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Sammanfattning
Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att utföra en naturvärdesinventering (NVI) ) i
området Rönnåsen, Ulricehamns kommun inför en planerad byggnation.
En naturvärdesinventering (NVI) utfördes den 28 augusti 2018. Vid
naturvärdesbedömningen användes SIS-standarden för naturvärdesinventeringar (SS
199000:2014). NVI innebär identifiering av geografiska områden som har betydelse för
biologisk mångfald. Områden med förhöjda naturvärden avgränsas som naturvärdesobjekt.
De klassificeras och beskrivs utifrån naturvärden och dess betydelse för den biologiska
mångfalden. I denna inventering har klasserna 1-4 identifierats.
Inventeringsområdet består av två utredningsområden norr respektive söder om riksväg 40
nordost om Ulricehamns tätort.
Under inventeringen observerades ett klass 2 område, fem klass 3 områden samt fem klass 4
områden som naturvärdesobjekt samt 4 naturvårdsarter varav en också är rödlistad.
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1.1

Bakgrund
Uppdrag och syfte

Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att utföra en inventering av grod- och kräldjur
Sanatorieskogen, Ulricehamns kommun inför en kommande detaljplan. Syftet med
inventeringen är att eftersöka förekomster av skyddsvärda arter av grod- och kräldjur.

1.2

Avgränsning

Utredningsområdet enligt avgränsning i figur 1. Total area är cirka 6,2 ha.
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Figur 1. Utredningsområdet

1.3

Allmän beskrivning av området

Utredningsområdet är ca 6,2 ha stort och är beläget strax sydost utanför Ulricehamns tätort
och består av ett skogsområde med tär granskog i NO där ett mindre vattendrag rinner.
Nedströms detta blir det mer lövdominerat med yngre al och björk. Även i norr finns det ett
fuktigare område med framförallt löv. Ett dike som torkade ut tidigt återfinns i kanten mot
NV där en avverkning skett ganska nyligen. Två relativt öppna ytor återfinns i de centrale
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delarna av området med gärdsgårdar som delvis vetter mot söder. Ytterligare ett halvöppet
område finns i den norra delen men detta är väldigt igenvuxet med sly.

2 Metod
2.1

Förstudie

En sökning på Artportalen efter grod- och kräldjur inom utredningsområdet mellan åren
2000-2019 gav inga resultat. Även en utvidgad sökning blev resultatlös (röd markering, gula
området är utredningsområdet).

Figur 2. Kartbild över sökning på Artportalen.

2.2

Uförandet av denna inventering

Ett första besök av området gjordes början av april för att eftersöka lämpliga småvatten för
groddjur för att avgöra om det finns någon lekplats inom utredningsområdet. Vid tillfället
eftersöktes även lämpliga ytor för kräldjur (ormar och ödlor) där fällor 1 kunde läggas ut, se
figur 2. Sex stycken fällor för ormar och eventuellt kräldjur lades ut på lämpliga platser.
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Utredningsområdet besöktes sedan vid upprepade tillfällen från april till mitten av juli då
fällorna undersöktes. Även en okulär inventering av övriga delar av området utfördes för att
om möjligt observera några grod- och kräldjur.

3 Resultat
3.1

Småvatten för groddjur

Två mindre vattendrag hittades. Det västra av dessa torkade ut snabbt tidigt på våren och var
fortsatt ej av intresse för en eventuell lek. Det östra vattendraget var en bäck som i hela sin
sträckning rann genom gran och lövskog med mycket små ytor som var solbelysta. Ingen lek
förekom på någon av dessa ytor eller i övriga delar av vattendraget.

3.2

Observationer av groddjur

Inga observationer av groddjur gjordes inom utredningsområdet.

3.3

Stenrösen och gärdsgårdar för ormar och kräldjur

Lämpliga solbelysta platser med möjlighet till skydd fanns vid delar av de gärdsgårdar som
återfanns i de två delvis öppna ytorna i de centrala delarna av utredningsområdet. Stora delar
av dessa halvöppna ytorna var redan i början av säsongen bevuxna med sly och efterhand
blev gräs och högvuxna örter alltmer påtagligt. Vid sista besöket i juli hade delar av dessa
öppna områden stängslats och hästar betade. Vid kontroll av fällorna var två av dessa
försvunna, två låg slängda i skogen medans två fortfarande var kvar på plats.

3.4

Observationer av ormar och andra kräldjur

Endast en observation av en huggorm gjordes, se figur 1. Denna observerades den 10 juli vid
gärdsgården alldeles intill en av fällorna och försvann ner bland stenarna. Inga andra
observationer gjordes inom utredningsområdet.
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Figur 3. Utlagda fällor samt en observation av huggorm.
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4 Samlad bedömning
Utredningsområdet vid Sanatorieskogen bedöms ej ha några småvatten för groddjurens lek.
Tillfälliga besök av vuxna grodor kan förekomma även om inga grodor observerades vid
inventeringen.
En observation av en huggorm vid stengärdsgård indikerar att det kan förekomma föryngring
av huggorm inom området. De befintliga gärdsgårdarna bör därför om möjligt sparas
tillsammans med tillräckligt utrymme för just huggormar om man önskar ha kvar dessa i
området.
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Bilaga 1. Bilder från utredningsområdet

Bild 1. Mindre bäck i östra delen.

Bild 2. Högvuxet gräs i större delar av de halvöppna ytorna.
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Bild 3. Fälla för orm.

Bild 4. Hästbetat senare på säsongen
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Bilaga 2
Större vattensalamander
Större vattensalamandern leker i dammar vilka behöver vara minst ca 10 meter i diameter
och med ett vattendjup på åtminstone 0,5 meter. Dessa dammar måste ha en god
vattenkvalité med avseende på vattenkemi, solexponering och temperatur samt en mångfald
av vattenväxter och ryggradslösa djur men med avsaknad av vatten där rovfisk förekommer.
Beskuggade dammar med låga pH-värden tycks undvikas helt. Honorna lägger äggen ett och
ett, invikta i skydd av bladen på undervattensväxter.
Lekperioden infaller på våren mellan april-maj varvid de vuxna individerna lämnar
vattenmiljön för att gå upp på land. Ungarnas utveckling till vuxna individer kan däremot
pågå ända fram till september - november då även ungarna lämnar vattenmiljön för ett liv på
land. Det är därför avgörande att dammar som den större vattensalamandern väljer för
parning och äggläggning ej torkar ut under denna tid.
Landmiljön måste vara stabil där den större vattensalamandern lever under stenar, i murkna
stubbar i lövdominerad skog eller på mer öppen mark.
Mindre vattensalamander
Mindre vattensalamander är inte lika kräsen i sitt val av lekvatten som den större släktingen
är. Den är i huvudsak ett landlevande djur, men håller sig gärna året runt i närheten av sina
lekvatten. Mindre vattensalamanderns lekvatten kan vara av olika typer och bestå av såväl
tillfälliga som permanenta småvatten men med ett bra pH-värde och med vattenväxter.
Efter övervintringen vandrar djuren i april-maj till lekvattnen där parning och äggläggning
sker. Då leken avslutats går de tillbaka upp på land.
Äggen läggs ett och ett invirade i vattenvegetationen. När salamanderlarverna vuxit till och
utvecklats till fullvuxna djur påbörjas deras landlevande fas som sker vanligtvis i augustiseptember men under varma år redan i juli.
Mindre vattensalamandrar tillbringar mesta tiden på land och återvänder till lekvattnen först
på våren när leken påbörjas. Landmiljön består av skiftande fuktiga biotoper till exempel
odlade marker, trädgårdar, skogsbryn och skogar där den lever under stenar eller murkna
stockar och i lövhögar..
Arten är nattaktiv och lever på insekter och andra småkryp. På dagen söker den gärna skydd
under stenar, stockar, lövhögar eller på andra fuktiga plaster. För övervintring krävs frostfria
platser såsom i stenrösen, hålor, skrevor och liknande.
Vanlig groda
Vanlig groda förekommer i många olika typer av miljöer men gärna i fuktigare områden.
Leken börjar redan i april i södra Sverige och fyra till åtta veckor senare längt i norr. Den
vanliga grodan verkar föredra solbelyst fiskfria vatten som inte torkar ut alltför tidigt på
säsongen för sin lek.
Åkergroda
Precis som vanlig groda förekommer åkergrodan i olika typer av miljöer men gärna i
fuktigare områden. Reproduktionen sker helst i fiskfria småvatten och leken sker från mars i
södra Sverige till juni i norra.
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Vanlig padda
Den vanliga paddans lekvatten kan var allt ifrån mindre sjöar, gölar och dammar till
brackvatten. Den förekommer i en mängd olika miljöer bara de är rika på fuktiga gömställen.
Detta kan vara omkullfallna träd, lövhögar, stenmurar och liknande platser. Den övervintrar
nedgrävd på frostfri plats på land och i vatten.
Paddans larver är svagt giftiga och äts sällan av rovfisk varför paddans lek kan förekomma i
vatten med fisk.
Vanlig snok
Arten påträffas normalt när vattendrag, sjöar eller andra fuktiga miljöer där den jag fisk och
grodor. Den lägger ägg i juni-juli ofta i vassbäddar, komposthögar, gödselstackar och andra
platser med god värme något som påskyndar ungarnas utveckling. Ungarna kläcks i august –
september.
Övervintringen sker ofta långt ifrån vattnet i stenhögar men kan även övervintra under hus
med torpargrund av sten.
Huggorm
Huggormen förekommer i många olika typer av miljöer - mossmarker, ljunghedar,
skogsbryn, vägrenar, ängs- och åkerkanter men den undviker tät skog då den föredrar soliga
miljöer. Normalt kommer den fram efter vintervilan i mars-april då den ofta kan påträffas
längs med stenhögar, gärdsgårdar i soliga lägen.
Huggormen föder levande ungar och födan består främst av gnagare.
Kopparödla
Kopparödlan håller ofta till i lite fuktiga miljöer med mycket markvegetation, t ex betes- och
buskmarker, trädgårdar, skogsbryn och gläntor, längs åkerrenar och vägkanter. Dagtid
gömmer den sig under stenar, stubbar, lövförna eller bland buskar och är främst aktiv i
skymningen. Parningen sker i maj och ungarna föds i augusti-september. Den går i dvala från
september till oktober då den gräver ner sig till frostfritt djup.
Skogsödla
Lever i olika typer av miljöer - i skogsmark, öppet kulturlandskap, vägslänter, trädgårdar och
ända upp på kalfjället - där den kan hitta föda. Den äter insekter och andra småkryp.
Skogsödlan föder levande ungar. Under vintern går den i dvala, från oktober till och med
mars, i nordligaste Sverige till slutet av maj.
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