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Inventering av groddjur i en våtmark vid Rud, Karlstad 
kommun, 2013. 
 

Sammanfattning 

 

Följande inventering utfördes på uppdrag av Karlstad kommun inför arbetet med en ny 

detaljplan på fastigheten Rud 2:1. Syftet med inventeringen var att undersöka om groddjur 

leker i en våtmark inom planområdet och i så fall vilka arter det handlar om. Inventeringen 

genomfördes av Dan Mangsbo under maj – juni 2013. Vid inventeringen konstaterades att 

våtmarken hyser en tät fiskpopulation. Ett tiotal larver av vanlig groda (Rana temporaria) 

påträffades. Av allt att döma utnyttjas våtmarken i liten omfattning som lekmiljö för groddjur.  

 

Översiktlig beskrivning av naturförhållandena 

 

Inventeringsområdet utgörs av en våtmark på fastigheten Rud 2:1 (Karlstad kommun) som är 

belägen i ett ”grönområde” öster om Nobelgymnasiet, med start ett 20-tal meter norr om E18. 

Vatten kommer norrifrån och rinner ner mot våtmarken genom ett dike. Intill diket växer en 

bård av buskar och lövträd (hägg, klibbal, lönn, björk, vide, jolster och rönn). Sydväst om 

våtmarken finns ett avsnitt med lövskog och på östra sidan ligger ett parkområde med 

gräsmattor. På västra sidan av diket är flera bikupor uppställda i en glänta. 

 

I södra delen har våtmarken karaktären av en damm med en cirka 40 m lång och 30 m bred 

vattenspegel. Dammen ligger i en glänta och solinstrålningen är kraftig. Vattnet däms upp av 

en vägbank med cykelbana och leds vidare under vägbanken (och E18) genom en trumma. I 

dammens omgivningar växer videbuskar samt ruggar med missne, starr, skogssäv, bladvass 

och kaveldun. Utmed stränderna växer älggräs och majbräken.  

 

 
Våtmark med en bård av buskar och träd i diket 50 meter norr om dammen. 
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Dammen (sett från cykelbanan), vy mot norr. 

 

 
Södra sidan av dammen, vy mot öster. 

Metod 

 

Inventeringen genomfördes den 28 och 29 maj samt den 11 juni 2013. Fokus låg på att hitta 

lekande exemplar (eller rom/larver) av groddjur. Håv användes som hjälpmedel. Vid 

kvällsbesöket den 29 maj genomlystes vattensamlingarna med en lampa. 
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Resultat och diskussion 

 

Lämpliga lekmiljöer för groddjur återfanns på flera platser i diket och i dammen. Groddjur 

påträffades dock endast bland vattenvegetation i den norra delen av dammen där sammanlagt 

ett tiotal grodlarver håvades den 28 maj och 11 juni. Vid det senare datumet var larverna så 

pass stora att artbestämning var möjlig. Det handlade om vanlig groda (Rana temporaria). 

Vid inventeringen konstaterades god tillgång på upptill 15 cm långa fiskar. Av allt att döma 

handlar det om inplanterad dammruda. Fiskförekomsten minskar förutsättningarna för 

groddjur att leka framgångsrikt. Särskilt känsliga är mindre och större vattensalamander som 

inte överlever i vatten med höga fisktätheter (Berglind m fl 2010). Våtmarken och dammen 

vid Rud finns inte med i sammanställningarna över inventerade dammar och småvatten i 

Karlstad kommun (Berglind 1991, Niesel & Berglind 2003). Mot bakgrund av den 

konstaterade täta fiskförekomsten och att så pass få groddjur observerades bedöms dammens 

värde för groddjur idag vara litet. Storleken på lekpopulationen av vanlig groda är 

uppenbarligen liten. Våtmarkens funktion som lekmiljö för groddjur är dessutom svår att 

förbättra pga den täta fiskförekomsten. 

 

Utöver rent estetiska värden (dammen ligger ju trevligt nära cykelbanan, om än i ett ständigt 

trafikbrus från E18), så finns värden för exempelvis fåglar och vattenlevande småkryp 

(skräddare, dykare, trollsländelarver mm). Gräsand och kricka (honor med ungkullar) samt 

knipa observerades vilket visar våtmarkens potential som barnkammare för andfåglar. Och i 

de insektsrika buskmarkerna trivs flera av tätortens tättingar, exempelvis björktrast, koltrast, 

rödhake, svartvit flugsnappare, lövsångare, trädgårdssångare, entita, talgoxe och blåmes. 

Våtmarken och dammen torde även ha betydelse för rening av dagvatten.  
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