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Utlåtande angående området Förålarna (Vägga 2:408 m fl), Sotenäs kommun 

Bakgrund 

Området planläggs för privatbostäder/villor enligt detaljplan1. Då Sotenäs kommun har gett 

uttryck för att naturförhållandena kan indikera förekomst av grodor och salamandrar inom om-

rådet genomfördes under hösten 2016 en naturvärdesinventering2 samt en bedömning av förut-

sättningar för groddjur inom planområdet samt området på andra sidan (öster) vägen. Området 

som helhet bedömdes ha mycket goda förutsättningar för groddjur med tillgång till lekvatten, 

övervintrings- och födosöksmiljöer på båda sidor om vägen. Därför rekommenderades en för-

djupad artinventering under groddjurens aktivitetsperiod. Denna genomfördes under våren 

2017. Resultatet från inventeringarna 2016/2017 har sammanställts i detta utlåtande. 

Samtliga utpekade småvatten besöktes både dag- och nattetid under grodornas lekperiod i april 

2017 för eftersök av vuxna grodor och grodrom, samt med ytterligare ett nattbesök under sala-

mandrarnas lekperiod i maj. Tidpunkten för inventering och övrig metodik följer Naturvårds-

verkets inventeringsmanual för skyddsvärda däggdjur, samt grod- och kräldjur3, åtgärdspro-

grammet för större vattensalamander4 och Naturvårdsverkets undersökningstyp för övervak-

ning av större vattensalamander5.  

Områdets amfibier har tidigare inte undersökts. Rödlistade arter generellt och amfibier har ef-

tersökts i ArtPortalen6, men inga sådana arter har tidigare noterats inom själva planområdet. 

Rödlistade arter anges enligt aktuell rödlista7. 

 

I det kringliggande landskapet förekommande arter av groddjur samt lite om deras ekologi 

Åkergroda påträffas i alla naturtyper. Lek under mitten av april. Arten föredrar fiskfria småvat-

ten, diken och liknande miljöer. Vuxna djur i vatten under leken på våren, under resten av året 

på land.  Vattenbunden utveckling av ägg och yngel 60-90 dagar fram till metamorfos (omvand-

ling till landliv). Viloplats och övervintring sker på frostfritt djup i mark eller i vatten. Stenrösen 

och lämningar från stenbrytning utgör ofta goda övervintringsplatser. 

Vanlig groda. Lek i början av april, i övrigt som åkergroda. 

Vanlig padda – som åkergroda, men övervintring enbart på land. Vill gärna ha större och djupare 

dammar. Leker även i vatten med fisk. 

Mindre vattensalamander. Lek under april-maj i permanenta, fiskfria, vegetationsrika småvatten. 

Ynglen metamorfoserar och vandrar upp på land senare än grodor och paddor. Övervintring 

under murken död ved, stenar mm, eller i vatten. 

                                                      
1
 Rådhuset Arkitekter och Sotenäs kommun 2016. Detaljplan för fastigheten Vägga 2:408  m fl, Sotenäs. Samrådshandling. 

Koncept 2016-07-06. 
2
 Hultengren, S. & Andrén, C. 2016. Utlåtande angående området Förålarna (Vägga 2:408 m fl, Sotenäs kommun. Natur-

centrum AB & Nature Artbevarande och Foto AB på uppdrag av Sotenäs kommun 
3
 Naturvårdsverket 2010. Manual för uppföljning i skyddade områden – Skyddsvärda däggdjur samt grod- och kräldjur. 

Naturresursavdelningen. 
4
 Naturvårdsverket 2007. Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander och dess livsmiljöer. Rapport 5636. 

5
 Naturvårdsverket 2005. Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus). Programområde 

Våtmark. 
6
 www.artportalen.se 

7
 ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 



 2 

Större vattensalamander. Som ovan, men kräver ett högre pH-värde i vattnet. Vill gärna ha dju-

pare dammar (>0,5 meter). Vuxna kan stanna kvar i lekvattnet in i juni. 

Stinkpadda gynnas av släta öppna hällmarker, nära havet. Läget och topografin gör att det har 

bedömts som mycket osannolikt att arten finns i området. 

Arterna som beskrivits ovan har alltså likartad ekologi och många av dem förekommer ofta till-

sammans. En skillnad är dock att vanlig padda och större vattensalamander gärna vill ha lite 

djupare vatten. Grodorna går upp på land lite tidigare än salamandrarna vilka ibland kan stanna 

kvar i dammarna ända till hösten. Samtliga arter leker under våren, från mars–maj, och därefter 

sker ägg- och larvutveckling i vatten. Sedan metamorfoseras (omvandlas) djuren till ett liv på 

land och lämnar vattnet.  

 

Förutsättningar för groddjur 

Groddjur kräver generellt fiskfria vatten, värme, föda och övervintringsplatser. Vanlig padda kan 

dock förekomma tillsammans med fisk, eftersom den har ett starkt giftigt hudsekret, även som 

yngel. Dammarnas vattenspeglar bör inte vara alltför små, de skall vara permanenta (så att de 

inte torkar ut under sommaren), de skall gärna innehålla grunt liggande berghällar som värms 

upp tidigt under våren och de bör vara åtminstone 50 cm djupa. Dammarna skall heller inte vara 

alltför starkt beskuggade. En mer exponerad damm får ett varmare vatten vilket i sin tur gynnar 

produktionen av insekter (föda).  

Det kringliggande landskapet skall också erbjuda jaktmarker för djur i landlevande stadium 

samt övervintringsplatser. De ideala jaktmarkerna utgörs av gräsytor, grusiga marker med in-

slag av buskar och ljungtuvor – så kallade mosaikmarker. 

 

Resultat av fältbesök 2016 – naturvärden i det aktuella området 

Det aktuella planområdet (område A på kartan på sidan 7) besöktes för första gången den 26/10 

2016. I den centrala delen ligger en damm (nr 7 på kartan) och i närheten av denna finns ett 

äldre stenupplag. Dammen bedöms ha mycket goda egenskaper för ett flertal groddjursarter, i 

synnerhet för större och mindre vattensalamander samt åkergroda. Den är ganska stor och har 

ett varierande djup med inslag av ”djuphålor” samt flacka, hällmarksstränder (som värms upp 

tidigt under våren, vilket i sin tur gynnar de växelvarma groddjuren på olika sätt). Det kringlig-

gande området (söder om dammen) utgörs av äldre stenbrott, med skrotstensupplag, grusytor 

och jordhögar, vilket är gynnsamt för groddjurens övervintring. Dessutom finns goda jaktmar-

ker på de öppna hällmarks- och grusytorna kring dammen. Sammantaget bedöms förutsättning-

arna som goda för förekomst av en eller flera groddjursarter. 

På motsatt sida av vägen ligger ytterligare ett utmärkt område för groddjur (område B på kar-

tan). Här finns åtminstone tre större dammar, flera större grusytor, klippskrevor och stora upp-

lag av skrotsten och jord (som kan fungera som övervintringsplatser för groddjur). Även här 

finns utmärkta födosöksområden. 
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Resultat av groddjursinventering 2017 

Tre olika groddjursarter noterades vid inventeringen; större vattensalamander, mindre vatten-

salamander och åkergroda. Den grodrom som påträffades i en av de större dammarna bedöms 

tillhöra åkergroda. Grodrom bestäms med större säkerhet då den är nylagt och de artspecifika 

karaktärerna blir snabbt allt mer otydliga ju äldre rommen blir. Den påträffade rommen var 

aningen för gammal för säker artbestämning. 

Vid det första fältbesöket i april noterades groddjur i fem dammar. Tre av dessa (damm nr 1, 3 

och 7) hade flest förekomster av både arter och individer medan två dammar endast hade en-

staka djur. Inga groddjur påträffades i damm nr 2 och 6. Grodrommen i damm nr 1 var mer eller 

mindre uppäten och vid besöket observerades upp till fyra exemplar av större vattensala-

mandrar ätandes på samma romklump. Inga grodor observerades vid besöket. 

Vid majbesöket noterades groddjur enbart i damm nr 1, 3 och 7. Under detta besök påträffades 

även vuxna åkergrodor i damm nr 1. Grodrommen i denna damm var dock kraftigt decimerad 

till endast två romklumpar, vilka delvis var uppätna. Både större och mindre vattensalamander 

noterades i ett större antal än vid aprilbesöket i dammen inom planområdet och aktiviteten var 

hög av lekande större vattensalamander. 

 

Tabell 1 

Noteringar av groddjur och grodrom i samtliga dammar fördelat på inventeringstillfälle och art. Dammar 

med särskilt rikliga förekomster har markerats med fetstil. 

 

datum damm nr större vattensalamander mindre vattensalamander åkergroda romklumpar 

19/4 1 11 - - 7 

14/5 1 5 1 2 2 

19/4 2 - - - - 

14/5 2 - - - - 

19/4 3 11 2 - - 

14/5 3 8 3 - - 

19/4 4 - 1 - - 

14/5 4 - - - - 

19/4 5 1 - - - 

14/5 5 - - - - 

19/4 6 - - - - 

14/5 6 - - - - 

19/4 7 1 2 - - 

14/5 7 6 4 - - 
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Sammanfattade värden inom planområdet 

Området utgörs av ett landskap med flacka rundhällar, mestadels öppna och beklädda av en rik 

lavflora. Hällmarkerna genomskärs av ett flertal sprickor med ljung, rönn, och annan risartad 

växtlighet. I den norra delen av planområdet finns ett parti med svallade block. En stenmur kor-

sar områdets norra del. Områdets norra del bedöms ha vissa (klass IV) till påtagliga naturvärden 

(III). Damm nr 7 i planområdets centrala del bedöms ha höga naturvärden (II) och det område 

som pekats ut som gynnsam livsmiljö för groddjur bedöms ha höga naturvärden. 

  

Damm nr 7 

Beskrivning: Större vattenyta, flikiga och flacka klippstränder. Tämligen grund damm, med djup-

hålor.  

Koordinat SWEREF 99 TM (mittpunkt): 6476674/281612. 

Storlek totalt: (inkl omgivande våtmarker): 200 m2. 

Nuvarande vattenyta: ca 150 m2 (vid normalvattenstånd). 

Åtgärder: Dammen är i bra skick och akuta åtgärder är inte aktuella. 

Groddjur: Större vattensalamander, mindre vattensalamander. 

Bedömning: Klass II – höga naturvärden. 

 

Dammen i områdets centrala del (26 oktober 2016) uppvisar för groddjur idealiska förutsättningar t ex tillräck-
lig storlek, grundområden och djupare partier samt flackt sluttande klippstränder.  
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Söder om dammen finns spår av äldre tiders stenbrytning. Blockmarkerna och jordhögarna bedöms utgöra 
vintervisten för groddjur.  
 

Värden för groddjur inom området som helhet 

Sammanfattningsvis kan tre dammar urskiljas som särskilt värdefulla för groddjurspopulaion-

erna inom området som helhet (damm nr 1, 3 och 7), varav en av dessa utgörs av dammen inom 

planområdet (nr 7). Gemensamt för de tre dammarna är att de har både djupare och grunda 

partier samt goda möjligheter till att söka skydd i djuphålor, blocksamlingar och vattenvegetat-

ion. Två av dessa (damm nr 1 och 7) är stora, naturliga dammar med välutvecklad vegetation 

och gott om grundområden medan den tredje (damm nr 3) har skapats vid den tidigare sten-

brytningen med en botten som domineras av blockhögar. Denna är även den djupaste av de tre 

dammarna. Övriga undersökta dammar kan fungera som lekmiljöer (”suboptimala”), det vill 

säga att de kan nyttjas för lek i någon utsträckning eller under vissa år. Dessa utgör på detta sätt 

en resurs som kan tillåta groddjurspopulationerna att växa genom minskad konkurrens och 

predationsrisk. 

 

Själva planområdet utgör en del av ett större förekomstområde med en stor population av större 

vattensalamander. Här finns både naturliga dammar och dammar från det tidigare stenbrottet, 

vilka kan fungera som lekmiljöer, samt övervintringsmöjligheter i de närmaste omgivningarna 

genom skrotstensupplag, jordhögar, klippskrevor och mindre trädbestånd. De mosaikartade 

omgivningarna med omväxlande öppna sten-/grusytor och fläckvis utbredd vegetation på kupe-

rad, torr – blöt mark utgör lämpliga födosöksmiljöer. Då dammen inom inventeringsområdet var 

en av de tre mest art- och individrika dammarna bedöms den, tillsammans med närliggande 

lämpliga groddjursmiljöer, utgöra en betydande resurs för större vattensalamander och andra 

groddjur i området.  
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Lagstiftning 

Samtliga groddjur är fridlysta genom artskyddsförordningen. Mindre vattensalamander skyddas en-

ligt artskyddsförordningens 6 § vilket innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på an-

nat sätt samla in exemplar, och dessutom att ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon8. Större 

vattensalamander och åkergroda omfattas av så kallat strikt skydd enligt 4 §. Enligt denna paragraf är 

det förbjudet att avsiktligt fånga eller döda, avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, 

uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen 

(även groddjurs ägg), skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

Damm nr 7 inom planområdet utgör fortplantningsområde för större vattensalamander och de 

närmaste omgivningarna bedöms utgöra viloplatser (dagvilo- och övervintringsplats). Större vatten-

salamanders parnings- och uppfödningsperiod sträcker sig från april till november och övervintringen 

sker mellan oktober och andra halvan av mars. 

 

Slutsatser och rekommendationer med hänsyn till strikt skyddade amfibier i tänkt område för be-

byggelseexploatering 

1. En av tre lekdammar för större vattensalamander (damm nr 7) ligger inom tänkt bebyggelseexplo-

atering. Denna damm har en kombination av grunda partier mot berghäll och djupare delar, vilket 

ger förutsättningar för snabb utveckling från ägg fram till larvernas omvandling till landliv samt mot-

ståndskraft mot uttorkning. Dessutom finns utmärkta födosöks- och övervintringsområden i form av 

blockterräng i nära anslutning till dammen. Detta gör damm nr 7 till en av de mest värdefulla lek-

dammarna i området och dammen med nära omgivning bör därför undantas från exploatering. 

2. Den större vattensalamandern omfattas av strikt skydd genom både nationell och internationell 

naturvårdslagstiftning. Vid exploatering skall betryggande hänsyn tas som gör det sannolikt att gynn-

sam bevarandestatus långsiktigt kan vidmakthållas. Det är inte troligt att länsstyrelsen genom sam-

råd skulle komma till någon annan ståndpunkt. Beakta även att en exploatering med flera nya vägar 

och ökad biltrafik kommer att påverka salamanderpopulationen negativt.  Även predation av tam-

djur, som katter, är ett potentiellt hot. 

3. Vår rekommendation är att de två fastigheter som ligger i anslutning till damm nr 7, väster om 

tänkt ny väg, undantas från exploatering. Vidare rekommenderar vi att den aktuella vägsträckan nära 

damm nr 7 förses med en barriär som hindrar salamandrarna att nå vägen nära dammen, alternativt 

att vägen får en ny sträckning så att det istället blir en trädgårdsmiljö som gränsar mot dammom-

rådet. Exakt avgränsning av området som skall undantas från exploatering bör ske på plats i samråd 

med kunnig biolog. Område A och B skiljs redan i nuläget åt av en väg som kan försvåra groddjurens 

rörelse i området. Ytterligare vandringshinder, exempelvis i form av kanter, bör därför undvikas mel-

lan dessa områden. 

 

                                                      
8 Naturvårdsverket 2009. Handbok för artskyddsförordningen Del 1 – fridlysning och dispenser. Handbok 2009:2. 
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