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Inventering av groddjur i två dammar på Zakrisdalsudden, 
Karlstad kommun, 2013. 
 

Sammanfattning 

 

Följande inventering utfördes på uppdrag av WSP Management, Karlstad. Syftet med 

inventeringen var att undersöka om groddjur leker i två dammar på Zakrisdalsudden och i så 

fall vilka arter det handlar om. Inventeringen genomfördes av Dan Mangsbo under maj – juni 

2013. Vid inventeringen konstaterades att båda dammarna hyser täta fiskpopulationer och det 

framkom inga tecken på att dammarna idag utgör värdefulla lekmiljöer för groddjur.  

 

Översiktlig beskrivning av naturförhållandena 

 

Inventeringsområdet utgörs av två dammar på Zakrisdalsudden väster om Karlstad. 

Dammarna ligger inom ett inhägnat industriområde som mellan andra världskriget och början 

av 1990-talet fungerade som ammunitionsfabrik. Idag används industribyggnaderna som ett 

företagscentrum med uthyrning av lokaler till företag med skilda verksamheter. Naturmiljön 

är småkuperad och i byggnadernas omgivningar finns skogklädda avsnitt på främst hällmark. 

Båda dammarna visar tydliga tecken på att vara anlagda. Gissningsvis handlar det om 

branddammar som anlades när verksamheten på ammunitionsfabriken startade under 1940-

talet.  

 

Den stora dammen (Mittpunktskoordinater enligt Rikets nät: 6585500-1365420) är belägen 

800 m från Grundviken i Vänern. Dammen har en något avlång form, cirka 70 m lång och 

upptill 50 m bred. Dammens djup överstiger 1,5 m. På västra sidan finns industriområde, 

annars växer skog i omgivningarna. Solinstrålning är kraftig. På vattenytan finns utspridda 

blad och blommor av vit näckros. Utmed kanterna växer björksly och videbuskar samt ruggar 

med starr, skogssäv, bladvass och kaveldun. Fiskar vakar. 

 

Ett 20-tal meter söder om den stora dammen ligger en mindre damm (6585440-1365420) som 

är cirka 25 m lång och 10 m bred. Dammen ligger omgiven av skog och mot söder 

(industriområde) finns en smal bård av björk, al och vide. Solinstrålningen är svag. Utmed 

stränderna av gungfly (vitmossor) växer kråkklöver, gul svärdslilja, videört, starr och 

vattenklöver. I västra delen finns rester efter en liten brygga. Fiskar vakar. 
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Stora dammen, vy mot sydost. 

 

 
Stora dammen (västra stranden), vy mot sydväst. 
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Stora dammen (östra stranden), vy mot söder. 

 

 
Stora dammen (södra stranden), vy mot väster. 
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Lilla dammen (norra stranden), vy mot sydost. 

 

 
Lilla dammen (norra stranden), vy mot sydost. 
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Metod 

 

Inventeringen genomfördes den 30 maj och 12 juni, 2013. Vid besöken genomsöktes 

dammarnas stränder efter groddjur. Håv användes som hjälpmedel.  

Resultat och diskussion 

 

Generellt utgör avsnörda (pga landhöjning) vikar och andra fiskfria småvatten i uppvärmda 

miljöer nära Vänern värdefulla miljöer för groddjur och vattenlevande småkryp. Särskilt bör 

framhållas dessa småvattens betydelse för större vattensalamander (Triturus cristatus) som 

konstaterats leka i sådana miljöer på flera platser utmed Vänerkusten under senare år.  

 

Trots håvning efter yngel i vattenvegetationen utmed stränderna och spaning bland hällar och 

stenblock i vattnet och på land observerades inga groddjur. Inventeringen utfördes i senaste 

laget och möjligen kan ett fåtal individer av grodor leka i dammarna. Fiskar observerades i 

båda dammarna. Av allt att döma handlar det om dammruda. På land hittades gamla 

konservburkar med majs vilket vittnar om intresse från fiskare med metspö. Fiskförekomsten 

minskar förutsättningarna för groddjur att leka framgångsrikt. Det gäller särskilt för 

salamandrarna som inte överlever i vatten med höga fisktätheter (Berglind m fl 2010). 

 

Dammarna på Zakrisdalsudden finns inte med i sammanställningarna över inventerade 

dammar och småvatten i Karlstad kommun (Berglind 1991, Niesel & Berglind 2003). Mot 

bakgrund av den konstaterade fiskförekomsten och att inga groddjur observerades under 

inventeringen bedöms dammarnas värde för groddjur idag vara litet. Utöver rent estetiska 

värden (den stora dammen lär kallas för ”Gennesarets sjö”) finns dock värden för exempelvis 

fåglar och vattenlevande småkryp (skräddare, dykare, trollsländelarver mm). 
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