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Länsstyrelsens förord 

 
Denna inventering har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är 
en satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv och övriga 
ekosystemrelaterade miljömål. Målet är att antalet hotade arter ska reduceras med 30 % 
till 2015 och förlusten av biologisk mångfald ska stoppas till 2010.  
 
Åtgärdsprogrammet för större vattensalamander syftar till stor del på att öka kunskapen 
om artens utbredning och spridningsmöjligheter. Västernorrland utgör nordlig 
utbredningsgräns för arten och därför är det extra intressant att ta reda på mer om den 
faktiska utbredningen i länet. De lokaler med större vattensalamander som hittas kan 
även antas indikera på andra höga naturvärden.  
 
Den ökade kunskapen som inventeringen gett är ett viktigt underlag för fortsatt 
bevarandearbete. 
 
Planering, handledning och rapportskrivning har Frans Olofsson stått för medan 
inventering samt framtagandet av bilagor har utförts av Frida Persbo och Sara Öhmark.  
 
 
 
 
 
Andreas Karlberg 
Koordinator 
Åtgärdsprogram för hotade arter 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län  
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Sammanfattning 
Större vattensalamander (Triturus cristatus) är ett av våra två svansgroddjur i Sverige. 
Arten har höga krav på både vatten- och landmiljön och studier har visat på en kraftig 
tillbakagång under det senaste århundradet i hela sitt utbredningsområde. Anledningen till 
den negativa trenden är ett allt intensivare och storskaligt jord- och skogsbruk som medfört 
fragmentering och förlust av primärhabitaten där arten har sitt leverne samt reproduktion. 
Arten är på olika sätt skyddad men på grund av den negativa populationsutvecklingen 
krävs bevarandebiologiska åtgärder. Västernorrlands län utgör nordgränsen för artens 
utbredning.  
 
Denna rapport redogör för resultatet efter den första större inventeringsinsatsen avseende 
utbredning av större vattensalamander i länet. Inventeringen utfördes i den södra länsdelen 
under våren och hösten 2007. Metodik och val av lokaler skiljer sig åt mellan de två 
perioderna. Under våren inriktades inventeringen på att finna nya lokaler med lekande 
större vattensalamandrar. Då antalet potentiella småvatten visade sig vara extremt många 
användes GIS (Geografiskt InformationsSystem) med specifika kriterier för att begränsa 
antalet lokaler vid utsökningen. Metodiken är en slumpad översiktsinventering med vissa 
undantag. Totalt inventerades 155 potentiella lokaler med flaskfällor under maj och juni 
månad 2007. Fyra nya lokaler med större vattensalamander hittades under inventeringen 
samt att ytterligare tre återfanns av den lokala herpetologiska föreningen samt av docent 
Anders Nilsson under sommaren 2007. Av de nya lokalerna från inventeringen var tre 
belägna i skogsmyrar i inlandet medan kustlokalen var ett hällkar. Anmärkningsvärt är att 
två av de nya lokalerna ligger på hela 400 respektive 300 meter ovan havet. Dessa lokaler 
torde även vara intressanta ur ett internationellt perspektiv då den större vattensalamandern 
anses vara en låglandsart. Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris) återfanns i 35 av de 
155 lokalerna.  
 
Höstinventeringen syftade till att kontrollera föryngringen i alla kända lokaler i länet med 
större vattensalamander, totalt 32 stycken. Av dessa kunde larver påträffas i 12 stycken 
lokaler vilket motsvarar 38 %, något som ligger i linje med andra inventeringar som också 
utfört kompletterande sensommarsök efter salamanderyngel.   
 
        

Summary 
 

The great crested newt (Triturus cristatus) is one of our two caudate amphibians in 
Sweden. The species have high demands on their land and water habitats. During the last 
century the great crested newt has declined all over its distribution area. Due to large-
scaled agriculture and forestry the landscape has been fragmented and the prime habitats 
have been lost. Today the newt is protected in several ways but due to the population 
decline the species needs conservation measures. The county of Västernorrland represent 
the northern boundary of the distribution range. 
 
This report is the result of the first major inventory survey of the distribution patterns of 
the great crested newt in the county of Västernorrland. The survey was carried out in the 
southern part of the county during the spring and autumn of 2007. Method and choice of 
ponds differed between the two periods. During spring the focus was towards finding new 
ponds with mating newts. Since the number of potential reproduction ponds is too many to 
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visit, Geographic Information System was used to select potential sites. A total of 155 
ponds were investigated with traps during May and June 2007. The survey resulted in four 
new ponds with great crested newt. Three additional ponds were discovered during the 
summer of 2007 by persons from the local herpetological organization and by senior 
lecture Anders Nilsson. However, three of the new sites from the census were in mires 
located in the inland of the county. Remarkable is that two of these ponds are situated at an 
altitude of ,respectively, 300 meters and 400 meters above sea limit. Due to the high 
altitude of these sites they are interesting in an international perspective since the great 
crested new is considered to be a low altitude species. Smooth newts (Triturus vulgaris) 
were discovered in 35 of the 155 investigated ponds. 
 
The autumn survey was aimed to determine the success of reproduction in all the known 
sites of the great crested new, and a total of 32 ponds were examined. In only 12 of these 
ponds larval production could be found, corresponding 38 % of the investigated ponds. 
This proportion however is in the line of other studies where late summer search of larval 
production have been carried out.         

 
 

Inledning 
 
Den större vattensalamandern är idag skyddad genom EUs art- och habitatdirektiv, bilaga 
II och IV (Rådets direktiv 92/43/EEG). Dessa två bilagor medför att särskilda 
bevarandeområden ska pekas ut inom nätverket Natura 2000 för den större 
vattensalamandern samt att arten är fridlyst och dess levnadsmiljö skyddad. Detta regleras i 
Sverige framförallt genom Artskyddsförordningen, 2007:845. Utöver detta är den större 
vattensalamandern även upptagen i Bernkonventionens bilaga II, strikt skyddade djurarter.  
 
I Sverige var den större vattensalamandern upptagen på rödlistan som Missgynnad (NT) 
fram till revideringen 2005 (Gärdefors 2000). I rödlistan för perioden 2005-2010 har den 
klassats som Livskraftig (LC) (Gärdefors 2005). Trots detta visar återinventeringar i 
Sverige på en tillbakagång, speciellt i inlandslokaler (Malmgren 2007). 
Arbetet, i Västernorrlands län, med åtgärdsprogrammet för bevarandet av den större 
vattensalamandern och dess livsmiljöer börjar med en serie av övergripande inventeringar 
för att ge en bild av utbredningen i länet. Därefter kan riktade inventeringar utföras samt att 
eventuella åtgärder bli aktuella för att ge arten en gynnsam bevarandestatus i länet. Denna 
rapport är resultatet av den första inventeringen och utfördes 2007 i den södra delen av 
länet.  
 
 

Översiktlig art- och biotopfakta 
 
I Norden förekommer tre arter av salamandrar varav två återfinns i Sverige. Dessa två arter 
är den mindre vattensalamandern Triturus vulgaris samt den större vattensalamandern 
Triturus cristatus. Den tredje förekommande salamandern är bergsvattensalamandern 
Triturus alpestris vars nordliga utbredning sträcker sig till södra Jylland. Alla tre 
salamanderarter ingår i släktet Triturus och är svansgroddjur.     
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Artbeskrivning 
Vuxna individer 
Den större vattensalamandern, Triturus cristatus (Laurenti 1768), är en storvuxen 
salamander som vanligen är mellan 12-15 cm men i sällsynta fall ända upp till 18 cm. 
Generellt är honor större än hanar. Huden är täckt av små vårtor vilka på sidor, haka och 
kind ofta är vita till silvriga. Grundteckningen på rygg och sidor är mörkt brun eller svart, 
på vissa individer kan även mörka fläckar med varierande storlek vara synliga. Buken hos 
unga individer är gul till orange medan äldre ofta har en rödbrun till svart undersida. Buken 
har även svarta fläckar som inte sällan flyter ihop till ett mönster av varierande utseende på 
de vuxna individerna. Fram till könsmognad har båda könen en längsgående gul linje på 
svansens undersida samt att kloaken är gulfärgad. Denna juvenila täckning behåller 
honorna livet ut medan både svanslinjen och kloaken svartnar så fort hanarna når sin 
könsmognad.  
 
Större delen av året tillbringar den större vattensalamandern på land men förökningen sker 
i vatten, där även yngelperioden fram till metamorfosen (den förvandling som äger rum då 
den vattenlevande salamanderlarven tillbakabildar de gälar den använt för syreupptag och 
börjar andas atmosfärisk syre med lungor samt att de då också kryper upp på land) äger 
rum. Under lekperioden då de vuxna salamandrarna återförenas i vattnet utvecklar hanarna 
stora ryggkammar samt en mindre tandad kam på svansens ovan- och undersida (Figur 1). 
Dessa kammar är hudutväxter och tillbakabildas efter leken. Även hudens vårtighet 
minskas för att underlätta hudrespiration. På svansens sidor uppträder även en silveraktigt 
band på de könsmogna hanarna. Honorna saknar dessa förändringar i färg och morfologi 
under lekperioden men svansen tilltar en aning i höjd samt att buken sväller upp av alla 
ägg.  
 

 
 
 
 

Figur 1. En hane i lekdräkt av 
större vattensalamander. 
Notera att rygg- och svanskam 
är åtskilda från varandra.  

 
Foto: Mattias Sterner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Larver 
Larverna av större vattensalamander har yttre gälar och utvecklar frambenen före 
bakbenen, dessa karaktärer skiljer larver av grodor och paddor från salamandrar. 
Ytterligare karaktärer som är specifika för större vattensalamander är att de har 
remarkabelt långa tår samt att den tydligt svartpigmenterade svanskammens ovan- och 
undersida avslutas med en lång mörk svanstråd (Figur 2). Tå- och svanstrådskaraktärerna 
kan dock ofta vara otydliga eller avsaknas i anslutning till metamorfos. Larvens längd 
varierar men är ca 7-9 cm innan landfasen inträder.  
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 Figur 2. Larv av större 

vattensalamander. En av 
karaktärerna som är utmärkande 
är de mycket långa tår samt att 
svansen avslutas i en tunn lång 
svanstråd. 

 
 
 
 
 Foto: Frans Olofsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förväxlingsarter    
Den enda förväxlingsart som finns i Sverige är den mindre vattensalamander, Triturus 
vulgaris. Som namnet avslöjar är den mindre i storlek och blir under gynnsamma 
förhållanden bara upp till 10 cm. Här i norra delen av Sverige så är de vanligare med 
individet som pendlar mellan 6-10 cm. Den mindre vattensalamandern har till skillnad från 
den större slät hud och en grundfärg från ljusgrå till brun med mörka fläckar på sidorna, 
där honorna i regel går mera mot det bruna hållet. Båda könen har ett mörkare band efter 
huvudet som korsar ögat samt en orangeröd buk med svarta prickar. Likt den större 
vattensalamandern utvecklar den mindre vattensalamanderhanen en magnifik kam under 
lekperioden. Dock sitter rygg- och svanskam ihop med varandra och svanskammens 
undersida är blåaktig (Figur 3), till skillnad från den större vattensalamandern.  
Larver av den mindre vattensalamandern är mindre och gulbruna samt saknar både tå- och 
svanskaraktärer, som utmärks för den större vattensalamandern.  
 

 
 Figur 3. Hane i lekdräkt av mindre vattensalamander (Triturus vulgaris). Notera att 

rygg- och svanskammen sitter ihop med varandra, en karaktär som skiljer den större 
och den mindre salamandern åt. Foto: Frida Persbo & Sara Öhmark. 

Figur 3. Hane i lekdräkt av mindre vattensalamander (Triturus vulgaris). Notera att 
rygg- och svanskammen sitter ihop med varandra, en karaktär som skiljer den större 
och den mindre salamandern åt. Foto: Frida Persbo & Sara Öhmark. 
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I äldre folkmun benämns ofta salamandrar som vattenödlor men de har inget gemensamt 
med landlevande ödlor, förutom att de liknar varandra i kroppsform. En ytterligare vanlig 
äldre benämning på salamandrar är skrattabborre. Elmberg & Ericsson (1983) ger flera 
förklaringar till hur detta mytomspunna namn, skrattabborre uppkommit. Att notera är att 
Skrat är ett gammalnordiskt ord med samma betydelse som skrömt, betydande spöke eller 
troll. Namnet trollfisk är också bekant för arten. Så skrattabborre har mycket troligt inget 
med skrattande att göra, speciellt då salamandrar saknar avancerade röstorgan. Senare 
hälften av namnet härstammar troligen i kunskapsbrist avseende svansgroddjur och 
systematik, vilket medförde att tron var att det åtminstone handlade om någon sorts fisk.  
       
Ekologi 
Från sädescell till salamander 
Större vattensalamandern tillhör svansgroddjuren och har till skillnad från många andra 
groddjur inre befruktning. Åldersstudier har visat att den maximala livslängden i naturen 
kan var upp till 16-18 år (Dolmen 1982, Malmgren 2007) och att könsmognad inträffar 
efter 2-4 år. Parningsritualerna hos större vattensalamandrar är ett invecklat 
uppvakningsspel som liknar det skogshönsen uppvisar (Malmgren 2001, Pough et al 2004). 
Hanarna samlas på de grundare partierna i vattenansamlingarna under tidiga vårnätter. Där 
försvarar de sin plats mot konkurrenter under tiden de uppvaktar förbipasserande honor. 
Själva befruktningen, om honan attraheras och accepterar hanens uppvisning, går till så att 
hanen leder honan över en tidigare lagd spermatofor (en geléartad kapsel med spermier) 
som honan tar upp via sin kloak (Pough et al 2004). Dessa befruktningsförsök avbryts och 
misslyckas ofta varav honan parar sig med flera hanar för att säkerställa tillgången på 
spermier. Honan lägger därefter mellan 5-15 befruktade ägg per dag genom att 
omsorgsfullt vika blad från vattenväxter över varje enskilt ägg. En fullvuxen större 
vattensalamanderhona lägger upp till 200-300 ägg under en säsong. På grund av genetiska 
problem, i kromosom 1, utvecklas inte 50 % av de befruktade äggen hos de större 
vattensalamandrarna (Malmgren 2001). Denna unika genetiska avvikelse uppkom hos 
deras anfader för ca 10-20 miljoner år sedan. De ägg som kläcks gör det efter 2-3 veckor 
och redan från början är salamanderlarven ett frisimmande rovdjur. De födosöker i den fria 
vattenmassan efter djurplankton och medan de växer så tillkommer större kräftdjur, 
insektslarver samt larver av andra groddjur i dieten. Större vattensalamandern har en lång 
utvecklingstid, ca 4 månader. Det tillsammans med deras levnadssätt att vara frisimmande i 
vattenvolymen medför att de inte kan samexistera med rovfisk och kräftor då för hög 
predation uppstår (Malmgren 2001, Niesel & Berglind 2003, Johansson 2004, Johnsson et 
al 2005). Den större vattensalamandern är således i dessa småvatten högst upp i 
näringskedjan, ett topprovdjur, en trofinivå som den delar med trollsländelarver och 
dykarskalbaggar. Den utdragna äggläggningsperioden medför, till skillnad från många 
arter av grodor och paddor, att de metamorfoserar och avslutar larvperioden enskilt. Vid 
metamorfos kryper de under regniga höstnätter upp på land för att äta upp sig innan vintern 
samt för att söka rätt på ett lämpligt övervintringsställe. Vinteröverlevnaden är positivt 
korreleras till tidig metamorfos, i och med att de hinner finna bra landmiljöer innan dvalan 
påbörjas (Malmgren 2001, Malmgren 2007).  
 
Livsmiljöer 
De miljöer som hyser den större vattensalamandern varierar, från kulturpräglade vatten till 
skogstjärnar. Det som är gemensamt är att de större vattensalamandrarna ställer högre krav 
på både vatten- och landmiljön jämfört med många av våra andra groddjur. I aktuellt 
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åtgärdsprogram (Malmgren 2007) används begreppet småvattenlandskap som ett 
samlingsnamn för artens primärhabitat, där såväl landbaserade element som vattenmiljöer 
faller in i definitionen. Förutom fisk- och kräftfria småvatten har många studier visat att de 
även föredrar vatten som är väl solexponerade med riklig vegetation och med hög 
produktivitet av födoorganismer. Arten påträffas även i andra vatten som inte stämmer in 
på denna beskrivning men den tycks alltid undvika vatten med låga pH-värden (Andersen 
2001, Nielsen & Berglind 2003, Malmgren 2007, Andersson et al 2008).  
Vad beträffar landmiljön så ska den erbjuda fuktighet, rikligt med håligheter, skrevor, död 
ved och liknande element som tillåter att salamandrarna kan gömma sig både dagtid och 
under vinterperioden. Hemområdet kring lekdammen varierar beroende på aktuell 
landskapsstruktur men är vanligast mellan 50-300 m (Jehle 2000, Jehle & Arntzen 2000, 
Malmgren 2002). Livet i landfasen är litet känt hos den större vattensalamandern och ändå 
mindre är känt om övervintringen.  
 
Hotbild 
Likt många av våra andra groddjur visar även den större vattensalamandern en tillbakagång 
i större delen av sitt utbredningsområde (t.ex. Pough et al 2004, Karlsson 2006, Malmgren 
2007). Anledningen till tillbakagången är en ökad förlust av livsmiljöer. I skogslandskapet 
samt skog i odlingslandskapet är verksamheter som inplantering av fisk och kräftor, 
dikning, gallring, kalavverkning, skogsgödsling, minskning av död ved samt plantering av 
barrträd på bekostnad av lövskog anledningar till att både land- och vattenmiljön påverkas 
negativt. Inom odlingslandskapet är även brukandet av mark nära lekdammar samt ökad 
användning av gödnings- och bekämpningsmedel ett problem som medför att vattenkemin 
förändras till det negativa. Tyvärr har även många lekdammar och småvatten fyllts igen. 
Generellt gäller att förlusten av lämpliga habitat går fortare än nyskapandet. Processer som 
på naturlig väg nyskapar småvatten är bl.a. när vattendrag som är oreglerade och 
meandrande bildar så kallade korvsjöar, med andra ord då delar av den gamla bäckfåran 
blir avsnörd och bildar ett småvatten. Även successionen från sjö till myr samt 
landhöjningsprocessen är förlopp som skapar småvatten.  
 
Utbredning 
Den nuvarande globala utbredningen av större vattensalamander omfattar en stor del av 
Europa och delar av Ryssland (Malmgren 2007). Även om utbredningsområdet är stort så 
är den faktiska utbredningen fragmenterad och har hög isoleringsgrad, speciellt i 
utkanterna, något som denna inventering också styrker. 
  
För Sveriges del så förekommer arten från sydligaste Götaland genom Svealand upp till 
södra Norrland, undantaget Gotland. Den nuvarande nordliga gränsen går i Norrfällsviken, 
Ångermanlands landskap och i de östra delarna av Jämtlands län. Historiskt har det även 
funnits en lokal i Stensele, Västerbotten med neotena individer (Gislén & Kauri 1959). 
Neoteni är ett tillstånd då salamandrar reagerar på stress, tex  klimat och/eller låg 
födotillgång och aldrig lämnar vattenfasen. De blir således könsmogna men bibehåller 
larvkaraktärerna. Enligt litteraturen skall det även ha varit neotena mindre 
vattensalamandrar i denna tjärn. Aktuell lokal utraderades dock efter fiskinplantering på 
1960-talet och upprepade inventeringar under årens lopp har gjorts i närområdet utan 
resultat (Dolmen 1978, Elmberg & Ericsson 1983, Elmberg 1995, Persbo et al 2006, 
Malmgren 2007). Någon ytterligare population med neotena större vattensalamandrar har 
hittills aldrig upptäckts någon annan stans i världen.  
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Kunskapen om utbredningen av större vattensalamander i Västernorrlands län har varit 
begränsad. Innan denna inventering sammanställdes äldre fynd och ytterligare vatten blev 
inventerades genom Länsstyrelsens översiktliga kustinventering 2002-2004 (Aronsson et al 
2005). Innan 2007 års inventering kände Länsstyrelsen i Västernorrland till 25 vatten i 
länet med större vattensalamander och minst 70 lokaler med mindre vattensalamander.      
                 
                                                                                                   

Metod 
Inventeringen följer miljöövervakningens undersökningstyp för Inventering och 
övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus) (Malmgren et al 2005) och 
utfördes under två perioder, maj-juni samt augusti-september 2007.  
Inventeringsmetoden och valet av lokaler skiljer sig åt för de två perioderna.  
 
Vårens inventering syftade till att hitta nya lokaler med större vattensalamander. Det är 
känt från en rad studier och inventeringar att större vattensalamander uppehåller sig i 
fler småvatten än vad som sedan resulterar i lyckad reproduktion (Niesel & Berglind 
2003, Karlsson 2006, Malmgren 2007). Därför inventerades förekomst av större 
vattensalamander enbart under vårens lekperiod för att maximera chanserna att finna 
större vattensalamander. 
 
Höstens inventering syftade till att följa upp 2007 års reproduktion och rekrytering i de 
lokaler som påträffades under våren men även för de lokaler som tidigare var kända. 
 
Urval av lokaler 
Urvalet av potentiella salamanderlokaler grundar sig på utsökningar via GIS (Geografiskt 
InformationsSystem) med tre givna kriterier och kan räknas som en slumpad 
översiktsinventering med vissa undantag. De kriterier som sattes upp före utsökningen av 
länets potentiella vatten var: 
 

1. Vattenytan skulle vara mindre än 1 hektar. 
2. Lokalen skulle ligga maximalt 400 meter från närmaste farbar väg. 
3. Lokalen skulle avsakna in- och utlopp. 

 
GIS-utsökningen resulterade, trots de relativt strikta kriterierna, i drygt 2300 potentiella 
småvatten. På grund av det stora antalet lokaler samt inventeringsmetodiken, att 
flaskfällorna maximalt får ligga i vattnet 6 timmar utan vittjning, användes 
fastighetskartans kartbladsindelning (5 x 5 km) för ytterligare begränsning. Fyra av 
dessa kartblad slogs ihop och bildade en ”storruta” med potentiella lokaler för 
inventering. Därefter lämnades en storruta, med fyra kartblad, för att åter välja fyra att 
inventera, osv. (Figur 4). Syftet var även att på så sätt minska tiden mellan olika lokaler 
och kartblad under inventeringsnätterna och fokusera på de lokaler som låg inom en 
storruta. Varje utvald storruta och dess utsökta lokaler har dessutom kontrollerats innan 
inventeringen via GIS och direkt olämpliga lokaler (reningsverksdammar, 
simbassänger, lokaler med existerande in- eller utlopp, etc) tagits bort. Om antalet 
potentiella vatten varit många inom en storruta har dessutom en prioritering gjorts 
utifrån täta samband mellan småvatten samt gynnsamma landområden. Även en 
utsortering i fält gjordes om fisk kunde konstateras direkt vid ankomst eller då tips från 
lokalbefolkningen påtalade fiskförekomst. Riktmärket var att minst fyra potentiella 
vatten skulle inventeras i varje storruta och att alla fyra kartblad skulle representeras. 
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Dock finns enstaka undantag beroende på att vissa kartblad saknade potentiella 
småvatten och har således inte inventerats av den anledningen.  
 
 

 Figur 4. Med fastighetskartans 5 x 5 km rutor delades länets södra hälft in i storrutor för 
att begränsa inventeringen. Inom dessa numrerade storrutor, 1-29, valdes lokaler ut för 
inventering av större vattensalamander våren 2007.   

 

Inventeringsmetodik 
Vårinventeringen 
Under vårperioden inriktades inventeringen på lekande adulta salamandrar. Den 
rekommenderade och kostnadseffektiva visuella inventeringsmetodik där man nattetid 
med pannlampa genomlyser vattenvolymen efter lekande individer lämpar sig dåligt 
med de ljusa vårnätter som råder i Västernorrland. Därför användes flaskfällor 
uteslutande i vårinventeringen. Metodiken går ut på att fällorna placeras ut på kvällen i 
de potentiella lokalernas strandzon, med ett ungefärligt mellanrum på fem meter. De 
ljusa timmarna, under leken, tillbringar den större vattensalamandern i den djupaste 
delen av lokalen för att vid skymning simma upp på de grundare områdena för att para 
sig (se Ekologi-avsnittet). Maximalt placerades tio fällor ut i varje lokal men färre de 
gånger då lokalerna var för små för att tio skulle få plats samt vid lokaler som hade 
delar av strandlinjen som var svår att nå på grund av sank mark, för brant eller liknande. 
Varje fälla placerades med mynningen vänd mot lokalens mitt. För att förhindra att 
fällorna vrider sig i vattnet fästes varje fälla i en käpp som trycktes ner i 
bottensubstratet. Fällorna vittjades efter fyra till sex timmar. För att undvika spridning 
av kräftpest Aphanomyces astaci desinficerades varje fälla efter användning med t-röd 
samt att käpparna tilläts torka mellan varje inventeringstillfälle. Vid vittjandet av 
fällorna antecknades antalet infångade salamandrar samt art- och könstillhörighet. 
Därefter släpptes djuren omedelbart ut på den plats där de infångats. All bifångst i form 
av makroevertebrater konserverades i 70 % etanol med information om fångstplats och 
tidpunkt. 
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I enlighet med protokollet för inventering av större vattensalamander gjordes även en 
enklare biotopbeskrivning av såväl vattenmiljön som närliggande landmiljö (Malmgren 
et al 2005). Vid varje inventerad lokal, med förekomst av mindre- och/eller större 
vattensalamander, har därför anteckningar om lokalens storlek, andelen strandzon med 
svag lutning samt utbredningen hos eventuell vattenvegetation och beskuggning av 
omgivande skog gjorts. Dessutom noterades typen av miljö i lokalens närområde (0-50 
m) och en bedömning av lokalens risk för uttorkning gjordes. Lokalbeskrivningarna 
(bilaga 3) är alltid gjorda med den inventerade lokalen som centrum och alla angivelser 
av avstånd och riktningar gäller i förhållande till lokalen, såvida annat ej angivits.  
 
Höstinventeringen 
Under hösten eftersöktes larver av större vattensalamander i lokaler där förekomst av 
arten tidigare påvisats från den översiktliga kustinventeringen (Aronsson et al 2005) 
samt de nya lokaler som återfanns under vårinventeringen. Utöver dessa undersöktes 
även lokalen Långviken 4003, som hittats av NHF (Norrlands Herpetologiska Förening) 
under deras årliga vårexkursion. NHF hittade ytterligare en lokal, Gubbråtjärnen, vid 
Galtström under sommaren 2007 men någon kontroll av föryngring gjordes aldrig under 
hösten. Dock kontrollerades föryngringen i en lokal på Stormyrberget, Nordingrå där 
större vattensalamander påvisats av Anders Nilsson under ett eftersök av vatteninsekter 
juni 2007. Under hösten gjordes även försök att finna fler förekomster av arten i 
trakterna kring den isolerade lokalen vid Karlsborgsberget, Ånge kommun genom ett 
eftersök av larver i två intilliggande lokaler.   
 
Då flaskfällor inte lämpar sig för fångst av larver av större vattensalamander användes 
håvning samt visuell inventering dagtid, som finns beskriven i aktuell undersökningstyp 
(Malmgren et al 2005). För att underlätt den visuella observationen användes 
polariserande glasögon som reducerar ljusreflexer på vattenytor. För håvning i öppna 
vattenmassor användes en textilhåv med metallram. För håvning i löst, organiskt 
bottensubstrat samt bland tät vegetation användes en metallsil med plastram. Antal 
individer och arttillhörighet antecknades för samtliga infångade och observerade 
salamanderlarver. Varje infångad larv släpptes sedan omedelbart ut på samma plats som 
den infångats på. Under de stockar och stenar, som fanns nära lokalen, eftersöktes även 
nyligen metamorfoserade salamandrar. Detta gällde även för de lokaler som var 
uttorkade och håvning var utesluten.   
 
Då de sedan tidigare kända lokalerna med större vattensalamander ofta saknade 
lokalbeskrivningar likt de som utfördes under vårinventeringen så beskrevs närmiljön 
och vattenmiljön för dessa lokaler under hösten (bilaga 4). Dessutom gjordes en 
beskrivning av miljön upp till ett avstånd av 300 m från lokalen. Mängden liggande död 
ved, block och hålor i lokalernas omgivande marker antecknades. Dessutom noterades 
varje lokals vattendjup och typ av vegetation.  
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Resultat 
 
Vårinventeringen 
Av de 155 lokaler som inventerades under våren återfanns adulta exemplar av större 
vattensalamander i fem lokaler (bilaga 1). Dock visade det sig vid sammanställningen 
att en av dessa, 3141 redan hade påvisad förekomst från den översiktliga 
kustinventeringen (Aronsson et al 2005). Inventeringen resulterade således i en andel på 
3,2 % av den totala mängden besökta lokaler innehöll större vattensalamander. Som 
tidigare nämnts återfanns även under sommaren 2007 två för Västernorrland nya lokaler 
av NHF samt en lokal på Stormyrberget i Nordingrå av Anders Nilsson. Dessa lokaler 
ingick inte i det utsökta antalet lokaler och behandlas därför separat. Mindre 
vattensalamander återfanns i 35 av de 155 lokalerna, vilket utgör 23 % av de undersökta 
lokalerna.  
 
Av de nya lokalerna så var tre belägna i myrar i skogslandskapet medan en lokal var ett 
hällkar (bilaga 3). Lokalerna 2130 Matfors och 3097 Brunne var mycket djupa och 
humösa vattenansamlingar där bottnarna var svåra att se från strandkanten. Lokal 1229 
Karlsborgsberget, nordväst om Ånge var en grundare lokal med klart vatten och lokal 
3140 var ett hällkar med hällkarskaraktär. Anmärkningsvärt är att 
Karlsborgsbergslokalen (1229) ligger på hela 400 meter ovan havet och att lokal 2130 
Matfors på 300 meter höjd. De övriga två lokalerna 3140 och Brunnelokalen 1229 har 
mera normalhöjder på 80 meter respektive 10 m. Större vattensalamandern anses 
generellt vara en låglandsart (Malmgren 2007).     
 
I vissa av de potentiella lokalerna konstaterades förekomst av fisk. Information om 
förekomst samt arttillhörighet för fisk i lokalerna finns noterat i lokalbeskrivningarna 
för vårinventeringen (Bilaga 1). 
 
Höstinventeringen 
Av de totalt 32 lokaler med känd förekomst av större vattensalamander, inventerades 
alla utom en av NHFs lokaler (Gubbråtjärnen) under höstperioden. Av dessa återfanns 
yngel av större vattensalamander i tolv stycken lokaler. Detta utgör 38 % av lokalerna, 
en andel som ligger i linje med andra inventeringar där kompletterande sensommar sök 
efter larver gjorts (Gustafson & Malmgren 2002, Malmgren et al 2005, Karlsson 2006). 
Yngel av mindre vattensalamander hittades i fyra av dessa lokaler dvs. 14 % av de 
inventerade lokalerna. Lokalbeskrivningar med aktuella lokalers karta återfinns i bilaga 
4.    
 
Aktuellt antal lokaler i Västernorrland 
Sammantaget med denna inventering, den översiktliga kustinventeringen (Aronsson et 
al 2005) och övriga lokaler som hittats under 2007 så har Västernorrland idag 32 lokaler 
med större vattensalamander. Merparten av dessa lokaler ligger efter kusten (Figur 5).   
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 Figur 5. Punktutbredning av de idag kända lokaler med större vattensalamander i länet. 
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Bilaga 1, Lokaler från vårinventeringen 2007 

* = se lokalbeskrivning i bilaga 3 och 4. 
Vid de tillfällen som lokalbefolkningen påtalat fiskförekomst har detta  nämnts som Ädelfisk i kolumnen Fisk. Dock har det inte verifierats med provfiske.   
 
 
Förekomst av större vattensalamander     
  Koordinater   Triturus cristatus Triturus vulgaris    

Lokal nr Y X Kommun Hane Hona Okänt kön Hane  Hona 
Okänt 

kön Uttorkningsrisk  
2130 6915717 1551128 Sundsvall 1 0 0 1 5 0 Nej   
1229 6937660 1468778 Ånge 7 5 0 0 0 0 Nej   
3097 6952149 1591163 Härnösand 3 2 0 0 1 1 Nej   
3140 6936286 1607101 Härnösand 2 4 0 8 4 1 Nej   
3141 6935667 1605987 Härnösand 1 0 0 6 2 1 Nej   

            
Övriga nya förekomster av större vattensalamander 2007     
  Koordinater   Triturus cristatus Triturus vulgaris     

Lokal nr Y X Kommun Hane Hona Okänt kön Hane  Hona 
Okänt 

kön Uttorkningsrisk Källa 
  6894869 1586984 Sundsvall   2    1   1   Nej NHF 
  6893939 1588467 Sundsvall 3 3   4 5   Ja NHF 

  6983186 1628808 Kramfors   1   4     Ja 
Anders 
Nilsson 

             
Förekomst av mindre vattensalamander         
  Koordinater   Triturus cristatus Triturus vulgaris    

Lokalnr Y X Kommun Hane Hona Okänt kön Hane  Hona 
Okänt 

kön Uttorkningsrisk Fisk 
1835 6976859 1548797 Sundsvall 0 0 0 1 2 0 Nej   



2065 6933410 1565491 Sundsvall 0 0 0 3 1 0 Nej   
1904 6950651 1548158 Sundsvall 0 0 0 3 0 0 Nej   
2138 6910013 1550195 Sundsvall 0 0 0 3 1 0 Nej   
2135 6911511 1570255 Sundsvall 0 0 0 4 0 1 Nej   
2220 6899022 1566176 Sundsvall 0 0 0 1 2 0 Nej   
2269 6893789 1588022 Sundsvall 0 0 0 6 0 0 Ja, låg   
2268 6893837 1587953 Sundsvall 0 0 0 5 1 0 Ja, låg   
3150 6896250 1586085 Sundsvall 0 0 0 4 2 0 Ja, låg   
3179 6976687 1565519 Sundsvall 0 0 1 0 0 0 Nej   
1174 6952434 1511917 Ånge 0 0 0 1 0 0 Ja, låg   
1164 6953882 1514616 Ånge 0 0 0 2 0 0 Nej   
1196 6950799 1526330 Ånge 0 0 0 3 0 0 Nej Ruda 
1261 6933264 1471377 Ånge 0 0 0 9 1 0 Nej   
1262 6932856 1469080 Ånge 0 0 0 26 5 0 Nej   
1357 6935482 1492652 Ånge 0 0 0 2 2 0 Ja   
1342 6937390 1489795 Ånge 0 0 0 7 0 0 Nej   
1425 6939631 1506953 Ånge 0 0 0 1 1 0 Ja   
1453 6931157 1526385 Ånge 0 0 0 22 2 0 Nej   
1503 6919044 1454473 Ånge 0 0 0 5 2 0 Ja   
1502 6919113 1454286 Ånge 0 0 0 8 2 0 Nej   
3157 6919287 1454090 Ånge 0 0 0 0 1 0 Nej Elritsa 
1499 6919251 1454003 Ånge 0 0 0 10 2 0 Ja   
1516 6917304 1466427 Ånge 0 0 0 4 0 0 Nej   
1571 6919429 1494661 Ånge 0 0 0 6 2 0 Nej   
1572 6919315 1494783 Ånge 0 0 0 2 0 0 Nej   
3153 6912008 1511574 Ånge 0 0 0 2 * 0 0 Nej   
1646 6917068 1506124 Ånge 0 0 0 1 0 0 Nej   
1684 6919367 1531651 Ånge 0 0 0 1 0 0 Ja, hög   
1683 6919562 1532386 Ånge 0 0 0 7 1 1 Ja, hög   
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1711 6954750 1568662 Timrå 0 0 0 1 1 0 Nej   
3167 6954737 1568738 Timrå 0 0 0 0 1 0 Ja   
1816 6931473 1590353 Timrå 0 0 0 1 1 0 Ja   
1796 6936017 1590399 Timrå 0 0 0 2 1 0 Ja   
2900 6977927 1572213 Sollefteå 0 0 0 * 2 0 Nej   

                        
            

Inga fynd av salamander                   
  Koordinater   Triturus cristatus Triturus vulgaris    

Lokalnr Y X Kommun Hane Hona Okänt kön Hane  Hona 
Okänt 

kön Uttorkningsrisk Fisk 
3149 6896203 1586135 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 ja, låg   
3148 6896176 1586158 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 ja, låg   
2225 6897080 1567416 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Ja, uttorkad   
2223 6898136 1566489 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
2222 6898140 1574231 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej Ädelfisk 
2221 6898234 1574229 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej Ädelfisk 
2224 6898111 1574175 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej Ädelfisk 
2226 6895866 1574446 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
2165 6917757 1587603 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej Ruda 
2134 6911621 1553620 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
2098 6910211 1548894 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
2067 6932588 1567855 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej Ädelfisk 
2962 6934954 1565272 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Ja, hög   
2071 6931661 1567237 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Ja, hög   
2048 6939165 1572374 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
2059 6935618 1572434 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
2066 6932644 1569009 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
1990 6937870 1549235 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej Ruda 
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2061 6934903 1550782 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
2064 6834820 1551100 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
2068 6932043 1553224 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej Elritsa 
2070 6931721 1554799 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
2055 6936947 1554890 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
2056 6936412 1554863 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Ja, hög   
1970 6957896 1552956 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
1979 6950135 1550069 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
1908 6950164 1549956 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
1902 6951674 1548950 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Ja   
3168 6954076 1529461 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Ja, uttorkad   
1901 6953381 1530246 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej Okänd 
1896 6956803 1531394 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
1895 6957119 1531460 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
1920 6973002 1552751 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej Mört 
3174 6973893 1553509 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
3173 6975288 1552483 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
3172 6975553 1552456 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej Ja 
1843 6979498 1552011 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
1909 6974941 1565719 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
1915 6973726 1565701 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Nej   
1917 6973667 1565887 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Ja, uttorkad   
3330 6894035 1588670 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Ja   
3331 6894072 1588800 Sundsvall 0 0 0 0 0 0 Ja   
1687 6915166 1529343 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1688 6915099 1529439 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej Ädelfisk 
1689 6911054 1527800 Ånge 0 0 0 0 0 0     
3152 6916655 1526050 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
3151 6916902 1526129 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
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1686 6916792 1525445 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1645 6917069 1506428 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej Ja 
1649 6915925 1508270 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej Abbore mm. 
1650 6915947 1508168 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1657 6911856 1512303 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1652 6915045 1513519 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
3155 6915144 1486005 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej Elritsa 
1622 6914496 1485734 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
3156 6914453 1467651 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1522 6914456 1465163 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1539 6912443 1471810 Ånge 0 0 0 0 0 0 Ja, hög   
1531 6912979 1473150 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1520 6914770 1471953 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1501 6919214 1454436 Ånge 0 0 0 0 0 0 Ja   
1508 6918286 1454915 Ånge 0 0 0 0 0 0 Ja   
1452 6932026 1531695 Ånge 0 0 0 0 0 0 Ja, hög   
1454 6930635 1525792 Ånge 0 0 0 0 0 0 Utdränerad   
1451 6935881 1530058 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1455 6930115 1526145 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej Ädelfisk 
1423 6939669 1506061 Ånge 0 0 0 0 0 0 Ja, hög   
1440 6930790 1514311 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1438 6931288 1510745 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1439 6931284 1509963 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej Har funnits 
1358 6934476 1489842 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1338 6939068 1485612 Ånge 0 0 0 0 0 0 Ja   
1335 6939136 1485580 Ånge 0 0 0 0 0 0 Ja   
3158 6939182 1485548 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1274 6930666 1467897 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1268 6932276 1471584 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej Ja 
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1222 6939844 1469078 Ånge 0 0 0 0 0 0 Ja   
3166A 6931359 1453230 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej Ja 
3162B 6930680 1451714 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej Okänd 
3161B 6932076 1454513 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
3164B 6934913 1450673 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1198 6939220 1449798 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1194 6953336 1525194 Ånge 0 0 0 0 0 0 Ja, hög   
3169 6951634 1526127 Ånge 0 0 0 0 0 0 Ja, hög   
3170 6951476 1512733 Ånge 0 0 0 0 0 0 Nej   
1180 6952155 1513617 Ånge 0 0 0 0 0 0 Ja, uttorkad   
1787 6938435 1593650 Timrå 0 0 0 0 0 0 Igenfylld   
1813 6932416 1587731 Timrå 0 0 0 0 0 0 Nej   
1803 6934751 1586539 Timrå 0 0 0 0 0 0 Nej   
1815 6931618 1592857 Timrå 0 0 0 0 0 0 Ja   
1817 6931280 1590643 Timrå 0 0 0 0 0 0 Ja, hög   
1707 6959288 1568720 Timrå 0 0 0 0 0 0 Ja   
1712 6953679 1570000 Timrå 0 0 0 0 0 0 Nej Ädelfisk 
3138 6938057 1605266 Härnösand 0 0 0 0 0 0 Nej   
3110 6953133 1610820 Härnösand 0 0 0 0 0 0 Nej Spigg 

3166B 6954193 1605518 Härnösand 0 0 0 0 0 0 Ja, låg   
3108B 6957025 1606523 Härnösand 0 0 0 0 0 0 Ja   
3108 6956990 1606406 Härnösand 0 0 0 0 0 0 Ja   
3105 6958328 1605542 Härnösand 0 0 0 0 0 0 Nej   
3104 6959637 1607099 Härnösand 0 0 0 0 0 0 Nej Ruda 

3165B 6959025 1607632 Härnösand 0 0 0 0 0 0 Nej   
3100 6951159 1594448 Härnösand 0 0 0 0 0 0 Nej Ja 
3093 6959297 1590430 Härnösand 0 0 0 0 0 0 Nej   
3070 6970079 1592834 Härnösand 0 0 0 0 0 0 Nej   
3182 6970718 1586627 Härnösand 0 0 0 0 0 0 Nej   
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3064 6971510 1585954 Härnösand 0 0 0 0 0 0     
3052 6974129 1573097 Härnösand 0 0 0 0 0 0 Ja   
3008 6976310 1610344 Kramfors 0 0 0 0 0 0 Ja   
3006 6978394 1612048 Kramfors 0 0 0 0 0 0 Ja, hög   
2965 6979584 1592720 Kramfors 0 0 0 0 0 0 Ja, hög   
2905 6974777 1569395 Sollefteå 0 0 0 0 0 0 Nej   
2899 6977979 1567390 Sollefteå 0 0 0 0 0 0 Nej   
3178 6977925 1567090 Sollefteå 0 0 0 0 0 0 Nej   
2897 6979728 1571725 Sollefteå 0 0 0 0 0 0 Ja, uttorkad   
2898 6978915 1569511 Sollefteå 0 0 0 0 0 0 Nej   
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Bilaga 2, Lokaler från höstinventeringen 2007 

 
    Koordinater   T. cristatus T. vulgaris     

Lokal 
nr. Lokalnamn Y X Kommun Yngel Yngel Övrigt

Risk för 
uttorkning 

4001 Rönnbottensviken A 6893057 1588138 Sundsvall 6 0   Nej 
4002 Rönnbottensviken B 6893253 1587871 Sundsvall 0 0   Nej 
4003 Långviken 6893939 1588467 Sundsvall 0 0   Ja, uttorkad. 
4004 Långören 6893485 1588814 Sundsvall 0 0   Nej 
4005 Gammelprästgården A 6894910 1588855 Sundsvall 1 0   Nej 
4006 Gammelprästgården B 6894992 1588753 Sundsvall 1 0   Nej 
4007 Låsskäret A 6896895 1590246 Sundsvall 4 0   Nej 
4008 Låsskäret B 6896572 1590316 Sundsvall 0 0   Ja, hög. 
4009 Sunnanaskäret 6896183 1589479 Sundsvall 0 0   Ja, hög. 
4010 Galten 6897417 1589759 Sundsvall 0 0   Nej 
4011 Lörudden 6903791 1596170 Sundsvall 0 0   Nej 
4012 Harudden 6902330 1595525 Sundsvall 0 0   Ja, uttorkad. 
4013 Telefonviken 6901925 1595565 Sundsvall 0 0   Ja, uttorkad. 
4014 Fogdudden 6898367 1590992 Sundsvall 0 0   Nej 
4015 Norrviksstrand 6905376 1591553 Sundsvall 0 0   Nej 
4016 Bergaudd 6906167 1587888 Sundsvall 0 0   Ja, uttorkad. 
4017 Hamntjärnen 6913612 1583861 Sundsvall 0 2 * Nej 
4018 Salen 6901467 1594819 Sundsvall 10  0   Ja 
4019 Salen 6901195 1594596 Sundsvall 1  0    Delvis 
2130 Stormyran, Matfors  6915717 1551128 Sundsvall 1 0   Nej 
1229 Karlsborgsberget 6937660 1468778 Ånge 4 1   Nej 
4020 Bondhamn 6933816 1597582 Timrå 0 0   Ja, uttorkad. 
4021 Holmvikberget 6934227 1598540 Timrå 3 0   Nej 
4022 Saltholmen 6933133 1602733 Härnösand 0 0   Ja, uttorkad. 
3141 Appelmyran  6935667 1605987 Härnösand 1 0   Nej 
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3140 Svensskär 6936286 1607101 Härnösand 0 2   Nej 
3097 Lilldjuptjärnen 6952149 1591163 Härnösand 1 0   Nej 
4023 Stormyran, Norrfällsviken 6988681 1638448 Kramfors 0 0   Nej 
4024 Norrfällsviken 6988214 1638365 Kramfors 3 2   Nej 
4025 Edsättertjärn 6981238 1630758 Kramfors 0 0   Nej 
4026 Klocke 6983186 1628808 Kramfors 0 0   Ja, uttorkad. 

Lokaler som besöktes i området kring lokal 1229 Karlsborgsberget 
    Koordinater   T. cristatus T. vulgaris     

Lokal nr. Lokalnamn Y X Kommun Yngel Yngel Övrigt Risk för uttorkning 
5000 Felåsen A 6935412 1467770 Ånge 0 0   Ja, uttorkad 
5001 Felåsen B 6935563 1467650 Ånge 0 0   Ja, uttorkad 
1226 Byberget, Kölavallen 6938182 1470993 Ånge 0 0   Nej 
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Bilaga 3, Lokalbeskrivningar från vårinventeringen  
 
Endast för de lokaler som innehöll mindre- och/eller större vattensalamander utfördes 
lokalbeskrivningar.  
 
Sundsvalls kommun 
 
 
Lokal nr 2269 Galtström 
Inventeringsruta 1 
 
Observationer 
En hona av mindre vattensalamander Triturus vulgaris observerades med hjälp av 
pannlampa. Sex hanar fångades i flaskfällor som låg i lokalen mellan kl. 23.00–04.50. 
Inventeringen av lokalen inleddes den 10 maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Närmiljön, dvs. 0-50 meter från lokalen utgörs av en barrskogsdominerad blandskog. 
Gott om död ved finns kring lokalen samt en del fuktiga partier i markerna.  
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i skog med en uppskattad vattenyta på 100-500 m2. Vattnet 
är mycket sumpigt. Stora mängder död ved ligger i markerna kring lokalen. Andelen 
strandzon med svag lutning utgör mer än 50 % av lokalens totala strandzon. 
Uppskattningsvis skuggas 5-50 % av lokalens vattenyta av omgivande skog. Andelen 
vegetationstäckt vattenyta överstiger 50 % av den totala vattenytan. Risk för uttorkning 
kan föreligga. 
 
Väder 
Mulet, vindstilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokal nr. 2268 Galtström 
Inventeringsruta 1 
 
Observationer 
En hona samt en salamander av okänt kön observerades i lokalen och i de fällor som 
lagts ut i lokalen fångades fem hanar samt en hona. Samtliga av dessa salamandrar var 
mindre vattensalamandrar. Fällorna placerades ut kl. 23.30 och togs upp kl. 05.15. 
Inventeringen vid lokalen inleddes den 10 maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalen omges av barrskogsdominerad blandskog. I lokalens närmiljö finns det gott om 
död ved, en del block samt rikligt med partier av fuktig mark. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i skog med en vattenyta på 100-500 m2. Andelen strandzon 
med svag lutning utgör med än 50 % av den totala andelen strandzon. 5-50 % av den 
totala vattenytan beskuggas av omgivande skog. Vegetation täcker 5-50 % av 
vattenytan. Risk för uttorkning föreligger. 
 
Väder 
Mulet, vindstilla 
 
 
Lokal nr 3150 Galtström 
Inventeringsruta 1 
 
Observationer 
Fyra hanar och tre honor av mindre vattensalamander fångades i lokalen i de flaskfällor 
som lades ut mellan kl. 00.30-06.20. Inventeringstillfället vid lokalen inleddes den 10 
maj.  
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalens närmiljö består av våtmark, barrskogsdominerad blandskog samt en skogsbård 
av björk. Vattnet omges av breda partier av gungflyn. En relativt bred bäck rinner förbi 
lokalen på ett avstånd av 10-20 m. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myr med en vattenyta på 50-100 m2. Andelen strandzon 
med svag lutning utgör 5-50 % av den totala strandzonen. Vattenytan beskuggas inte 
alls av någon omgivande skog. Mindre än 5 % av den totala vattenytan är 
vegetationstäckt. Lokalen bedöms kunna löpa en viss risk för uttorkning. 
 
Väder 
Mulet, svag vind. 
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Lokal nr. 2220 Grimåsen 
Inventeringsruta nr. 2 
 
Observationer 
Två hanar och två honor av mindre vattensalamander infångades i lokalen i de 
flaskfällor som placerats i vattnet mellan kl. 22.05 och kl. 04.20. Inventeringen vid 
lokalen inleddes den 12 maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalen omges av skog och våtmark. Skogstypen kring lokalen består av barrskog med 
inslag av löv. Ett mindre grustag ligger inom synhåll från lokalen. Två tranor Grus grus 
observerades vid vattnet. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myrmark. Vattenytan uppgår till 500-1000 m2 och vattnet 
är mycket humöst. Andelen strandzon med svag lutning utgör 5-50 % av den totala 
strandzonen. Vattenytan beskuggas inte av omgivande skog. Mindre än 5 % av den 
totala vattenytan täcks av vegetation. Ingen risk för uttorkning bedöms föreligga för 
lokalen. 
 
Väder 
Mulet, vindstilla. 
 
 
Lokal nr. 2135 Klingsta 
Inventeringsruta 4 
 
Observationer 
En salamander av okänt kön sågs simmande i vattnet och fyra hannar fångades i 
flaskfällor som låg ute mellan kl. 23.20 och kl. 05.46. Samtliga salamandrar var av arten 
mindre vattensalamander. Inventeringen vid denna lokal inleddes den 12 maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalens närmiljö utgörs av åkermark och skog. Skogstypen är barrskogsdominerad 
blandskog med ett bälte av löv närmast lokalen. Endast en liten mängd lövsly växer 
mellan lokalen och den intilliggande åkermarken.  
 
Typ av lokal 
Vattensamling kantad av skogs- och betesmark. Vattenytans areal uppgår till 100-500 
m2 och vattnet i lokalen är grumligt. Andelen strandzon med svag lutning utgör mer än 
50 % av den totala strandzonen. Uppskattningsvis 5-50 % av lokalens vattenyta 
beskuggas av omgivande skog. Mer än 50 % av vattenytan är täckt av vegetation. Ingen 
uttorkningsrisk bedöms föreligga för lokalen. 
 
Väder 
Mulet, stilla, lätt duggregn. 
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Lokal nr. 2130 Nedansjö 
Inventeringsruta 5 
 
Observationer 
Fem honor och en hane av mindre vattensalamander samt två honor och en hane av 
större vattensalamander fångades i lokalen vid inventeringstillfället. De flaskor som 
användes lades ner i lokalen kl. 22.30 och togs upp kl.03.29. Inventeringstillfället 
inleddes den 17 maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalens närmiljö utgörs av myr och skogsmark samt kalhygge. Hygget ligger längs 
myrens ena långsida och skiljs från myren av en skogsbård av varierande bredd. Skogen 
utgörs av barrskogsdominerad blandskog.  
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myr med en vattenyta på 100-500 m2. Ingen del av 
lokalens strandzon har en svag lutning då vattnet omges av en lodrät myrkant. Andelen 
vegetationstäckt vattenyta upptar 5-50 % av den totala vattenytan. Vattnet beskuggas 
inte alls av omgivande skog. Ingen risk för uttorkning föreligger. 
 
Väder 
 Klart, stilla och -2°C. 
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Lokal nr. 2138 Vigge 
Inventeringsruta 5 
 
Observationer 
Tre hanar och en hona av arten mindre vattensalamander fångades i lokalen i de 
flaskfällor som lades ner i vattnet mellan kl. 00.30 och kl. 06.00. Inventeringstillfället 
inleddes den 17 maj.  
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalen omges av myrmark och barrskogsdominerad barrskog med stort inslag av död 
ved. Ett älghorn och en saltslicksten för älg fanns inom synhåll från lokalen. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i en myr med en vattenyta på 100-500 m2. Andelen 
strandzon med svag lutning utgör mindre än 5 % av den totala strandzonen. Vattenytan 
beskuggas inte av omgivande skog. Mindre än 5 % av vattenytan är täckt av vegetation. 
Ingen risk för uttorkning bedöms föreligga. 
 
Väder 
Mulnande, stilla. 
 
 
Lokal nr. 2065 Timrå 
Inventeringsruta 13 
 
Observationer 
Tre hanar och en hona av arten mindre vattensalamander fångades i de flaskfällor som 
lades ner i lokalen kl. 22.00 och togs upp kl. 03.20. En knipa Bucephala clangula med 
sju ungar simmade runt i lokalen vid inventeringstillfället som inleddes den 31 maj.  
 
Områdesbeskrivning 
Lokalens närmiljö består av åkermark. En liten dunge mestadels bestående av lövträd 
finns närmast vattnet. En gård med två bostadshus ligger ett hundratal meter från 
lokalen. 
 
Typ av lokal 
Uppdämd vattensamling i åkermark med en vattenyta på 100-500 m2. Folk i ett av de 
intilliggande husen uppger att lokalen tillkommit i samband med bygget av en väg över 
åkermarken, för att hölass skulle kunna köras. Det har funnits inplanterad fisk i vattnet 
för många år sedan, men nu finns ingen fisk kvar. Andelen strandzon med svag lutning 
utgör mer än 50 % av den totala strandzonen. Den del av vattenytan som täcks av 
vegetation utgör 5-50 % av den totala vattenytan. Andelen vattenyta som beskuggas av 
omgivande skog utgör 5-50% av vattenytan. Ingen risk för uttorkning bedöms föreligga. 
 
Väder 
Klart, stilla och +2ºC. 
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Lokal nr 1904 Liden 
Inventeringsruta nr 23  
 
Observationer 
Tre hanar av mindre vattensalamander fångades i de flaskfällor som placerades ut kl. 
22.30 och plockades upp kl.03.38. Inventeringstillfället inleddes den 5 juni. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalens omgivning består av våtmark och barrskog. En lövskogsbård omger 
våtmarkens ytterkant. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myr omgiven av barrskog, med en bård av lövträd 
närmast vattnet. Vattenytan bedöms vara 500-1000 m2. En del näckrosor och bladvass 
växer längs lokalens ena sida. Andelen strandzon med svag lutning utgör mindre än 5 % 
av den totala strandzonen. Vegetation täcker 5-50 % av vattenytan. Mindre än 5 % av 
vattenytan beskuggas från omgivande träd och buskskikt. Ingen uttorkningsrisk bedöms 
föreligga. 
 
Väder 
Klart och vindstilla trots tunt molntäcke. 
 
 
Lokal nr 1835 Långsvedjan 
Inventeringsruta nr 29 
 
Observationer 
Två honor och en hane av mindre vattensalamander fångades i flaskfällor som 
placerades ut kl. 22.21 och plockades upp kl. 03.36. Inventeringstillfället inleddes den 6 
juni. Ett stort antal grodyngel fångades också. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalen omges av våtmark och barrskog. Avrinning sker till och från lokalen. Ett äldre 
kalhygge löper längst med ena sidan av lokalen men en trädbård är lämnad närmast 
vattnet. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myr och skog med en vattenyta på 50-100 m2. En hel del 
nate växer i vattnet. Andelen strandzon med svag lutning utgör 5-50 % av den totala 
strandzonen. Vegetation täcker 5-50 % av vattenytan. Mindre än 5 % av vattenytan 
beskuggas av omgivande träd och buskar. Ingen uttorkningsrisk bedöms föreligga. 
 
Väder 
Klart och stilla. 
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Lokal nr 3179 
Inventeringsruta 28 
 
Observation 
En individ av mindre vattensalamander observerades vid upptag av fällorna kl 07.07. 
Inventerinstillfället inleddes den 4 juni. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalen omges av våtmark och barrskog. En contortaplantage löper längst med lokalens 
ena kant. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myr med en yta på 100-500 m2. Andelen strandzon med 
svag lutning uppgår till mindre än 5 %. Den vegetationstäckta vattenytan uppgår till 5-
50 % av den totala vattenytan. Lokalen beskuggas inte alls av den omgivande skogs och 
trädskiktet. Ingen uttorkningsrisk bedöms föreligga. 
 
Väder  
Soligt och klart. 
 
 
 
Ånge kommun 
 
 
Lokal nr. 1684 Brattås 
Inventeringsruta 6 
 
Observationer 
En hane av mindre vattensalamander med outvecklad ryggkam fångades i lokalen. 
Flaskfällorna som användes lades ner i vattnet kl. 01.40 och togs upp kl. 07.08. 
Inventeringstillfället ägde rum den 19 maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalens närmiljö utgörs av våtmark och barrskogsdominerad blandskog med en del 
lövsly närmast vattnet.  
 
Typ av lokal 
Vattensamling i skog, i ett sent skede av igenväxningsfas. Vattenytan är mindre än 50 
m2 och pölen är nästan helt igenvuxen av gräs och starr. Vattendjupet är som mest 30 
cm. Andelen strandzon med svag lutning utgör mer än 50 % av den totala strandzonen. 
Mer än 50 % av vattenytan täcks av vegetation. 5-50 % av vattenytan beskuggas av 
omgivande skog. Lokalen löper en risk för uttorkning. 
 
Väder 
Mulet, regnskurar och en del vind. 
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Lokal nr 1683 Brattås 
Inventeringsruta 6 
 
Observationer 
Inga salamandrar fångades i de fällor som låg i lokalen från kl. 02.10 till kl. 08.15. Dock 
observerades sju hanar och en hona samt ett exemplar av okänt kön, samtliga av arten 
mindre vattensalamander i vattnet i samband med att fällorna togs upp. 
Inventeringstillfället inleddes den 18 maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Närmiljön kring lokalen består av barrskog.  
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i skogsmiljö med en vattenyta på mindre än 50 m2. 
Andelen strandzon med svag lutning utgör mer än 50 % av den totala strandzonen. I 
lokalens mitt växer rejält med gräs och uttorkningsrisken är uppenbar. Vattendjupet 
överstiger ej 30 cm. 5-50 % av vattenytan är vegetationstäckt och 5-50 % av lokalen 
beskuggas av omgivande skog. 
 
Väder 
Mulet, svag vind. 
 
 
Lokal nr. 3153 Naggen 
Inventeringsruta 7 
 
Observationer 
En hane av mindre vattensalamander fångades i flaskfälla i lokalen. Fällorna låg i 
lokalen från kl. 23.00 till kl. 04.50. Inventeringstillfället påbörjades den 19 maj. En död 
hane av mindre vattensalamander hittades i strandkanten när fällorna togs upp. Två 
paddor Bufo bufo sågs vid lokalen samt en fladdermus av okänd art som jagade över 
vattenytan. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalens närmiljö består av barrskog med ett bestånd av asp intill lokalen. Kvarvarande 
bränd ved vittnar om en tidigare skogsbrand i området. En del block finns i markerna. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i skog med mycket klart vatten och stora stenblock på 
botten. Vattenytan är 100-500 m2. Andelen strandzon med svag lutning utgör 5-50 % av 
den totala strandzonen. Mindre än 5 % av vattenytan täcks av vegetation, däremot finns 
det gott om vegetation växande under vattenytan. Mellan 5 och 50 % av vattenytan 
beskuggas av omgivande skog. Lokalen verkar inte löpa någon större risk för uttorkning 
men kan förmodligen torka ut under mycket torra somrar. 
 
Väder 
Sol, blåst och ca +7ºC. 
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Lokal nr. 1646 Naggen 
Inventeringsruta 7 
 
Observationer 
En hane av arten mindre vattensalamander infångades i flaskfällor som lades ner i 
lokalen kl. 00.00 och togs upp kl. 06.26. Salamandern hade deformerade tår på vänster 
bakben. Inventeringstillfället påbörjades den 19 maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalens närmiljö består av myr och barrskog. Flera fiskevatten finns i omgivningen 
och dessa tillhör södra Ljungans fiskevårdsområde. Samtliga av dessa fiskevatten är 
utmärkta i terrängen av gula träskyltar.  
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling belägen i myrmark med en vattenyta på 100-500 m2. 
Vattnet är relativ humöst och mycket djupt. Strandkanterna stupar brant nedåt och ingen 
strandzon med svag lutning finns. Mindre än 5 % av vattenytan är vegetationstäckt. 
Mindre än 5 % av lokalen beskuggas av omgivande skog. Ingen uttorkningsrisk 
föreligger för denna lokal. 
 
Väder 
Soligt, blåsigt. 
 
 
Lokal nr. 1571 Östavall 
Inventeringsruta 8 
 
Observationer 
Sex stycken hanar och två honor av mindre vattensalamander fångades med flaskfälla 
som låg ute mellan kl 21.45–04.40. En spelade orrtupp Tetrao tetrix fanns nära lokalen 
och två kanadagäss Branta canadensis simmade i vattnet. Inventeringstillfället vid 
lokalen påbörjades den 20 maj. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalen omges av skog av barrskogstyp samt av en större myrmark. Länsstyrelsen har 
nyligt bränt skog i området. Stora mängder block och stenar finns i den skog som omger 
myrmarken.  
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myr med en vattenyta på 100-500 m2. Andelen strandzon 
med svag lutning utgör mer än 50 % av den totala strandzonen. Mindre än 5 % av 
vattenytan täcks av vegetation och andelen beskuggad vattenyta är även den mindre än 
5 %. En del gräs och annan vegetation växer dock under vattenytan. Ingen risk för 
uttorkning föreligger för lokalen.  
 
Väder 
Klart, stilla. 
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Lokal nr. 1572 Östavall 
Inventeringsruta 8 
 
Observationer 
Två hanar av arten mindre vattensalamander infångades i lokalen i de flaskfällor som 
lades ut kl. 22.00 och togs upp kl. 04.36. Inventeringstillfället vid denna lokal 
påbörjades den 20 maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalens närmiljö utgörs av ett större våtmarksområde samt av barrskog med stora 
mängder block och stenar på marken. Länsstyrelsen bränner skog i området, dock ej 
inom synhåll från lokalen. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myr med en vattenyta på 100-500 m2. Andelen strandzon 
med svag lutning utgör mer än 50 % av den totala strandzonen. 5-50 % av vattenytan 
täcks av vattenvegetation och mindre än 5 % av vattnet beskuggas av omgivande skog. 
 
Väder 
Klart, vindstilla. 
 
 
Lokal nr. 1516 Kölsillre 
Inventeringsruta 9 
 
Observationer 
Fem hanar av arten mindre vattensalamander infångades i fällor som lades ut kl. 00.10 
och togs upp kl. 05.06. Inventeringstillfället påbörjades den 22 maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Den närmiljö som omger lokalen utgörs av myrmark samt barrskog med fläckvis inslag 
av löv. En ung tallplantage växer i anslutning till myren. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myr med en vattenyta på 500-1000 m2. Andelen 
strandzon med svag lutning utgör 5-50 % av den totala strandzonen. Mindre än 5 % av 
vattenytan är vegetationstäckt och 5-50 % av vattnet beskuggas av omgivande skog. 
Någon risk för uttorkning bedöms ej föreligga. 
 
Väder 
Soligt, stilla och -1ºC.  
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Lokal nr. 1503 Haverö 
Inventeringsruta 10 
 
Observationer 
Fem hanar och två honor av mindre vattensalamander fångades i flaskfällor som lades 
ut i lokalen kl. 21.55 och togs upp kl. 04.45. Inventeringstillfället inleddes den 23 maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalens närområde utgörs av våtmark och barrskog med blockig mark. 
 
Typ av lokal 
Vattensamling i myr med en vattenyta på 50-100 m2. Delar av bottensubstratet har 
lossnat i sjok och flutit upp mot ytan. Öar med gräs och starr finns i vattnet. Andelen 
strandzon med svag lutning utgör 5-50 % av den totala strandzonen. 5-50 % av 
vattenytan är vegetationstäckt. Lokalen beskuggas inte alls av omgivande skog. En viss 
uttorkningsrisk bedöms föreligga. 
 
Väder 
Mulet, stilla. 
 
 
Lokal nr. 1502 Haverö 
Inventeringsruta 10 
 
Observationer 
Åtta hanar och två honor med äggfylld buk fångades i lokalen i de flaskfällor som lades 
ned i vattnet kl. 22.35 och togs upp kl. 05.40. Inventeringstillfället påbörjades den 23 
maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalens närmiljö består av barrskog och våtmark. Det finns flera vattensamlingar av 
varierande storlekar i omgivningen samt områden med blockig mark i terrängen kring 
lokalen. 
 
Typ av lokal 
Vattensamlig i myr med en vattenyta på 100-500 m2. En del starr och vass växer i 
strandzonen och delar av bottnen har lossnat i sjok som flutit upp mot ytan. Andelen 
strandzon med svag lutning utgör 5-50 % av lokalens totala strandzon. Mindre än 5 % 
av vattenytan täcks av vegetation. 5-50 % av lokalen beskuggas av omgivande skog. 
Lokalen bedöms knappast kunna torka ut helt, men under torra perioder krymper 
vattenytan troligen avsevärt. 
 
Väder 
Mulet, stilla. 
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Lokal nr. 3157 Haverö 
Inventeringsruta 10 
 
Observationer 
En hona av arten mindre vattensalamander samt sex elritsor Phoxinus phoxinus 
fångades i de flaskfällor som lades ut i lokalen kl. 22.45 och togs upp kl. 05.55. 
Inventeringstillfället inleddes den 23 maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalens omgivning utgörs av barrskogsdominerad blandskog, myrmark och 
skogsbilväg. Skogen är gallrad och spår av skogsmaskin finns intill lokalen. 
 
Typ av lokal 
Vattensamling i barrskog, delvis omgiven av myrbård. Vattenytans storlek uppgår till 
100-500 m2. Andelen strandzon med svag lutning utgör 5-50 % av den totala 
strandzonen. Den del av vattenytan som täcks av vegetation utgör 5-50 % av den totala 
vattenytan. Mindre än 5 % av lokalen beskuggas av omgivande vegetation. Ingen risk 
för uttorkning bedöms föreligga. 
 
Väder 
Mulet. 
 
 
Lokal nr. 1499 Haverö 
Inventeringsruta 10 
 
Observationer 
Tio hanar och två honor av arten mindre vattensalamander fångades i lokalen i de 
flaskfällor som lagts ut mellan kl. 22.55 och kl. 06.25. Inventeringstillfället påbörjades 
vid lokalen de 23 maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Närmiljön kring lokalen består av våtmark samt barrskog med inslag av löv närmast 
vattnet.  
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling med en yta på 100-500 m2. Vattnet omges till viss del av 
en myrbård och i övrigt av skog som står helt nära strandkanten. Delar av 
bottenmaterialet har lossnat i sjok och flutit upp mot ytan. Andelen strandzon med svag 
lutning utgör mer än 50 % av den totala strandzonen. Den del av vattenytan som täcks 
av vegetation utgör 5-50 % av den totala vattenytan. Lokalens omedelbara närhet till 
skogen gör att 5-50 % av vattenytan beskuggas. En viss risk för uttorkning bedöms 
föreligga. 
 
Väder 
Soligt med uppsprickande molntäcke. 
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Lokal nr 1196 Gimåfors 
Inventeringsruta nr 24  
 
Observationer 
Tre hanar av mindre vattensalamander fångades i flaskfällor som placerades ut kl. 01.10 
och plockades in kl. 06.30. Inventeringstillfället inleddes den 12 juni. I fällorna 
fångades också flera rudor. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalens omgivning består av våtmark och barrskogsdominerad blandskog.  
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myr och skog med en yta på 100-500 m2. Andelen 
strandzon med svag lutning utgör mer än 50 % av den totala strandzonen. Den 
vegetationstäckta vattenytan utgör 5-50 % av den totala vattenytan. Vattenytan bedöms 
inte beskuggas av omgivande träd och buskskikt. Uttorkningsrisken bedöms som liten. 
 
Väder 
Mulet och regn. 
 
 
Lokal nr 1174 Fränsta 
Inventeringsruta nr 25  
 
Observationer 
En hane av mindre vattensalamander fångades i de flaskfällor som placerades ut kl. 
01.00 och plockades upp kl. 06.40. Inventeringstillfället inleddes den 11 juni. 
Områdesbeskrivning 
Lokalens omgivning består av våtmark och barrskog. Lokalen ligger mellan två 
kraftledningar, en gammal utan ledningar och en nybyggd. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myrmark samt barrskog och bedöms ha en yta på 50-100 
m2. Andelen strandzon med svag lutning utgör mer än 50 % av den totala strandzonen. 
Vegetationen utgör 5-50 % av vattenytan. Vattenytan av beskuggas inte alls 
av omgivande träd- och buskskikt. En viss uttorkningsrisk föreligger för lokalen. 
 
Väder 
Uppsprickande med svaga vindar. 
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Lokal nr 1164 Fränsta 
Inventeringsruta 25 
 
Observationer 
Två hanar av mindre vattensalamander fångades i flaskfällor som lades i kl. 01.40 och 
plockades upp kl. 07.44. Inventeringstillfället inleddes den 11 juni. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalens omgivning består av barrskogsdominerad blandskog. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i skog med en yta på 100-500 m2. Vattennivån har dock 
sänkts med mer än en meter jämfört med spår av en tidigare vattennivå. Det finns 
mycket död ved i den gamla strandzonen och där finns även rikligt med gamla aspar. 
Andelen strandzon med svag lutning utgör mer än 50 % av den totala strandzonen. Den 
vegetationstäckta vattenytan utgör mindre än 5 % av lokalens hela vattenyta. Mindre än 
5 % av vattenytan beskuggas av omgivande träd och buskskikt. Lokalen bedöms ha en 
liten risk för uttorkning.  
 
Väder 
Uppklarnande och blåsigt. 
 
 
Lokal nr. 1453 Torpshammar 
Inventeringsruta 15 
 
Observationer 
Tjugotvå hanar och två honor av mindre vattensalamander fångades i lokalen i de fällor 
som lades ut kl. 23.40 och togs upp kl. 04.40. Inventeringstillfället inleddes den 30 maj. 
De honor som fångades var mycket äggstinna. 
 
Områdesbeskrivning 
Närmiljön kring lokalen består av åkermark och en krans av lövträd som omger vattnet. 
Ett bostadshus finns ett hundratal meter från lokalen. En bäck rinner intill lokalen och 
det finns ett flöde av vatten från lokalen till bäcken. En fisk av okänd art observerades i 
bäcken vid inventeringstillfället. 
 
Typ av lokal 
Vattensamling i åkermark med en lövbård runt strandkanten. Enligt boende i det 
intilliggande huset har det funnits ”skräpfisk” i lokalen men nu ska ingen fisk finnas 
kvar. Näckrosor och fräken samt starr växer i vattnet. Andelen strandzon med svag 
lutning utgör 5-50 % av den totala strandzonen. Växtligheten i vattnet täcker 5-50 % av 
lokalens vattenyta. Den del av vattenytan som beskuggas av omgivande skog utgör 5-50 
% av den totala vattenytan. Ingen risk för uttorkning bedöms föreligga. 
  
Väder 
Mulet, vindstilla. 
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Lokal nr. 1425 Erikslund 
Inventeringsruta 16 
 
Observationer 
En hane och en hona av mindre vattensalamander fångades i lokalen i de fällor som 
lades ut kl. 00.26 och togs upp kl. 05.39. Inventeringstillfället inleddes den 27 maj. 
 
Områdesbeskrivning 
Närmiljön kring lokalen består av barrskogsdominerad blandskog och kalhygge. 
Avverkning har skett i området ett till två år innan inventeringstillfället. Kalhygget 
sträcker sig ända fram till lokalen. Endast en liten del av lokalen angränsar till ett parti 
skog med inslag av lövträ närmast vattnet. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling på ett kalhygge med en del intilliggande skog. Vattenytan 
är 50-100 m2. Andelen strandzon med svag lutning utgör med än 50 % av den totala 
strandzonen. Den del av vattenytan som täcks av vegetation utgör 5-50 % av den totala 
vattenytan. Mindre än 5 % av lokalen beskuggas av omgivande skog. En risk för 
uttorkning bedöms föreligga. 
 
Väder 
Uppsprickande molnighet, svag vind. 
 
 
Lokal nr. 1357 Ånge 
Inventeringsruta 17 
 
Observationer 
Två hanar och två honor av arten mindre vattensalamander fångades i lokalen i de fällor 
som lades ut kl. 23.30 och togs upp kl. 05.37. Inventeringstillfället inleddes den 28 maj. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalens närmiljö utgörs av barrskog med mycket stora mängder död stående och 
liggande ved. Gott om hack efter hackspett. En väl upptrampad stig finns ett par hundra 
meter från lokalen. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i skog med en vattenyta på 100-500 m2. Flera trädgrenar 
hänger över lokalen och det växer mycket starr i vattnet. Andelen strandzon med svag 
lutning utgör 5-50 % av den totala strandzonen. Den del av vattenytan som täcks av 
vegetation utgör 5-50 % av den totala vattenytan. Mer än 50 % av lokalen beskuggas av 
omgivande skog. Risk för uttorkning bedöms föreligga. 
 
Väder 
Uppsprickande, vindstilla. 
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Lokal nr 1342 Ånge 
Inventeringsruta 17 
 
Observationer 
Sju stycken hanar av mindre vattensalamander fångades i lokalen i de flaskfällor som 
lades ut kl. 00.42  och togs upp kl. 16.40. Inventeringstillfället inleddes den 28 maj. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalens närmiljö består av våtmark samt barrskog. Ett vindskydd med brasa och 
grillpinnar finns i direkt anslutning till lokalen. Ett hygge kan observeras ett par hundra 
meter bort. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myr med en yta på 500-1000 m2. Andelen strandzon med 
svag lutning uppgår till 5-50 %. Vattenytan täcks inte av någon vegetation. Mellan 5-50 
% av lokalen beskuggas av omgivande skog. Risk för uttorkning bedöms inte föreligga. 
 
Väder 
Klart med svag vind. 
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Lokal nr 1229 Karlsborgsberget Byberget 
Inventeringsruta 18 
 
Observationer 
Fem honor och sju hanar av större vattensalamander fångades i flaskfällor som lades ner 
i lokalen kl. 22.30 och togs upp kl. 04.10. Inventerigstillfället inleddes den 25 maj. Ett 
exemplar av vanlig groda observerades vid utsättning av fällorna. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalens omgivning består av barrskog och myrmark. Terrängen i barrskogen är 
blockig med gott om död ved, både stående och liggande. Ett kalhygge kan också ses 
längs med ena långsidan av lokalen. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling som omges av en bård av myrmark med en del små tallar 
på. Ytan uppskattas till mellan 100-500 m2. Andelen strandzon med svag lutning utgör 
mellan 5-50 % av den totala strandzonen. Den vegetationstäckta vattenytan utgör 5-50 
% av den totala ytan. Vattenytan beskuggas med uppskattningsvis mindre än 5 %. En 
risk för uttorkning bedöms inte föreligga. 
 
Väder 
Mulet och stilla 
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Lokal nr 1261 Byberget 
Inventeringsruta 18 
 
Observationer 
En hona och åtta hanar av mindre vattensalamander fångades i flaskfällor som lades ner 
i lokalen kl. 23.08 och togs upp kl. 04.55. Inventeringstillfället inleddes den 25 maj. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalens omgivning består av skog samt hygge. Gammal strandlinje för lokalen ligger 
ganska högt ovan den som finns vid inventeringstillfället. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i skog med en yta på 100-500 m2. Skogen består av 
barrskogsdominerad blandskog. Närmast vattnet så är det mycket lövinslag. Tilloppet 
från vattensamling ovan denna är stillastående men där ligger gammal död ved samt ett 
bildäck. Död ved både stående och liggande återfinns även runt lokalen. Andelen 
strandzon med svag lutning utgör 5-50 % av den totala strandzonen. Den 
vegetationstäckta delen utgör mindre än 5 % av vattenytan. Beskuggning från 
omgivande skog uppgår till 5-50 %. Det bedöms inte finnas någon risk för uttorkning. 
 
Väder  
Mulet och stilla. 
 
 
Lokal nr 1262 Byberget 
Inventeringsruta 18 
 
Observationer 
Tjugosex hanar och fem honor av mindre vattensalamander fångades i flaskfällor som 
lades ut kl. 00.15 och plockades upp kl. 07.00. Inventeringstillfället inleddes den 25 
maj. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalens omgivning består av våtmark och barrskog. En landsväg går förbi inte så långt 
från lokalen. Rakt över lokalen går en större kraftledningsgata. Ett grävt dike går rakt 
mot lokalen. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myr med en yta på 500-1000 m2. En bred bård av 
myrmark sträcker sig runt hela lokalen. En del vass växer i lokalens ena kortände. 
Andelen strandzon med svag lutning utgör mindre än 5 % av den totala strandzonen. 
Andelen vegetationstäckt vattenyta utgör mellan 5-50 % av lokalens hela yta. Mindre än 
5 % av lokalen beskuggas av omgivande träd och buskskikt. Någon risk för uttorkning 
bedöms inte föreligga. 
 
Väder  
Mulet och stilla. 
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Timrå kommun 
 
 
Lokal nr. 1816 Söråker 
Inventeringsruta nr 12 
 
Observationer 
En hane och en hona av mindre vattensalamander fångades i de fällor som lades ut kl 
02.30 och togs upp kl 07.50. Inventeringstillfället inleddes den 15 maj. 
 
Områdesbeskrivning 
Närmiljön består av igenväxande åkermark och blandskog. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling på igenväxande åkermark, med en yta på 50-100 m2. 
Andelen strandzon med svag lutning utgör mer än 50 % av den totala strandzonen. Mer 
än 50 % av vattenytan är vegetationstäckt. Det är mycket kaveldun och gammalt gräs i 
vattnet. Vattnet är också väldigt humöst. Den del av vattenytan som beskuggas av 
omgivande skog utgör 5-50 % av totala vattenytan. Risk för uttorkning bedöms 
föreligga. 
 
Väder 
Halvklart och blåsigt. 
 
 
Lokal nr 3167 Lagfors 
Inventeringsruta 22 
 
Observationer 
En hona av mindre vattensalamander fångades i de flaskfällor som placerades ut kl. 
23.12 och plockades upp kl. 04.13. Inventeringstillfället inleddes den 4 juni. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalens omgivning består av våtmark och barrskogsdominerad blandskog. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i våtmark och har en yta på mindre än 50 m2.  Andelen 
strandzon med svag lutning utgör 5-50 % av den totala strandzonen. Vegetationen utgör 
5-50 % av vattenytan. Lokalen beskuggas inte av omgivande träd och buskskikt. 
Uttorkningsrisk bedöms föreligga. 
 
Väder 
Klart och stilla. 
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Lokal nr 1711 Lagfors 
Inventeringsruta nr 22 
 
Observationer 
En hona och en hane av mindre vattensalamander fångades med flaskfällor som 
placerades i vattnet kl. 23.14 och plockades upp kl. 04.06. Inventeringstillfället inleddes 
den 4 juni. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalens omgivning består av våtmark och barrskog men med lövinslag närmast 
våtmarken.  
 
Typ av lokal  
Lokalen är en vattensamling i myr och ytan bedöms vara 50-100 m2. Andelen strandzon 
med svag lutning utgör mindre än 5 % av totala strandzonen. Den vegetationstäckta 
vattenytan utgör 5-50 % av totala vattenytan. Lokalen bedöms inte beskuggas av 
omgivande träd och buskskikt. Ingen uttorkningsrisk bedöms föreligga. 
 
Väder 
Klart och stilla. 
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Härnösand kommun 
 
Lokal nr. 3140 Häggdånger 
Inventeringsruta 11  
 
Observationer 
Sju hanar och två honor av arten mindre vattensalamander samt två hanar och fyra 
honor av arten större vattensalamander fångades i lokalen. Även två honor och en hane 
samt en individ av okänt kön, samtliga av arten mindre vattensalamander observerades i 
vattnet. En åkergroda Rana arvalis sågs vid lokalen. De flaskfällor som användes lades 
ut i lokalen kl 22.30 och togs upp kl. 04.38. Inventeringstillfället påbörjades den 13 maj. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalens närområde utgörs av barrskog, klapperstensfält och havsstrand samt en del 
smala fuktstråk med vitmossa i lokalens strandkant. Ett par hundra meter från lokalen 
finns ett stort hygge bevuxet av sly.  
 
Typ av lokal 
Havsnära vattensamling i skogs- och klapperstensmark. Vattenytan uppgår till 100-500 
m2. Andelen strandzon med svag lutning utgör mindre än 5 % av den totala strandzonen. 
Mindre än 5 % av vattenytan är bevuxen av vegetation och mindre än 5 % av ytan 
beskuggas av omgivande skog. Ingen risk för uttorkning bedöms föreligga. 
 
Väder 
Mulet, stilla. 
 
Lokal nr. 3141 Häggdånger 
Inventeringsruta 11 
 
Observationer 
Tre hanar av arten mindre vattensalamander samt en hona av arten större 
vattensalamander fångades i de flaskfällor som lades ut i lokalen kl. 23.30 och togs upp 
kl. 05.20. Inventeringstillfället inleddes den 13 maj. Vid utläggningen av fällorna 
observerades tre hanar och två honor av mindre vattensalamander samt en individ av 
okänt kön, samtliga av arten mindre vattensalamander. En hona av större 
vattensalamander påträffades krypande i riktning mot lokalen på den bilväg som ligger 
strax intill lokalen. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Närmiljön kring lokalen utgörs av barrskog samt våtmark.  
 
Typ av lokal 
Vattensamling i myr med en vattenyta på 100-500 m2. Andelen strandzon med svag 
lutning utgör 5-50 % av den totala strandzonen. Den del av vattenytan som täcks av 
vegetation utgör 5-50 % av den totala strandzonen. Andelen beskuggad vattenyta är 
mindre än 5 %. En viss risk för uttorkning bedöms föreligga under mycket torra somrar.  
 
Väder 
Mulet med dis och dimma. 
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Lokal nr. 1796 Söråker 
Inventeringsruta 12 
 
Observationer 
Två hanar och en hona av mindre vattensalamander fångades i lokalen i de flaskfällor 
som lades ner i vattnet kl. 22.15 och togs upp kl. 03.37. Inventeringstillfället påbörjades 
den 15 maj. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalens närmiljö består av barrskog och ett gammalt kalhygge. Contortaplantage 
observerades i närheten av lokalen.  
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i skog med en vattenyta på 100-500 m2. Andelen strandzon 
med svag lutning utgör 5-50 % av den totala strandzonen. Mer än 50 % av vattenytan är 
vegetationstäckt. Andelen vattenyta som beskuggas av omgivande skog utgör 5-50 % av 
den totala vattenytan. Risk för uttorkning bedöms kunna föreligga. 
 
Väder 
Blåsigt, halvklart 
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Lokal nr 3097 Brunne 
Inventeringsruta nr 21  
 
Observationer 
Två hanar och tre honor av större vattensalamander och en hona av mindre 
vattensalamander fångades i flaskfällor som placerades ut kl. 23.40 och plockades in kl. 
03.45. Inventeringstillfället inleddes den 1 juni. Hanarna av större vattensalamander 
hade dåligt utvecklade ryggkammar och två av honorna hade trasiga svansar. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalens omgivning består av våtmark och blandskog. En stig går från skogsbilvägen 
till lokalen. Sly är också röjt i omgivande skog. 
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myr med en yta på 500-1000 m2. Andelen strandzon med 
svag lutning utgör mindre än 5 % av totala strandzonen. Vegetationstäckt vattenyta 
utgör mindre än 5 % av den totala ytan. Mindre än 5 % av vattenytan beskuggas av 
omgivande träd och buskskikt. Ingen uttorkningsrisk föreligger. 
 
Väder 
Klart och stilla. 
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Sollefteå kommun 
 
Lokal nr 2900 Spångsjöberget 
Inventeringsruta nr 28 
 
Observationer 
Två honor av mindre vattensalamander fångades i de flaskfällor som lades i kl. 22.20 
och plockades upp kl. 04.15. Inventeringstillfället börjades den 13 maj. En av de 
vittjade fällorna var helt fylld av stora dykarbaggar och innehöll även en död hane av 
mindre vattensalamander. Salamandern hade av allt att döma blivit äten av baggarna, då 
nästan enbart skelettet återstod.  
 
Områdesbeskrivning 
Lokalen är belägen i en svacka och omges av en bård av myrmark innanför en 
barrskogsdominerad blandskog. Den ligger också i nära anslutning till Vällingsjö 
naturskogsreservat. En hel del liggande och stående död ved finns i den skog och myr 
som omger lokalen.  
 
Typ av lokal 
Lokalen är en vattensamling i myr och bedöms vara 100-500 m2. Många små öar är 
belägna i vattnet och nära strandkanten. Andelen svag lutning av strandzonen utgör mer 
än 50 % av den totala strandzonen. Den vegetationstäckta ytan utgör 5-50 % av 
vattenytan. Mindre än 5 % av vattenytan beskuggas av det omgivande träd och 
buskskiktet. Någon risk av uttorkning bedöms inte föreligga. 
 
Väder  
Klart och stilla. 

 52



Bilaga 4, Lokalbeskrivningar från höstinventeringen  
 
Sundsvalls kommun 
 
Lokal nr 4001 Rönnbottenviken A 
 
Observationer 
Sex larver av större vattensalamander observerades och två fångades i lokalen den 29 
augusti. Inventeringstillfället påbörjades kl 14.30. 
 
Omgivingsbeskrivning 
Lokalen omges helt av gammal blandskog med gles markvegetation och partier av löv. 
Gott om död liggande ved i olika åldersklasser finns i skogen, en del har fallit under 
årets vår eller sommar. Merparten av denna döda ved ligger söder, sydväst och öster om 
lokalen. En del blockmark med blåbärsvegetation finns norr om lokalen, däremot finns 
det färre block i terrängen söder om lokalen.    
 
Typ av lokal 
Lokalen är ett igenväxande vatten i skogsmiljö med ett tjockt bottenlager av illaluktande 
sump. Vattendjupet var vid inventeringstillfället som mest 10 cm. Den öppna vattenytan 
består av en smal fåra i den nordliga delen av lokalen. Andelen strandzon med svag 
lutning utgör mer än 50 % av lokalens strandlinje. I vattnet växer starr Carex sp., 
tågväxter Juncus sp., näckrosor Nymphaeaceae och nate Potamogeton sp. Starr 
dominerar strandkanten fram till skogskanten. Mer än 50 % av vattenytan uppskattas 
vara vegetationstäckt. Den del av vattenytan som beskuggas av omgivande skog utgör 
5-50 % av lokalens hela vattenyta. Risken för uttorkning bedöms som relativt hög för 
denna lokal. Den löper också en hög risk att växa igen inom kort. 
 
Övriga observationer 
En skogsstig löper 150-200 m väster om lokalen. 
 
Väderlek 
Soligt med växlande molnighet, tillfälliga skurar av regn och hagel. 
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Lokal nr. 4002 Rönnbottenviken B 
 
Observationer 
Inga salamandrar observerades eller infångades vid lokalen den 29 augusti. 
Inventeringen vid lokalen påbörjades kl. 16.17. Lokalen besöktes vid ytterligare ett 
tillfälle den 10 maj. Då var syftet med besöket att kalibrera inventeringsmetoden. Fyra 
honor och tre honor av mindre vattensalamander infångades vid detta tillfälle, 
 
Omgivningsbeskrivning 
Blockstrand omger lokalen i öster och väster, gott om block finns i markerna även i norr 
och söder. En ca 10 m bred bård av klibbal Alnus glutinosa omsluter lokalen. Gammal 
tallskog växer norr och söder om lokalen, i norr tätare med god förekomst av död ved. 
En del sorkgångar och andra grävda hålor finns i omgivande marker.  
 
Typ av lokal 
Havsnära pöl ca 20 m från havet, belägen på en udde. Vattenytans storlek uppgår till 50-
100 m2. Bottensubstrat utgörs av större block och stenar, småsten och en del organiskt 
material. Vattendjupet varierar från ett par cm till ca 2 dm. Andelen strandzon med svag 
lutning utgör mer än 50 % av lokalens strandzon. Flera arter av tåg Juncus sp. och säv 
Schoenoplectus sp. växer i vattnet. Pors Myrica gale växer i en bård runt vattnet. Den 
del av vattenytan som täcks av vegetation utgör 5-50% av den totala valenytan. Mindre 
än 5 % av lokalen beskuggas av omgivande skog. Uttorkningsrisken bedöms vara 
ganska låg men under torra somrar är det möjligt att lokalen torkar ut. 
 
Övriga observationer 
En fisk sågs vid inventeringstillfället simma i pölen. Arttillhörighet kunde inte 
bestämmas men fiskens längd uppskattades till 1-2 dm.  
 
Väder 
En del moln och skurar omväxlande med sol. 
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Lokal nr. 4003 Långviken  
 
Observationer 
Inga salamandrar observerades vid lokalen under inventeringstillfället den 29 augusti. 
Inventeringen vid lokalen påbörjades kl 17.49.  
 
Omgivningsbeskrivning 
Täta bestånd av pors växer kring lokalen. Knähög starr växer över hela den öppna ytan. 
Partier av lövskog växer runt lokalen. I söder och öster skiljs lokalen från en 
intilliggande väg av en bård av gammal tall- och granskog som är bredare i öster än i 
söder. En del död ved finns i markerna norr och väster om lokalen. Block saknas i 
terrängen, som är relativt fuktig kring lokalen. 
 
Typ av lokal 
Strandnära pöl, helt uttorkad och igenvuxen av starr. Bottensubstratet består av fast lera. 
Strandzonen utgörs till mer än 50 % av svagt sluttande markyta. Hela lokalen täcks av 
vegetation. Mellan 5 och 50 % av lokalen beskuggas av omgivande skog. 
  
Väder 
Soligt, enstaka moln och svag vind. 
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Lokal nr. 4004 Långören 
 
Observationer  
Inga salamandrar observerades vid inventeringstillfället den 30 augusti. Inventeringen 
vid lokalen påbörjades kl 10.05. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Närmast vattnet växer en del snår av pors, främst vid nordsidan av lokalen. Skogen runt 
lokalen innehåller inslag av löv, mest björk Betula sp. och al. Gammal granskog växer i 
söder, mer tallmark och hällar finns i väst. Gott om död ved och block ligger i terrängen 
runt lokalen samt en del grävda hålor, bitvis i mängd. Havsstranden ligger 15-20 m från 
vattnet.  
 
Typ av lokal 
Strandnära skogstjärn med en vattenyta på 500-1000 m2. Bottensubstratet består av 
stenar, block och organiskt material. Vid de djupare partierna av tjärnen kan bottnen ej 
ses. Vattendjupet är varierande, på stora områden som mest ett par dm till ½ m. Djupet 
är som störst i mitten av lokalen. Andel strandzon med svag lutning utgör 5-50 % av 
den totala strandzonen. Vattenvegetationen består av nate, starr och topplösa 
Lysimachia thyrisiflora. Den del av vattenytan som täcks av vegetation utgör 5-50% av 
den totala vattenytan. Tjocka sjok av slemmiga alger växer på den starr som står under 
vatten. Andelen vattenyta som beskuggas av omgivande vegetation utgör 5-50 % av den 
totala vattenytan. Denna lokal bedöms löpa en mycket liten risk för uttorkning, detta 
pga. lokalens storlek och djup. 
  
Övriga observationer 
Flera vandringsstigar finns i markerna runt lokalen och två funna eldstäder vittnar om 
aktivitet i området. Flera små rudor Carassius carassius observerades och fångades i 
lokalen. 
 
Väderlek 
Soligt med frisk vind. 

 56



Lokal nr. 4005 Gammelprästgården A 
 
Observationer  
Två larver av större vattensalamander observerades och en larv infångades vid 
inventeringstillfället den 30 augusti. Inventeringen vid lokalen påbörjades kl 15.14. 
Lokalen besöktes vid ytterligare ett tillfälle den 10 maj. Då var syftet med besöket att 
kalibrera inventeringsmetoden. Vid detta tillfälle fångades en hona av större 
vattensalamander samt tre honor och två hanar av mindre vattensalamander. 
  
 
Omgivningsbeskrivning 
Inslag av löv finns närmast lokalens strandkant. Övrig skog består av gammal gran 
Picea abies och tall Pinus sylvestris. En stor mängd död ved ligger i markerna nordväst 
om lokalen. Rikliga förekomster av sorkgångar och hålor finns i omgivande skog. Det 
finns även gott om hålor under de block och stenar som finns i stort antal i markerna 
runt lokalen. Särskilt stora mängder block ligger i terrängen väster om lokalen. 
 
Typ av lokal 
Vattensamling i gammal barrskog med inslag av löv. Vattenytans storlek uppskattad till 
100-500 m2. Vattendjupet varierar mellan som djupast 30 cm och 10 cm. Två djupare 
partier åtskiljs av ett grunt parti med endast ett par mm vatten. Bottensubstratet består 
av ett tjockt lager organiskt material. Andelen strandzon med svag lutning uppskattas 
till mer än 50 % av den totala strandzonen. Vattenvegetationen består av kransalger 
Characeae sp., näckrosor, vattenklöver Menyanthes trifoliata och starr, det senare 
växande i en bård runt hela lokalen. Andelen vegetationstäckt vattenyta upptar 5-50 % 
av den totala vattenytan. Den del av lokalen som beskuggas av omgivande skog utgör 5-
50 % av lokalens vattenyta. En viss uttorkningsrisk föreligger eftersom vattendjupet inte 
är speciellt stort. 
 
Övriga observationer 
En sommarstuga står 200-300 m från lokalen. En väl upptrampad stig löper öster om 
lokalen.  
 
Väderlek 
Soligt. 
 
OBS: Se nedan, Gammelprästgården B för karta.
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Lokal nr. 4006 Gammelprästgården B 
 
Observationer  
En larv av större vattensalamander infångades vid inventeringstillfället den 30 augusti. 
Inventeringen vid lokalen påbörjades kl. 16.16. Lokalen besöktes vid ytterligare ett 
tillfälle den 10 maj. Då var syftet med besöket att kalibrera inventeringsmetoden. En 
hona och en hane samt en död hona av större vattensalamander samt sex hanar och en 
hona av mindre vattensalamander fångades i lokalen vid detta tillfälle. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Havsstranden ligger 20 m från lokalen i söder och i öster ca 200 m från lokalen. Ett 
smalt stråk av klibbal växer i söder mellan lokalen och havsstranden. Gammal barrskog 
omsluter lokalen från nordöst till nordväst. En del stora block och god förekomst av 
sorkgångar finns i skogen. Gamla döda stockar ligger i och kring lokalen. Bladvass 
Phragmites australis och annat växtmaterial från havet ackumuleras i tjocka högar på 
lokalens södra sida. 
 
Typ av lokal 
Strandnära pöl med en vattenyta mindre än 50 m2. Vattendjupet varierar, ca 50 cm i 
pölens mitt och grundare mot öst och nordöst. Bottensubstratet är organiskt med ett 
rejält inslag av block och stenar. Andelen strandzon med svag lutning uppskattas till 5-
50 % av den totala strandzonen. Vattenvegetationen består av hästsvans Hippuris 
vulgaris, stora mängder kaveldun Typha latifolia och tåg. Mycket starr växer i lokalens 
östliga strandzon. Mer än 50 % av vattenytan täcks av vegetation. Andelen beskuggad 
vattenyta uppskattas utgöra 5-50% av lokalens totala vattenyta. Uttorkningsrisken 
bedöms som liten för denna lokal. 
 
Övriga observationer 
En stig löper öster om lokalen på ett avstånd av 20-30 m. 
 
Väderlek 
Sol, enstaka moln, svaga vindar. 

A 

B 

Lokalerna Gammelstranden A samt Gammelstranden B persenteras här på samma 
kartbild. Lokalernas identitet indikeras av bokstäverna ”A” och ”B” på bilden. 
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Lokal nr. 4007 Låsskäret A 
 
Observationer  
Två larver av större vattensalamander infångades och två övriga larver observerades vid 
inventeringstillfället den 31 augusti. Inventeringen vid lokalen påbörjades kl 11.45. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Myrkant av vitmossa Sphagnum sp. omger lokalen och stora mängder pors växer ett par 
meter från vattnet. Terrängen är kuperad med hällmarker sydost och sydväst om 
lokalen. Gammal barrskog omger hela lokalen, gallrad utom i söder och sydväst. 
Skogen är öppen och relativt torr i nordost, tät och mer fuktig i ogallrade partier. 
Fuktstråk finns i norr och söder. En hel del dött ris finns lämnat på marken efter 
gallringen. Gott om död ved och block finns i terrängen, samt gott om håligheter. 
 
Typ av lokal 
Skogstjärn i gammal barrskog. Vattnets yta i storlek mellan 100-500 m2. Vattendjupet 
varierar och är som djupast ca 20 cm. Ett väldigt klart vatten ger god sikt över lokalens 
hela botten trots den relativt stora vattenytan. Bottensubstratet är organiskt med enstaka 
stenar. Bottensubstratet har på vissa ställen lossnat i sjok från botten. Andelen strandzon 
med svag lutning uppskattades utgöra mer än 50 % av lokalens totala strandzon. 
Vattenvegetationen utgörs av vattenklöver, näckrosor och små mängder nate. I den 
norra änden av lokalen växer ett bestånd av starr. Andelen vegetationstäckt vattenyta 
utgör 5-50 % av den totala vattenytan. Omkring 5-50% av vattenytan beskuggas av 
omgivande vegetation. Uttorkningsrisken bedöms som relativt låg för denna lokal. 
  
Övriga observationer 
Intill lokalens östra och nordöstra sida har en skogsmaskin kört sönder marken. 
 
Väderlek 
Soligt, stilla. 
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Lokal nr. 4008 Låsskäret B 
 
Observationer  
Inga salamandrar observerades vid inventeringstillfället den 31 augusti. Inventeringen 
vid lokalen påbörjades kl 09.31. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Gammal barrskog omger lokalen i alla riktningar. En del block finns i omgivningen, 
samt gott om hålor i markerna. Ingen större förekomst av liggande död ved finns kring 
lokalen. Gallrad skog finns ca 50 m från lokalen i nordlig riktning. Havsstranden ligger i 
söder, ca 100 m från lokalen. Närmast vattnet växer pors samt enstaka björkar och 
gråalar Alnus incana. 
 
Typ av lokal 
Starkt igenvuxen pöl i skogslandskap. Bottensubstratet består av organiskt substrat samt 
en del block och stenar. Vattendjupet varierar, från ett par cm upp till 20 cm vid pölens 
södra sida. Andelen strandzon med svag lutning utgör mer än 50 % av lokalens totala 
strandzon. Vattenvegetationen består av starr och vattenklöver. Mer än 50 % av 
vattenytan täcks av vegetation och knappt någon öppen vattenyta finns. Den del av 
lokalen som beskuggas av omgivande skog utgör 5-50% av lokalens vattenyta. 
Uttorkningsrisken är överhängande och så även risken för igenväxning. 
 
Övriga observationer 
Inga insekter alls observerades i vattnet, det enda liv som sågs var en stor vanlig groda 
Rana temporaria. 
 
Väderlek 
Soligt, frisk vind. 
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Lokal nr. 4009 Sunnanskäret 
 
Observationer  
Inga salamandrar observerades vid inventeringstillfället den 31 augusti. Inventeringen 
vid lokalen påbörjades kl 15.28. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Merparten av lokalen består av dy som omges av en vitmossekant av ett par meters 
bredd med en del starrväxt. En bård av pors omger vitmossebältet samt enstaka lövträd 
såsom björk samt klibb- och gråal. Gammal gran- och tallskog omger lokalen i alla 
riktningar. Norr om lokalen är skogen gallrad. Gott om block, stenar och håligheter 
finns i omgivningen. I söder finns en höjd och i sydväst ligger havet, 70-80 m från 
lokalen. En del död ved ligger i markerna sydöst om lokalen.  
 
Typ av lokal  
Uttorkande pöl i barrskog. Vattenytan uppskattas till sammanlagt ca 1 m2, uppdelad på 
ett par småpölar i ett tjockt lager av lera och organiskt material. Ytan som täcks av lera 
är ungefär 25 m2. Andelen strandzon med svag lutning utgör mer än 50 % av den totala 
strandzonen. Vegetationen i lokalen utgörs av starr och näckrosor. Den öppna ytan i 
lokalen täcks till mindre än 5 % av vegetation. Uppskattningsvis beskuggas 5-50 % av 
lokalens öppna yta av omgivande skog. Lokalen löper en hög risk för uttorkning. Vid 
inventeringstillfället var den nästan helt uttorkad. 
   
Övriga observationer 
Gott om älgspår finns i och kring lokalen. 
 
Väderlek 
Soligt, frisk vind 
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Lokal nr. 4010 Galten 
 
Observationer  
Ingen salamander observerades vid lokalen under inventeringstillfället den 31 augusti. 
Inventeringen vid lokalen påbörjades kl 17.18. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Stora mängder starr och pors växer kring vattnet, som närmast omges av vitmossa och 
gungflyn. Omgivande skog består av barrskogsdominerad blandskog med gott om löv, 
mest björk, al och gamla björkar kring vattnet. I norr växer en mycket tät granskog med 
sly och smågranar. Väster om lokalen löper en väg som skiljs från vattnet av en bård av 
fuktig lövskog. En uttorkad bäckfåra går sydöst från vattnet, till en sjö som ligger ca 50 
m från lokalen. En annan torr fåra som leder från en sjö finns nordväst om lokalen. 
Längs lokalens södra och östra strand ligger ett antal stora stenar och vid den östra 
strandkanten ligger även ett antal kvarlämnade timmerstockar. Skogen öster om lokalen 
består av en 30-50 m bred bård av urgallrad granskog. Bortanför denna finns en ung 
tallplantage under en gles trädskärm. Block och hålor finns mest i sydväst, en del död 
ved finns i söder. 
 
Typ av lokal 
Skogstjärn med omgivande myrkant samt områden med starr. Vattenytans storlek 
uppgår till 100-500 m2. Vattendjup från ca 40 cm som djupast, till ca 10 cm på grundare 
områden. Bottensubstratet består av organiskt material. Mycket klart vatten och god sikt 
gjorde lokalen lätt att överblicka. Ett antal små öar i form av bevuxna starrtuvor finns i 
lokalen. Andelen strandzon med svag lutning utgör 5-50 % av den totala andelen 
strandzon. Vattenvegetationen består av starr, vattenklöver, vass och näckrosor. 
Andelen vegetationstäckt vattenyta utgör 5-50 % av den totala vattenytan. Ungefärligen 
5 % av vattenytan beskuggas av omgivande vegetation. Uttorkningsrisken bedöms som 
liten. 
 
Övriga observationer 
Ett stort antal fiskar i stim, troligtvis ruda,  observerades vid inventeringstillfället i 
lokalen.  
 
Väderlek 
Mulnande. 
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Lokal nr. 4011 Lörudden 
 
Observationer  
Inga vattensalamandrar observerades i lokalen vid inventeringstillfället den 1 
september. Inventeringen vid lokalen påbörjades kl 10.44. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalen omges närmast av vitmossa och starr samt skogspartier och kala hällmarker. 
Havsstranden ligger ca 200 m från lokalen i nordöstlig riktning. Ett 
sommarstugeområde finns ca 100 m från lokalen i sydlig riktning. I öst, väst och norr är 
lokalen omgiven av hällmark fram till ett avstånd av ca 100 m, där tallskog tar vid. 
Västerut är skogen torr och välgallrad med ett bottenskikt av lavar. I norr och nordväst 
växer frisk ogallrad gran- och tallskog med tät blåbärsvegetation.  
 
Typ av lokal 
Hällkar på öppen hällmark med enstaka talldungar i den närmaste omgivningen. Tuvor 
av vitmossa växer fläckvis intill lokalen. Vattnet är mycket mörkt och det är inte möjligt 
att se bottnen på de djupare områdena. Andelen strandzon med svag lutning utgör 5-
50% av den totala andelen strandzon. Vattenvegetationen består här av stora mängder 
vattenklöver samt en del starr och igelknopp Sparganium sp. Andelen vattenyta som 
täcks av vegetation utgör 5-50% av den totala vattenytan. Uppskattningsvis beskuggas 
5-50 % av vattenytan av omgivande vegetation. Det finns en uttorkningsrisk för denna 
lokal, mycket på grund av det öppna och utsatta läget.  
 
Övriga observationer 
En del brädbitar ligger i och kring lokalen, möjligtvis ditlagda av lekande barn. 
 
Väderlek 
Mulnande, blåsigt.  
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Lokal nr. 4012 Harudden 
 
Observationer  
Ingen salamander observerades vid lokalen under inventeringstillfället den 1 september. 
Inventeringen vid lokalen påbörjades kl. 13.25. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalen omges av ett mindre myrområde i barrskog. I söder finns ett hygge som skiljs 
från myren av en ca 10 m bred skogsbård, bestående av tall och ett fåtal björkar. 
Nordväst om lokalen finns ett område med fuktig barrskog med inslag av klibbal. 
Österut finns ett stråk övervuxna hällmarker och därefter tät barrskog med 
blåbärsvegetation. Ett uttorkat utlopp med stenbumlingar och en del vattenklöver ligger 
norr om lokalen. 
 
Typ av lokal 
Uttorkad pöl i myrområde omgivet av barrskog. Vattenytan är mycket liten, bara någon 
m2. Bottensubstratet består av ett tjockt lager lera och organiskt substrat. Andelen 
strandzon med svag lutning utgör mer än 50 % av den totala strandzonen. 
Vattenvegetationen består av starr och vattenklöver. Mer än 50 % av den öppna ytan i 
lokalen är bevuxen av vegetation. Mellan 5-50 % av lokalens öppna yta bedöms vara 
beskuggad av omgivande skog och buskar. Uttorkningsrisken är överhängande och 
lokalen är i ett skede av igenväxande.  
 
Väderlek 
Sol med enstaka tunna moln.  

 64



Lokal nr. 4013 Telefonviken 
 
Observationer  
Inga salamandrar observerades vid lokalen under inventeringstillfället den 1 september. 
Inventeringen vid lokalen påbörjades kl 14.53. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Äldre granskog med en del tall och lite löv växer runt lokalen. Nere i lokalen växer pors 
och små tallar. Västerut finns en ca 80 m bred bård av tät, torr skog med många 
sorkgångar och en del liggande död ved. Bortanför denna bård finns ett hygge med 
enstaka fröträd och stora mängder block och stenar. Norr om lokalen finns en något 
fuktigare skog med god tillgång till block, liggande död ved och sorkgångar. Söderut är 
skogen mer öppen med inslag av hällmarker. I öst ligger havsstranden, ca 30-40 m från 
lokalen. En bård av al och björk med inslag av barrträd och pors ligger mellan lokalen 
och havsstranden. 
 
Typ av lokal 
Strandnära, uttorkad pöl i barrskog. Stenar och grova stockar ligger i lokalen, som är väl 
övervuxen av vitmossa, pors, gräs Poaceae sp, starr och små tallar. Små 
vattensamlingar kunde ses under några av de större blocken. Andelen strandzon med 
svag lutning överstiger 50 % av den totala mängden strandzon. Lokalens öppna yta är 
bevuxen till mer än 50 %. Andelen beskuggad yta av lokalens öppna yta bedöms vara 5-
50 %. Lokalen verkar inte ha innehållit mycket vatten under de senaste åren. 
 
Övriga observationer 
I öst finns en vältrampad, spångad gångstig som går intill havsstranden. 
 
Väderlek 
Sol, enstaka moln och frisk vind.  
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Lokal nr. 4014 Fogdudden 
 
Observationer  
Inga vattensalamandrar observerades vid lokalen under inventeringstillfället den 2 
september. Inventeringen vid lokalen påbörjades kl 08.45. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Lokalen omgärdas i sydöst av gammal barrskog med god förekomst av block och stenar, 
samt inslag av löv. Gott om hålor, bland annat sorkhål, samt liggande död ved. På 
lokalens norra och nordvästra sida finns ett hygge, på ett avstånd av ca 100 m. 
Skogsbården mellan lokalen och hygget består av gammal granskog med 
blåbärsvegetation. Norr om lokalen finns en bård av vitmossa innanför en krans av pors 
som omsluter hela vattnet. Ett fuktigt skogsstråk löper söderut mot havet som ligger ca 
50 m från lokalen.  
 
Typ av lokal 
Skogstjärn nära havet, med strandzon bitvis bestående av myrkant, porssnår och starr. 
Vattenytans storlek uppgår till 500-1000 m2. Vattendjup ca 50 cm som djupast och 20-
30 cm i den grundare delen av den öppna vattenytan. Bottensubstratet består av 
organiskt substrat, med en del stenar. Andelen strandzon med svag lutning utgör mer än 
50 % av den totala strandzonen. Vattenvegetationen utgörs främst av starr, näckrosor 
och vattenklöver. Mer än 50 % av vattenytan täcks av vattenvegetation. Ingen uppenbar 
uttorkningsrisk föreligger.  
 
Övriga observationer 
Ett hus finns ca 50 m sydväst om lokalen. En roddbåt ligger vid havsstranden nära 
fuktstråket som finns mellan havet och lokalen.   
 
Väderlek 
Sol med en tunn molnslöja.  
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Lokal nr. 4015 Norrviksstrand 
 
Observationer  
Inga vattensalamandrar observerades vid lokalen under inventeringstillfället den 2 
september. Inventeringen vid lokalen påbörjades kl 12.15. 
  
Omgivningsbeskrivning 
Lokalen ligger vid ett blockfält intill strandhällor vid havet. Blockfältet sträcker sig i 
nordlig och östlig riktning. I väster finns ett tallbevuxet område på hällmarker som 
omges av vidare blockfält. Söderut finns en gammal barrskog med blåbärsvegetation 
och hällar täckta av lavar. Mellan lokalens vattenspegel och barrskogen finns ett område 
med sumpig mark täckt av starr. Vitmossa och starr växer i en smal bård runt övriga 
sidor av lokalen.  
 
Typ av lokal 
Pöl i kant av blockfält, ca 75 m från havet. Vattenytans storlek uppgår till 50-100 m2. 
Vattendjupet är ca 50 cm i större delen av pölen, men även ett par djupare områden 
finns. Vattnet är mörkt och botten går inte att se på de djupaste områdena. 
Bottensubstratet består av kal berghälla, organiskt substrat och en del stenar. Andelen 
strandzon med svag lutning utgör 5-50 % av den totala strandzonen. Vattenvegetationen 
i lokalen består av starr, igelknopp och nate. En matta av igelknopp täcker en stor del av 
botten och försvårar såväl okularbesiktning som håvning. Lokalen verkar inte riskera att 
uttorkas men vid en extremt torr sommar kanske risk för uttorkning kan föreligga. 
 
Övriga observationer 
Närmsta sommarstuga finns ca 150-200 m från lokalen. En eldstad finns ungefär 5 m 
från lokalen. Två högar med staplade stenar låg i lokalens strandzon. 
 
Väderlek 
Halvklart, blåsigt. 
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Lokal nr. 4016 Bergaudd 
 
Observationer 
Inga salamandrar hittades vid inventeringstillfället den 2 september. 
Inventeringen vid lokalen påbörjades kl 14.57. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalen omges i norr av äldre, välgallrad granskog med få block och ont om liggande 
död ved. Blåbärsvegetation dominerar med inslag av unga björkar och aspar. Sydöst om 
lokalen löper en skogsväg som leder till en vändplan. En ung tät tallplantage finns 
sydost om lokalen. I nordöst finns det en uppvuxen barrskog med mycket sly och små 
granar. Gallring ska ske i området för slutavverkning om tio år. 
 
Typ av lokal 
Uttorkad lokal i skogsmiljö, helt övervuxen av starr. Det ligger mycket död ved i 
lokalen i form av stockar i olika storlekar. Den starrtäckta ytan uppskattas vara 50-100 
m2. Vegetationen i lokalen består uteslutande av starr och inga vegetationsfria ytor syns. 
Över 50 % av lokalens öppna yta bedöms som beskuggad av omgivningens busk- och 
trädskikt. Lokalen verkar ha varit uttorkad sedan flera år, men kan säkert innehålla en 
del vatten under regniga perioder och vårar. 
 
Övriga observationer 
En person vid en grävmaskin på skogsvägen tillfrågades om planer för avverkning i 
området. 
Skogsbilvägen till lokalen var under upprustning för att skogsmaskiner skulle kunna 
komma till området för gallring. Den vändplan som ligger intill lokalen kommer att 
beläggas med grus. 
 
Väder 
Mulet och regn.  
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Lokal nr. 4017 Hamntjärnen 
 
Observationer 
Två yngel av mindre vattensalamander samt ett ny metamorfoserat exemplar 
observerades och ett infångades i lokalen vid inventeringstillfället. Inga större 
vattensalamandrar observerades. Lokalen besöktes vid två tillfällen, den 2 och den 4 
september pga. att det första inventeringsförsöket avbröts då ett åskväder bröt ut. 
Inventeringen vid lokalen den 4 september påbörjades kl 14.30. 
 
Områdesbeskrivning 
I söder ligger den stora sjö som släpper vatten till lokalen genom en damm. Öster om 
lokalen finns en smal trädbård som skiljer lokalen från en väg i närheten. Därefter 
sluttar marken brant uppåt och är bevuxen av tätt växande unga lövträd av al, björk och 
rönn. Skogen övergår snart i sly med inslag av uppvuxna barrträd som genomkorsas av 
en kraftledningsgata. Väster om lokalen sluttar marken brant uppför och är bevuxen 
med hallonris Rubus idaeus. Närmast lokalen finns en bård av uppvuxna barrträd i samt 
ett fåtal lövträd. I väster ovanför sluttningen finns det äldre kalhygge i igenväxningsfas 
med en del äldre tallar men även mycket sly av rönn Sorbus aucuparia, björk och al. 
Skogen är mycket tät stundvis och innehåller en del död ved samt block och stenar. 
Norrut löper en bäckravin. En stig går från vägen över dammen och vidare västerut. 
 
Typ av lokal 
Uppdämt parti av en bäck i en bäckravin. Vattenspegelns storlek bedömdes vara ca 8 
m2. Vatten rinner hela tiden från sjön genom lokalen som är uppdämd av vad som liknar 
en liten bäverdamm. Bävergnag observerades i närheten av lokalen. Lokalen är som 
djupast nära trumman som leder vatten från sjön, ca 0,5 m djupt. Bottensubstratet består 
till största del av sten och grus men det finns också en del organiskt material. Ingen 
vegetation växer i vattnet. Andelen strandzon med svag lutning utgör mer än 50 % av 
den totala strandzonen. Merparten av lokalen beskuggas av omgivande träd och endast 
ett fåtal solstrålar träffar vattnet. Trots lokalens ringa storlek föreligger ingen 
uttorkningsrisk. Vatten flödar ständigt till lokalen från den intilliggande sjön. 
 
Väder 
Vid första inventeringstillfället mulet och annalkande åskväder. Vid andra besöket sol 
med växlande molnighet och frisk vind. 
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Lokal nr. 4018 Salen A 
 
Observationer 
En larv observerades tillhörande arten Triturus cristatus, större vattensalamander. 8 
augusti, 2007 besöktes lokalen. 
 
Områdesbeskrivning 
Yngre blandskog där gran, björk och al dominerar.  
  
Typ av lokal 
Strandnära vattenansamling som är uppdelad i två bassänger vardera 20*20 meter. 75 % 
av ytan är vegetationstäckt med vass och fräken. Bottensubstratet består av organiskt 
material, stenar och stockar. 5-50 % av lokalen beskuggas av omgivande skogsmark. 
Den västra bassängen var uttorkad vid besöket och därför bedöms risken för uttorkning 
till måttlig.  
  
Väder 
Soligt och stilla 
 
 

 

 70



Lokal nr. 4019 Salen B 
 
Observationer 
Tio larver av Triturus cristatus observerades i den grunda myrpölen. Lokalen besöktes 
den 8 augusti 2007. 
 
Områdesbeskrivning 
Mindre myr, 70*50m med vitmossa, starr, vass och tranbär. Öster om lokalen finns 
äldre granskog medan övriga väderstreck består av ung tallskog.  
 
Typ av lokal 
Lokalen är en grund vattensamling, 30*30m, i en myr. Bottensubstratet består av 
organiskt material med enstaka stenar. Vegetationen består av vass och starr. Andelen 
vegetationstäckt vattenyta utgör 50 % av den totala vattenytan. Ingen del av vattenytan 
beskuggas av omgivande vegetation.  Uttorkningsrisken är låg till måttligt.  
 
Väder 
Sol, stilla 
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Lokal nr. 2130 Stormyran, Matfors 
 
Observationer 
Ett yngel av större vattensalamander hittades den 4 september. Inventeringen vid 
lokalen påbörjades kl 11.30. 
 
Områdesbeskrivning 
Lokalen omges av myrmark med vitmossa, starr och tranbär Vaccinium oxycoccos. 
Gungfly utgör en del av strandzonen vilket gör det svårt att komma fram till vattnet. 
Skog av tall med inslag av gran och björk omsluter myren på ett avstånd av 10-30 
meter. Omgivande terräng är rejält kuperad då lokalen är belägen på ett berg. I norr 
växer en tät skog med mycket gran och en del hålor. Mot öster breder ett stort 
myrområde ut sig som i söder kantas av ett hygge. En skogsbård av varierande bredd 
från 30 meter avsmalnande ner till att vara obefintlig skiljer hygget från lokalen. I väster 
finns fuktig tät granskog med mycket död ved bortom ett tiotal meter brett bälte av 
vitmossa. Områden med stenrösen finns omväxlande med mark med få block men 
relativt gott om hålor och död ved. Bortanför skogsbältet finns en hög klippvägg. 
Utlopp finns från tjärnen i söder, mestadels stillastående vatten om inte uttorkat.  
 
Typ av lokal 
Djup skogstjärn omgiven av brant myrkant. Vattenytans totala storlek uppskattas till 
100-500 m2. Djupet är okänt, botten kan ej ses i det mycket grumliga vattnet eller nås 
med håvarnas skaft. Bottensubstratet består av organiskt material. Vattenvegetationen 
består av starr i strandkanten, samt en del vattenklöver och nate. Mycket lite vegetation 
finns på ytan och mindre än 5 % täcks. Den öppna vattenytan beskuggas inte alls av 
omgivande träd- och buskskikt. Ett par små öar bestående av uppstickande myrtuvor 
finns i lokalens södra ände. Någon risk för uttorkning föreligger inte. 
 
Övriga observationer 
En stig löper söder om lokalen och går ihop med en väg som löper längs hyggets 
sydöstsida. 
 
Väder 
Sol, växlande molnighet samt svag vind. 
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