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Skyddsåtgärder för grönområde inom planerad bebyggelse  
vid Skarsjövallen i Uddevalla kommun 
 
 

Skyddsåtgärderna i grönområdet inom den planerade bebyggelsen vid Skarsjövallen är utformade 
för att gynna i första hand den större vattensalamandern, men också andra groddjur och den övriga 
naturligt förekommande biologiska mångfalden i landskapet. För att optimera skyddsåtgärderna och 
sedan kunna sköta området på rätt sätt för groddjur är det viktigt att förstå de grundläggande behov 
som dessa djur har för att överleva och föröka sig. Groddjuren kan inte som vi människor producera 
kroppsvärme utan är beroende av yttre värme, antingen direkt från solens strålar eller från den 
uppvärmda marken eller vattnet. Samtidigt har groddjuren ett tunt och känsligt skinn som inte får 
torka ut. Det måste ständigt vara fuktigt eftersom de andas genom huden via fina blodkärl. För att 
klara denna balans mellan att hålla en lagom hög kroppstemperatur utan att skinnet torkar, behöver 
groddjuren en varierad och fuktig landmiljö med många gömställen och tillgång till närliggande 
lekvatten. Alla groddjur behöver också tillgång till en övervintringsplats, där de tillbringar den kalla 
årstiden. Övervintringsperioden varierar med lokala förutsättningar och vädret, men är från ca 15/9 
– 15/3. Åtgärder i lekdammar och kringliggande landmiljö bör utföras under perioden 15/10 – 1/3. 
Detta är utgångspunkten för de planerade skyddsåtgärderna i området, och den föreskrivna skötseln 
har till syfte att upprätthålla den bästa funktionen av de skyddsåtgärder som genomförs.  
 

Föreslagna åtgärder 
 

1. Upprätta försiktighetsåtgärder så att inte restaureringsarbetet skadar de biologiska värden 
som skall skyddas 

2. Den befintliga dammen grävs ur, men en del av dammen lämnas orörd så att det befintliga 
ekosystemet och dess biologiska mångfald kan bevaras 

3. Två mindre vatten anläggs i kanten av bäcken, så att de vattenfylls under vårflöden, men 
därefter inte har direkt kontakt med det rinnande vattnet 

4. Landmiljön runt dammarna optimeras genom att småbiotoper skapas som ger skyddade 
uppehållsplatser under dagtid och vid övervintring  

5. En mur anläggs längs nyskapad väg längs nordöstra kanten av grönområdet för att hindra 
groddjur att ta sig upp på vägen 

6. Grodtunnel med ledarmar anläggs under tillfartsvägen sydväst om grönområdet 
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7. Skötselplan upprättas för att långsiktigt bibehålla den bästa funktionen av genomförda 
skyddsåtgärder 

8. Uppföljningsplan upprättas för att kontrollera att de utförda åtgärderna och den föreskrivna 
skötseln leder till en fortsatt fungerande vattenregim i anlagda vatten och en stabil 
population av större vattensalamander 

9. Genomförandet av de praktiska skyddsåtgärderna, liksom skötseln av området och 
uppföljningen av den större vattensalamanderns populationsutveckling skall övervakas av 
sakkunnig biolog.  

 
 

Planerade försiktighetsåtgärder 
 

I samband med restaurerings- och skyddsåtgärdernas genomförande kommer grävmaskin och 
dumpers att behöva vara och arbete i det skyddade området. Arbetet genomförs vintertid 
(november-februari) då inga amfibier förväntas uppehålla sig i dammen. Eftersom 
nedbrytningen av växtmaterial i dammen är stor antas också syreförbrukningen vara stor och 
dammen är därför ingen trolig övervintringsplats i nuvarande skick. När arbetet slutförts 
stängslas hela det aktuella området in och innanför stängslet skall inga maskiner därefter vara. 
Särskilt viktigt är att inte tanka maskiner eller förvara olja och diesel inom det skyddade 
området eftersom amfibier är mycket känsliga för påverkan av petroleumprodukter. Det 
skyddade området är markerat på bifogad karta och skall omfatta bäcken från Skarsjövallen mot 
Skälläckerödsbäcken inklusive en landremsa på vardera sidan om minst 20 m, vidare skall den 
befintliga dammen ingå och ett omgivande landområde enligt markering på kartan. 
 
Grönområdet är öppet mot sydväst och har här kontakt med ett större opåverkat skogsområde 
med våtmarker och Skälläckerödsbäcken. För att möjliggöra ett långsiktigt genutbyte med 
salamandrar från omgivande landskap skall en ”grodtunnel” anläggas under tillfartsvägen till 
bostadsområdet (se karta sid 5). Till grodtunneln anläggs ledarmar på båda sidor av vägen som 
styr djuren mot tunnelöppningen. 
 
Längs den planerade bostadsbebyggelsen mot väst/nordväst och öst/sydöst (se karta sid 5) 
kommer inga körvägar att tillåtas utan istället skall en ”grön” zon om ca 15 m skapas med 
trädgårdsmiljö eller liknande. Detta kan utgöra värdefulla vilo- och övervintringsplatser för 
salamandrarna. 
 
Längs lokalvägen mot nordöst skall en mur sättas upp som hindrar amfibier att ta sig upp på 
vägen. Mer exakt utformning redovisas senare, men utgångspunkten är en ca 40 cm hög mur 
med ett ”överhäng”, en övre kant som hindrar amfibier att ta sig över. Placeringen av muren 
framgår av kartan sid 5. 
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1. Restaureringsarbeten i naturområdet sker november-februari 
2. Efter avslutad restaurering stängslas området 
3. Grodtunnel under tillfartsväg (när vägen anläggs) 
4. Skyddsmur mot vägen i bostadsområdet (när vägen anläggs) 
5. Ingen tankning eller förvaring av oljeprodukter inom naturområdet 
6. Ingen körning med maskiner inom det stängslade naturområdet  
7. Ett kontrollprogram av vattenkvalitén över fem år startar innan arbetet börjar 

 
När åtgärderna med den stora och de mindre dammarna, staplarna med lövträdstammar, 
rishögarna, stenrösena, skyddsmur mot väg liksom faunapassage avlutats, rättas kör- och andra 
markskador till och området hägnas in. Inga maskiner skall under den fortsatta byggprocessen 
köra inom det markerade grönområdet.  
 
I anslutning till den större dammen och de tillskapade biotoperna för att gynna groddjur och 
övrig biologisk mångfald kan av vissa uppfattas som ”skräpigt”. För att förklara värdet av dessa 
åtgärder föreslås att informationstavlor sätts upp på några ställen som beskriver varför 
åtgärderna utförts och vilka arter man vill skydda och gynna med dessa. Det kan vara ett bra 
sätt att skapa nyfikenhet och intresse. 
 

Gräsmarken 
 

Det aktuella grönområdet är idag tidigare brukad åker och/eller betad ängsmark. Åtgärderna 
inom grönområdet sker under vinterhalvåret oktober-februari. Under denna tidsperiod är risken 
att skada amfibier som minst.  
 

Den större dammen 
 

Den större dammen centralt i grönområdet skall restaureras. Åtgärden innebär att det 
näringsrika bottensedimentet grävs bort. Vattenstranden görs flack så att det hela tiden finns en 
grund vattenzon längs dammens kanter även när vattennivån sjunker på sommaren. 
Medeldjupet i dammen skall vara ca 80 cm med några djuphålor på ca 120 cm. Längs 
strandkanten skall finnas omväxlande större tuvor av örter och gräs och barmark av sand, grus 
eller sten. Den grunda vattenstranden blir varm och grodynglen har här den bästa tillväxten. 
Strandkantens omväxlande struktur gör att groddjuren hela tiden kan välja mellan att vara 
exponerade och att söka skydd för solen eller fiender. Det uppgrävda bottensedimentet körs 
bort från dammens närhet. Av säkerhetsskäl sätts ett fårnät eller miknande (100cm högt) upp 
runt dammen för att skydds små barn att falla i vattnet.  
 

Två mindre dammar 
  

Två mindre dammar i anslutning till bäcken kommer att anläggas. De är vardera ca 3-4 m x 8-10 
m stora och 30-40 cm djupa. Storleken anpassas efter terrängen och förutsättningarna på plats. 
Dammarna skall placeras så att de har kontakt med bäcken under höga flöden på våren och 
senare under våren inte ha direkt kontakt med bäcken. Effekten blir grunda och varma 
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vattensamlingar som under de flesta år håller vatten fram till mitten av sommaren, men som 
vissa år kan torka ut. Det uppgrävda bottensedimentet körs bort från dammens närhet. 
 
 

Upplag av lövträdstammar 
 

Två upplag av lövtrödstammar anläggs 20-30 m från den större dammens kant. Blanda olika 
trädslag, t.ex. björk, asp, al. Stammarna kommer långsamt att brytas ned och under denna 
process alstras värme. Vedtraven ger också skydd och kommer att bli en lämplig plats där 
groddjuren tillbringar vintern eller gömmer sig dagtid under sommarhalvåret. Placera 
stammarna så att långsidan ligger mot söder. Rätt utfört uppfattar man trädstammarna som ett 
naturligt inslag i landskapet, en trave med trädstammar som aldrig blev hämtad. 
 

Rishögar 
 

Två rishögar läggs upp 20-30 m från den större dammens kant. Använd grenar från lövträd och 
blanda grovlekar från finger- till armtjocklek. Rishögen bryts långsamt ner och alstrar viss 
värmen men tillför inte så mycket näring. Den utgör ett utmärkt gömställe för groddjuren 
dagtid.  
 

Övervintringsrösen 
 

Två övervintringsrösen anläggs i en sydvänd slänt 20-30 m från den större dammens kant. 
Rösena ligger på dränerad grund och har större stenar i botten. Ovanpå stenarna ligger en duk 
och därovan finare material och jord. Tanken är att det mesta av röset skall smälta in i 
landskapet och blottade stenar nära marken bara syns från södersidan. Rösena kommer att 
innehålla frostfria utrymmen för övervintring under mark mellan de större stenarna. 
Vegetationen framför sydsidan slås så att stenarna nära marken är exponerade.  
Vid anläggandet grävs jorden bort i en slänt. I botten läggs ett lager grus och dränering så att 
inget vatten blir stående på den urgrävda bottnen. Ovanpå gruset läggs större stenar och sedan 
allt mindre ovanpå. En markduk läggs ovanpå stenarna, ca 30 cm under den färdiga markytan. 
Ovanpå denna läggs 30 cm jord som besås med gräs och örter, så att röset smälter in i 
landskapet. Från söder ser man en ”stenmur” i en slänt, ca 3 m lång och 60-70 cm hög. 
Stensamlingen sträcker sig ungefär två meter in i slänten.  
 

Buskage 
 

Fyra-fem buskage anläggs, några på nordsidan och ca 5 m från den större dammen och några 
spridda i terrängen 20-30 m från dammen.  
 

Grupper av träd 
 

Lövträd planteras i grupper om 3-5 träd på några ställen i området.  
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Skyddsmur 
 

En 40-50 cm hög mur anläggs i kanten mot körvägen i områdets norra och nordöstra del. Muren 
skall vara slät utan synliga skarvar och överst försedd med ett överhäng, en ”näsa” riktad in mot 
grönområdet. Funktionen av denna kant är att hindra groddjur som klättrar upp för muren att ta 
sig över. Vid fuktig väderlek kan groddjur klättra upp längs släta ytor genom att ”suga sig fast” 
mot underlaget. Kanten överst hindrar dem att ta sig över.  

 
 
Faunapassage med ledarmar 
 

För att långsiktigt kunna bevara en livskraftig population av den större vattensalamandern och 
övriga groddjur krävs möjlighet till genetiskt utbyte med kringliggande populationer. Isolering av 
djurpopulationer i ett fragmenterat kulturlandskap skall så långt möjligt undvikas. Genom att 
anlägga en faunapassage under tillfartsvägen söder om bostadsområdet kan groddjuren i det 
aktuella grönområdet få kontakt med ett större varierat skogslandskap med rinnande och 
stillastående vatten. Faunapassage anläggs på ett ställe där topografin gör det sannolikt att 
groddjur vandrar, dvs i ett lågt beläget fuktigt stråk. På båda sidor av vägen anläggs ledarmar 
som ”tvingar” groddjuren att välja tunneln som passage och hindrar dem att gå upp på vägen 
och riskera att bli överkörda.  
 
Faunapassagen består av en tunnel under vägen och på båda sidor ansluts ledarmar vid 
öppningen så att man får en ”ryssja”, som fångar in vandrande groddjur och leder dem till 
passagen under vägen. Eftersom groddjur, särskilt vid fuktig väderlek, kan klättra även på plana 
ytor så är det viktigt att ledarmarna är utformade med ett överhäng, en kant som sticker ut mot 
landskapet. Det får inte heller finnas ojämnheter eller skarvar som kan utnyttjas för att klättra 
på och ta sig över.  
 
Skötsel: Vegetationen slås i en zon, ca en meter bred, längs ledarmarnas insida (mot 
naturmiljön), så att groddjuren inte kan använda högt gräs och ris som en bro för att ta sig över. 
Åtgärden utförs mitt på dagen när det är varmt och torrt under sommaren vid ett par tillfällen. 

  

Exempel på mur med överhäng/ledarm 
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Karta över naturområdet 
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Skötselplan för grönområde inom planerad bebyggelse  
vid Skarsjövallen i Uddevalla kommun 
 
 
Skötseln av grönområdet inom den planerade bebyggelsen vid Skarsjövallen är utformad för 
att gynna i första hand den större vattensalamandern, men också andra groddjur och den 
övriga naturligt förekommande biologiska mångfalden i landskapet. För att kunna sköta 
området på rätt sätt för groddjur är det viktigt att förstå de grundläggande behov som dessa 
djur har för att överleva och föröka sig. Groddjuren kan inte som vi människor producera 
kroppsvärme utan är beroende av yttre värme, antingen direkt från solens strålar eller från 
den uppvärmda marken eller vattnet. Samtidigt har groddjuren ett tunt och känsligt skinn 
som inte får torka ut. Det måste ständigt vara fuktigt eftersom de andas genom huden via 
fina blodkärl. För att klara denna balans mellan att hålla en lagom hög kroppstemperatur 
utan att skinnet torkar, behöver groddjuren en varierad och fuktig landmiljö med många 
gömställen och tillgång till närliggande lekvatten. Alla groddjur behöver också tillgång till en 
övervintringsplats, där de tillbringar den kalla årstiden. Övervintringsperioden varierar med 
lokala förutsättningar och vädret, men är från ca 15/9 – 15/3. Åtgärder i lekdammar och 
kringliggande landmiljö bör utföras under perioden 15/10 – 1/3. Detta är utgångspunkten för 
de planerade skyddsåtgärderna i området, och skötseln har till syfte att upprätthålla den 
bästa funktionen av de skyddsåtgärder som genomförs.  
 
 

Gräsmarken 
 

Åtgärder sker dagtid när det är soligt, torrt och varmt. Under dessa betingelser är risken att 
skada amfibier som minst. Närområdet runt den stora och de mindre dammarna, staplarna 
med lövträdstammar, rishögarna, stenrösena, skyddsmur mot väg liksom faunapassage 
med ledarmar sköts enligt beskrivningen nedan. 
 

Skötsel: En gång per år, juli-augusti, slås hela gräsmarken i grönområdet, gräset samlas 
ihop och avlägsnas. 
 

 
 
 



Den större dammen 
 

Den större dammen centralt i grönområdet kommer att restaureras. Åtgärden innebär att det 
näringsrika bottensedimentet grävs bort, vattenstranden görs flack så att det hela tiden finns 
en grund vattenzon längs dammens kanter även när vattennivån sjunker på sommaren. 
Längs strandkanten finns omväxlande större tuvor av örter och gräs och barmark av sand, 
grus eller sten. Den grunda vattenstranden blir varm och grodynglen har här den bästa 
tillväxten. Strandkantens omväxlande struktur gör att groddjuren hela tiden kan välja mellan 
att vara exponerade och att söka skydd för solen eller fiender.  
 

Skötsel: Denna varierade struktur med vegetation längs dammens strand upprätthålles med 
röjsåg i en zon om ca en meter runt dammen. Avslaget gräs avlägsnas. Åtgärden utföres 
under perioden 15/10 – 1/12. 
 

Två mindre dammar 
  

Två mindre dammar längs bäcken kommer att anläggas. De är vardera ca 3-4 m x 8-10 m 
stora. Storleken anpassas efter terrängen och förutsättningarna på plats.  
Skötsel: En varierad struktur med vegetation upprätthålles med röjsåg i en zon om ca en 
meter runt dammarna. Åtgärden utföres under perioden 15/10 – 1/12. 
 

Upplag av lövträdstammar 
 

Två upplag av lövtrödstammar anläggs 20-30 m från den större dammens kant. Blanda olika 
trädslag, t.ex. björk, asp, al. Stammarna kommer långsamt att brytas ned och under denna 
process alstras värme. Vedtraven ger också skydd och kommer att bli en lämplig plats där 
groddjuren tillbringar vintern eller gömmer sig dagtid under sommarhalvåret. Placera 
stammarna så att långsidan ligger mot söder.  
 

Skötsel: Gräset slås längs en ca en meter bred zon utmed den södra sidan av stammarna 
så att trädstammarna exponeras för solen, medan det gärna får växa upp gräs tillsammans 
med örter och några buskar på nordsidan. Det slagna gräset avlägsnas. Åtgärden utförs mitt 
på dagen när det är varmt och torrt under sommaren vid ett par tillfällen. 
 

Rishögar 
 

Två rishögar läggs upp 20-30 m från den större dammens kant. Använd grenar från lövträd 
och blanda grovlekar från finger- till armtjocklek. Rishögen bryts långsamt ner och alstrar 
viss värmen men tillför inte så mycket näring. Den utgör ett utmärkt gömställe för groddjuren 
dagtid.  
 

Skötsel: Gräset slås kort längs sydsidan så att rishögen exponeras för solen, medan det 
gärna får växa upp gräs tillsammans med örter och några buskar på nordsidan. Det slagna 
gräset avlägsnas. Åtgärden utförs mitt på dagen när det är varmt och torrt under sommaren 
vid ett par tillfällen. 
 

 
 



Övervintringsrösen 
 

Två övervintringsrösen anläggs i en sydvänd slänt 20-30 m från den större dammens kant. 
Rösena ligger på dränerad grund och har större stenar i botten. Ovanpå stenarna ligger en 
duk och därovan finare material och jord. Tanken är att det mesta av röset skall smälta in i 
landskapet och blottade stenar nära marken bara syns från södersidan. Rösena kommer att 
innehålla frostfria utrymmen för övervintring under mark mellan de större stenarna. 
Vegetationen framför sydsidan slås så att stenarna nära marken är exponerade. Det slagna 
gräset avlägsnas.  
 

Skötsel: Gräset slås kort längs sydsidan så att rösena exponeras för solen, medan det 
gärna får växa upp gräs tillsammans med örter och några buskar på nordsidan. Det slagna 
gräset avlägsnas. Åtgärden utförs mitt på dagen när det är varmt och torrt under sommaren 
vid ett par tillfällen. 
 

Buskage 
 

Fyra-fem buskage anläggs, några på nordsidan och ca 5 m från den större dammen och 
några spridda i terrängen 20-30 m från dammen.  
 

Skötsel: Ingen särskild skötsel krävs. 
 

Grupper av träd 
 

Lövträd planteras i grupper om 3-5 träd på några ställen i området.  
 

Skötsel: Ingen särskild skötsel krävs. 
 

Skyddsmur 
 

En 40-50 cm hög mur anläggs i kanten mot körvägen i områdets norra och nordöstra del. 
Muren skall vara slät utan synliga skarvar och överst försedd med en kant ”näsa” riktad in 
mot grönområdet. Funktionen av denna kant är att hindra groddjur som klättrar upp för 
muren att ta sig över. Vid fuktig väderlek kan groddjur klättra upp längs släta ytor genom att 
”suga sig fast” mot underlaget. Kanten överst hindrar dem att ta sig över.  
 

Skötsel: Vegetationen slås i en zon, ca en meter bred, längs murens insida så att 
groddjuren inte kan använda högt gräs och ris som en bro för att ta sig över. Åtgärden utförs 
mitt på dagen när det är varmt och torrt under sommaren vid ett par tillfällen. 
 

Faunapassage med ledarmar 
 

För att långsiktigt kunna bevara en livskraftig population av den större vattensalamandern 
och övriga groddjur krävs möjlighet till genetiskt utbyte med kringliggande populationer. 
Isolering av djurpopulationer i ett fragmenterat kulturlandskap skall så långt möjligt undvikas. 
Genom att anlägga en faunapassage under tillfartsvägen söder om bostadsområdet kan 
groddjuren i det aktuella grönområdet få kontakt med ett större varierat skogslandskap med 
rinnande och stillastående vatten. Faunapassage anläggs på ett ställe där topografin gör det 
sannolikt att groddjur vandrar, dvs i ett lågt beläget fuktigt stråk. På båda sidor av vägen 



anläggs ledarmar som ”tvingar” groddjuren att välja tunneln som passage och hindrar dem 
att gå upp på vägen och riskera att bli överkörda.  
 
Faunapassagen består av en tunnel under vägen och på båda sidor ansluts ledarmar vid 
öppningen så att man får en ”ryssja”, som fångar in vandrande groddjur och leder dem till 
passagen under vägen. Eftersom groddjur, särskilt vid fuktig väderlek, kan klättra även på 
plana ytor så är det viktigt att ledarmarna är utformade med ett överhäng, en kant som 
sticker ut mot landskapet. Det får inte heller finnas ojämnheter eller skarvar som kan 
utnyttjas för att klättra på och ta sig över.  
 

Skötsel: Vegetationen slås i en zon, ca en meter bred, längs ledarmarnas insida (mot 
naturmiljön), så att groddjuren inte kan använda högt gräs och ris som en bro för att ta sig 
över. Åtgärden utförs mitt på dagen när det är varmt och torrt under sommaren vid ett par 
tillfällen. 
 
Karta över naturområdet 
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Uppföljning: 
Groddjurens status och utveckling i grönområdet inom 
planerad bebyggelse vid Skarsjövallen i Uddevalla kommun 
 
 

För att säkerställa att utförda skyddsåtgärder och därpå följande skötsel ger önskat resultat kommer 
en uppföljning av status och utveckling hos utpekade viktiga arter och deras miljö att ske med start 
innan bebyggelsearbetet påbörjas och sedan under byggprocessen och därefter tre år efter det att 
bebyggelsearbetena avslutats.  
 
Skyddsåtgärder och deras skötsel i grönområdet är utformade för att gynna i första hand den större 
vattensalamandern, men också andra groddjur och den övriga naturligt förekommande biologiska 
mångfalden i landskapet. För att optimera skyddsåtgärderna och sedan kunna sköta området på rätt 
sätt för groddjur är det viktigt att förstå de grundläggande behov som dessa djur har för att överleva 
och föröka sig. Groddjuren kan inte producera egen kroppsvärme utan är beroende av yttre värme, 
antingen direkt från solens strålar eller från den uppvärmda marken eller vattnet. Samtidigt har 
groddjuren ett tunt och känsligt skinn som inte får torka ut. Det måste ständigt vara fuktigt eftersom 
de andas genom huden via fina blodkärl. För att klara denna balans mellan att hålla en lagom hög 
kroppstemperatur utan att skinnet torkar, behöver groddjuren en varierad och fuktig landmiljö med 
många gömställen och tillgång till närliggande uppvärmda platser.  
 
Alla groddjur behöver också tillgång till en övervintringsplats, där de tillbringar den kalla årstiden. 
Övervintringsperioden varierar med lokala förutsättningar och vädret, men är från ca 15/9 – 15/3. 
Åtgärder i lekdammar och kringliggande landmiljö bör utföras under perioden 15/10 – 1/3. Detta är 
utgångspunkten för de planerade skyddsåtgärderna i området, och den föreskrivna skötseln har till 
syfte att upprätthålla den bästa funktionen av de skyddsåtgärder som genomförs. En väl fungerande 
landmiljö i dammarnas närhet bör ingå i uppföljningen.  
 

Vattenkvalité och groddjur 
Amfiberna utnyttjar grunda vattensamlingar för sin fortplantning och för äggens och ynglens 
utveckling fram till omvandlingen till landliv (metamorfosen). Både de vattenbundna tidiga 
utvecklingsstadierna och de vuxna djuren har genom det tunna skinnet en ständig nära kontakt 
mellan kroppen och det omgivande vattnet. Detta gör att vattenkvalitén har stor betydelse för 



groddjurens välmående och utveckling. Av detta skäl bör vattenkvalitén regelbundet kontrolleras 
med avseende på faktorer som kan påverka negativt. Särskilt viktigt är att dagvatten från omgivande 
hårdgjorda ytor som hustak, vägar och parkeringsplatser inte förorenar vatten där groddjur leker 
eller vistas. Under tiden då byggarbeten pågår kan oljeläckage från arbetsmaskiner vara en 
riskfaktor. Bebyggelseområdet har tidigare brukats som åkermark och senare som vall eller bete. 
Man får därför utgå från att markerna sedan länge har påförts gödning och därmed kan vara 
belastade med överskott av näring och kanske pesticider och vissa giftiga metaller. 
 
De faktorer som skall kontrolleras är a/petroleumprodukter från arbetsmaskiner eller från 
vägdagvatten (olja, bensin, diesel, däckslitage), b/ ökad partikelhalt i vattnet (erosion, kväve och 
nitrat från sprängning), c/ vattnets allmänna karaktär (kommande från tidigare jordbruksmark) som 
referens för framtiden.  
 
Föreslaget kontrollprogram/uppföljning: 
Kontrollprogrammet över vattenkvalitén skall med hänvisning till ovan omfatta temperatur, pH, 
konduktivitet, partikelhalt, turbiditet, alkalinitet, nitrat, total-kväve, fosfatfosfor, några metaller och 
en spektralanalys av organiska ämnen. 
 
Varje höst, senast 30 nov, år 1-5 inskickas kort lägesrapport till Uddevalla kommun. Hösten år 5 
inskickas en sammanställning över alla insamlad data i en slutrapport till Uddevalla kommun. 
 
 
År 1. 
 

Under maj (vid projektstart) görs en relativ populationsuppskattning av den större 
vattensalamanderns status som referens för det fortsatta kontrollprogrammet. Denna kan utföras 
med flaskfångst eller okulär besiktning nattetid med ficklampa med standardiserad metod. 
Åkergrodans population uppskattas genom att räkna antalet deponerade äggklumpar (mitten april). 
Observationer av övriga groddjursarter noteras. Genom håvning under juli med standardiserad 
metod kontrolleras förekomst av yngel av salamander.  
 
Vattenprover tas vid två tillfällen i dammarna under den tidsperiod som groddjuren vistas där, 
april/maj (lekperioden) och sent under yngelsperioden i juli. Vattenproverna analyseras enligt 
uppsatt kontrollprogram (se nedan).  
 
År 1-2 (november-februari) 
 

Under vintern som följer efter projektstarten restaureras den större befintliga dammen, och två 
mindre vatten nyskapas inom det naturliga fuktstråket längs bäcken. Övriga skyddsåtgärder i 
dammarna nära omgivning sker också under denna period och omfattar upplag av lövträdstammar, 
rishögar med grenar, plantering av buskage och grupper av lövträd, dessutom anläggs de två 
övervintringsrösena. Runt den större dammen sätts ett staket upp med grind. Syftet är att förebygga 
olycksrisk och hindra mindre barn att ensamma gå ner till dammen. I samband med att vägen byggs 
längs nordöstra delen av grönområdet sätts också upp den låga muren i slänten mot grönområdet. I 
samband med att tillfartsvägen byggs görs faunapassagen under vägen med ledarmar. Efter avslutat 



arbete avskärmas grönområdet. Inga arbetsmaskiner tillåts inom det avskärmade området under 
byggtiden. Alla ovan beskrivna åtgärder bör ske i nära samarbete mellan entreprenören som utför 
det praktiska arbetet och sakkunnig biolog så att funktionen blir den avsedda. 
 
År 2 
 

 Lek, äggläggning och yngelförekomst kontrolleras standardiserat på samma sätt som tidigare år för 
att bekräfta att större vattensalamander, åkergroda och övriga groddjur har en fortsatt god 
utveckling.  Vattenprover tas vid två tillfällen i dammarna under den tidsperiod som groddjuren 
vistas där, april/maj (lekperioden) och sent under yngelsperioden i juli. Vattenproverna analyseras 
enligt uppsatt kontrollprogram (se ovan). Övriga genomförda skyddsåtgärder, som upplaget av 
lövträdstammar, rishögarna med grenar, de planterade buskagen och grupperna av lövträd, liksom 
de två övervintringsrösena kontrolleras vid ett tillfälle i samband med yngelkontroll och 
vattenprovtagning under juli för att se att de fortsatt uppfyller tänkt funktion. I mitten av mars 
kontrolleras att muren mot nordost och faunapassagen med ledarmar under tillfartsvägen är fria 
från vegetation fyller tänkt funktion. 
 
  
År 3 
 

 Lek, äggläggning och yngelförekomst kontrolleras standardiserat på samma sätt som tidigare år för 
att bekräfta att större vattensalamander, åkergroda och övriga groddjur har en fortsatt god 
utveckling.  Vattenprover tas vid två tillfällen i dammarna under den tidsperiod som groddjuren 
vistas där, april/maj (lekperioden) och sent under yngelsperioden i juli. Vattenproverna analyseras 
enligt uppsatt kontrollprogram (se ovan). Övriga genomförda skyddsåtgärder, som upplaget av 
lövträdstammar, rishögarna med grenar, de planterade buskagen och grupperna av lövträd, liksom 
de två övervintringsrösena kontrolleras vid ett tillfälle i samband med yngelkontroll och 
vattenprovtagning under juli för att se att de fortsatt uppfyller tänkt funktion. I mitten av mars 
kontrolleras att muren mot nordost och faunapassagen med ledarmar under tillfartsvägen är fria 
från vegetation fyller tänkt funktion. 
 
 
År 4 
 

 Lek, äggläggning och yngelförekomst kontrolleras standardiserat på samma sätt som tidigare år för 
att bekräfta att större vattensalamander, åkergroda och övriga groddjur har en fortsatt god 
utveckling.  Vattenprover tas vid två tillfällen i dammarna under den tidsperiod som groddjuren 
vistas där, april/maj (lekperioden) och sent under yngelsperioden i juli. Vattenproverna analyseras 
enligt uppsatt kontrollprogram (se ovan). Övriga genomförda skyddsåtgärder, som upplaget av 
lövträdstammar, rishögarna med grenar, de planterade buskagen och grupperna av lövträd, liksom 
de två övervintringsrösena kontrolleras vid ett tillfälle i samband med yngelkontroll och 
vattenprovtagning under juli för att se att de fortsatt uppfyller tänkt funktion. I mitten av mars 
kontrolleras att muren mot nordost och faunapassagen med ledarmar under tillfartsvägen är fria 
från vegetation fyller tänkt funktion. 
 
  



År 5 
 

 Lek, äggläggning och yngelförekomst kontrolleras standardiserat på samma sätt som tidigare år för 
att bekräfta att större vattensalamander, åkergroda och övriga groddjur har en fortsatt god 
utveckling.  Vattenprover tas vid två tillfällen i dammarna under den tidsperiod som groddjuren 
vistas där, april/maj (lekperioden) och sent under yngelsperioden i juli. Vattenproverna analyseras 
enligt uppsatt kontrollprogram (se ovan). Övriga genomförda skyddsåtgärder, som upplaget av 
lövträdstammar, rishögarna med grenar, de planterade buskagen och grupperna av lövträd, liksom 
de två övervintringsrösena kontrolleras vid ett tillfälle i samband med yngelkontroll och 
vattenprovtagning under juli för att se att de fortsatt uppfyller tänkt funktion. I mitten av mars 
kontrolleras att muren mot nordost och faunapassagen med ledarmar under tillfartsvägen är fria 
från vegetation fyller tänkt funktion. 
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