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Bakgrund  
I samband med fältinventering av planområdet Mörby 5:1 m.fl. har lokaler för större 
vattensalamander hittats.  

Större vattensalamander skyddas enligt 4 § i artskyddsförordingen. Det innebär att det är 
förbjudet att (1.) avsiktligt fånga eller döda djur, (2.) avsiktligt störa djur, särskilt under 
djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, (3.) avsiktligt 
förstöra eller samla in ägg i naturen, och (4.) skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser. Större vattensalamander har tidigare varit 
klassad som nära hotad (NT) i den svenska rödlistan men bedömdes i den senaste 
uppdateringen av rödlistan 2010 ha en livskraftig population i landet. Den togs därmed 
bort från rödlistan. Enligt den senaste rapporten om tillståndet för arter i art- och 
habitatdirektivet (2013) bedöms dock fortfarande bevarandestatus för större 
vattensalamander vara dålig. Skillnaden mellan bedömningarna beror på att de kriterier 
som används för bedömning inte helt överstämmer.  

Första delen av rapporten redovisar resultatet från utförda inventeringar och ska kunna 
användas som underlag vid konsekvensbedömningar avseende bebyggelseplaner i 
området.  

Andra delen av rapporten beskriver de konsekvenser som den föreslagna detaljplanen 
Mörby 5:1 m.fl. får på populationen större vattensalamander. Vidare beskrivs de åtgärder 
som ska genomföras för att säkerställa en livskraftig population av större 
vattensalamander även efter exploateringen. 

Undersökningen gjordes av Johan Möllegård, Aina Pihlgren och Ulrika Hamrén 
Ekologigruppen AB. 
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Sammanfattning 
Rapporten är indelad i tre delar. Del 1 utgörs av en skötselplan för större 
vattensalamander. Del 2 beskriver den föreslagna detaljplanens påverkan på 
salamandermiljöerna. Del 3 beskriver resultatet av de inventeringar som utgör underlag 
för skötselplanen. 

Skötselplan 
I skötselplanen föreslås att nya fortplantningsdammar, övervintringsplatser och 
landmiljöer skapas. Dammarna ska vara grunda, fisk- och kräftfria och solexponerade. 
Övervintringsplatser skapas genom att fylla gropar med lövkompost, lövved och sten till 
en kulle som sedan täcks med jord. Landmiljöerna ska ha en mosaik av öppna 
gräsmarker med träd och buskmiljöer. Gömslen skapas i form av stenrösen och död ved 
ska läggas ut för att användas som skydd och för födosök. Åtgärderna föreslås främst i 
den västra delen av området.  

Planens påverkan 
Om den föreslagna detaljplanen Mörby 5:1 m.fl. genomförs utan att de i skötselplanen 
föreslagna åtgärderna genomförs påverkas sannolikt den ekologiska funktionen för 
större vattensalamander. Ett potentiellt fortplantningsområde i område 2 kan påverkas 
liksom sumpskogen, som är en viktig spridningslänk mellan fortplantningsområdena i 
område 1 och 2. Inom område 1 kan möjliga livsmiljöerna påverkas negativt om inte 
skötselplanen genomförs.   

Inventering av större vattensalamander 
I ett första steg utfördes en inventering för att fastställa att större vattensalamander 
förekommer inom området. Tio stycken lämpliga lokaler undersöktes vid två tillfällen, 
och i fyra av dessa påträffades salamandrar. Den största koncentrationen av 
vattensalamandrar påträffades i norra delen av området, vid de små vattensamlingarna 
strax väster om Krummeltorp (lokal nr 2 och 3). Här fanns totalt 6 större 
vattensalamandrar samt 9 mindre vattensalamandrar. Även i lokal 5 och 6 påträffades 
enstaka individer av större och mindre vattensalamander. 

Troligtvis är populationen av både större och mindre vattensalamander större än vad 
som observerades under inventeringen, eftersom inventeringsmetoden ofta underskattar 
populationsstorleken. 

I efterföljande steg inventerades livsmiljöerna för större vattensalamander inför den 
kommande skötselplanen. Flera lämpliga livsmiljöer på land finns för större 
vattensalamander i det undersökta området. Närmast fortplantningsområdet finns 
lövrika biotoper med död ved som är viktiga för större vattensalamander. Fuktstråket 
med en sumpskog är en lämplig miljö för större vattensalamander. Området med hygge 
bedöms som en ganska bra livsmiljö med tillgång på död ved och unga lövträd. 
Långsiktigt, när skogen växer igen kommer dock miljön för större vattensalamander att 
försämras kraftigt. Väster om fortplantningsområdet finns flera åkerholmar med 
stenrösen och lövträd som potentiellt är goda landmiljöer för större vattensalamander. 
Åkermark bedöms inte som lämplig livsmiljö.  

Slutsatser 
Om de åtgärder som föreslås i skötselplanen genomförs innan exploateringen kan en 
kontinuerlig ekologisk funktion för större vattensalamander säkerställas i området och 
populationen bedöms då inte att påverkas negativt.    

 

 



 

6 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud Inventering och 
skötselplan för större 
vattensalamander  
Slutversion 
2015-03-30 
 

Del 1 Skötselplan 
Denna skötselplan anger de åtgärder som planeras för att bevara en kontinuerlig 
ekologisk funktion och en livskraftig population av större vattensalamander i området i 
samband med detaljplaneläggning.  

Nya fortplantningsmiljöer, övervintringsplatser och livsmiljöer med gömslen och 
födosöksmöjligheter skapas i anslutning till befintliga livsmiljöer. Åtgärdsförslagen 
beskrivs i kommande stycken. 

Åtgärder 

Nya fortplantningsdammar 
En damm för fortplantning ska vara långgrund, fisk- och kräftfri, väl solexponerad med 
riklig vegetation och hög produktivitet av organismer som salamandrarna kan äta. Då 
den större vattensalamandern tycks föredra dammar som inte åldrats och börjat växa 
igen för mycket skall dammarna regelbundet skötas genom att rensa vegetation vart 10:e 
år, så att det hela tiden finns god tillgång på lekmiljöer. Vattensamlingen ska hålla vatten 
under perioden slutet av mars till och med oktober. Dammarna bör vara minst 200 
kvadratmeter stora och ska anläggas i samråd med en ekolog.  

Det skall finnas en vegetationstäkt skyddszon runt dammen för att minimera tillförsel av 
näringsämnen och sediment. Halva stranden bör etableras med vegetation. Botten i 
dammen bör bestå av finkornigt material (lera, sand eller morän), vilket även gynnar 
etableringen av vattenväxter. Rotade vattenväxter i dammen kan gärna planteras för att 
förhindra överetablering av trådalger, vilka lägger sig som ett tjockt lager på vattenytan. 
En tredjedel av vattenytan bör dock vara fri från vegetation. Om trådalgsmattor bildas 
som täcker mer än halva ytan skall det tas bort snarast.  

 

 
Figur 1.  Exempel från Upplands-Bro på en bra fortplantningsdamm för större vattensalamander med 
långgrunda stränder som är riktigt bevuxna.  
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Övervintringsplats 

Vidare bör övervintringsplatser, så kallade ”grodhotell” (se figur 7), anläggs i nära 
anslutning till fortplantningsområdenas vattenmiljöer. ”Grodhotellet” görs genom att en 
grop grävs ner till frostfritt djup (ca 1 – 1,5 m) på en bredd av ca 2 - 3 meter. Dessa bör 
placeras något högre i terrängen på dränerande underlag för att minimera risken för 
vattenansamlingar i gropen. Gropen fylls igen med en blandning av lövkompost, lövved 
(blandat grova och mindre dimensioner) och sten (15-25 cm i diameter) och tegelsten. 
Man fortsätter att fylla på med lövved, sten och tegelsten tills man har en kulle som är ca 
1 – 1,5 meter hög. Högen täcks med jord och gräs förutom precis ovan mark där 
stenarna är synliga. Detta för att groddjuren ska kunna krypa in i håligheterna mellan 
stenarna. Högens utbredning ovan mark bör vara ca en meter bredare i diameter än vad 
själva gropen är, detta för att skydda mot tjälbildning i gropen. 

 

 

Figur 2.  Exempel från Forsmark på konstruerad övervintringsplats i en större modell. ”Grodhotellen” som 
konstrueras i aktuellt område behöver dock inte vara lika stora. Ekologigruppen har varit med i arbetet med 
övervintringsplatsen.  

Landmiljö med lövträd och buskar 
För att salamandrarna ska trivas, och ha livsmiljöer att uppehålla sig i under delen av året 
när de inte befinner sig i sina lekdammar, bör även nya landmiljöer skapas. 
Landmiljöerna ska bestå av en mosaik av öppna gräsmarker, buskmarker och 
lövträdsmiljöer. Blommande och bärande buskar och träd planteras, eftersom det även 
är gynnsamt för andra organismer. Lind, lönn, rönn, sälg och hassel kan vara några 
lämpliga arter. Det är också viktigt att gömslen och skrymslen skapas i form av stenrösen 
och jordhålor. Se figur 9.   
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Död ved 
Depåer (upplag) av död ved ska läggas ut för att gynna salamandrarna, se figur 8. Det är 
bra med trädslag som multnar relativt fort. Lämpliga trädslag är till exempel asp, björk 
och sälg. Död ved placeras lämpligen ut både som mindre högar och enstaka stockar i 
området för att ge salamandrar goda möjligheter till skydd och födosök. Stockarna ska 
vara minst 30 centimeter i diameter och minst tre meter långa. 

  

 

Figur 3.  Exempel på död ved. När man lägger upp depåer för groddjur bör man använda snabbmultnande 
trädslag som björk, asp och sälg.  

Åtgärdsområden 

Område A 
Åtgärdsområde A ligger väster om fortplantningsdammarna i område 1, se figur 9. Idag 
utgörs området av en åkermark med flera åkerholmar. Här kommer nya livsmiljöer att 
skapas för större vattensalamander.  

På åkerholmarna växer mestadels lövträd, buskar och gräsmarksflora och de är i nuläget 
en god livsmiljö för större vattensalamander. Det saknas dock fortplantningsdammar 
och en sammanhållen spridningsväg från område 1. Minst två fortplantningsdammar 
anläggs inom område A, se figur 9 för förslag på placering av nya dammar.  

På åkerholmarna finns små stenrösen som skulle kunna fungera som 
övervintringsplatser, men för att säkerställa att större vattensalamander kan övervintra i 
området skapas minst två nya övervintringsplatser. Övervintringsplatserna ska placeras i 
anslutning till de nya dammarna, se figur 9 för förslag på placering av nya 
övervintringsplatser.  

På åkerholmarna förekommer endast sparsamt med död ved och ytterligare död ved 
skall läggas på åkerholmarna. I området förekommer yngre lövträd av björk och asp som 
kan avvändas för att nyskapa död lövved. Död ved kan också tas från omkringliggande 
brynzoner innan dessa exploateras.  

För att knyta ihop område A med befintliga fortplantningsdammar skapas ett 
spridningsstråk genom att etablera ny livsmiljö mellan åkerholmarna, se figur 9. 
Ängsvegetation sås in på åkermarken på en minst 20 meter bred zon. I spridningszonen 
kan även ett glest buskskikt med arter som till exempel slån, nypon, en, hassel och 
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hagtorn planteras in, se exempel i figur 10. Mindre stenar och död ved placeras ut för att 
skapa gömslen och födosöksmiljöer för den större vattensalamandern.    

 

 

Figur 4.  Föreslagna åtgärdsområden. Kartan visar på möjliga placeringar av nya fortplantningsdammar och 
övervintringsplatser. Placering av dammar grundas på lämpligt läge till befintliga landmiljöer och kommande 
exploateringar. Ingen geohydrologisk undersökning har gjorts för placering av dammar varför läget kan behöva 
justeras något vid kommande projektering. Ny livsmiljö med ängsvegetation och buskar skapas för att binda 
ihop åkerholmarna till sammanhängande livsmiljöer för större vattensalamander.    

Område B 
Åtgärdsområde B ligger strax söder om fortplantningsdammarna i område 1, se figur 6. 
Idag utgörs området av en åkermark som binder ihop område 1 med skogen i söder. När 
detta område exploateras finns en risk att spridningsmöjligheten för salamandrarna 
begränsas. För att denna spridning inte ska skäras av så skapas en spridningsväg genom 
planområdet. Förslagsvis skapas öppna dagvattenanordningar som salamandrarna kan 
använda för att förflytta sig mellan områdena. Det kan till exempel vara öppna 
vegetationsklädda diken.  

Bebyggelsen närmast område 1 ska utformas så att den inte riskerar att skugga den större 
vattensalamanderns livsmiljöer.  

Salamandrarna skall dessutom hindras ta sig upp på de vägar eller industriytor som 
byggs. Det kan göras genom att bygga grodstaket längs de ytor som gränsar mot den 
skapade spridningsvägen och tunnelpassager under vägar.  
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Figur 5.  Exempel på en miljö med glest buskskikt och uppväxt ängsvegetation.  
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Del 2 Planens påverkan 
Om den föreslagna detaljplanen Mörby 5:1 m.fl. genomförs utan att den föreslagna 
skötselplanen genomförs påverkas sannolikt den ekologiska funktionen för större 
vattensalamander. Ett potentiellt fortplantningsområde i område 2 kan påverkas liksom 
sumpskogen, som är en viktig spridningslänk mellan fortplantningsområdena i område 1 
och 2. Inom område 1 kan möjliga livsmiljöerna påverkas negativt om inte skötselplanen 
genomförs.   

Område 1 
Livsmiljön i område 1 kommer att minska om den östra delen hårdgörs och exploateras, 
se figur 4. Exploatering ianspråktar delar av den södra kanten och riskerar att skugga den 
större vattensalamanders livsmiljöer. Beskuggning påverkar livsmiljöns kvalitet, till 
exempel potentiella övervintringslokaler negativt. Vidare innebär planen att den 
eventuella spridningsmöjligheten söderut begränsas om marken exploateras och 
hårdgörs om inte föreslagen skötselplanen genomförs.  

 

Figur 6.  Den föreslagna detaljplanens påverkan på den större vattensalamanderns livsmiljö i område 1 om inte 
skötselplanen genomförs.   

 

 

 

 

 
  

Detaljplanens påverkan på större 
vattensalamander i område 1

Fortplantningsområde

Värdefull mijlö för större vattensalamander

Primär uppehållsområde (100 m)

Sekundär uppehållsområde (300 m)

Starkt spridningssamband

Svagt spridningssamband

Negativ påverkan från detaljplanen
Förstörd livsmiljö

Försämrad livsmiljö

Försämrad spridning

Planerad exploatering

1
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Område 2 
Stora delar av område 2 kommer att berörs av exploateringsplanerna. Exploateringen 
kan innebära att potentiella livsmiljöer tas i anspråk. En vattensamling där större 
vattensalamander är hittad ingår i exploateringsområdet liksom nästa hela sumpskogen i 
norr. Sumpskogen i söder kommer att finnas kvar men det starka spridningssambandet 
mellan område 1 och område 2 kommer att försvagas eftersom både vattensamlingen 
och potentiell livsmiljö tas i anspråk.   

 

 

Figur 7.  Den föreslagna detaljplanens påverkan på den större vattensalamanderns livsmiljö i område 2. 

  

Detaljplanens påverkan på större 
vattensalamander i område 2

Fortplantningsområde

Fynd av större vattensalamander

Värdefull mijlö för större vattensalamander

Primär uppehållsområde (100 m)

Sekundär uppehållsområde (300 m)

Starkt spridningssamband

Planerad exploatering

Negativ påverkan från detaljplanen
Förstörd livsmiljö

Försämrad livsmiljö

Gräns för detaljplanen Mörby del 5

2
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Del 3 Inventering av större 
vattensalamander 

Inledande inventering 
Metoder 
Området flygbildtolkades först med utgångspunkten att hitta småvatten och våtmarker 
som kan utgöra potentiella fortplantningsområden för den större vattensalamandern. 
Som underlag användes flygbilder i IR, fastighetskartans sankmarksskikt, 
våtmarksinventeringen (Länsstyrelsen) och sumpskogsinventeringen (Skogsstyrelsen). 
Därefter kontrollerades dessa i fält, dagtid, för att avgöra kvalitén. De åtta områden som 
hade bäst förutsättningar valdes ut för inventeringsinsatsen.   

Nattinventeringen utfördes under två nätter den 9 maj 2100- 0330 och den 20 maj 2014 
2100-0330. Den metod som användes var den standardiserade ficklampsmetoden 
(Naturvårdsverket 2005) som går ut på att eftersök av salamander görs med hjälp av 
ficklampa längs strandlinjen på de potentiella fortplantningsdammarna. Endast de 
dammar där inga salamandrar observerades första gången besöktes vid det andra 
inventeringstillfället. Vid detta tillfälle eftersöktes även salamandrar i områden som hade 
sorterats bort som mindre lämpliga för större salamander och ytterligare två områden 
tillkom, totalt 10 områden (se figur 1). 

 

Figur 8.  Karta med inventerade dammar inom planområdet Mörby 5:1 m.fl.. De inventerade 
dammarna/våtmarkerna ligger spritt inom hela området och har olika karaktärer. 

Osäkerheter 
Eftersom området är förhållandevis stort finns det en viss risk att områden där det kan 
finnas större vattensalamander har förbisetts. De ur salamandersynpunkt bästa 
vattensamlingarna är dock inventerade.  
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Resultat 

Allmän beskrivning av området 
Det inventerade området är ca 360 ha stort och ligger nordöst om Nykvarns tätort. 
Området domineras av skog men här finns även ett öppet kulturlandskap i den 
nordvästra delen. Generellt är skogen förhållandevis likartad och ung och bär tydliga 
spår av modernt skogsbruk, undantaget några hällmarkspartier och sumpskogar. I den 
östra delen av området finns det flera större hyggen. Kulturlandskapet domineras av 
öppen åkermark omgärdat av lövrika brynmiljöer. Små våtmarker och vattensamlingar 
finns spridda i området. 

Beskrivning av inventerade lokaler 

Lokal nr 1 
Äldre senvuxen (klen, men gammal) björkdominerad sumpskog (område 29, se 
landskapsanalysen). 

Lokal nr 2 
Mindre vattensamling i en lövdominerad biotop nära E20 (område 8, se 
landskapsanalysen). 

Lokal nr 3 
Mindre vattensamling i en lövdominerad biotop i direkt anslutning till E20. Halva 
vattensamlingen ligger helt solexponerad (område 8, se landskapsanalysen). 

Lokal nr 4 
Våtmark/småvatten omgivet av sumpskog och frisk skogsmark (ligger inom område 12, 
se landskapsanalysen). 

Lokal nr 5 
Små vattensamlingar i fördjupningar i en gammal bruksväg, som troligtvis uppkommit 
vid den senaste avverkningen. Vattensamlingarna är ca 2-3 dm djupa, men till viss del 
bevuxna med vattenväxter, vilket tyder på att de troligtvis är vattenfyllda under hela året.  

Lokal nr 6 
Mindre vattensamling på hygge omgärdat av liten våtmark bevuxen med vitmossor. 

Lokal nr 7 
Grund helt solexponerad och rikligt bevuxen våtmark på hygge. 

Lokal nr 8 
Mindre vattensamlingar i fördjupningar i gammal bruksväg. Idag utnyttjas vägen av 
motorkrossåkare vilket gör att den slammar igen och därmed troligtvis fungerar dåligt 
som lekhabitat för större vattensalamander. 

Lokal nr 9 
Grund våtmark (glup) rikligt bevuxen med främst halvgräs. Omgiven av lövinblandad 
barrskog.  

Lokal nr 10 
Grund våtmark (glup) rikligt bevuxen med främst halvgräs. Omgiven av lövinblandad 
barrskog.  
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Figur 9.  Lokal nummer 10. 

Inventeringsresultat 
Både större och mindre vattensalamander påträffades vid inventeringen i området 
Mörby 5:1 m.fl. den 9 maj 2014. Eftersom syftet med inventering var att påvisa 
förekomst av den större vattensalamandern besöktes inte de lokaler där större 
salamander redan påträffats vid det andra inventeringstillfället den 20 maj. 

Tabel l  1.  Inventeringsresultat från inventeringen från den 9 maj 2014 

Lokal nr 

	  	  

Mindre vattensalamander 
  
  

Större vattensalamander 
  
  

hane hona obestämd hane hona obestämd 
1             

2 4     2   1 
3 4 1   2 1   
4             

5 2 2   1     
6 1     1     

7             
8             
9             
10       
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Tabel l  2.  Inventeringsresultat från inventeringen från den 20 maj 2014. Eftersom syftet med inventering var 
att påvisa förekomst av den större vattensalamandern besöktes inte alla lokaler vid det andra 
inventeringstillfället, markeras med - i tabellen. 

Lokal nr 

	  	  

Mindre vattensalamander 
  
  

Större vattensalamander 
  
  

hane hona obestämd hane hona obestämd 
1             
2 - -  - - - - 
3 - - - - - - 
4             

5 1         
6 - - - - - - 

7             
8             
9             
10       

 

Utöver de inventerade lokalerna i tabellerna ovan eftersöktes även några intilliggande 
områden under det andra inventeringstillfället, se figur 1. Inga salamandrar påträffades i 
något av dessa områden. 

Den största koncentrationen av vattensalamandrar påträffades vid de små 
vattensamlingarna strax väster om Krummeltorp (lokal nr 2 och 3). Här fanns totalt 6 
större vattensalamandrar samt 9 mindre vattensalamandrar. Troligtvis är populationen av 
både större och mindre vattensalamander större än vad som observerades under 
inventeringen eftersom inventeringsmetoden underskattar populationsstorleken. 
Landmiljön runt dessa vattensamlingar innehåller en hög andel lövträd med inslag av 
äldre träd, främst tall, asp, samt enstaka ekar. Här finns även en god förekomst av död 
ved och andra förmultnade växtdelar. Sammantaget bidrar detta till en bra livsmiljö för 
både den större och mindre vattensalamandern. I och med att området ligger öppet och 
vetter mot söder skapar det en varm miljö där snön tidigt på våren smälter undan, vilket 
är utmärkande för lämpliga övervintringsområden. Här finns även flera 
stenhögar/stenrösen som kan utnyttjas som övervintringslokal. Möjligtvis kan också 
krosstens utfyllnad under E 20 strax norr om dammarna utgöra lämpliga 
övervintringslokaler. 

Observationerna av större vattensalamander vid lokal 5 är något förvånande eftersom 
vattensamlingarna utgjordes av små fördjupningar i en gammal bruksväg. Lokalen är 
troligtvis för liten för att fungera som en lämplig fortplantningsmiljö. Den individ som 
observerades där kan med största sannolikhet anses vara i rörelse i landskapet på jakt 
efter en mer lämplig fortplantningsmiljö. Runt lokalen växer en ung lövskog vilket i och 
för sig under en kortare period utgör en bra livsmiljö för större vattensalamander, men i 
avsaknad av en bra fortplantningsmiljö har salamandrarna i området svårt att klara sig på 
lång sikt.  

Lokal nr 6 är betydligt större än lokal nr 5 och torkar troligtvis inte ut under sommaren. 
Landmiljön runt vattnet består av ett hygge där lövträd börjar växa upp. Idag är troligtvis 
denna miljö ganska bra för den större vattensalamandern. Vattensamlingen ligger helt 
solexponerat, vilket skapar ett varmt lekvatten som möjliggör lek tidigt på våren. 
Avverkningen av skog har medfört en lövrik miljö med stor andel död ved (främst 
klenare dimensioner) och andra förmultnade växtdelar. På sikt när skogen växer upp 
försämras livsmiljön succesivt när beskuggningen ökar och lövandelen minskar, om man 
inte med aktiv skötsel motverkar detta.  
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Fördjupad inventering av livsmiljöer inför skötselplan 
Större vattensalamander har observerades på totalt fyra ställen inom 
undersökningsområdet. Alla fyra fynden är gjorda inom gränsen för den föreslagna 
detaljplanen Mörby 5:1 m.fl.. Tre fortplantningsområden och lämpliga livsmiljöer ligger 
inom detaljplanens gränser.  

Syfte 
Syftet med skötselplanen är att beskriva åtgärder som skall vidtas för att tillse att 
populationen av större vattensalamander i området kan fortleva jämsides med den 
exploatering som blir följd av detaljplaneläggning av området.  

Metod 

Beskrivning av livsmiljö 
För att kunna göra en beskrivning av livsmiljö utifrån den större vattensalamanderns 
behov gjordes en flygbildstolkning i IR-bilder av områdena närmast (ca 300 meter 
buffert) fynden av större vattensalamander. Eftersom salamandrarna oftast uppehåller 
sig i närheten av sin fortplantningsmiljö, vanligast 50 till 300 m, har två avstånd används 
i beskrivningen av livsmiljöer.  

! Det primära uppehållsområdet, 100 m från fortplantingsområdet (eller fyndplatsen), 
utgör det område där salamandrarna med störst sannolikhet lever. (Förutsatt att det 
finns lämpliga livsmiljöer där.)  

! Det sekundära uppehållsområdet, 300 m från fortplantingsområdet (eller fyndplatsen), 
utgör det område där salamandrarna kan leva/förekomma om det inte finns lämpliga 
livsmiljöer närmare fortplantningsområdet.  

Avståndet salamandrarna rör sig är beroende av tillgång på lämpliga livsmiljöer och det 
omgivande landskapets struktur. Därför är det även viktigt att titta utanför det sekundära 
uppehållsområdet då spridning sker mellan områdena.  

Salamandrarnas livsmiljöer har avgränsats inom en radie på ca 300 m från fynden. 
Kvalitén av dessa bedömdes sedan i en fyragradig skala (se figur 3):  

! Livsmiljö av högsta kvalitet (klass 1) 
! Livsmiljö av hög kvalitet (klass 2) 
! Livsmiljö av viss kvalitet (klass 3) 
! Barriär (klass 4) 

Fältbesök 
De viktigaste livsmiljöerna besöktes i fält den 28 maj 2014. Då eftersöktes även viktiga 
strukturer (som till exempel död ved och stenrösen) närmast fortplantningsområdet, och 
närmiljön undersöktes översiktligt för att finna lämpliga spridningsstråk.  

Ett fältbesök genomfördes även den 29 oktober 2014 för att undersöka lämpliga 
livsmiljöer för större vattensalamander i den västra delen av exploateringsområdet.  
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Livsmiljöer inom Mörby 5:1 m.fl. 
Större vattensalamander har observerades under inventeringarna på totalt fyra ställen 
inom undersökningsområdet. Alla fyra fynden är gjorda inom gränsen för den föreslagna 
detaljplanen Mörby 5:1 m.fl.. Tre av fynden gjordes i vattensamlingar som bedöms 
kunna utgöra fortplantningsområden (område 1 och 2 i figur 3), och ett fynd gjordes i en 
mindre, mer tillfällig, vattensamling. Fynden av större vattensalamander påverkar 
detaljplanen eftersom både fortplantningsområden, livsmiljöer och spridningssamband 
ligger inom detaljplanegränsen.  

 

Figur 10.  Större vattensalamander är funnen på fyra ställen inom det undersökta området. Den 
intilliggande markens lämplighet utifrån den större vattensalamandern är bedömd i en fyrgradig skala. Där ett är 
den högsta habitatkvalitén och fyra utgör en barriär. 

Område 1 
Området närmast fortplantningsområdena består av en lövrik biotop med inslag av äldre 
träd, främst tall, asp, samt enstaka ekar. Här finns även en god förekomst av död ved 
och andra förmultnade växtdelar. Landhabitatet närmast lekvattnet bedöms ha alla 
viktiga strukturer och vara av den kvaliteten att det kan hysa en ganska stationär 
population av större vattensalamander. Spridning söderut över åkermarken till de lövrika 
brynmiljöerna och fuktstråken kan inte uteslutas, men eftersom inga salamandrar 
observerats i sumpskogens vattensamlingar i detta område, är det mindre troligt. Att det 
kan finnas övervintringsområden i det nordvända brynet kan inte uteslutas men är 
mindre troligt, då det ligger i ett nordläge.  

Åkermarker i sig bedöms inte som en lämplig livsmiljö. Salamandrarna utnyttjar gärna 
gynnsamma strukturer som diken och fuktstråk för sin spridning. En möjlig spridning 
finns i en öst-västlig riktning längs fuktstråket mellan de två områdena (se figur 3). En 
nordlig spridning är inte trolig då E20 utgör en kraftig barriär. Det finns i och för sig 
lämpliga livsmiljöer norr om motorvägen, men att dessa skulle nyttjas av de salamandrar 
som är funna i område 1 är inte troligt.  

Område 2 
Området närmast fortplantingsområdet består av ett hygge som idag troligtvis utgör en 
ganska bra landmiljö eftersom det finns en god tillgång av död ved samt en hög andel 
unga lövträd. Det öppna hygget kommer att växa igen och en mörkare och kallare miljö 
som passar salamandrarna sämre kommer att bildas.   
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Förekomsten av salamander i vattensamlingen är troligen att betrakta som en 
restförekomst. Det finns dock sumpskogsmiljöer i närheten (ca 100 m) som kan vara 
vistelsemiljöer för arten.  

Väster om fortplantningsområdet finns ett fuktstråk med en sumpskog som övergår i en 
öppen våtmark, detta område binder troligtvis ihop de två områdena. En sydlig 
spridning är också tänkbar i och med att det finns lövrika fuktiga miljöer där i form av 
en ung, fuktig lövskog. Den fuktiga lövskogen avvattnas i ett skogsdike som mycket väl 
kan fungera som spridningsstråk i en sydvästlig riktning. En nordlig spridning är även 
här inte trolig, då E20 utgör en kraftig barriär. 

Område 3 
Området väster om fortplantningsområde 1 utgörs av några större åkerholmar som skiljs 
åt av brukad åkermark. Åkerholmarna ligger delvis på berg och marken är stenig och 
små stenrösen förekommer här och där. Området har tidigare mycket sannolikt betats. 
På åkerholmarna växer det unga lövträd av asp, björk, lönn och oxel. På åkerholmen 
längst i väster växer några större ekar samt några större tallar och björkar. I buskskiktet 
växer enar och hasselbuskar och ett par större slånbuskage är på väg att breda ut sig. I 
åkerholmarnas fältskikt förekommer ett stort antal betesgynnade arter som stor 
blåklocka, solvända, backnejlika och spåtistel. En liten mängd död ved hittades på 
åkerholmarna. Åkerholmarna utgör en mycket bra potentiell livsmiljö på land för större 
vattensalamander.  
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Slutsatser 
Gemensamt för åtgärder rörande den större vattensalamanderns uppehållsplatser är att 
dessa inte får påverkas av mänskliga aktiviteter på ett sådant sätt att ett område förlorar 
sin kontinuerliga ekologiska funktion för arten. Om en åtgärd görs som säkerställer 
fortplantningsområdenas och viloplatsernas kontinuerliga ekologisk funktion före, under 
och efter exploatering i området behövs inte en dispens från artskyddsförordningen.  

Om de åtgärder som föreslås i skötselplanen genomförs innan exploateringen kan en 
kontinuerlig ekologisk funktion för större vattensalamander säkerställas i området och 
populationen kommer inte att påverkas negativt. 

Arbetsprocess  
Här beskrivs förslag på arbetsprocess för att genomföra detaljplanen för Mörby 5:1 m.fl. 
med de åtgärder som beskrivs i denna rapport. Arbetsprocessen baseras på ett upplägg 
för att förhindra arbetsstopp i senare skede av planprocessen. 

1. Samråd med länsstyrelse med avsikt att få noterat att detaljplanen med föreslagna 
åtgärder inte medför sådan avsiktlig skada på salamanderpopulationen att dispens 
krävs.  Under samrådet framhålls inventeringsresultatet tillsammans med de 
planerade åtgärderna. Samrådets syfte är att tillsammans komma fram till en 
gemensam slutsats att salamandrarnas ekologiska kontinuitet kan hållas med hjälp av 
föreslagna åtgärder. Länsstyrelsen kan eventuellt i detta skede ställa krav på att 
åtgärderna ska vara i funktion, det vill säga att salamandrarna hittat till de nya 
dammarna, innan detaljplanen kan genomföras. Det kan också ställas krav på att 
salamandrar i den göl som skall exploateras skall flyttas.  

2. De åtgärder som beskrivs i denna rapport tas in i förslag till detaljplan för området. 
Åtgärderna ska synas på detaljplanekartan samt beskrivas översiktligt i 
planbeskrivningen. 

3. Grävning av dammar är en så kallad vattenverksamhet och kräver en anmälan till 
länsstyrelsen. Blanketter för anmälan finns på länsstyrelsens hemsida. 

4. Efter anmälan av vattenverksamhet grävs dammarna. Beroende på läge i terrängen 
kan det vara aktuellt att göra en mer noggrann projektering av dammarna för att 
säkra vattentillgång. Det fördelaktigaste är om dammarna kan placerar i lågpunkter 
där grundvattenyta går i dagen. Någon geohydrologisk undersökning har inte gjorts i 
samband med skötselplanen. Dammarnas läge baseras på lämpligt läge i förhållande 
till befintliga landmiljöer och kommande exploateringar. 

5. Landmiljöer görs iordning enligt skötselplan.  
6. Skötselplanen binds senare genom krav i genomförandeavtal i de fall kommunen 

inte är markägare. 
7. Barriärer för att hindra att groddjur kommer upp på trafikerade ytor inom 

planområdet byggs i samband med exploateringen. 
8. Åtgärderna måste följas upp för att säkerställa att ekologisk kontinuitet har erhållits. 
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Bilaga 1  
Större vattensalamanders livsmiljö och levnadssätt 

Landmiljö  
Salamandrarnas livsmiljöer finner man främst i öppna kulturlandskap, men även i rena 
skogslandskap. Landmiljöerna brukar bestå av en mosaik av mogna skogsbestånd, ofta 
lövdominerade, med tillgång till gömslen i form av stenrösen, jordhålor eller gammal 
död ved. Denna typ av miljö passar även andra groddjur. 

Fortplantningsområde 
På våren förflyttar sig salamandrarna från sina övervintringsmiljöer till småvatten för 
fortplantning (lek). Förflyttningen sker nästan alltid under natten, helst när det nyligen 
har regnat. Under leken utvecklar hanarna en tandad ryggkam som sedan tillbakabildas 
efter leksäsongen. Småvattnen ska helst vara solexponerade, inte ha alltför lågt pH, samt 
vara fisk- och kräftfria, då fiskar och kräftor fungerar som predatorer på ägg och ungar. 
Studier har visat att salamandrar favoriserar dammar med lägre näringshalt och större 
antal arter av vattenväxter. Dammen bör vara vattenhållande under perioden mars/april 
till oktober/november. Äggen läggs bland vattenväxters blad. De kläcks efter någon 
vecka. Större vattensalamander har en långsam yngelutveckling och de unga djuren 
lämnar inte dammen förrän augusti-september. De vuxna vattensalamandrarna lämnar 
dammen tidigare, i juni-juli. 

Vandring 
Studier med sändare har visat att de vuxna salamandrarna rör sig mycket målmedvetet 
mot gynnsamma landmiljöer, troligen för att minimera tiden i rörelse och den ökad risk 
för predation det innebär. Man har sett att salamandrar kan röra sig så långt som 1300 
meter från sin lekdamm, men vanligen håller de sig inom en radie av 50-300 meter. 
Avståndet salamandrarna rör sig är beroende av tillgång på lämpliga livsmiljöer och det 
omgivande landskapets struktur. De utnyttjar ofta gynnsamma stråk i anslutning till 
bäckar, diken, fuktiga gräsmarker, buskridåer eller skogspartier, men man finner dem 
under denna tid även i mer udda miljöer som på industrimark och i bebyggelse.  

Övervintring 
Övervintringsplatser kan vara i djurhålor, ihålig död ved, stenrösen eller liknande. Vissa 
individer väljer att övervintra i hålor mycket nära kanten på de småvatten där de håller 
till på sommaren.  

Hot 
Hoten mot större vattensalamander handlar främst om förstörda livsmiljöer och 
isolering. Många småvatten och våtmarker har försvunnit under 1900-talet för att ge 
plats åt olika verksamheter. I Sverige har även inplantering av fisk och kräftor haft stor 
påverkan på groddjuren. Men även förlusten av lämpliga landmiljöer kan vara ett stort 
problem, det räcker inte att spara lekdammen, man måste bevara lämpliga landmiljöer 
intill den också. Konflikter med trafiken är också en faktor som dödar många 
salamandrar vid de årliga vandringarna från vinter- till sommarhabitat.  

De farligaste vägarna är de som genomkorsar groddjurens vandringsväg från vinter till 
sommarhabitat. Salamandrar rör sig främst nattetid, man har sett en maxaktivitet runt 00 

00-01 00 på natten. Studier har visat att sannolikheten för salamandrar att förolyckas är 
uppemot 70 procent vid vägar med mer än 5000 fordon per dygn. Man har då tagit 
hänsyn till salamandrarnas större benägenhet att vandra nattetid och variation i 
trafikintensitet.  
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