog. Brant strandzon runt hela dammen, svagt 

beskuggad med liten eller obetydlig vegetationstäckning av vattenytan. Finns 

ingen risk för uttorkning. Vid inventering 1991 informerade dåvarande 

markägare om att paddor har funnits i dammen samt att kräftor har 

planterats. 

Fauna: Ingen inventering gjordes i den här dammen då inget godkännande 

inkom från markägaren. 

Bedömning: År 1991 bedömdes dammen till Klass 4. 
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55. Väse, Glumserud 1 

 

Allmänt: Belägen i en dunge intill väg omgiven av lövskog. Dammen är helt 

igenväxt förutom en liten vattenspegel intill vägen i södra hörnet. Som den 

ser ut idag är risken för uttorkning stor. Storlek och lutningsgrad av 

strandzon är mycket svårbedömd på grund av den kraftiga igenväxningen. 

Man kan föreställa sig att detta har varit en fin damm när den var i bruk. 

Fauna: Två flaskfällor placerades ut den 20/5 och 21/5, endast grodyngel 

observerades. 

Bedömning: Som dammen ser ut nu kommer den endast vara aktuell för 

grodor i något år till sen är den helt igenväxt. Den är i stort behov av 

urgrävning och röjning av sly längs strandzonen. Görs restaurering kan den 

komma att vara en potentiell lokal även för vattensalamandrar. Klass 4/5 

 

56. Väse, Glumserud 2 

 

Allmänt: Vackert skogskärr med en del gungfly av vitmossa runt omkring. 

Klarbrunt vatten omgivet av barrblandskog. Jämfört med tidigare 

inventeringar har den öppna vattenytan vuxit igen markant, dock är 

vattenytan fortfarande stor, 500 – 1000 m2 men med kraftig 

vegetationstäckning. Svagt lutande strandzoner runt största delen av 

vattenytan. Ingen risk för uttorkning finns. 

Fauna: Fyra fällor placerades ut den 20/5 och 21/5 i den lilla öppna 

vattensamling som finns. Endast fyra mycket små grodor observerades. 

Bedömning: Barrskog och vitmossa indikerar på att skogskärret skulle 

kunna ha lågt pH, vilket kan vara en nackdel för större och mindre 

vattensalamander. Frågan är om inte skogskärret har en större 

naturvårdsnytta som våtmark än öppet vatten. Restaurering i form av 

urgrävning kanske inte är en lämplig åtgärd. Bra leklokal för grodor så länge 

det finns öppet vatten. Klass 4 

 

57. Hedås-Myrkullen 

 

Allmänt: Dammen har torkat ut och är inte i drift längre. Ny damm har 

grävts öster om Hedås intill Ön, dock var även denna helt igenväxt. 

Fauna: Inga fällor placerades ut då inget öppet vatten hittades. 

Bedömning: Dammen kan uteslutas från kommande inventeringar.  

 

58. Hedås-Laskerud 

 

Allmänt: Dammen har lagts igen enligt markägaren. 

Fauna: Inget besök gjordes. 

Bedömning: Dammen kan uteslutas från kommande inventeringar. 
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59. Sutterhöjden, Norberg 

 

Allmänt: Damm intill gård belägen i gles lövskogsdunge med branta kanter. 

Dammen ligger precis vid avfarten ner till gården. Betesmark för nöt och 

häst omger gården. Dammen är 50 – 100 m2 och rejält djup, ingen risk för 

uttorkning. 5 – 50% vegetations täckt vattenyta. Större vattensamlingar finns 

på och intill gården, vilket skulle kunna vara positivt för större 

vattensalamander, dock har inte dessa besökts varken tidigare eller vid denna 

inventering. 

Fauna: Fyra flaskfällor placerades ut den 22/5 och fem flaskfällor 

placerades ut den 23/5. Inga groddjur påträffades. 

Bedömning: Dammen har inga restaureringsbehov. Lokalen har potential att 

hysa groddjur, dock relativt djup vilket kan vara en nackdel. Kan vara 

intressant att inventera närliggande dammar. Klass 4 

 

60A. Lindfors, Källorna N 

 

Allmänt: Äldre branddamm norr om grusvägen omgiven av 

barrskogsdominerad blandskog, söder om vägen är det gårdsmark. Väl 

solbelyst damm med branta kanter, endast lite vattenvegetation. Ingen risk 

för uttorkning finns. Branddammen delvis omgiven av gammalt nätstaket. 

Fauna: Tre flaskfällor placerades ut den 22/5 och fyra flaskfällor den 23/5. 

Inga groddjur påträffades. 

Bedömning: Dammen är inte i behov av någon restaurering. De branta 

grusiga kanterna kan vara en nackdel för groddjur. Klass 4 

 

60B. Lindfors, Källorna S 

 

Allmänt: Söder om grusvägen mellan två trädgårdar är denna relativt stora, 

100 – 500 m2, damm belägen. Enstaka lövträd står intill dammens norra del, 

södra delen kantar till granskog. Tätt med vass och kaveldun längs kanterna 

som tyvärr även börjat ta sig ut i dammen. Dammen hyser 5 – 50 % 

vegetationstäckt vattenyta. Risk för uttorkning är mycket liten. 

Fauna: Tre fällor placerades ut den 22/5 och fyra stycken den 23/5, dock 

svårt att komma intill vattenytan på grund av igenväxning. En hona av 

mindre vattensalamander hittades. 

Bedömning: Dammen är i behov av restaurering i form av urgrävning av 

täckande vattenvegetation och röjning av vass längs strandzonen. 

Övervintringsmöjligheter finns i husgrunder och i skogsparti, men 

utplacering av död ved skulle vara fördelaktigt. Klass 4 

 

61A. Reparetorp SV 

 

Allmänt: Mycket stor damm, 500 – 1000 m2 belägen i tätt gråalsbestånd. 

Större delen av dammen är beskuggad av omkringstående träd och gott om 

ringa förmultnade löv på botten. Skogsområdet gränsar till järnvägen i söder 

som i sin tur gränsar till åkermark. Mindre än 5 % av dammens strandzon 

har svag lutning, den är minst 2 meter djup och riskerar inte att torka ut. 

Runt om dammen finns det gott om död ved. 

Fauna: Åtta flaskfällor placerades ut i den västra delen den 22/5 och sex 

placerades ut i den östra delen den 23/5. Inga groddjur återfanns. 
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Bedömning: Dammen är inte i behov av restaurering. Dammen bedöms inte 

vara en potentiell lokal för större vattensalamander men har tidigare 

dokumenterats vara en populär leklokal för grodor och eventuellt mindre 

vattensalamander. Denna och 61. Reparetorp NÖ är båda isolerade mellan 

trafikerad asfaltsväg och järnväg. Klass 4 

 

61B. Reparetorp SÖ 

 

Allmänt: Dammen är något mindre än Reparetorp SV, 100 – 500 m2. Den är 

belägen i lövskogsdominerad blandskog, gott om gråal i direkt anslutning till 

dammen. NÖ om dammen står stora gamla granar. Dammen är näst intill helt 

beskuggad av omkringliggande vegetation. Strandzonen har i stort svag 

lutning med vissa branta partier i den NV delen. Vegetationstäckning av 

vattenytan är mycket liten, mindre än 5 %. Gott om död ved runt omkring 

dammen.  

Fauna: Sex flaskfällor placerades ut den 23/5, dock återfanns inga groddjur. 

Bedömning: Dammen behövs inte restaureras. Inte en optimal lokal för 

större vattensalamander men tidigare inventering (1991) observerade stora 

mängder grodyngel i lokalen. Klass 4 

 

62. Tidafors, Näs 

 

Allmänt: Dammen har tidigare beskrivits som ca 10x10 meter stor och 

närmare 2 meter djup. Belägen intill åkerkant med lövskog N, Ö och S om 

dammen. Dammen är dock norr om den gränsdragning vi gjort i vårt urval 

och uteslöts från vår inventering. 

Fauna: Dammen har inte besökts vid denna inventering. 

Bedömning: Tidigare bedömning kvarstår då inget nytt besök har gjorts. 

Klass 3 

 

63. Tidafors, Högberg 

 

Allmänt: Enligt markägare har denna damm lagts igen. 

Fauna: Inget besök har gjorts. 

Bedömning: Dammen kan uteslutas från kommande inventeringar. 

 

64. Råglandaberget 

 

Allmänt: Mycket stor damm som inventerats tidigare år. Dammen är dock 

norr om den gränsdragning vi gjort i vårt urval och uteslöts från vår 

inventering. 

Fauna: Dammen har inte besökts vid denna inventering. 

Bedömning: Tidigare bedömning kvarstår då inget nytt besök har gjorts. 

Klass 2 
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65. Älvsbacka, L. Övatjärnen 

 

Allmänt: Tidigare inventerad damm dock utan fynd av större 

vattensalamander. Dammen är dock norr om den gränsdragning vi gjort i 

vårt urval och uteslöts från vår inventering. 

Fauna: Dammen har inte besökts vid denna inventering. 

Beskrivning: Tidigare bedömning kvarstår då inget nytt besök har gjorts. 

Klass 2–3 

 

66. Älvsbacka, Bläcktjärnen 

 

Allmänt: Tidigare inventerad damm dock utan fynd av större 

vattensalamander. Dammen ligger norr om den gränsdragning vi gjort i vårt 

urval. 

Fauna: Dammen har inte besökts vid denna inventering. 

Beskrivning: Tidigare bedömning kvarstår då inget nytt besök har gjorts. 

Klass 2 

 

67. Älvsbacka, Björkhöjdstjärnen 

 

Allmänt: Tidigare inventerad damm dock utan fynd av större 

vattensalamander. Dammen ligger norr om den gränsdragning vi gjort i vårt 

urval. 

Fauna: Dammen har inte besökts vid denna inventering. 

Beskrivning: Tidigare bedömning kvarstår då inget nytt besök har gjorts. 

Klass 2-3 

 

68. Potten (Mångstorp) 

 

Allmänt: Vid tidigare inventering 1991 bedömdes Potten som en skogstjärn. 

Vid denna inventering liknar Potten snarare en myr med enstaka 

vattenspeglar omgiven av barrskogsdominerad blandskog. Strandzonen 

består av gungfly av vitmossa. Vattenspeglarna är väl solbelysta och hyser 

ingen täckande vattenvegetation. Det finns ingen risk för uttorkning. För att 

ta sig fram till vattenspeglarna måste man balansera på gungfly/mosse vilket 

var mycket spännande på natten.  

Fauna: På grund av vattenspeglarnas placering och svårigheten att ta sig ut 

till dem blev antalet flaskfällor begränsande. Sex fällor placerades ut den 

22/5, en hona och två hanar hittades. 

Bedömning: Potten har omvandlats från en skogstjärn till ett skogskärr men 

successiv igenväxning. Igenväxningen är ett hot mot större vattensalamander 

samtidigt som det skapar värden åt många andra arter i skogslandskapet. Det 

kan vara av intresse att undersöka kringliggande område för att se om det 

kan finnas fler dammar potentiella för större vattensalamander. Urgrävning 

av kärret bedöms inte vara hållbar lösning. Klass 1 
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70. Björbykullen, kärr 2 

 

Allmänt: Området har besökts vid inventeringen 1999. Lokalen var då 

kraftigt igenvuxen av starr och vitmossa med endast en mycket liten öppen 

vattensamling. Tidigare bedömning är att vattnet kan vara för surt för att 

hysa några groddjur, vilket gör att lokalen uteslöts från denna inventering. 

Fauna: Inga fällor placerades ut i denna lokal. 

Bedömning: Tidigare bedömning kvarstår då inget nytt besök har gjorts. 

Klass 5 

 

71. Björbykullen, kärr 3 

 

Allmänt: Tidigare inventering från 1999 benämner lokalen som ett kärr 

omgärdat av tallskog av sumpskogskaraktär. Dock råder oklarheter exakt var 

lokalen är belägen. Utifrån punkten i KartVy är lokalen belägen på 

golfbanan intill barrskogsdominerad blandskog. Dammen är anlagd, väl 

solexponerad med lite vegetationstäckt vattenyta. Dock med brant strandzon 

runt hela dammen. Ingen risk för uttorkning. 

Fauna: Den 30/4 placerades fem flaskfällor ut och den 7/5 placerades fyra 

flaskfällor ut. Vid det senare tillfället återfanns en mindre hona. Iglar 

observerades i vattnet. 

Bedömning: Golfbanan skulle kunna vara attraktiv för större 

vattensalamander då det finns ett flertal dammar inom lämpligt 

spridningsområde, samtliga solbelysta. Dock har fisk i flera av dem 

rapporterats tidigare. Kan vara intressant vid kommande inventeringar att 

inventera kringliggande dammar också. Klass 3 

 

72. Djupdalsberget  

 

Allmänt: 100 – 500 m2 stor damm belägen uppe på djupdalsberget, intill 

staketet till Djupdalens soptipp. Tätt barrblandskogsbestånd omsluter 

dammen, genom skogen intill dammen löper endurobanan förbi. Dammen är 

grund, näst intill helt beskuggad och med svagt lutande strandzon. Mycket 

skräp från soptippen har blåst in i och kring dammen.  

Fauna: Dammen var planerad att inventeras men uteslöts vid första besöket 

efter att ha påträffat misstänkt stöldgods. Inga fällor placerades ut. 

Bedömning: Grodor har observerats i dammen vid tidigare inventeringar 

1991 och 1999, dock aldrig större vattensalamander. Dammen bedöms inte 

vara en potentiell lokal för större vattensalamander men kan hysa andra 

groddjur. Eftersom ingen fullständig inventering har gjorts behålls 

föregående klassning. Klass 3 

 

80. Lindrågen C 

 

Allmänt: Dammen är 100 – 500 m2 stor med branta kanter runt stora delar 

av dammen. Den är väl solbelyst, dock med kraftig vegetationstäckt 

vattenyta, dyig botten och är drygt 1 meter djup i mitten. Dammen är 

placerad i en beteshage med enstaka lövträd runt omkring. Norr om dammen 

breder en björk och aldunge ut sig.  

Fauna: Dammen inventerades den 17/4 med fem flaskfällor varav en hona 

av mindre vattensalamander hittades. Med hjälp av pannlampa återfanns 
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ytterligare en hane av mindre vattensalamander. Ett ytterligare besök gjordes 

den 24/4, fyra flaskfällor placerades ut utan fångst. Däremot observerades tre 

hanar, en hona och två med okänt kön större vattensalamander med 

pannlampa. 

Tidigare restaureringsåtgärder: Restaurerades 2007. 

Bedömning: Dammen är inte i akut behov av restaurering men det vore bra 

att ta bort täckande vattenvegetation inom några år. I området finns flera 

dammar inom lagom spridningsavstånd för större vattensalamander. Klass 1 

 

81. Lindrågen D 

 

Allmänt: En fin men kraftigt igenvuxen damm belägen i en ravin i en 

beteshage. Dammen är belägen norr om Lindrågen G och förbinds med 

denna genom en meandrande bäck. Kring dammen och ned genom ravinen 

växer enstaka lövträd och cirka 30 meter norr om dammen tar skogen vid. 

Fauna: Ingen inventering genomförd då denna lokal förväxlats med 84. 

Lindrågen G. Vid inventeringen 1999 noterades förekomst av större 

vattensalamander samt åkergroda och vanlig groda. 

Bedömning: Ingen ny bedömning har gjorts, men det är högst troligt att 

även denna lokal hyser större vattensalamander på grund av dess nära läge 

till Lindrågen G och har tidigare noterade förekomster. Klass 1  

 

82. Lindrågen E 

 

Allmänt: Lokalen besöktes redan 1999 och var då ett kärr, igenväxt med 

starr och vitmossa.  Lokalen är 200–400 m2 och belägen i björkskog som 

kantas av gles barrskog. Längs dess södra kant löper en asfalterad väg förbi. 

Fauna: Ingen inventering genomförd. 

Bedömning: Lokalen finns ej mer. För att öka spridningsmöjligheter för 

större vattensalamander i området kan eventuellt det här området vara av 

intresse att återskapa. 

 

83. Lindrågen F 

 

Allmänt: Vid besök 1999 var dammen belägen i ett skogsparti med bete. 

Dammen är idag mycket igenväxt och uteslöts från inventeringen. Eventuellt 

kan det vara intressant att restaurera denna damm i framtiden. 

Fauna: Ingen inventering genomförd. 

Bedömning: Dammen har tidigare bedömts ha ett lågt pH-värde vilket kan 

vara ogynnsamt för större vattensalamander. Ingen ny bedömning har gjorts, 

föregående klassning kvarstår. Klass 4 

 

 

84. Lindrågen G  

 

Allmänt: 100 – 500 m2 stor damm belägen i betesmark. Dammen får vatten 

genom en meandrande bäck som rinner genom en ravin från den närliggande 

dammen 81. Lindrågen D i norr. Dammen är grund och omgiven av enstaka 

björk, en låga av björk ligger i vattnet. Stora delar av dammen har svagt 

lutande strandzon, den är väl solbelyst med 5 – 50 % vegetationstäckt 

vattenyta. Beteshagen omges av barrskogsdominerad blandskog. 
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Tidigare restaureringsåtgärder: Restaurerades 2007. 

Fauna: Fyra flaskfällor placerades ut den 17/4, inga groddjur observerades. 

Den 24/4 placerades fem flaskfällor ut, utan fångst. Dock observerades två 

hanar och fyra med okänt kön av större vattensalamander med pannlampa, 

även grodrom observerades.  

Bedömning: Från dammens sydöstra del rinner vattnet vidare ner i ett dike, 

här bör dammväggen ses över så att inte för mycket vatten spiller över och 

torkar ur dammen. I området finns flera dammar inom lagom 

spridningsavstånd för större vattensalamander. Klass 1 

 

85. Lindrågen H 

 

Allmänt: Skogsdamm belägen norr om 82. Lindrågen E som upptäcktes 

efter inventeringsperiodens slut i samband med besök tillsammans med 

markägaren. Dammen har en liten mängd öppet vatten och gräs växer på 

dammens botten. Troligtvis torkar den ut helt under sommaren. Kring 

dammen växer stora fina aspar och enstaka björkar. Det finns även en hel del 

små granar vid dammens västra kant. 

Fauna: Ingen inventering genomförd. 

Bedömning: För att öka spridningsmöjligheter för större vattensalamander i 

området skulle den här dammen eventuellt vara intressant att återskapa.  

 

87. Ås 

 

Allmänt: Dammen uteslöts från denna inventering då den är mycket 

svåråtkomlig.  

Fauna: År 1999 fanns här vanlig groda samt åkergroda. 

Bedömning: Dammen har tidigare klassats som Klass 4 

 

96. Sätter 2 

 

Allmänt: Stor damm, 500 – 1000 m2 som uppkommit genom grustäkt. 

Dammen är belägen i en vackert kuperad fårbeteshage. Vattnet är klart och 

omsluts av lövträd, främst björk. Strandzonen är bitvis brant men har partier 

med svag lutning. Delar av dammen beskuggas av träden och vegetationen i 

dammen är på framfart, 5 – 50 % vegetationstäckt vattenyta. Det finns ingen 

risk för uttorkning. Runt dammen finns stenblock och några lågor som kan 

fungera som gömställe. 

Fauna: Vid inventering den 13/5 placerades fyra flaskfällor ut, en hane av 

större vattensalamander och en hane av mindre vattensalamander fångades. 

Bedömning: Dammen behöver inte restaureras nu men bör hållas under 

uppsikt då det har börjat komma in täckande vattenvegetation. Från dammen 

löper dike söderut med förbindelse hela vägen till Alstern. Klass 1 

 

98. Göstahult 2 

 

Allmänt: Lokalen har tidigare varit ett skogskärr beläget i tallskog. Dock är 

nu all skog nedtagen och endast ett stort kalhygge återstår. Lokalen 

sorterades bort och ingår ej i inventeringen. 

Fauna: Tidigare inventering (1999) har hittat grodyngel. 

Bedömning: Vid kommande inventeringar kan dammen uteslutas. 
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100. Mosserud 

 

Allmänt: Ett 50 – 100 m2 stort vatten omgärdat av åker och betesmark. 

Dammen ligger i en liten betesfålla för får. Beskrivningen från tidigare 

inventering 1999 stämmer ej överens med hur det ser ut idag. Tidigare 

beskrivs dammen som igenväxt men har idag rensats, dock är fortfarande 

viss vattenyta vegetationstäckt. Sydväst om dammen finns en liten aspdunge. 

Den tidigare fallande ladugården norr om dammen är idag restaurerad, fåren 

går in och ut ur hagen där.  

Fauna: Den 13/5 placerades tre flaskfällor ut och inga groddjur 

observerades. Den 14/5 placerades fyra fällor ut vari en hane av större 

vattensalamander fångades. 

Bedömning: Dammen behöver inte restaureras, övervintringslokaler finns 

bland annat i husgrunden i den gamla ladugården. Klass 1 

 

101. Backa 

 

Allmänt: Mycket igenväxt damm belägen i lövskogsdominerad blandskog. 

Dammen är näst intill helt beskuggad av omkringliggande al och lövsnår. 

Väster och söder om dammen växer tät granskog, norr och österut gräsmark 

och gårdsmiljö. Grusvägen löper intill dammen på dess östra sida.  

Fauna: Mindre salamander är påträffad tidigare och enligt markägare var det 

mycket spelande grodor för 10 år sedan som sedan avtagit successivt. Tre 

flaskfällor placerades ut den 13/5, en hona av mindre vattensalamander 

påträffades. Den 14/5 placerades fyra flaskfällor ut dock observerades inga 

groddjur denna kväll. 

Bedömning: Ska dammen fortsätta vara gynnsam för groddjur behöver den 

grävas ut och strandzonen behöver röjas ordentligt. Klass 4 

 

103. Råglanda 

 

Allmänt: Området hyser ett flertal dammar, tidigare inventering 1999 har 

identifierat 7 dammar. Då det var väldigt igenväxt av lövsly runt omkring 

dammarna var det svårt att komma fram och bedöma samtliga dammar vid 

denna inventering. Från den grusväg som leder in till dammsystemet har vi i 

denna inventering fokuserat på de dammar som ligger längst österut. När 

vägen börjar svänga västerut finns en gammal överväxt körväg österut, vi 

följde den för att komma fram till de aktuella dammarna. De två stora 

dammarna är 500 – 1000 m2 stora, belägna i barrskogsdomineraden 

blandskog. Tyvärr har de mer än 50 % vegetationstäckt vattenyta, delvis 

brant strandzon och det börjar växa igen med lövsly runt kanterna som 

beskuggar vattenytan. Vi placerade även ut några fällor i två intilliggande 

mindre vattensamlingar. Dock hyser även dessa rikligt med vattenvegetation, 

har brant strandzon och är väl beskuggade av omkringliggande barrträd. 

Det rinner in en bäck från söder genom området vilket underlättar 

spridningsmöjligheterna. Norr om området har man grävt om vägen och 

även skapat två nya vattensamlingar. Frånsett de nya vattensamlingarna är 

det dock långt till nästa vatten. Det finns rikligt med död ved i området för 

övervintring. 

Fauna: Den 20/5 och 21/5 placerades flaskfällor ut i den två stora 
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dammarna, sex i vardera. Den 21/5 placerades även fällor ut i de två mindre 

vattensamlingarna, två i vardera. I de två stora dammarna fångades endast 

grodyngel och en vanlig groda. I de två mindre dammarna återfanns inga 

groddjur. 

Bedömning: För att bibehålla gynnsamma förhållanden behöver åtgärder 

göras, dock är det svårt att restaurera dessa dammar. Dämningarna mellan 

dammarna håller inte för maskiner vilket gör att urgrävning skulle vara 

mycket svårt att genomföra. Det skulle även behöva röjas en del sly runt 

strandzonen för att öka ljusinsläpp. På grund av svårigheterna är inte 

området prioriterat. Klass 4 

 

104. Alster 1 

 

Allmänt: Stor vattensamling på 500 – 1000 m2 belägen öster om Karlstads 

ridklubb. Dammen är ungefär 1 meter djup med branta sluttningar, omgärdat 

av barrskogsdominerad blandskog. Mellan dammen och skogsbrynet löper 

en bård av gräsmark. Norr om dammen är 105 Alster 2 belägen, dessa två har 

förbindelse mellan varandra. Vattenytan har börjat täckas av 

vattenvegetation (5 – 50 %). Den täta omkringliggande skogen skuggar mer 

än hälften av vattenytan.  

Det finns en eller flera mycket flitiga bävrar i området, vilket gör att det 

finns mycket gott om död ved att söka gömställe i. I området finns det rikligt 

med dammar, diken och vattendrag som alla förbinder sig med varandra, 

vilket underlättar spridning i området. 

Fauna: Fem flaskfällor placerades ut den 15/5 och 16/5, endast en hane av 

mindre vattensalamander återfanns vid det senare tillfället. 

Bedömning: Dammen är inte i behov av restaurering. Tveksamt om det är 

en optimal lokal för större vattensalamander, dammen är bland annat mycket 

skuggig och har mycket brant strandzon. Klass 3 

 

105. Alster 2 

 

Allmänt: Stor vattensamling på 500 – 1000 m2, kan dock tänkas ha varit 

större då igenväxningen av vass på dess östra sida är mycket påtaglig. Den 

återstående öppna vattensamlingen löper dock risk för vidare igenväxning, 

stora delar av den är i dag täckt med vattenvegetation. Dammen är mycket 

djup och löper ingen risk för uttorkning. Den omkringliggande barrskogen 

står tätt och skuggar stora delar av det vatten som fortfarande är öppet. 

Strandzonen är brant och består av gräsvegetation och vass. 

Det finns bäver i området som skapat rikligt med död ved. Det finns även ett 

flertal dammar och diken i området som alla på något sätt har förbindelse 

med varandra. Denna damm har bland annat direkt förbindelse med 104 

Alster 1. 

Fauna: Den 15/5 och 16/5 placerades sex flaskfällor ut i dammen, tyvärr 

återfanns inga groddjur. 

Bedömning: Dammen behöver inte restaureras i dagsläget med bör 

kontrolleras då igenväxningen är påtaglig. Osäkert om det är en optimal 

lokal för större vattensalamander. Klass 3 
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106. Alster 3 

 

Allmänt: Dammen är 100 – 500 m2 stor, det är dock svårt att avgöra om det 

ska definieras som ett eller flera vatten då bävern har varit väldigt aktiv och 

dämt upp här och där. Det är mycket troligt att dammens form och storlek 

har förändrats sedan tidigare inventering. Vattnet är relativt grunt, på sina 

håll mindre än 0,5 meter. Dammen gränsar till 105 Alster 2 vilket innebär att 

dess östra kant domineras av vass, i övrigt omges vattnet av 

lövskogsdominerad blandskog. Lövträden skuggar i stort hela vattenytan. 

Vattnet är klart med mycket lite vattenvegetation.  

Fauna: Sex flaskfällor placerades ut den 15/5 och 16/5, tyvärr återfanns inga 

groddjur. 

 

Bedömning: Dammen behöver inte restaureras, bävern kommer troligen 

fortsätta förändra vattenvägar och dammstorleken. Dammen är inte en 

potentiell lokal för större vattensalamander men troligen en bra lokal för 

andra groddjur framförallt grodor. Klass 4 

 

107. Alster 4 

 

Allmänt: Stor vattensamling, 500 – 1000 m2, belägen nordost om Karlstads 

ridklubb. Ett hygge har bildats sydöst och öster om dammen, på dess västra 

och norra sida domineras skogen av barrträd. Dock står lövträd längsmed 

strandzonen. Vattnet är väl solexponerat, dock med kraftig tillväxt av 

vattenvegetation i framförallt norra delen. Dammen är djup och riskerar inte 

att torkas ut, strandzonen är brant men med en del fallna träd som löper från 

land ut i vattnet. 

Fauna: Sju flaskfällor placerades ut den 15/5 och 16/5. Vid det första 

besöket återfanns en hona och en hane av mindre vattensalamander. 

Bedömning: Dammen är inte i behov av restaurering, men det kan vara bra 

att göra återkommande kontroll om några år för att se att den inte vuxit igen 

för mycket. Tveksamt om det kan vara en lokal för större vattensalamander, 

eventuellt att pH i vattnet kan vara något lågt på grund av den täta 

barrskogen. En lämplig lokal för mindre vattensalamander och grodor. Klass 

3 

 

108. Alster 5 

 

Allmänt: Vattnet har tidigare beskrivits som ett ringa solexponerat alkärr. 

Det har även bedömts som viktigt ur naturvårdssynpunkt då det funnits gott 

om död ved och lövträd intill vattnet. Dock har nu omkringliggande skog 

tagits ner, det finns endast skyddande skog vid vattnets östra sida och 

enstaka träd runt hela vattnet. Vattnet är till största del beskuggat av 

omkringliggande träd. Det är mindre än 0,5 meter djupt och troligtvis 

påverkat av skogsbruket. Risk för uttorkning finns.  

Fauna: Den 15/5 placerades sju fällor ut och en hona av mindre 

vattensalamander återfanns. Den 16/5 placerades endast tre fällor ut, utan att 

några groddjur återfanns. På grund av det låga vattenståndet var det svårt att 

placera ut fällor på ett framgångsrikt sätt, därav minskades antalet 

utplacerade fällor till det senare tillfället.  
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Bedömning: Det hygge som har skapats intill dammen kommer ha negativ 

påverkan på vattnet, det är redan mycket grunt och kommer förmodligen 

torkas ut än mer under sommartid. Vattnet bedöms inte vara gynnsamt för 

groddjur så länge till. Klass 4/5  

 

111. Marieberg 

 

Allmänt: Dammen ligger längs I2 skogens naturstig. Den är 50 – 100 m2 

stor, omgärdat av lövbuskage och lövträd, väl solexponerat. Vattnet har 

tvärbranta kanter och dess norra och södra sida kantas av grova stockar som 

använts då området tillhörde försvaret. Söder om dammen löper en grusväg 

förbi och norr om dammen finns en äng som slåttras av 

Naturskyddsföreningen. Skogen inom 50 meter runt dammen är 

lövskogsdominerande blandskog. Vattenytan börjar allt mer täckas av 

vattenvegetation, för att bibehålla dammens goda kvalitet bör åtgärder göras. 

Runt dammen finns gott om död ved, kommunen har deponerat stockar kring 

dammen för att främja den biologiska mångfalden. Ingen risk för uttorkning 

finns. Dammen har inget till- eller frånflöde som underlättar spridning. Det 

finns heller ingen närliggande damm, vilket gör att den väldigt isolerad. 

Fauna: Den 23/4 placerades fem flaskfällor ut varpå två honor av större 

vattensalamander fångades. När dammen lystes med pannlampa vid samma 

kväll observerades dessutom en hane av större vattensalamander och en av 

okänt kön, samt två mindre vattensalamandrar (okänt kön). 

Bedömning: Dammen är i stort behov av restaurering för att bibehålla de 

gynnsamma förhållandena för groddjur. Den behöver grävas ur för att 

reducera mängden täckande vattenvegetation. Död ved finns intill dammen. 

Skulle åtgärder göras vid skjutbanan vore det fördelaktigt att planera 

spridningsvägen mellan dammarna med eventuell utplacering av död ved. 

Klass 1 

 

112. Lilla Vänsberg Nordmarken  

Tidigare benämning: Lilla Vänsberg Solberg gård 

 

Allmänt: Dammen är 100 – 500 m2 stor och belägen på gården vid 

Nordmarken väster om Vänsberg. Gräsmatta och grusplan kantar dammens 

västra sida och träd och buskar dess norra och östra sida, främst lövträd men 

med några enstaka barrträd. Strandzonen är i majoritet svagt lutande, 

vattenvegetation har börjat täcka vattenytan. Omkringstående lövträd 

skuggar delar av vattenytan. Det finns ingen risk för uttorkning. 

Fauna: Den 16/4 och 23/4 placerades sex flaskfällor ut. Vid det första 

tillfället fångades inga groddjur men två hanar av större vattensalamander 

och en hane av mindre vattensalamander observerades med pannlampa. Vid 

det senare tillfället observerades en hane och tre med okänt kön av mindre 

vattensalamander observerades med pannlampa. 

Tidigare restaureringsåtgärder: Restaurerades 2007. 

Bedömning: Dammen har inga behov av restaurering nu, men bör 

kontrolleras så att den inte växer igen eller att det växer upp för mycket sly 

runt dammen. Klass 1 
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113. Lilla Vänsberg Solberget 

Tidigare benämning: Solberg gårdsdamm 

 

Allmänt: Stor (100 – 500 m2) och djup damm belägen intill stall och mindre 

fårhage. Det finns något enstaka lövträd intill dammen längs grusvägen som 

leder till stallet. Öster och norr om dammen finns mer lövträd som senare 

övergår till skog. Dammen har mycket branta kanter men är väl 

solexponerad och löper ingen risk för varken igenväxning eller uttorkning.  

Fauna: Dammen har besökts vid fyra tillfällen, vi började inventeringen 

15/4 med viss osäkerhet kring ifall det fortfarande var för kallt. Därför kom 

vi tillbaka vid fler tillfällen för att vara säkra på att salamandrarna var aktiva. 

Sex flaskfällor placerades ut den 15/4, 16/4, 23/4 och 8/5. Den 16/4 fångades 

en hane av mindre vattensalamander och den 8/5 fångades en hona av större 

vattensalamander. De andra gångerna återfanns inga groddjur. 

Bedömning: Dammen är inte i behov av restaurering. Goda 

övervintringslokaler finns i gammal stallbyggnad och andra substrat. Klass 1 

 

114. Lilla Vänsberg nyskapad damm 

 

Allmänt: Nyskapat småvatten år 2007, breddat från befintligt dike. Helt 

omgärdat av kultiverad åkermark bortsett från en smal åkerholme i norr. Ca 

400 m fågelvägen över åkern till närmaste småvatten, L. Vänsberg (dammen 

V om vägkorsningen), men förhoppningsvis kan diket underlätta spridningen. 

Förmodligen löper dammen relativt stor risk för både igenväxning och 

uttorkning. 

Fauna: Tre fällor placerades ut per natt den 15/4, 16/4 samt 23/4, varav en 

mindre vattensalamanderhona påträffades den sista natten. Tidigare hade 

även rom från groda påträffats. 

Bedömning: Dammen känns något svårtillgänglig för större 

vattensalamander och skulle kunna förbättras i sin utformning. På sikt 

kanske fler salamandrar kan sprida sig hit om dammen hålls i bra skick. 

Klass 4 

 

115. Lilla Vänsberg torpet 

 

Allmänt: Längs med vägen upp till Vänsberg finns ett gammalt torp till 

vänster, precis intill ligger dammen. Den är mindre än 50 m2 stor och 

omgiven av tät lövskog och lövsly. Vattenytan är till största del beskuggad 

av omkringstående träd och sly, dessutom är en stor del av vattenytan täckt 

av vattenvegetation. Risk för uttorkning finns. Dammens placering är bra ur 

ett spridningsperspektiv, men tyvärr är dammen i väldigt dåligt skick. 

Fauna: Den 16/4 lyste vi dammen med pannlampa, dock utan att finna några 

groddjur. 

Bedömning: Dammen är liten och beskuggad av omkringstående sly. För att 

öka värdena i dammen skulle sly behöva röjas bort. Det skulle även vara 

fördelaktigt att gräva ur dammen för att få den lite djupare och säkerställa att 

den håller vatten. Dammen kan vara viktig utifrån groddjurens 

spridningsmöjligheter. Klass 4  
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116. Skjutbanan lilla 

 

Allmänt: Väster om skjutbanan finns två dammar, den lilla ligger strax 

söder om den stora dammen. Dammen är 50 – 100 m2 stor belägen inne i tät 

barrskogsdominerad blandskog. Strax söder om dammen finns åkermark och 

grusvägar. Dammen är i stort sett helt beskuggad av omkringstående träd, 

vattnet är mycket grumligt utan någon vattenvegetation. Strandzonen är 

svagt lutande. Dessa två dammar vid skjutbanan ligger inom 

spridningsavstånd för de groddjur som lever i 111 Marieberg. Det hade varit 

till fördel om de var fungerande lokaler. Dammen inventerades för första 

gången i år. 

Fauna: Fyra fällor placerades ut den 23/4 och 24/4, dock utan någon fångst. 

Inga groddjur hördes eller observerades. 

Bedömning: Dammen är mycket beskuggad av omkringstående träd. 

Vattnet är dessutom mycket grumligt, förmodligen av den dyiga botten. För 

att göra dammen gynnsam behöver träd tas ner för att öka ljusinsläppet samt 

få vattnet mer klart. Klass 4/5 

 

117. Skjutbanan stora 

 

Allmänt: Väster om skjutbanan är denna damm belägen, direkt bakom 

vallen. Dammen är stor till ytan, 500 – 1000 m2, dock näst intill helt 

igenväxt vilket gör att den håller vatten dåligt. Barrskogsdominerad 

blandskog omger dammen, längsmed kanterna är den beskuggad av 

omkringstående träd men centrala delar är väl solexponerade. Strandzonen är 

svagt lutande. Dammen hade kunnat vara en bra lokal om åtgärder gjordes i 

den. Tillsammans med den intilliggande lilla dammen skulle de vara ett bra 

komplement till dammen 111 Marieberg. Dammen inventerades för första 

gången i år. 

Fauna: Den 23/4 och 24/4 placerades två fällor ut i den södra delen, där 

fanns fortfarande en vattenspegel. Inga groddjur observerades.  

Bedömning: Som dammen ser ut idag är den inte en gynnsam lokal för 

större vattensalamander, eventuellt att någon enstaka groda eller padda kan 

nyttja dammen. Banan för Tjurruset dras genom denna damm vilket inte 

heller är fördelaktigt för groddjuren. För att få dammen till en gynnsam lokal 

för större vattensalamander krävs att den grävs ur och får en större 

vattenspegel, samt att några träd runt dammen tas ned för att öka 

solinsläppet. Klass 4/5 

 

118. Buxerud 1 

 

Allmänt: 2013 ankom ansökan till länsstyrelsen att gräva sex dammar vid 

Buxerud 1:32 för att gynna större vattensalamander. Dammarna ligger som 

ett pärlband längs älven Ölman, med Buxerud 1 längst i söder. Dammen 

ligger i en hästhage omgiven av gräsmark, lövskog och lövsly. Dammen är 

100 – 500 m2, väl solexponerad med svagt lutande strandzon, tyvärr håller 

dammen på att växa igen. Mer än 50 % av vattenytan är vegetationstäckt. 

Finns risk för uttorkning av dammen. Dammen inventerades för första 

gången i år. 

Fauna: Den 27/5 och 28/5 placerades tre flaskfällor ut i dammen, endast 

grodyngel observerades. 
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Bedömning: Dammen håller på att växa igen, vill man att den ska finnas 

kvar och vara gynnsam för större vattensalamander behöver den grävas ur. 

Då den är mycket grund skulle det även vara fördelaktigt att gräva den 

djupare. Klass 4 

 

119. Buxerud 2 

 

Allmänt: 2013 ankom ansökan till länsstyrelsen att gräva sex dammar vid 

Buxerud 1:32 för att gynna större vattensalamander. Dammarna ligger som 

ett pärlband längs älven Ölman, med Buxerud 2 strax norr om Buxerud 1. 

Från ridhuset går man söderut och sedan ner för den branta slänten. Dammen 

ligger väl solexponerad mitt i betesmarken, lövträd står längsmed Ölman. 

Den är 100 – 500 m2 med svagt lutande strandzon, men tyvärr är mer än 50 

% av vattenytan vegetationstäckt. Det finns stor risk att vattnet torkar ut. 

Dammen inventerades för första gången i år. 

Fauna: Den 27/5 och 28/5 placerades tre flaskfällor ut i dammen, tyvärr 

utan någon fångst. Endast grodyngel observerades. 

Bedömning: Dammen håller på att växa igen, vill man att den ska finnas 

kvar och vara gynnsam för större vattensalamander behöver den grävas ur. 

Då den är mycket grund skulle det även vara fördelaktigt att gräva den 

djupare. Klass 4 

 

120. Buxerud 3 

 

Allmänt: 2013 ankom ansökan till länsstyrelsen att gräva sex dammar vid 

Buxerud 1:32 för att gynna större vattensalamander. Dammarna ligger som 

ett pärlband längs älven Ölman, Buxerud 3 skulle vara belägen strax norr om 

Buxerud 2. Tyvärr har dammen torkat ut. 

Fauna: Ingen inventering genomfördes. 

Bedömning: Om inga åtgärder görs i dammen kan den uteslutas från 

kommande inventeringar. Klass 5 

 

121. Buxerud 4 

 

Allmänt: 2013 ankom ansökan till länsstyrelsen att gräva sex dammar vid 

Buxerud 1:32 för att gynna större vattensalamander. Dammarna ligger som 

ett pärlband längs älven Ölman. Buxerud 4 ligger strax norr om gården, 

nedanför den branta slänten. Dammen är 100 – 500 m2, väl solexponerad 

med svagt sluttande strandzon. Tyvärr är mer än 50 % av vattenytan täckt 

med vattenvegetation. Den är belägen öppet i betesmarken men nära 

lövvegetationen längsmed Ölman. Denna damm är en av de djupare i 

området, risken är inte så stor att den torkar ut. Dammen inventerades för 

första gången i år. 

Fauna: Den 27/5 och 28/5 placerades tre flaskfällor ut, grodyngel 

observerades. 

Bedömning: Dammen är i behov av att rensas för att vara en gynnsam lokal 

för större vattensalamander. Klass 4 
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122. Buxerud 5 

 

Allmänt: 2013 ankom ansökan till länsstyrelsen att gräva sex dammar vid 

Buxerud 1:32 för att gynna större vattensalamander. Dammarna ligger som 

ett pärlband längs älven Ölman. Buxerud 5 ligger norr om Buxerud 4 på den 

stora öppna betesmarken nedanför den branta slänten. Dammen är något 

mindre än de andra, 50 – 100 m2, ligger väl solbelyst med svagt sluttande 

strandzon. Tyvärr är även denna damm mer än 50 % täckt av 

vattenvegetation. Risk för uttorkning finns. Dammen inventerades för första 

gången i år. 

Fauna: Den 27/5 och 28/5 placerades tre flaskfällor ut i dammen, grodyngel 

observerades. 

Bedömning: Dammen håller på att växa igen, vill man att den ska finnas 

kvar och vara gynnsam för större vattensalamander behöver den grävas ur. 

Då den är mycket grund skulle det även vara fördelaktigt att gräva den 

djupare. Klass 4 

 

123. Buxerud 6 

 

Allmänt: 2013 ankom ansökan till länsstyrelsen att gräva sex dammar vid 

Buxerud 1:32 för att gynna större vattensalamander. Dammarna ligger som 

ett pärlband längs älven Ölman, med Buxerud 6 längst i norr. För att komma 

till dammen går man igenom eller runt det lilla skogsparti som sträcker sig 

upp från Ölman mot betes-/åkermarken. Dammen är 50 – 100 m2, med svagt 

lutande strandzon och väl solexponerad. Tyvärr är mer än 50 % av 

vattenytan täckt av vattenvegetation. Vattnet är grumligt och riskerar att 

torka ut. Dammen inventerades för första gången i år. 

Fauna: Den 27/5 och 28/5 placerades tre flaskfällor ut i dammen. Vid det 

första tillfället fångades en hona av mindre vattensalamander. 

Bedömning: Dammen håller på att växa igen, vill man att den ska finnas 

kvar och vara gynnsam för större vattensalamander behöver den grävas ur. 

Då den är mycket grund skulle det även vara fördelaktigt att gräva den 

djupare. Klass 4 

 

124. Bryngfjorden 1 

 

Allmänt: Diket löper längsmed Vänsbergsvägen. Där Vänsbergsvägen 

möter Rönningsvägen sticker diket norrut, kantat av en igenväxt gräsmark. 

Vattensamlingen är belägen 50 – 100 meter norr om vägen. Det är gott om 

sly vilket begränsar framkomligheten. Sly kring vattensamlingen skuggar 

delar av vattenytan, likaså partier med täckande vattenvegetation. Dammarna 

vid Bryngfjordens golfbana inventerades för första gången i år. 

Fauna: Den 25/4 placerades fem flaskfällor ut, en hona av mindre 

vattensalamander fångades. Även fyra honor av större vattensalamander 

påträffades med hjälp av pannlampa. Grodrom observerades i vattnet. 

Bedömning: Ett flertal större vattensalamandrar observerades på 

Vänsbergsvägen, på väg till den södra sidan av vägen. Det tyder på att 

dikena norr om vägen är viktiga för spridning. Trots att det är mycket sly och 

igenväxning kring och i diket och vattensamlingen är området populärt för 

större vattensalamander. Det skulle dock vara fördelaktigt att röja bort lite 

sly för att öka solinstrålningen. Lokalen bör kontrolleras vid kommande 
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inventeringar så att den inte riskerar att torkas ut. För att dammen ska 

fortsätta vara gynnsam för större vattensalamander är det bra om dammen 

fortsätter vara fiskfri. Klass 1 

 

125. Bryngfjorden 2 

 

Allmänt: Öster om Rönningsvägen direkt söder om Vänsbergsvägen ligger 

denna stora damm på 500 – 1000 m2. Dammen är väl solbelyst. Norra och 

östra kanten gränsar till barrskog medan södra och västra kanten ligger 

precis intill golfbanan. Dammen är ungefär 1 meter djup med mycket branta 

strandzoner och har mycket lite vegetationstäckt vattenyta. Dammarna vid 

Bryngfjordens golfbana inventerades för första gången i år. 

Fauna: Den 25/4 och 29/4 placerades sex flaskfällor ut i dammen. Vid det 

första tillfället observerades endast en hona av mindre vattensalamander 

intill dammen. Vid det senare tillfället fångades en hane av större 

vattensalamander samt observerades en hane av mindre vattensalamander 

och en av okänt kön med pannlampa i dammen. Dessutom observerades en 

hane och en hona av större vattensalamander intill dammen. Även grodrom 

observerades i dammen. 

Bedömning: Dammen hyser mycket undervattensvegetation som bidrar till 

mycket dy. Dammen skulle med fördel rensas eller delvis grävas ur för att 

förhindra att den växer igen. För att dammen ska fortsätta vara gynnsam för 

större vattensalamander är det bra om dammen fortsätter vara fiskfri.   

Klass 1 

 

126. Bryngfjorden 3 

 

Allmänt: Dammen är belägen mitt på golfbanan väster om Rönningsvägen. 

Den är mycket djup och 500 – 1000 m2 stor med mycket branta kanter. 

Väster om dammen växer en bård av lövsly i högväxt gräs innan barrskogen. 

Dammen är väl solbelyst utan någon skugga från omkringstående träd, dock 

finns små partier i vattnet där ytan är vegetationstäckt.  Ingen risk för 

uttorkning finns. Dammarna vid Bryngfjordens golfbana inventerades för 

första gången i år. 

Fauna: Den 25/4 placerades fem flaskfällor ut i dammen. En hona och två 

hanar av större vattensalamander fångades. En hane och två honor av större 

vattensalamander och en mindre vattensalamander av okänt kön 

observerades med pannlampa intill dammen. 

Bedömning: Dammen har mycket branta kanter och är av den anledningen 

inte en optimal lokal för större vattensalamander. De tycks trivas där ändå. I 

skogspartiet intill kan det finnas en del övervintringsmöjligheter men det 

skulle med fördel kunna placeras några lågor direkt utanför golfbanans 

område. För att dammen ska fortsätta vara gynnsam för större 

vattensalamander är det bra om dammen fortsätter vara fiskfri. Klass 1 

 

127. Bryngfjorden 4 

 

Allmänt: Öster om Rönningsvägen, söder om Bryngfjorden 2 är denna 

mycket djupa damm belägen. Den är 500 – 1000 m2 stor, väl solbelyst och 

med mindre än 5 % strandzon med svag lutning. Igenväxningen av 

vattenvegetation har påbörjats och täcker delar av dammen. Det finns ingen 
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risk för uttorkning. Väster om dammen finns ett skogsparti dominerat av 

barrskog, här är strandzonen också något flackare vilket förenklar vandring i 

och ur dammen. I skogspartiet finns död ved och andra gömställen. 

Dammarna vid Bryngfjordens golfbana inventerades för första gången i år. 

Fauna: Den 25/4 placerades fyra fällor ut i dammen, tyvärr utan fångst. 

Däremot observerades två hanar av större vattensalamander samt två hanar 

och en hona av mindre vattensalamander med pannlampa intill dammen. 

Även padda och åkergroda observerades/hördes. 

Bedömning: Dammen kan med fördel rensas eller delvis grävas ur för att 

minska risken för igenväxning. Död ved skulle med fördel kunna placeras ut 

vid dammens nordvästra kant, utanför golfområdet, för att öka antalet 

gynnsamma övervintringslokaler. För att dammen ska fortsätta vara 

gynnsam för större vattensalamander är det bra om dammen fortsätter vara 

fiskfri. Klass 1 

 

 

 

128. Bryngfjorden 5 

 

Allmänt: Dammen är belägen direkt söder om Bryngfjorden 4. Dammen är 

djup och väl solexponerad. Lövsly och barrskog finns intill dess västra kant. 

Vattenytan är 500 – 1000 m2 med viss vegetationstäckning. Strandzonen är 

brant runt hela dammen. Det finns ingen risk för uttorkning. Dammarna vid 

Bryngfjordens golfbana inventerades för första gången i år. 

Fauna: Fem flaskfällor placerades ut den 29/4, tyvärr utan några fynd. 

Bedömning: Vid första anblick känns inte dammen som en lovande lokal 

men då det finns så många större vattensalamandrar i området är det högst 

sannolikt att de nyttjar även denna damm, trots dess branta strandzoner. Vill 

man öka möjligheterna för större vattensalamander att nyttja denna damm 

kan man anpassa strandzonen så den blir mer lättillgänglig. För att dammen 

ska fortsätta vara gynnsam för större vattensalamander är det bra om 

dammen fortsätter vara fiskfri. Klass 2 

 

129. Bryngfjorden 6 

 

Allmänt: Även denna damm ligger öster om Rönningsvägen, mellan två 

skogspartier finns tre dammar i nordsydlig riktning, Bryngfjorden 6 är den 

största dammen längst norrut av dessa tre dammar. Dammen har 

brungrumligt vatten, är 500 – 1000 m2 och är helt solexponerad utan 

täckande vattenvegetation. Enligt personal på golfbanan finns minst en stor 

gräskarp i vattnet, vilket kan förklara dess grumlighet och avsaknad av 

vegetation. Den är djup och riskerar inte att torkas ut. Dammarna vid 

Bryngfjordens golfbana inventerades för första gången i år. 

Fauna: Den 29/4 placerades fem flaskfällor ut, utan att varken fånga eller 

observera något groddjur. 

Bedömning: Den här dammen kan säkert användas av groddjur men dess 

branta kanter, grumliga vatten, avsaknad av vattenvegetation och förekomst 

av fisk gör den mindre attraktiv i jämförelse med andra dammar i området. 

Klass 3 
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130. Bryngfjorden 7 

 

Allmänt: Dammen är belägen direkt söder om Bryngfjorden 6 och norr om 

Bryngfjorden 8. Längs dess västra kant kantas dammen av lövskogs-

dominerad blandskog och dess norra kant av högväxt gräs och sly. I stort sett 

hela dammen är väl solexponerad med endast liten del vegetationstäckt 

vattenyta. Endast korta delar av strandzonen har svag lutning. Ingen risk för 

uttorkning finns. Dammarna vid Bryngfjordens golfbana inventerades för 

första gången i år. 

Fauna: Den 25/4 och 29/4 placerades fem flaskfällor ut i dammen. Vid det 

första tillfället fångades inga groddjur men två hanar av mindre 

vattensalamander och tre av obestämt kön observerades med pannlampa. Vid 

det senare tillfället fångades tre hanar av större vattensalamander samt två 

honor och två hanar av mindre vattensalamander i en flaskfälla. Grodrom 

observerades. 

Bedömning: Vill man förbättra dammens redan gynnsamma status skulle 

man med fördel placera ut död ved i skogspartiet väster/nordväst om 

dammen. För att dammen ska fortsätta vara gynnsam för större 

vattensalamander är det bra om dammen fortsätter vara fiskfri. Klass 1 

 

131. Bryngfjorden 8 

 

Allmänt: Dammen är belägen direkt söder om Bryngfjorden 7 och är väl 

solexponerad. Längs dess västra kant kantas dammen av lövskogsdominerad 

blandskog. Kanterna är mycket branta vilket försvårade placering av 

flaskfällor. Vattenytan börjar täckas med vegetation. Dammarna vid 

Bryngfjordens golfbana inventerades för första gången i år. 

Fauna: Den 29/4 placerades fem flaskfällor ut i dammen, endast en hane av 

mindre vattensalamander hittades. 

Bedömning: Det går inte att utesluta förekomst av större vattensalamander i 

denna damm då den finns så frekvent över hela golfbanan. Dock har 

dammen mycket brant strandzon vilket försvårar möjligheterna för större 

vattensalamander att beträda dammen. För att dammen ska vara gynnsam för 

större vattensalamander är det bra om dammen fortsätter vara fiskfri. Klass 2 

 

132. Bryngfjorden 9 

 

Allmänt: Dammen är belägen längst österut på golfbanan, söder om 

Vänsbergsvägen, norr om Bryngfjorden 10. Dammen är stor, 500 – 1000 m2, 

med lövskogsdominerad blandskog längs dess västra kant. Dammen är väl 

solexponerad, med endast lite vegetationstäckt vattenyta. Det är i stort sett 

branta kanter runt hela dammen. Dammarna vid Bryngfjordens golfbana 

inventerades för första gången i år. 

Fauna: Den 25/4 placerades fem flaskfällor ut i dammen, en hane av större 

vattensalamander fångades. Grodrom observerades. 

Bedömning: Vill man förbättra dammens redan gynnsamma status skulle 

man med fördel placera ut död ved i skogspartiet väster/nordväst om 

dammen. För att dammen ska fortsätta vara gynnsam för större 

vattensalamander är det bra om dammen fortsätter vara fiskfri. Klass 1 
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133. Bryngfjorden 10 

 

Allmänt: Dammen är belägen söder om Bryngfjorden 9, längst österut på 

golfbanan söder om Vänsbergsvägen, i ett litet skogsparti. Dammen omsluts 

av barrskogsdominerad blandskog förutom längs dess västra kant där 

golfbanan går hela vägen fram till dammen. Strandzonen är brant runt om 

hela dammen. Endast en liten del av dammen skuggas av omkringstående 

träd, men tyvärr har igenväxning påbörjats i dammen vilket innebär att delar 

av vattenytan är vegetationstäckt. Det finns ingen risk för uttorkning. 

Dammarna vid Bryngfjordens golfbana inventerades för första gången i år. 

Fauna: Den 25/4 placerades fem flaskfällor ut, en hane av större 

vattensalamander och tre hanar av mindre vattensalamander fångades. 

Grodrom observerades.  

Bedömning: Dammen skulle med fördel rensas eller delvis grävas ur för att 

igenväxningen inte ska bli ett för stort problem. Då den ligger intill skogen 

skulle man även kunna arbeta med att skapa bra övervintringslokaler och 

spridningsvägar genom att strategiskt placera ut död ved i skogen. För att 

dammen ska fortsätta vara gynnsam för större vattensalamander är det bra 

om dammen fortsätter vara fiskfri. Klass 1 

 
 
 

  



   Sid 57(58) 
 

 

 

Bilaga 2 Inventeringsprotokoll 

 



   Sid 58(58) 
 

 

 

 


