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Hej Lars! 
 
I fredags skickades det bifogade beslutet till Marks kommun, men jag vet inte om det har nått dig ännu. Det berör 
fastigheten Ryda 1:22, som ju angränsar till planområdet för Kråkered 1:9 m.fl. i Ubbhult, som vi mailade om 
nyligen. 
 
Som underlag till beslutet har markägaren på Ryda 1:22 låtit en naturvårdskonsult med expertkunskaper om större 
vattensalamander genomföra en bedömning av naturområdet kring den gamla branddammen. I dammen har 
konstaterats en stor population av större vattensalamander (inventering april 2020). Syftet med naturbedömningen 
har varit att undersöka om den naturmark som blir kvar i närområdet till dammen fortsatt kommer att vara 
tillräckligt stort och ekologiskt funktionellt för salamandrarna, efter planerade exploateringar i området. Det område 
som naturkonsultens utlåtande gäller omfattar förutom Ryda 1:22 även Ryda 1:18, där 4 enbostadshus planeras, 
samt del av Kråkered 1:9 som ingår i kommunens nya planerade detaljplan.  Naturkonsultens utlåtande visar att just 
området på Kråkered 1:9 har mycket lämplig miljö för övervintring och jakt/vila för större vattensalamander. Då 
större vattensalamander är fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen är även dess viloplatser skyddade. Kommunen 
behöver därför antingen skydda detta område av Kråkered 1:9 i detaljplanen genom att undanta det från 
exploatering för att inte riskera att utlösa förbuden i artskyddslagstiftningen. I annat fall behövs en 
artskyddsdispens-prövning. Möjligheten för länsstyrelsen att medge dispens gällande arter skyddade enligt 4 § 
artskyddsförordningen är mycket små. 
 
Om ni har frågor om artskydd eller artskyddsdispens så får ni gärna vända er till Lena Smith 
(lena.smith@lansstyrelsen.se) eller Erik Brimse (erik.brimse@lansstyrelsen.se) på Naturavdelningen. 
 
För övriga frågor kan ni vända er till mig. 
 
Bästa hälsningar, 
  

Siri 
_______________________________ 
Siri Himmelman 
Planhandläggare 
Samhällsavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
  
010-224 46 80 
siri.himmelman@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
Så behandlar vi dina personuppgifter 
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Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
403 40 Göteborg  
 

Telefon: 
010-224 40 00 (växel) 
 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Lena Smith 

Naturvårdshandläggare 

Enheten för naturärenden 

010-224 47 16 

e-delgivning 

 

 

Andreas Karlsson 

andreas@interiorhuset.se 

 

 

Föreläggande om skyddsåtgärder i samband med     
uppförande av parhus samt flerfamiljshus 

Beslut 

Länsstyrelsen förelägger Andreas Karlsson att utföra följande skyddsåtgär-

der i samband med byggnationer på fastigheten Ryda 1:22 i Marks kom-

mun. 

 

Skyddsåtgärder 

1. Vid uppförande av nya bostadstäder (parhus och lägenhetslänga) på 

fastigheten ska dammen och dess närmsta omgivande stränder samt 

fuktiga, lågt liggande delar, lämnas intakta, se delområdena 1, 3 och 

4 på karta bilaga 3.  

  

2. Sammanhängande stråk av lämplig landmiljö ska bibehållas i fastig-

hetens norra och nordöstra delar vid exploateringen så att arten kan 

röra sig mot potentiella övervintringsplatser och landområden för 

jakt/vila utanför Ryda 1:22, se område 6.A, 6.B, 7 och 8, på karta, 

bilaga 3. 

 

3. Eventuella arbeten i slänten ovanför delområde 3 och 4 på kartan i 

bilaga 3, ska utföras så att inte viktiga strukturer såsom stenrösen 

och blocksamlingar förstörs eller avlägsnas. Bortröjning av av-

fall/skräp får göras. 

 

4. Eventuell grävning i delområde 4, se bilaga 3, får inte göras vinter-

tid, 1 oktober – 15 april, då det utgör en möjlig övervintringsplats för 

större vattensalamander.  

 

5. Dammens tillflöde av vatten från bäcken/diket får inte förändras, 

läggas om eller påverkas på ett sådant sätt att vattenflödet till dam-

men upphör eller minskar. 

 

6. Dammen är igenväxande och en försiktig restaurering inom de närm-

aste åren bedöms kunna förbättra dess förmåga att hålla vatten och 

bromsa igenväxningen. Innan restaurering ska ett nytt artskyddssam-

råd anmälas till länsstyrelsen. Du bör också göra en anmälan om vat-

tenverksamhet till länsstyrelsens vattenavdelning, se under rubriken 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
BESLUT 
2022-03-25 

 
Diarienummer 
522-2101-2022 

 
Sida 
2(8) 

 

”Upplysningar och råd” sist i beslutet.  

 

Om du inte påbörjat åtgärderna inom två år och avslutat inom fem år, krävs 

ett nytt samråd med Länsstyrelsen för att utföra åtgärderna. 

Bedömning 

Föreläggandet syftar till att säkerställa att nödvändiga försiktighetsmått och 

skyddsåtgärder vidtas så att planerade åtgärder på Ryda 1:22 inte påverkar 

den större vattensalamanderns bevarandestatus, riskerar att döda individer 

av arten eller försämra områdets kontinuerliga ekologiska funktion negativt.  

 

Området med dammen och dess närmsta, fuktiga omgivning är av stor bety-

delse för att populationen av större vattensalamander fortsatt ska kunna fort-

planta sig i området. Övriga grönområden på fastighetens norra delar har 

lämpliga miljöer för jakt, vila och övervintring och behöver därför bevaras. 

Viktigt är att strukturer såsom död ved, stenrösen, buskage och liknande be-

hålls då arten är beroende av dessa för sin överlevnad. För att dammen inte 

ska torka ur sommartid är det viktigt att den har ett kontinuerligt tillflöde av 

vatten från omgivningarna.  

 

Under förutsättning att skyddsåtgärderna i det här beslutet vidtas bedömer 

Länsstyrelsen att förbud enligt 4 § artskyddsförordningen inte aktualiseras. 

 
Om skyddsåtgärderna i det här beslutet vidtas bedömer Länsstyrelsen att ne-

gativ påverkan på skyddade arter minimeras så långt det är möjligt. 

 

Restaurering av dammen 

Innan restaurering av dammen genomförs är det viktigt att en anmälan om 

artskyddssamråd görs till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan i ett nytt beslut 

föreskriva om skyddsåtgärder för att minska risken för att individer av arten 

dödas samt att fortplantningsdammens miljö skadas på ett sådant sätt att för-

buden i artskyddslagstiftningen utlöses.   

 

Bestämmelser 

Artskyddet utgörs dels av de traditionella fridlysningsreglerna, dels av 

skydd för vissa arter och deras livsmiljöer med grund i EU:s art- och habi-

tatdirektiv och fågeldirektiv. Artskyddsbestämmelserna syftar till att för-

hindra att de skyddade arternas bevarandestatus försämras. Bestämmelser 

om artskydd finns i artskyddsförordningen (SFS 2007:845). 

 

Skyddade arter 

Genom 4 § artskyddsförordningen är större vattensalamander fridlyst. 
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Enligt 4 § artskyddsförordningen är det 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.  

 

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. 

 

Avsiktligt i artskyddssammanhang innefattar inte bara handlingar med upp-

såt; även om syftet med en åtgärd är ett annat än att till exempel döda exem-

plar av skyddade arter, är dödandet avsiktligt om det är en förutsägbar kon-

sekvens av handlandet som accepteras (se bland annat MÖD 2014:47). 

 

Med ledning av EU-domstolens dom i de förenade målen C-473/19 och     

C-474/19 gäller förbudet i 4 § 1 artskyddsförordningen mot att avsiktligt 

döda eller fånga djur även exemplar av djuren. 

 

Förbudet i 4 § 4 artskyddsförordningen syftar till att skydda den ekologiska 

funktionaliteten (kontinuerlig ekologisk funktion, KEF) hos skyddade arters 

fortplantningsområden och viloplatser. Sådana områden ska kunna erbjuda 

det som krävs för en viss djurart när den ska vila sig eller fortplanta sig med 

framgång. Fortplantningsområden och viloplatser är skyddade även när de 

inte används, om det finns en rimlig sannolikhet för att arten i fråga kommer 

att fortsätta att använda dessa platser (se MÖD M 2114–15). 

 

Dispens från förbuden 

Enligt 14 § artskyddsförordningen får Länsstyrelsen ge dispens från förbu-

den i 4 § endast om det inte finns någon annan lämplig lösning,  

om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandesta-

tus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, och 

dispensen behövs för ett enligt förordningen godtagbart ändamål, t.ex. av 

tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.  

 

Samtliga villkor i 14 § måste vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges. 

 

Länsstyrelsens möjligheter att ge dispens från förbuden i 4 § artskydds- 

förordningen är, när syftet är att exploatera naturmiljön, mycket begränsade 

(se MÖD 2015:3). 

 

Genom att föreskriva villkor om försiktighetsmått och skyddsåtgärder kan 

en prövning leda fram till att en åtgärd inte kommer i konflikt med art-

skyddsbestämmelserna (se bl.a. MÖD 2013:13 och MÖD 2014:47). I de fall 

som åtgärden inte kräver någon tillståndsprövning enligt miljöbalken är det 

en lämplig ordning att samråd med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken äger 

rum. Samrådet kan leda till att skyddsåtgärder och försiktighetsmått beslutas 

eller – om negativ påverkan på den berörda artens bevarandestatus inte kan 
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undvikas – en dispensansökan lämnas in till Länsstyrelsen (se MÖD M 

2114–15). 

Beskrivning av ärendet 

Du har den 13 januari 2022 anmält om artskyddssamråd inför byggnation av 

ett parhus samt ett flerfamiljshus på ovanstående fastighet. 

 

I det lågt liggande området mellan två höjdryggar på Ryda 1:22 har tidigare 

en branddamm anlagts. Områdets tillflöde av vatten kommer främst från en 

bäck/dike som rinner ner från öster/sydöst. En cementmur vid grusvägen 

fungerar som ett dämme och kontrollerar utflödet under vägen mot sydväst. 

En population av större vattensalamander använder dammen för fortplant-

ning och 22 exemplar kunde i april 2020 noteras i dammen (Artportalen 

2020-04-22). 

 

Företrädare för länsstyrelsen har besökt platsen. 

 

Parhus 

Åtgärderna innebär att ett parhus är tänkt uppföras på höjdområdet sydost 

om den gamla branddammen på fastigheten. Parhusen kommer att på sin 

nordvästra sida ha uteplatser/trädgård, dessa blir då vända i riktning mot 

dammen. Några meter från husväggen sluttar marken ner mot dammen. I 

slänten kommer därför s.k. L=stöd anläggas på tomt och gräsmatta runt om 

dock inte ända ner till vattnet i dammen.  

 

Flerfamiljshus - lägenhetslänga 

På höjden nordväst om branddammen invid väg 1614:s östra sida planeras 

en lägenhetslänga att uppföras. I längan kommer 5 lägenheter inrymmas. I 

jämförelse med nuvarande byggnad på platsen (som ska rivas) kommer den 

nya att uppföras ca 6 meter längre in från vägen. Trafikverket och kommu-

nen planerar att anlägga cykelväg mellan den nya byggnaden och vägen. I 

samband med detta kommer marknivån att sänkas i nivå med vägen och 

släntas av bakåt.   

 

Bedömning av dammens omgivande landområde 

Förutom ovanstående nämnda nybyggnationer i området planeras på närlig-

gande fastigheter till dammen ytterligare fyra enbostadshus på tidigare oex-

ploaterad mark (Ryda 1:18, annan markägare) samt att Marks kommun ar-

betar med en detaljplan (Kråkered 1:9) för uppförande av flerfamiljshus på 

tidigare industrimark i anslutning till dammen. 

 

Länsstyrelsen begärde p.g.a. ovanstående den 24 februari 2022 in en kom-

plettering i båda de artskyddssamråd som anmälts i området, Ryda 1:22 

(detta ärende) och Ryda 1:18 (dnr 522-2680-2022). För bedömning av om 

planerade nybyggnationer riskerar att minska eller förstöra ekologiskt vik-

tiga landmiljöer för större vattensalamander i området krävdes en utredning 

av naturmiljöns beskaffenhet kring dammen. Bedömningen behövde göras 

av en naturvårdskonsult med expertkunskaper om arten.  
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Naturvårdsutlåtande 

Den 21 mars 2022 inkom du med utlåtandet från naturvårdskonsulten som 

du anlitat (Naturcentrum AB). Naturcentrum AB har undersökt landområdet 

och sammanställt ett utlåtande, projekt 3259, 2022-03-21 (se bilaga 4). En-

ligt utlåtandet har en stor del av området som undersökts lämpliga övervint-

ringsområden och miljöer för födosök/vila för arten. Undersökningsområdet 

har klassificerats och delats in i delområden utifrån sin bedömda betydelse 

för större vattensalamander. Resultatet visas i en karta, se bilaga 3, (som är 

ett utdrag från på sidan 4 i utlåtandet, bilaga 4). 

 

Planerade exploateringar för bostadsbyggande på Ryda 1:22 kommer enligt 

ovanstående undersökning inte att direkt beröra något landområde på fastig-

heten som är av mycket stor betydelse för större vattensalamander.  

 

Länsstyrelsen har bedömt att negativ påverkan på den större vattensalaman-

derns bevarandestatus och områdets kontinuerliga ekologiska funktion kan 

undvikas under förutsättning att vissa skyddsåtgärder vidtas.  

 

Länsstyrelsen har därför bedömt att ärendet kunnat hanteras genom samråd 

enligt 12 kap 6 § miljöbalken.  

 

Information om arten större vattensalamander 

På våren under april – maj/juni söker sig vuxna vattensalamandrar till dam-

mar och småsjöar där parningen sker. Salamanderhonan placerar sina be-

fruktade ägg på blad av undervattensvegetation. Äggen utvecklas till larver 

som först i september-november har fullt utvecklade lungor och kan ta sig 

upp på land. Resten av året håller arten till på land varvid landmiljöns be-

skaffenhet är mycket viktig för artens överlevnad i ett område.  

 

Större vattensalamander ställer höga krav på sin levnadsmiljö. Dammen ska 

vara fiskfri och hålla vatten hela sommaren för att larverna ska hinna ut-

vecklas. Vattnet ska vara klart och inte för surt och där ska finns rikligt med 

vegetation. Landmiljön ska vara rik på död ved, fuktig mark, samlingar av 

block och sten, trädsocklar och liknande strukturer. Arten gynnas av före-

komst av lövträd i sin omgivning samt att ha sammanhängande grönområ-

den där den kan förflytta sig och jaga. Enligt forskning förflyttar sig större 

vattensalamandrar sällan längre bort från lekdammen än 10 – 100 meter.  

 

Större vattensalamander bedöms enligt rödlistan vara livskraftig (LC) i lan-

det. Arten har dock ett kromosomfel som gör att dess larver har låg ung-

överlevnad. Individer har relativt lång livslängd, mellan 12 – 18 år och arten 

är beroende av en stabil naturmiljö. 

Upplysningar och råd 

Naturvårdsverket med flera har rätt att överklaga detta beslut inom tre 

veckor. Du bör därför inte påbörja åtgärden förrän tiden för överklagande 

har gått ut. 
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Restaurering av dammen 

Du uttryckte vid länsstyrelsens fältbesök att du gärna vill att branddammen 

restaureras eftersom den i nuläget är igenväxande och dämmet (cementmu-

ren) är i dåligt skick. Beträffande restaurering av branddammen finns föl-

jande möjligheter till ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen förordar att du i första 

hand tar kontakt med kommunekologer på Marks kommun, se nedan. 

 

• Naturvårdsfond i Marks kommun. Enligt uppgift från kommunbio-

log på Marks kommun finns ekonomisk stöd avsatt för bevarande av 

större vattensalamander i kommunen. 

 

• LONA-våtmarksprojekt. Kommunen har ett pågående s.k. LONA-

projekt för bland annat restaurering och anläggning av dammar för 

större vattensalamander (länsstyrelsens beslut dnr 501-45393-2019, 

2020-04-01 samt beslut 2022-03-21 om ökat bidrag och förlängd 

projekttid till juni 2025). LONA = lokala naturvårdssatsningen, eko-

nomiskt stöd som fördelas av länsstyrelsen. Möjligen är det LONA-

projektet kommunen åsyftar med ”naturvårdsfond”, här ovan. 

 

• Våtmarksfonden, Våtmarksfonden – Svensk våtmarksfond 

(vatmarksfonden.se) – Här går det att söka bidrag. 

 

• Naturskyddsföreningen lär också en våtmarksfond. Tag kontakt med 

den lokala kretsen i Marks kommun för information. 

 

Anmälan om vattenverksamhet – restaurering av dammen 

Huvudregeln är att tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet krävs enligt 

11 kap. 9 a § miljöbalken. För mindre åtgärder kan undantagsregeln 11 kap. 

12 § miljöbalken vara tillämplig. Det innebär att tillstånd eller anmälan en-

ligt 9 a § inte behövs, om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda 

intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållan-

dena.  

 

Det är alltid verksamhetsutövaren som har ansvaret att göra denna bedöm-

ning. Länsstyrelsen kan inte formellt ge något bindande besked om undan-

tagsregeln i 11 kap 12 § miljöbalken är tillämplig. Som verksamhetsutövare 

har du även fullt ansvar för eventuella konsekvenser av vattenverksamheten, 

till exempel om oförutsedda olägenheter skulle uppkomma. Det är viktigt att 

noggrant kontrollera om enskilda intressen skulle kunna vara berörda. Ex-

empel på enskilda intressen är närliggande fastigheter och eventuella servi-

tut. Om skador skulle uppkomma på allmänna eller enskilda intressen kan 

länsstyrelsen komma att vidta tillsynsåtgärder och ställa krav på rättelse. 

Vattenverksamhet | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 

Möjlighet att överklaga 

Detta beslut kan du överklaga hos Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljö-

domstolen, se ruta nedan. 

https://vatmarksfonden.se/
https://vatmarksfonden.se/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/vattenverksamhet.html
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Beslutande 

Beslutet har fattats av Martin Goblirsch med Lena Smith som föredragande.  

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Hantering av personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrel-

sen.se/dataskydd. 

Bilagor: 

1. Översiktskarta 

2. Detaljkarta 

3. Karta, delområden av betydelse för större vattensalamander 

4. Utlåtande, Naturcentrum AB 

5. Situationsplan 

6. Fasadritning parhus 

7. Fasadritning flerfamiljshus 

Kopia: 

Marks kommun, pbn@mark.se, mhn@mark.se samt kommunekolog 

Naturvårdsverket 

Internt Länsstyrelsen, enheterna för vattenärenden och samhällsbyggnad 

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:pbn@mark.se
mailto:mhn@mark.se
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Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut 

 
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Väners-
borgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med 
vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg. 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet 
och handlingarna till mark- och miljödomstolen. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag 
du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta Länssty-
relsen.  
 
Om någon annan part som företräder det allmänna överklagar beslutet, till ex-
empel en kommun eller annan myndighet, är tiden tre veckor från det datum 
som står på beslutet. 
 
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange 
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress, 
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och 

ärendets diarienummer, samt 
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska ändras 
 
Viktigt! Om du skickar in överklagandet per e-post kan Länsstyrelsen inte ta emot 
mejl som inklusive bilagor är större än 11 megabyte.  
 
Om du önskar skicka in e-post som är större än 11 megabyte måste du innan 
överklagandetiden går ut kontakta Länsstyrelsen (vastragotaland@lansstyrel-
sen.se)  för besked om hur du ska göra detta. 
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Resultat 

Karta 1. Kartering av lämpliga landmiljöer för större vattensalamander. Bedömda 
delområden är färgkodade efter lämplighet och numrerade.  

Allmän beskrivning av platsen (siffror hänvisar till objekt i karta 
1.) 
I	det	undersökta	området	kring	branddammen	skiftar	miljön	och	flera	olika	ty-
per	av	vegetation	och	markanvändning	förekommer.	

Kring	branddammen	är	terrängen	öppen,	träd	och	buskar	har	röjts	bort	 från	
delar	av	platsen	i	närtid,	till	viss	del	kan	marken	här	varit	öppen	under	en	längre	
tid	(5).	Marken	närmast	dammen	är	sumpig	och	ligger	lågt	i	terrängen.	Två	di-
ken,	som	är	tillflöden	till	dammen	rinner	genom	detta	område	(3).	Avvattning	
från	dammen	sker	via	ett	dämme	ner	mot	en	bäck	på	andra	sidan	en	mindre	
grusväg.	

Bilaga 3
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Uppdrag 

På	uppdrag	av	Andreas	Karlsson,	ägare	till	Ryda	1:22,	har	Naturcentrum	AB	be-
sökt	fastigheterna	Ryda	1:22,	Ryda	1:18	och	Kråkered	1:9 för	att	bedöma	var	i	
landskapet	större	vattensalamander	har	sina	landmiljöer	för	övervintring	och	
födosök/vila.	 Detta	 med	 anledning	 av	 att	 arten	 har	 rapporterats	 från	 den	
branddamm1	som	ligger	i	anslutning	till	fastigheterna	och	att	byggnation	av	hus	
planeras	på	flera	av	fastigheterna.	På	begäran	av	Länsstyrelsen	skall	därför	fas-
tighetsägarna	kunna	redogöra	för	att	arten	har	tillfredställande	arealer	lämp-
ligt	landområde	för	övervintring	och	födosök/vila	kvar	i	området	efter	plane-
rad	exploatering.	Utlåtandet	är	en	bedömning	av	 landskapet	kring	 lekvattnet	
för	att	identifiera	lämpliga	landmiljöer	för	arten,	inte	en	inventering.	
	
Frågeställningen	från	uppdragsgivaren	har	varit:	

1. Var	på	de	berörda	 fastigheterna	 finns	 lämpliga	 landmiljöer	 för	större	
vattensalamander?	

2. Kommer	större	vattensalamander	kunna	 fortplanta	sig,	 födosöka	och	
vila	i	området	efter	byggnation?	

Karta	1.	Område	som	skall	undersökas,	utpekat	av	Länsstyrelsen	i	Västra	Göta-
land.	 	

	
	
1 Rapport på www.artportalen.se, 22 exemplar 2020-04-22. 
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Resultat 

 
Karta 1. Kartering av lämpliga landmiljöer för större vattensalamander. Bedömda 
delområden är färgkodade efter lämplighet och numrerade.  

Allmän beskrivning av platsen (siffror hänvisar till objekt i karta 
1.) 
I	det	undersökta	området	kring	branddammen	skiftar	miljön	och	flera	olika	ty-
per	av	vegetation	och	markanvändning	förekommer.	
	
Kring	branddammen	är	terrängen	öppen,	träd	och	buskar	har	röjts	bort	 från	
delar	av	platsen	i	närtid,	till	viss	del	kan	marken	här	varit	öppen	under	en	längre	
tid	(5).	Marken	närmast	dammen	är	sumpig	och	ligger	lågt	i	terrängen.	Två	di-
ken,	som	är	tillflöden	till	dammen	rinner	genom	detta	område	(3).	Avvattning	
från	dammen	sker	via	ett	dämme	ner	mot	en	bäck	på	andra	sidan	en	mindre	
grusväg.	
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Ett	stråk	med	fuktig	blandskog,	rik	på	block,	död	ved,	trädsocklar	och	håligheter	
följer	bäcken	 från	dammens	utlopp	(2).	Trädskiktet	består	 främst	av	klibbal,	
glasbjörk	och	gran.	
	
Ett	stort	och	nyligen	upptaget	hygge	utgör	en	stor	del	av	det	besökta	området	
(10).	Skogen	som	avverkats	har	varit	en	medelgrov	barrskog	med	stor	andel	
gran	av	stubbar	och	avverkat	material	att	döma.	
	
Delvis	fuktig	gran-	och	blandskog	med	gran/tall/björk	förekommer	i	ett	större	
stråk	i	området	(6.A.,	6.B.,	7	och	8).		
	
Byggnation	i	form	av	villatomter	förekommer	på	flera	platser	i	det	undersökta	
området,	den	privata	tomtmarken	har	inte	undersökts.	Även	en	grusväg	passe-
rar	genom	området.	

Finns det lämpliga landmiljöer för större vattensalamander inom 
de undersökta fastigheterna? 
En	stor	del	av	området	som	undersökts	är	lämpliga	övervintringsområden	och	
miljöer	för	födosök/vila.		
	
Det	område	som	bedöms	ha	störst	betydelse	är	dammens	omedelbara	omgiv-
ning	med	strandzon,	sumpiga	miljöer	och	blandskogen	som	följer	bäcken	ned-
ströms	dammen	(1,	2,	3).	Särskilt	utmed	bäcken	(2)	finns	gott	om	skyddade	mil-
jöer	för	både	övervintring	och	den	mer	aktiva	delen	av	landfasen	under	sommar	
och	höst.	Här	är	det	blockrika	slänter	mot	fastigheter	på	båda	sidor	där	över-
vintring	på	frostfritt	djup	kan	antas	vara	möjlig,	översilad	och	fuktig	mark	lämp-
lig	för	födosök,	rikligt	med	död	ved	på	marken	som	erbjuder	skydd	och	grova	
trädbaser	med	 potentiella	 gömslen	 invid	 rotben	 och	 dylikt.	 Trädslagsbland-
ningen	med	övervägande	löv,	även	om	inslaget	av	gran	är	påtagligt,	är	positiv	
ur	artens	perspektiv2.	Att	bäckmiljön	och	dammen	skiljs	åt	av	en	väg	bedöms	
ha	liten	påverkan	då	vägen	är	liten	och	går	till	en	handfull	hus.	Värdet	av	över-
vintringsmiljöer	nära	dammen	stärks	av	uppgifter	om	att	arten	gärna	stannar	
10-100	meter	från	lekvattnet3.	
	
Den	fuktiga	blandskogen	(7,	8)	och	den	fuktiga	granskogen	(6.A.	&	6.B.)	är	lämp-
liga	miljöer	för	både	övervintring	och	födosök/vila,	även	om	de	inte	är	optimala	
(6.B.	är	en	något	torrare	sluttning	som	kanske	främst	tjänar	som	korridor	för	
rörelser	 till	 och	 från	 lekvattnet	 vid	 branddammen).	 Här	 förekommer	 de	

	
	
2 Beskrivning av ekologi på www.artfakta.se 2022-03-16 
3 Beskrivning av ekologi på www.artfakta.se 2022-03-16 
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skrymslen	och	gömslen	som	arten	vill	ha	i	form	av	rösen,	grova	trädbaser	och	
död	ved	på	marken	samt	stråk	av	fuktig,	bitvis	sumpig	mark.	Det	som	drar	ner	
värdet	är	den	stora	dominansen	av	barrträd.	
	
Hyggesmiljön	(10)	bedöms	ha	lågt	värde	för	salamandrar	i	landfas,	här	är	mar-
ken	övervägande	torr	och	solinstrålningen	hög	samt	skogen	som	stått	där	över-
vägande	barrskog.	Det	kan	dock	förekomma	många	gömslen	kring	stubbar	och	
ris,	så	värdet	för	större	vattensalamander	är	inte	obefintligt.	Värdet	av	det	av-
verkade	området	kan	förmodas	ha	varit	likvärdigt	eller	nära	likvärdigt	innan	
avverkningen	 jämfört	med	efter.	Detta	då	en	 torr	 till	 frisk	mark	 i	medelgrov	
granskog	inte	heller	är	optimal	för	arten.	
	
Villatomterna	i	området	har	inte	bedömts	men	kan	utgöra	lämpliga	miljöer	då	
de	kan	tänkas	erbjuda	en	del	gömslen	i	buskage,	murar	och	planteringar.	

Finns det lämpliga landmiljöer för större vattensalamander i an-
slutande naturmark utanför de undersökta fastigheterna? 
Utanför	det	undersökta	området	finns	ett	större	halvöppet	område	(9)	med	vad	
som	 förefaller	 vara	 igenväxande	 hagmark.	 Här	 finns	 gott	 om	 rösen,	 fuk-
tiga/sumpiga	partier,	spridda	 lövträd	och	buskage	samt	en	äldre	husgrund.	 I	
rösen	och	husgrund	samt	håligheter	i	marken	kan	arten	tänkas	övervintra	och	
de	fuktiga	partierna	med	högväxande	igenväxningsvegetation	utgöra	goda	jakt-
marker.	Området	har	en	storlek	som	i	sig	gör	det	värdefullt	och	det	finns	ett	
brett	 stråk	 av	 sammanhängande	 naturmark	 som	 leder	 ner	 mot	 lekvattnet	 i	
branddammen.	
	

Kommer det att finnas kvar tillräckligt med lämplig landmiljö för 
större vattensalamander vid exploatering? 
Den	 totala	mängden	 lämpliga	 landområden	 för	arten	som	 ligger	helt	utanför	
planerad	exploatering	är	stora	(6.A.,	6.B.,	7,	8	&	9)	och	även	vid	en	påverkan	på	
delar	av	ytorna	närmre	dammen	har	arten	därmed	tillgång	till	lämpliga	land-
områden.	Dock	är	värdet	av	landområdena	närmast	dammen	högre	än	övriga	
landområden,	varför	hänsyn	måste	tas	i	dessa	miljöer,	se	respektive	fastighet	
nedan.	
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Ryda 1:22 
Vid	byggnation	på	Ryda	1:22	är	det	viktigt	att	dammen	och	dess	närmsta	omgi-
vande	strand	och	fuktiga	lågt	liggande	delar	(3)	lämnas	intakta,	byggnationer	
på	de	högre	belägna	delarna	av	fastigheten	vid	(5)	bedöms	ha	en	ringa	påver-
kan.	En	möjlig	övervintringsplats	finns	(4),	för	att	undvika	påverkan	är	det	vik-
tigt	att	inte	gräva	här	vintertid.	
	

Ryda 1:18 
Hela	den	avverkade	ytan	på	Ryda	1:18	är	av	lågt	värde	för	arten	och	en	bygg-
nation	bedöms	ha	låg	påverkan.	Då	miljön	här	också	kan	antas	ha	varit	relativt	
torr	och	helt	dominerad	av	gran	är	det	troligt	att	avverkningen	av	skogen	end-
ast	påverkat	arten	i	ringa	utsträckning.	
	

Kråkered 1:9 
Bäckravinen	(2)	på	fastigheten	Kråkered	1:9	bedöms	ha	stor	betydelse	för	arten	
och	ingrepp	i	denna	miljö	skall	hållas	så	små	som	möjligt	för	att	undvika	påver-
kan	på	arten.	Död	ved,	fuktig	mark,	samlingar	av	block	och	sten,	trädsocklar	och	
liknande	strukturer	skall	bibehållas.	
	

Samtliga fastigheter 
Då	branddammen	pekats	ut	som	lekvatten	för	arten	är	det	vid	all	byggnation	på	
de	omgivande	 fastigheterna,	Ryda	1:22,	Kråkered	1:9,	Ryda	1:18	m.fl.,	 av	yt-
tersta	vikt	att	 inte	påverka	vattenflödet	 till	och	 från	dammen.	 I	övrigt	är	det	
viktigt	att	dammen	bibehåller	eller	förbättrar	sin	förmåga	att	hålla	vatten	och	
att	inte	tillåts	växa	igen	för	att	arten	skall	kunna	fortleva	i	området.		
	
Det	är	också	viktigt	att	sammanhängande	stråk	av	lämplig	landmiljö	bibehålls	
vid	exploatering	på	fastigheter	i	området,	så	att	arten	kan	röra	sig	mellan	över-
vintringsområden,	landområden	för	jakt/vila	och	lekvattnet	vid	branddammen.	
Detta	gäller	främst	granskogen	och	blandskogen	nära	dammen	(6.A.,	6.B.,	7	och	
8).	 	
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Bilaga, bilder 
En bild per delområde, numren hänvisar till Karta 
1. och till beskrivningar i text.  
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