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PM Bedömning av påverkan på större vattensalamander vid 
grönslätt inklusive hydrologisk och hydrogeologisk utredning 
Två nya detaljplaner planeras kring Hällevik, se Figur 1. Planområde 1 ligger väster om Hällevik i direkt anslutning till 
den redan befintliga bostadsbebyggelsen. Planområde 2 är beläget i området mellan Grönslätt och Hällevik, i nära 
anslutning till planområde 1 och med närhet till Östersjökusten. Mellan Östersjön och planområde 2 finns en skog med 
ett småvatten där större vattensalamander förekommer. Utifrån den information som finns att tillgå har 
tillrinningsområdet till detta småvatten avgränsats, se Figur 1.  

Figur 1. De två planområden som planeras samt tillrinningsområdet till våtmarksområdet med ett lekvatten för större vattensalamander. 
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För avvattning av områdena efter bebyggelse kommer det att anläggas ett dagvattendike med utlopp i Östersjön, se 
Figur 2. Bebyggelsen och dagvattendiket kommer påverka områdets hydrologiska förhållanden, samt eventuellt 
påverka de groddjur (främst större vattensalamander) som hittats i småvattnet i närheten av detaljplanerna. Detta PM 
avser bedöma exploateringens påverkan på groddjuren samt områdets hydrologiska förhållanden.  

 
Figur 2: Principlösning över området Grönslätt/Hällevik (se Rapport Dagvatten-, samt VA-utredning Grönslätt, Stiby 28:1 m.fl, WSP, daterat 2018-
11-09). De heldragna gröna linjerna visar öppna dagvattendiken. 

DEL 1 – Bedömning av detaljplanernas påverkan på större 
vattensalamander  
Denna del beskriver den befintliga utbredningen av större vattensalamander i området samt en bedömning av om 
exploateringen kommer påverka populationen. Inledningsvis ges också en kort sammanfattning av salamanderns 
biologi, vilket kan behövas för att följa resonemanget i bedömningen. Arten är inte nationellt rödlistad men omfattas av 
Artskyddsförordningen (2007:845). 

Biologi 
Den större vattensalamandern, Triturus cristatus, är akvatisk under lek- och larvperioden, medan den i övriga 
livsstadier lever på land. Den akvatiska perioden pågår från lekens början i april, till larvernas metamorfos i så sent 
som november. Få individer når dock detta stadie, dels beroende på predation och hög känslighet för störningar men 
framförallt på en genetisk defekt som resulterar i att hälften av äggen dör innan kläckning (Naturvårdsverket, 2007). 
En individ kan leva i upp till 18 år, och den långa livslängden kan tänkas vara en kompensation för den låga 
överlevnadsgraden från larvstadiet (Artdatabanken, 2002).  
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Större vattensalamander är beroende av ett komplext småvattenlandskap med både lekvatten och lämpliga 
landbiotoper sammanbundna av äldre lövdominerad skog (Artdatabanken, 2002). Arten är mycket selektiv i val av 
lekvatten och leker inte alltid i alla vatten där den förekommer. Leken sker i fisk- och kräftfria småvatten och dammar 
med klart vatten, helst minst 10 meter i diameter med 0,5 m minimidjup (Naturvårdsverket, 2011). Permanenta vatten 
är ett måste på grund av det långa larvstadiet och lekvattnet ska ha hög solexponering så att det blir isfritt tidigt på 
våren och håller hög temperatur längre in på hösten. Andra gynnsamma faktorer är hög mångfald av evertebrater och 
vattenväxter. Missgynnsamma förhållanden är lågt pH och hög näringshalt. Under övriga perioder lever den större 
vattensalamandern i terrestra miljöer i form av murkna trädstammar och stubbar, i smågnagargångar och under 
mossbeklädda stenar i framförallt fuktig lövdominerad skog (Artdatabanken, 2002). Lämpliga landbiotoper ska finnas 
inom 10–100 m från lekvattnet. Arten har även liten spridningsradie och förflyttar sig maximalt 1300 meter från 
lekvattnet, dock vanligtvis inte mer än 50–300 meter (Naturvårdsverket, 2007). Salamandern kan korsa vägar, 
trädgårdar, industrimark, gräsmarker och andra osannolika miljöer för att hitta nya lekvatten. Trafikerade vägar, 
jordbruksmark och tät bebyggelse utgör dock stora hinder. 

Idag utgör följande faktorer en hotbild för arten (Naturvårdsverket, 2011): 

· Förändrad hydrologi till följd av igenläggning av dammar, dikning och dränering. Det långa larvstadiet gör att 
arten kräver permanenta vattensamlingar som inte torkar ut.  

· Avverkning av äldre lövdominerad lövskog vilket resulterar i brist på lämpliga landmiljöer. 
· Försurning (pH <5,0) och övergödning. Detta kan skada larvutvecklingen. 
· Inplantering av fisk och kräftor som prederar på larver. 
· Igenväxning runt lekvatten vilket minskar solexponeringen och sänker temperaturen i vattnet.   
· Habitatförlust och fragmentering. Mycket tyder på att arten är beroende av fungerade 

metapopulationsdynamik för långsiktig överlevnad och den begränsade spridningsförmågan gör att 
populationen vid fragmentering riskerar lokalt utdöende. 

För gynnsamma livsmiljöer bör följande krav uppfyllas: 

· Minst 4 vattenmiljöer med gynnsamma förutsättningar per km2 (Artdatabanken, 2002) 
· Vattenmiljöer ska uppfylla kraven för god ekologisk status (Naturvårdsverket, 2011) 
· Minst 0,2 ha äldre lövskog inom 1 km avstånd från lekvatten (Naturvårdsverket, 2011).  
· Lämpliga vandringsvägar i anslutning till lekvatten (Naturvårdsverket, 2007). Exempelvis dikeskanter, fuktiga 

stråk, buskmarker eller lövskogar.  

Populationens nuvarande status 
I närheten av planområdet har större vattensalamander observerats på en plats, se Figur 3, lokal 373. Figur 3 
markerar även andra platser med stående vatten i bokskogen öster om planområde 2. Inom planområde 1 finns inga 
småvatten (Ekologgruppen, 2015) och det är därför inte troligt att detta område utgör lämpligt habitat för större 
vattensalamander.  

Lokal 373 är en känt viktigt lokal för arten (Ekoll, 2015). Här har man vid minst tre tillfällen (2009, 2011 och 2015) 
observerat både hanar och äggläggande honor. Landmiljön vid lokalen utgörs av ädelnaturlövskog med mycket död 
ved, block, sten och gärdsgårdar (Ekoll, 2011), vilket skapar bra habitat för salamandern. Naturvårdsverket (2011) 
föreslår att minst 0,2 ha äldre lövskog ska finnas inom 1 km avstånd från lekvatten. I lövskogen finns två utpekade 
nyckelbiotoper, se Figur 2, om vardera 2,1 ha, varav det ena området ligger kring lekvattnet och har en lämplig skoglig 
struktur för större vattensalamander. Lövskogsområdena som tas i anspråk av planområde 1 och 2 har vid 
inventeringar av bland annat Skogsstyrelsen och Ekologgruppen också visat sig ha lämplig struktur för större 
vattensalamander, som block och stengärdesgårdar. Inslaget av död ved är dock litet i dessa skogar vilket är negativt. 
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Eftersom lämpligare landmiljöer finns närmare lekvattnet bedöms inte skogarna inom planområdet som viktiga för 
bevarandet den lokala populationen större vattensalamander.  

I närheten av lokal 373 finns ytterligare tre småvatten (se Figur 3: punkter A, B, och C), som samtliga ligger utanför 
gränsen av planområdet. Inga salamandrar har observerats här vid tidigare inventeringar, och småvattnen torkar 
periodvis ut samt saknar tillräcklig vattenvegetation (Ekoll, 2015). Därför är de inte lämpliga lekvatten idag, men kan 
fortfarande utgöra viktiga komplementhabitat då de kan fungera som rastplats och skydda mot uttorkning. Lokal B och 
C ligger i en lågpunkt i skogen med stående vatten (fortsättningsvis våtmarksområdet) som genom mindre diken 
förser lekvattnet (lokal 373) med vatten. Våtmarksområdet, och således även dess tillrinningsområde, är därmed en 
mycket viktig komponent i salamanderns habitat.  

Generellt för groddjur gäller att det för långsiktig överlevnad av en population krävs minst 4–5 reproduktionslokaler 
inom spridningsavstånd (Ekoll, 2011). För större vattensalamander innebär detta max 100 meter mellan 
reproduktionsmiljö (i detta fall lokal 373) och lämplig landmiljö. Lämplig landmiljö finns inom detta avstånd, vilket är 
positivt. Tumregeln om 4–5 reproduktionslokaler inom spridningsavstånd från varandra för långsiktig överlevnad 
uppfylls dock inte. Salamandern sprider sig vanligtvis endast ca 300 meter från lekvattnet, maximalt 1300 meter. Inom 
300 meter från lokal 373 finns inga andra lämpliga reproduktionslokaler. Inom 1300 meter radie finns två möjliga 
reproduktionslokaler: lokal E och 267, se Figur 3. Inga observationer av salamander har registrerats i dessa vatten, 
men ingen ordentlig inventering har heller genomförts så huruvida arten förekommer här är oklart. 

Spridningsavståndet mellan lokal 373 och lokal E och 267 är 800–1000 meter. Mellan villaområdet och havet finns ett 
skogsområde som teoretiskt borde kunna fungera som spridningsväg. Det är möjligt att salamandern även kan röra 
sig genom själva villaområdet då grönarealen där är betydande. Inom 1300 meters radie från lokal 373 finns 
ytterligare tre småvatten (lokal D, F och G, se Figur 3), men eftersom de periodvis torkar ut är de inte lämpliga som 
lekvatten (Ekoll, 2011). Norr och väster om lokal 373 finns inga kända småvatten inom 1300 meters radie. Arten ska 
eventuellt kunna finnas i naturreservat Stiby backe, vilket delvis är inom maximalt spridningsavstånd. I skötselplanen 
för naturreservatet anges att arten tidigare funnits i området. Dock har arten inte återfunnits under inventeringar 2009 
och 2011.  

För långsiktig överlevnad av en groddjurspopulation krävs generellt minst 500 individer (Ekoll, 2011), men någon 
uppskattning av den lokala populationens storlek har inte gjorts. 
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Figur 3. Kända och potentiella lekvatten för större vattensalamander i området vid Grönslätt. Grön cirkel visar teoretiskt  
maximalt spridningsavstånd från lekvatten 373. I norr syns naturreservat Stiby backe. 
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Slutsats 
Den lokala populationen av större vattensalamander är troligtvis både för liten och genetiskt isolerad vilket hotar dess 
långsiktiga överlevnad. Det finns två möjliga reproduktionslokaler inom maximalt spridningsavstånd från det enda 
kända lekvattnet, men det är oklart om salamandern kan sprida sig dit. Efter en inventering av området 2011 (Ekoll, 
2011), drogs slutsatsen att populationen troligtvis inte har gynnsam bevarandestatus och därmed är känslig för alla 
former av störningar. Dock påverkar inte planområdena någon befintlig metapopulationsdynamik negativt.   

Den planerade bebyggelsen kommer inte att påverka salamanderns lokala livsmiljö eftersom inga småvatten ligger 
inom planområdet och tillräckligt areal landmiljö av god kvalitet fortfarande kommer finnas kvar. Ett skyddsavstånd på 
ca 350–400 m kommer finnas mellan exploateringen och det kända lekvattnet, vilket är inom experters 
rekommendation (Ekoll, 2015). Mellan planområde 1 och planområde 2 kommer en grön skogskorridor att sparas 
vilket kommer att möjliggöra viss spridning västerut, bl.a. mot naturreservatet Stiby backe, se Figur 3.   

Ett större hot skulle kunna vara en indirekt påverkan i form av torrläggning av våtmarksområdet som förser lekvattnet 
med vatten. I och med de två detaljplanerna samt det dagvattendike som går genom området (Figur 2) utgör 
torrläggning av våtmarksområdet en risk. För att undvika detta har ett förslag på en lösning tagits fram, med 
återinfiltrering av vatten samt avledning av dagvatten till våtmarksområdet, se Del 2 i detta PM. Denna lösning ska 
säkerställa att lekvattnet inte torkar ut och säkrar därmed salamanderns livsmiljö. Beräknade värden av 
vattenföroreningar i dagvattnet efter rening visar på att avlett vatten kommer att ha föroreningshalter under halter som 
bedöms kunna skada salamandern (se Rapport Dagvatten-, samt VA-utredning Grönslätt, Stiby 28:1 m.fl, WSP, 
daterat 2018-11-09). Dels har dagvatten från småbebyggelse låga föroreningshalter, och dels kommer en rening att 
ske genom lösningen med öppna dagvattendiken och dammar. Dagvattnet kommer dessutom först ledas till 
våtmarksområdet, som i sin tur förser småvattnet med vatten. Detta innebär i praktiken ett ytterligare reningssteg. 

VA-lösningen innebär också att en dagvattendamm anläggs nedanför planområde 2. Utformningen av 
dagvattendammen är inte framtagen än vilket gör dagvattendammens lämplighet som livsmiljö för salamandern svårt 
att bedöma. Även om föroreningshalterna i dagvattnet från planområdena bedöms bli låga rekommenderas att 
dammen inte utformas som en groddjursmiljö. Dels har dagvattnet som når dammen från planområde 2 inte 
genomgått någon direkt rening och dels bör dagvattendammen optimeras för maximal reningseffekt och smidigt 
underhåll vilket ofta inte är förenligt med en optimal groddjursmiljö.  

Sammanfattningsvis kommer planerad exploatering sannolikt inte att påverkan salamanderns nuvarande livsmiljö om 
åtgärder vidtas för att säkra vattentillförseln till lekvattnet. Planerad exploatering kommer inte heller skära av befintliga 
spridningsvägar eftersom inga kända eller potentiella lekvatten finns inom spridningsavstånd västerut. Det bör dock 
noteras att salamanderpopulationen troligtvis inte har gynnsam bevarandestatus och åtgärder för att skapa nya 
permanenta vattensamlingar inom spridningsavstånd som kan fungera som lekvatten är därför att rekommendera.  
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DEL 2 – Hydrologisk och hydrogeologisk utredning 
Syftet med denna del är att redovisa de hydrologiska och hydrogeologiska förhållandena med fokus på området vid 
småvattnet i söder (salamanderlokal 373, se Figur 3), inklusive det våtmarksområde som står i förbindelse med 
småvattnet (se Figur 4). Inledande ges en beskrivning av områdets hydrologi och därefter en bedömning av 
exploateringens påverkan på småvattnet.  

Tillrinningsområde och översiktlig vattenbalans 
Områdets vegetation består till största delen av lövskog och skogsmark som sluttar från ca +30 m ö h i norr till ca +13 
m ö h i sydost med lutning mot Östersjön. Jordarten i området är morän. 

Utifrån den information som finns att tillgå har småvattnets tillrinningsområde avgränsats (Figur 5). Avgränsningen har 
utgått från befintlig information om att småvattnet hydrologiskt står förbindelse med ett lite större våtmarksområde i en 
lågpunkt (Figur 4). För avgränsningen har topografiska data använts. Mätningar av grundvattennivåer har inte utförts, 
därmed har ingen grundvattennivåkarta kunnat upprättas. Det antas att grundvattnet i jord och berg strömmar på 
samma sätt som ytvattnet. Vattnet rör sig från höjden i norr ner mot de lägre partierna i söder för att sen vika av 
österut mot Östersjön. 

I denna utredning utgår vi ifrån att det planerade dagvattendiket, som planeras anläggas med utlopp i Östersjön, har 
en dränerande effekt i jorden. Planområde 1 ligger utanför tillrinningsområdet och påverkar därför inte 
våtmarksområdet, däremot ligger nästan hela planområde 2 inom tillrinningsområdet. Planområde 2 med tillhörande 
diken skär av en stor del av tillrinningsområdet för det ytliga vattnet i norr. Hela tillrinningsområdet har en area på ca 
352 000 m2 och planområde 2 tillsammans med området i norr som skärs av täcker 260 980 m2. Detta innebär att 80 
% av tillrinningsområdet för ytvattnet försvinner med avseende på våtmarksområdet.  

Medelnederbörden i området ligger på ca 600 mm per år. Med en avdunstning på ca 410 mm per år ger det en 
effektiv grundvattenbildning på ca 190 mm/år. Detta gör att hela tillrinningsområdet i dagsläget har en nybildning av 
grundvatten på 2200 l/s årligen. Planområde 2 påverkar nybildningen då en del ytor hårdgörs och området dräneras. I 
rapporten ”Dagvatten-, samt VA-utredning Grönslätt, Stiby 28:1 m.fl, WSP, daterat 2018-11-09” används en 
avrinningskoefficient på 0,45. Denna information ger att planområdet som ligger inom tillrinningsområdet ger en 
grundvattenbildning på 2,5 l/s. Inom hela tillrinningsområdet, efter byggnationen i planområde 2 är klar, ger en 
grundvattenbildning på 1300 l/s. Resultat blir att grundvattenbildningen minskar med ca 40 %.     

Från det material som finns att tillgå (WSP, 2012) framgår att en lågpunkt med stående vatten (våtmarksområdet) 
förser småvattnet med vatten via ett system med diken, se Figur 4. Detta gör att tillrinningsområdet blir större än om 
småvattnet hade haft en egen vattenförsörjning. I Figur 5 kan man jämföra småvattnets tillrinningsområde mot hela 
tillrinningsområdet för våtmarksområdet. Det finns diken mellan lågpunktens vattensamlingar och småvattnet som 
möjliggör för vatten att nå småvattnet. Det är av vikt att underhålla dessa för att tillgodose småvattnet med vatten. 
Enligt befintliga underlag (WSP, 2012) anges att småvattnet dessutom har ett uppdämt dike vid utloppet. Denna 
uppdämning bör inte öppnas upp.  
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Figur 4. Småvattnet och våtmarksområdet som förser småvattnet med vatten är markerat med röd cirkel. Karta från översiktlig geoteknisk 
utredning (WSP, 2012). 

     Figur 5. Jämförelse småvattnets tillrinningsområde (turkos färg) mot hela tillrinningsområdet för våtmarksområdet.  
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Slutsats 
Om inga skyddsåtgärder vidtas kommer småvattnet med största sannolikhet att bli påverkad i form av torrläggning 
som följd av planområde 2 samt dagvattendiket som avleder dagvatten till Östersjön. Dessa åtgärder medför att ca 40 
% av grundvattenbildningen samt ca 80 % av tillrinningsområdet försvinner. Dagvattendiket har en negativ effekt på 
ytavrinningen mot våtmarksområdet. Om man skulle markförlägga dagvattendiket kommer detta bli en förändring på 
ca 4 % av det totala tillrinningsområdet. Detta är en marginell förändring eftersom den stora påverkan ligger i 
planområde 2.  

För att kringgå detta har man tittat på en lösning där vatten återinfiltreras till våtmarksområdet (se Rapport Dagvatten-, 
samt VA-utredning Grönslätt, Stiby 28:1 m.fl, WSP, daterat 2018-11-09 samt Figur 2).  Dagvattnet från området renas 
i öppna dagvattenstråk och i en dagvattendamm precis nedanför planområde 2. Från dagvattendammen leds vattnet 
dels vidare i ett öppet dagvattendike mot Östersjön och dels i en dagvattenledning till våtmarksområdet. Via 
dagvattenledningen portioneras vattnet ut i ett reglerat flöde som fyller på våtmarksområdet som i sin tur rinner mot 
småvattnet med groddjur. För att bygga på grundvattenbildningen ytterligare och samtidigt begränsa 
flödeshastigheten i det öppna dagvattendiket föreslås i utredningen att en stenbädd anläggs i botten på diket som 
passerar längs våtmarksområdet. Denna delsträcka av dagvattendiket bör ligga inom tillrinningsområdet (Figur 5) för 
att ge våtmarksområdet den bästa förutsättning för att tillgodogöra sig det infiltrerade dagvattnet. Vid högre flöden 
kommer avledningen i huvudsak ske till det öppna diket för vidare avledning till recipienten varför risken för att 
oproportionerliga flöden till våtmarksområdet undviks. 

VA-utredningens förslag kommer gynna vattentillförseln till småvattnet med groddjur och sannolikt leda till att man får 
en vattenansamling större delen av året. Då man planerar att släppa vatten till våtmarksområdet som ligger uppströms 
småvattnet är det viktigt att man ser över diket som sammankopplar dessa så vattnet verkligen når det småvatten 
(lokal 373, Figur 3) där groddjuren genomför sin lek. Genomförda åtgärder bör också följas upp för att säkerställa 
tillräcklig god funktion.  

Förslag på uppföljning 
Funktionen med tillförseln av vatten till småvattnet bör kontrolleras, till exempel med en installerad pegel i småvattnet 
och ett grundvattenrör. Avläsning bör ske åtminstone sommar och höst när större vattensalamander genomför sin lek.  

Man bör kontrollera vattenkvalitén i småvattnet, både före och efter planernas genomförande så att det är möjligt att 
göra jämförelser.  
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