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Inledning 

I Sverige har de flesta amfibier, till följd av 1900-talets moderna jordbruk och 

markanvändning, tagit stor skada. En del arter har nästan varit helt utdöda och endast 

funnits på ett fåtal platser i framförallt  Skåne. Många av arterna är idag rödlistade och 

samtliga är fridlysta. Den större vattensalamandern (Triturus cristatus) är en av dessa 

arter. Den tillhör gruppen långsvansade groddjur. 

Den större vattensalamandern förekommer i södra och mellersta Sverige. Den har som 

många andra grodarter drabbats av det moderna jord- och skogsbruket där 

habitatförstörelse har varit den största anledningen till nedgången i populationen 

(Cedhagen & Nilson, 1991). Fram till 2005 var arten rödlistad, men är idag kategoriserad 

som livskraftig (Artdatabanken, 2015).  Den starkt skyddad av både svensk- och EU-

lagstiftning. För att kunna hjälpa den större vattensalamandern måste man ta reda på hur 

dess utbredning och population ser ut med hjälp av inventeringar och återinventeringar. 

Den har även kallats för stor vattenödla och skrattabborre (Curry-Lindahl, 1988). 

 

Bakgrund 
 
År 2002 blev delar av Näsby fält omgjorda till naturreservat. Innan dess hade området 

fungerat som militärt övningsområde under större delen av 1900-talet. Näsby fält är med 

sina många livsmiljöer rikt på olika växter och djur.  

Redan 1972 gjordes där många fynd av större vattensalamander (Wallsten, 1999) men 

troligen har arten funnits i området tidigare. År 2003 gjordes det en inventering av större 

vattensalamander på en rad olika lokaler i Kristianstad kommun. Målet var att ta reda på 

förekomsten av större vattensalamander (Malmkvist, 2005). Syftet med inventeringen var 

att ta reda på skillnaderna mellan de olika dammar, där det fanns större vattensalamander, 

jämfört med de dammar där det inte fanns några individer samt uppskatta könskvoter och 

populationsstorlek. 
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Syfte  

Syftet med detta arbete är att följa upp inventeringen som gjordes 2003 för att se hur 

salamanderbeståndet på Näsby fält har utvecklats. Genom att göra en ny inventering var 

målet att ta reda på om den större vattensalamandern finns kvar i de tidigare inventerade 

dammarna på Näsby fält och om populationen har ökat eller minskat. Utöver 

återinventeringen är det också intressant hur och när dammarna har kommit till. 

Mina frågeställningar är: 

 Finns salamandern kvar i de tidigare inventerade dammarna? 

 Har beståndet förändrats? 

 Hur och när är dammarna bildade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Metod och material 

För att fånga in salamandrarna användes 1,5 liters PET-flaskor. Den övre delen av 

flaskan skars av med hjälp av en bandsåg. Den övre delen vändes sedan ut och in och 

fästes med lim och tejp i underdelen av flaskan för att fungera som en mjärde. Flera hål 

borrades i flaskorna för det lätt skulle tömmas och fyllas med vatten. En lucka skars upp i 

nedre delen av flaskan. Detta gjordes för att underlätta att tömma fällan på vatten och för 

att lättare få ut salamandrarna utan att de skadades. För att fällan inte skulle röra på sig 

när de låg ute i vattnet, fäste jag PVC-pinnar på fällorna med tejp. Pinnarna kunde jag 

sedan sticka ner i bottnen. Denna metod är den samma som man använde under den förra 

inventeringen och det var den metod som länsstyrelsen gav tillstånd till att använda 

(bilaga 9).  

Inventeringen startade den 15 april 2014 och avslutades den 14 maj 2014, under samma 

period som inventeringen 2003. Jag inventerade fyra dammar respektive tre dammar per 

inventeringstillfälle. Under inventeringen sattes fällorna ut i dammarna, beroende på 

dammens storlek sattes det ut mellan sex till åtta fällor per damm. Fällorna placerades 

med tre till fem meters mellanrum. Varje damm inventerades åtta gånger, precis som i 

den tidigare undersökningen. En skillnad från den förra inventeringen var att fällorna låg 

ute i max sex timmar, mellan kl 17:00 och kl 22:00. Anledningen till att fällorna endast 

fick ligga ute i sex timmar var att större vattensalamander framförallt andas med lungor. 

Därför finns det en skaderisk om fällorna ligger ute längre (se bilaga 9). Under 

inventeringen 2003 låg fällorna ute i upp till tolv timmar från kväll till morgon 

(Malmkvist, 2005).  
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Figur 1. Modell av fälla. Bild: Matilda Persson. 

 

Fällorna placerades cirka en meter ut från strandlinjen med öppningen placerad in mot 

dammens mitt. Denna placering utgick ifrån den inventeringsmetodik man använt under 

tidigare inventering (Malmkvist, 2005). När fällorna skulle tömmas användes en 

specialtillverkad vattentät låda av plexiglas. Fällorna tömdes ned i lådan, därefter kunde 

exemplaren mätas och fotograferas utan att man behövde handskas med salamandrarna. 

Varje individ har ett unikt mönster på magen som fotograferades. Fotograferingen var för 

att kunna särskilja varje individ vid eventuell återfångst. Vid varje inventeringstillfälle togs 

det, med hjälp av en vattentermometer, mätningar på vattentemperaturen. 

Medeltemperaturen räknades ut för varje enskild damm. Detta var för att kunna jämföra 

resultatet med den tidigare inventeringen. Med måttstock mättes vattendjupet där fällorna 

placerades för att kunna jämföra med tidigare inventering. Samtliga fynd rapporterades till 

Artportalen (https://www.artportalen.se/) 
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Figur 2: Fällor sätts ut i damm 3.  Foto: Lars Jonsson. 

 

För att kunna ta reda på åldern på dammarna  studerades gamla kartor över området samt 

nedskrivna källor. Under denna studie användes Skånska rekognosceringskartan från 

1812, stadsbyggnadskontorets karta över området från 1854, den Häradsekonomiska 

kartan från 1931, ett flygfoto  över området från 1940, den Ekonomiska kartan från 1972, 

en militär övningskarta från 1988 och flygfoto från 2014. De använda kartorna ligger som 

bilaga 1-7. 
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Områdesbeskrivning 

Området som dammarna ligger i är en del av Kristianstads kommun i nordöstra Skåne 

och  heter Näsby fält. Det har under större delen av 1900-talet använts som militärt 

övningsfält. 1994 köper Kristianstad kommun upp marken och 2002 blev de gamla 

övningsmarkerna naturreservat. Norra delen av Näsbyområdet, Norra Lingenäset hade 

redan 1968 blivit naturreservat (Wallsten, 1999). På Näsby fält finner man en rad olika 

vegetationstyper men området domineras till största delen av tuvtåteläng. Där finns även 

flera av de naturtyper som ingår i EU:s habitatsdirektiv som är till för att skydda och 

bevara de naturtyper som ingår i listan (SLU, 2007), tex. lövsumpskogar och artrika 

låglandsgräsmarker (Larsson, 2002). Under 1900-talet planterades en rad olika dungar ute 

i området, bland annat oxeldungar, ekdungar, talldungar. Runt stränderna av Araslövssjön 

växer det alstrandskogar (Wallsten, 1999).  

 

De inventerade dammarna ligger utspridda i det område som tidigare var militärt 

övningsfält. De ligger till största del i de öppna ängsmarkerna men några av dammarna 

ligger i igenvuxna områden med lövträd. I området finner man ett stort antal dammar i 

olika storlekar. 

 

 

Figur 3. Karta över Sverige.  
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Araslövssjön 

Araslövssjön är en eutrof slättsjö som ligger väster om de inventerade dammarna. Det är 

en slättsjö som är fem kvadratkilometer stor till ytan. Under våren översvämmar sjön 

stora delar av det närliggande området vilket bidrar till att det finns en rik vårflora och ett 

rikt fågelliv runt sjön (Adolfson, Johansson och Lorentzon, 1985).  

Under 1900-talet genomgick Araslövssjön två större torrläggningsprojekt. Det första stod 

klart 1950 i de norra delarna av Araslövssjön och det senaste 1977 (Berglund, 2008). Då 

vallade man in områden norr och söder om sjön för att kunna anlägga mer odlingsbar 

mark (Adolfson, Johansson, Lorentzon, 1985). Under 1900-talet muddrades en kanal som 

går genom Araslövssjön (Magnusson, 1981). Detta gjorde man för att skapa en ränna i 

sjön som skulle hjälpa till att dränera bort vårflodens översvämningar. 

Geologi  

Berggrunden består utav kalksten som är en sedimentär bergart (SGU, 2015). Den har 

avsatts under krita för 60-140 miljoner år sedan i varma hav. Kalkstenen är sin tur 

överlagrad av glacial, postglacial lera och silt (SGU, 2015). Dessa sediment har avsatts 

ovanpå morän och isälvsavlagringar i Baltiska issjön och Littorinahavet (Wallsten, 1999).   

Vattenstånd 

Området karakteriseras av det hög- och lågvatten som uppstår i Araslövssjön.         

Helgeå, som rinner igenom Araslövsjön, kan ha 1,4 meter skillnad mellan hög- och 

lågvatten. Under högvattnet kan vattennivån stiga upp till två meter över havet. När 

vattenståndet stiger upp till dessa nivåer svämmar områdena runt omkring Araslövssjön 

över (Vattenriket, 2015). 

Näsby fält markanvändningshistoria 

De äldsta fynden av mänsklig aktivitet i området är en grav från gränsen mellan järn- och 

bronsålder och dateras till 2000 f.kr. (Wallsten, 1999). Området bestod under 1700- och 

1800-talet av skog, äng, åker och betesmark (Magnusson, 1979). Under 1900-talet 

användes området som militärt övningsfält och detta har bidragit till att området idag 
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består av öppna fält där det bedrivs bete av nötkreatur och en del av området är 

fortfarande slåttermark. 

Från 1700-talet fram till 1800-talets senare har det inte skett någon större förändring av 

markanvändningen på Näsby fält (Magnusson 1979). År 1923 köpte militären upp 

marken och betet på Näsbyfält minskar (Wallsten, 1999). Efter 1936 fick man sluta upp 

helt med betet i de beskogade områdena på Norra Lingenäset (Magnusson, 1979). Man 

fortsatte med bete på de norra ängsmarkerna fram till 1948 då det upphörde även där 

(Wallsten, 1999). Marken norr om Näsbygård upp till Fredrikdal användes till slåtter och 

som militärt övningsområde medans betesmarkerna fanns norr om Araslövssjön och runt 

Isternäset. Betesmarkerna lär ha minskat med en tredjedel under 1900-talet (Adolfsson, 

Johansson & Lorentzon, 1985).   

 

Utdikning och sänkning av vattensystemet 

Under de senaste 300 åren har Nedre Helgeås vattensystem påverkats av en rad olika 

mänskliga ingrepp. Invallningar på 1900-talet torrlade stora arealer där det en gång 

funnits våtmarker (Magnusson, 1981). Betesmarker norr och söder om Näsby fält  

gjordes om till åker när man vallade in delar av Araslövsjön (Adolfsson, Johansson, 

Lorentzon, 1985).  

1775 skedde antagligen den mest omfattande förändringen på vattennivån som påverkade 

omkringliggande marker. Man hade sommaren året innan grävt ett dike mellan havet och 

den lilla Yngsjön. Detta var för att man ville bota de ”vattensjuka” markerna som varje år 

översvämmades och blev svåra att bruka (Magnusson, 1981). Själva utdikningen gjordes 

av bönderna i Yngsjötrakten (Andersson, 1986). Detta skulle redan året efter visa sig vara 

ett betydligt större ingräpp än vad man från början hade tänkt sig. Det diket man hade 

grävt var från början inte speciellt stort men eftersom Helgeå svämmade över under våren 

blev konsekvenserna katastrofala. Vårfloden eroderade diket och åvattnet sökte sig ett 

nytt utlopp istället för att rinna ut i Åhus (Andersson, 1986). Vattnet ska ha sjunkit runt 

en meter och detta ledde till att båttrafiken mellan Kristianstad och Åhus avtog och 

våtmarker och tidigare sjöbotten torrlades. Både Lilla Yngsjön, Ripasjön, delar av 
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Araslövssjön och Hammarsjön blev torrlagda (Magnusson, 1981). Det var framförallt de 

områden med sandjordar som blev mest påverkade eftersom dessa jordar blev mer 

uttorkade medan de leriga jordarna hade en mer vattenhållande förmåga (Andersson, 

1986). 

 

Figur 4: Näsby fält med de inventerade dammarna utmarkerade samt Näsby gård och 

Araslövsjön. Lars Ohlsson. 
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Beskrivning av dammarna  
Damm 1: Dammen är långsmal och är väldigt igenväxt av olika vattenväxter. Detta 

gjorde att fällornas öppning lätt täpptes till. En viss sluttning ner till vattnet förekommer 

med vegetation. Vattendjupet var svårt att avgöra eftersom botten var dyig och svår att 

känna. Vattentemperaturen låg i genomsnitt på 12 grader Celsius. Här användes åtta 

fällor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Damm 1 vid Näsby Gård.  Foto: Lars Ohlsson. 
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Damm 2. Är ett dike liknande damm 1 men är något smalare och mindre markvegetation 

runt dammen. Däremot växer det björk (Betula pendula) och hagtorn (Crataegus 

monogyna) runt dammen. Vattnet i dammen var fritt från vegetation. Här sluttade marken 

neråt vid dammen men med bar mark utan någon vegetation alls. Vattendjupet låg på 0,3 

meter. Vattentemperaturen var den samma som i damm 1 och låg i genomsnitt på 12 

grader Celsius. Här användes åtta fällor.  

 

Figur 6. Damm 2. Foto: Lars Ohlsson. 
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Damm 3. Ligger ute på betesmarken, halva dammen omgavs av träd och buskar. I 

dammen växer mycket gräs och starr. Marken runtomkring var upptrampad av nötkreatur. 

I denna damm var vattentemperaturen något högre än i de dammar som låg inne i skog. 

Vattendjupet låg på 0,15 meter. Genomsnittet låg på 13 grader Celsius. Här användes sex 

fällor. 

Figur 7: Damm 3. Foto: Lars Ohlsson. 
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Damm 4. Ligger bara några 100 meter från damm 3 och har ett snarlikt utseende, dock 

något större i storlek. Även här så växer det rikligt med starr och gräs men med luckor i 

vattenvegetationen. Det var ingen brant sluttning ner till vattnet utan dammen ligger på 

plan mark precis som damm 3. Vattendjupet låg på 0,15 meter. Vattentemperaturen var i 

genomsnitt 13 grader Celsius. Här användes 6 fällor. 

 

 

 

 

Figur 8: Damm 4. Foto: Lars Ohlsson. 
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Damm 5: Större damm som är omringad av videbuskar och mycket gräs och starr i 

dammen. Stenig och ojämn mark med branta sluttningar förutom på en sida där marken 

sluttade svagt och var väldigt upptrampad av kreatur. Vattendjupet varierade i dammen, 

mellan 0,20 och 0,30 meter Vattentemperaturen låg i genomsnitt på 14 grader Celsius. 

Här användes sju fällor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Damm 5. Foto Lars Ohlsson.  
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Damm 6: Låg bakom Näsbygård inne i skogen. Området översvämmades en aning och 

dammen omgavs av både lövträd och buskage. Mycket död ved låg både i och runt 

dammen och på vissa håll var det väldigt svårt att sätta i fällorna eftersom det låg mycket 

grenar i vattnet. Marken omkring dammen var väldigt ojämn. Vattendjupet låg på mellan 

0,20 till 0,30 meter. Här låg vattentemperaturen på 11 grader Celsius. Här användes 6 

fällor.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Damm 6. Foto: Lars Ohlsson.  
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Damm 7: Ligger intill Näsbygård med ett par omgivande lövträd men omgavs annars av 

gräsmatta. Det sluttade ner till dammen. Enligt Torbjörn Axelsson på Näsbygård hade 

vattnet sjunkit ett par meter de senaste åren. Här var det väldigt mycket vegetation i 

vattnet och det var väldigt svårt att få fällorna att sitta fast. De dagar då vattnet var lite 

högre var det lättare att få fällornas öppning fria från vegetation och förna. När det 

däremot var lägre vatten blev det svårt att sänka ner fällorna och vattenfylla dem utan att 

få öppningarna igentäckta. Gick inte att bestämma vattendjup på grund av mjuk botten 

och mycket vegetation. Medeltemperatur på vattnet 12 grader Celsius. 

 

Figur 11: Damm 7.  Foto: Lars Ohlsson. 
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Artfakta större vattensalamander 

Utseende 

Den större vattensalamandern känns igen på sin mörka ovandel med knottrig hud på 

ryggen och sin gul-oranga mage med svarta prickar. Storleken varierar vanligen mellan 

11 till 16 cm där honorna oftast är större än hanarna (Fog, Schmedes & Rosenörn de 

Lasson, 1997) och det har hittats exemplar på över 18 cm (Curry-Lindahl 1988). Den 

mörka färgen varierar regionalt mellan sydliga 

och nordliga individer där de sydliga har en 

brunare ton och de nordliga individerna är 

svarta (Cederhagen & Nilson, 1991). Under 

leken kan färgerna bli starkare hos den större 

vattensalamandern och hanen får en kraftig 

ryggkam (Curry-Lindahl, 1988). Om den 

skulle bli skrämd eller hotad utsöndrar den ett 

sekret som ger ifrån sig illaluktande doft 

(Arnold & Ovenden, 2002)  

 

Habitat 

Större vattensalamandern hittas vanligen i kulturmarkområden där det finns en variation 

med öppna och bevuxna områden med lekdammar. Den lever till stor del på land där det 

finns gott om död ved och lövträd i området. Vanligen gamla betesmarker med dammar 

och växlande vegetation (Curry-Lindahl, 1988), men man kan även hitta den i områden 

som är helt skogstäckta (Malmgren, 2007). I de områden där man hittar större 

vattensalamander finns det vanligen lövträd och marken är oftast ojämn för att ge tillgång 

till skydd för vattensalamandern som till exempel gamla stubbar och stenar (Ahlén, 

Andrén & Nilson, 1992). Under leken som pågår april-juni befinner sig arten i 

lekdammarna och efter leken vandrar den upp på land och är mer eller mindre 

landlevande under resten av tiden (Fog, Schmedes & Rosenörn de Lasson, 1997). 

Figur 12: Större vattensalamander, 
hane. Foto: Lars Ohlsson. 
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Utbredning 

Större vattensalamander förkommer framförallt i de södra delarna av Sverige, förutom på 

Gotland, i Svealand, Götaland och  Norrland till de södra delarna av Ångermanland (Fig 

13) (Fog, Schmedes & Rosenörn de Lasson, 1997). Den saknas även i vissa delar av 

Sydsvenska Höglandet (Curry-Lindahl, 1988). På kontinenten går utbredningsområdet 

från England och genom Europa till Ryssland och den sydliga utbredningen finns i höjd 

med Alperna (Arnold & Ovenden, 2022). I Sverige är förekomsten av större 

vattensalamander starkt knuten till kulturlandskap i söder och längs kusterna (Ahlén, 

Andrén & Nilson, 1992).   

 

Figur 13: Utbredningsområdet för större vattensalamander i Sverige (Naturvårdsverket 2011). 
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Ekologi och livscykel  

Den större vattensalamandern kan hittas både i vatten och på land under hela året men är 

efter leken huvudsakligen landlevande och kan då ta sig flera 100 meter ifrån lekdammen 

(Arnold & Ovenden, 2002). Den vanligaste födan är olika sorters insekter, larver och 

maskar men även andra amfibier förekommer och under larvstadiet lever den vanligen på 

alger (Curry-Lindahl, 1988). Lekdammarna är vanligtvis mindre vattensamlingar, oftast 

under 100 m² i storlek (Fog, Schmedes & Rosenörn de Lasson, 1997) men minst 10 m i 

diameter (Ahlén, Andrén & Nilson, 1992). 

Årscykeln börjar med att den större vattensalamandern vaknar upp ur sin dvala i början 

av april för att söka upp en lämplig damm att leka i. Det är oftast hanarna som är först på 

plats och leken pågår mellan april-juni men kan även vara ända till augusti (Curry-

Lindahl, 1988). Kraven på dammarna är relativt höga då djuret kräver ett vattendjup på 

mer än 0,5 meter (Arnold & Ovenden, 2002). Fynd under leken i dammar som har mindre 

vattendjup än detta brukar oftast bara vara rastdammar där det inte sker någon lek 

(Malmgren, 2007). Leken börjar vanligtvis några veckor efter det att de större 

salamandrarna har kommit till dammarna. Under leken har hanen utvecklat sin ryggkam 

som han använder för att imponera på honorna. Hannarna försöker jaga bort 

konkurerande hanar genom att skapa vattenströmmar som viftar bort de andra hanarna 

(Curry-Lindahl, 1988). Hannen letar upp honan med hjälp av deras doft för att sedan 

lägga sig bredvid henne och visar upp ryggkammen genom att skjuta rygg. Därefter 

inleder hanen en form av dans där han ställer sig på frambenen och med rörelser försöker 

imponera på honan genom att vifta med svansen och slå till honan med den. Om hanen 

lyckas imponera på honan parar de sig  (Fog, Schmedes & Rosenörn de Lasson, 1997). 

Därefter lämnar de vuxna individerna dammarna för att övergå till ett landlevande liv.  

Precis som alla andra groddjur lägger större vattensalamandern ägg i sina lekdammar. 

Honan lägger vanligen 200-400 ägg men ibland upp mot 700 (Arnold & Schmedes, 

2002). Efter 1,5-3 veckor kläcks äggen och larverna är då ca tio mm stora. Under 

larvstadiet lever larven ofta uppe i ytskiktet där de letar föda som vanligen består av olika 

sorters vattenloppor och mindre vattenlevande djur (Malmgren, 2007). Vanliga fiender 

för larverna är olika sorters vattenrovdjur som fiskar och vatteninsekter som till exempel 
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trollsländelarver (Fog, Schmedes & Rosenörn de Lasson, 1997). Larven kan bli upp till 

80 mm lång innan metamorfosen sker (Fog, Schmedes & Rosenörn de Lasson, 1997) 

men kan även övervintra i larvstadiet (Curry-Lindahl, 1988). Som vuxen blir hannen först 

könsmogen vid 3-4 år, medan honan blir könsmogen vid 3-5 års ålder. Därefter fortsätter 

livscykeln och en salamander kan bli upp till 27 år i fångenskap men i den vilda blir den 

maximalt 16 år (Fog, Schmedes & Rosenörn de Lasson, 1997). 

 

Skydd och status 

Precis som alla andra groddjur är den större vattensalamandern fridlyst och skyddad 

enligt miljöbalkens artskyddsförordning (2007:845) samt upptagen i Bernkonventionens 

lista över strikt skyddade arter (bilaga II och III) (SÖ 1983:30) och i EU:s 

Habitatdirektivs bilaga 2 och 4 (direktiv 92/43/EEG). Därför är alla medlemsländer i EU 

skyldiga till att bevara den större vattensalamandern och dess livsmiljöer. Tidigare var 

större vattensalamandern även med på rödlistan men togs bort och är nu kategoriserad 

som livskraftig (Malmgren, 2002).  

 

Hotbild 

De största hoten för den större vattensalamandern är framförallt igenväxning och 

habitatförstörelse.  Under 1900-talet gick man från ett småskaligt odlingslandskap till ett 

modernt storskaligt jordbruk, detta har precis som för många andra groddjur gett en 

negativ inverkan (Malmgren, 2007). Genom att man har plöjt upp åkrar och planterat tall- 

och granskogar har man gjort det svårare för salamandern att sprida sig i landskapet 

(Ahlén, Andrén & Nilson, 1992). Även inplantering av fisk och kräftor i dess lekdammar 

har påverkat arten negativt på grund av ökad predation. Andra vanliga hot är 

agrokemikalier från jordbruket då kemikalierna och gödning rinner ut i dammarna vilket 

också lett till övergödning (Cedhagen & Nilson, 1991). Det är först på den senare hälften 

av 1900-talet som nedgången verkligen märkts av och det sker fortfarande en 

tillbakagång i salamanderns utbredningsområde. I Sverige har man för lite kunskap för att 

veta hur omfattande tillbakagången har varit. Vid återinventeringar av kända fyndplatser 

saknades större vattensalamandern i en tredjedel av de inventerade lokalerna.  
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Förväxlingsarter 

I Sverige finns det ytterligare en art salamander, nämligen den mindre vattensalamandern 

som är en släkting till den större vattensalamandern. Den kan nå en längd på ca 9 cm och 

har en oreangefärgad mage med svarta prickar och  skiljer sig från den större 

vattensalamanderns mer gulaktiga färg (Ahlén, Andrén & Nilson, 1992). Det enklaste 

sättet att se skillnad mellan arterna är storleken och om man känner på ryggen är den 

mindre vattensalamandern helt slät medan den större är knottrig på ryggen. 

Den mindre vattensalamandern är betydligt vanligare och har inte like höga habitatkrav 

som den större och kan hittas i dammar som är grundare och som har sämre vattenkvalitet 

(Fog, Schmedes & Rosenörn de Lasson, 1997)  

 
Figur 14. Större- och mindre vattensalamander. Foto: Lars Ohlsson. 
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Resultat 

I den här inventeringen gjordes det totalt 48 fynd av större vattensalamandrar. Under 2003 

fångade Malmkvist (2005) totalt 108 större vattensalamandrar. Under 2003 gjordes flera 

återfångster men under 2014 gjordes det inga återfångster (figur 15). 

Könsfördelningen mellan honor och hanar bland större vattensalamander är att totalt 25 

hanar (56 %) respektive 20 honor (44 %) fångades. Till skillnad från 2003 års inventering 

då könsfördelningen var mer ojämn med 68 hanar (66 %) och 35 honor (34 %). Det var 

alltså blivit en något mer jämn könsfördelning i antal honor och hanar under 2014 jämfört 

med 2003 (figur 15).  

Bland juvenila individer i denna inventering fångades tre juvenila och under 2003 fångades 

fem. Dock fångades endast juvenila i en enda damm under 2014 medan 2003 fångade man 

juvenila individer i tre olika dammar (figur 15).  

Skillnader finns mellan dammarna. I damm 1 gjordes det endast ett fynd av större 

vattensalamander (hona) medan man under 2003 inte gjorde några fynd (figur 16). I damm 

2 gjordes det inga fynd, 2003 gjorde man fynd av tre hanar (figur17). 

Damm 3 hade ett likartat antal salamandrar. I denna inventering fångade man en hona och 

åtta hanar, under 2003 fångades fem hanar, två honor och en juvenil. Alltså var det bara 

skillnad på en salamander i denna damm (figur 18).  

Damm 4 inventerades inte under 2003 utan 2014 var första gången den inventerades. 

Denna damm ligger nära damm 3 och har snarlika förhållanden och resultaten var också 

vlikartat. Här fångades totalt fyra hanar och fem honor. Det var i damm 4 de enda fynden 

av juvenila salamandrar gjordes.   

Fram till damm 4 har skillnaderna i resultaten inte varit särskilt stora men i damm 5 ser 

man en väldigt stor skillnad mellan inventeringarna. I denna inventering gjorde man här de 

största fynden av både honor och hanar. Totalt fångades nästan hälften av alla större 

vattensalamander, arton stycken, med en könsfördelning där tolv hanar fångades och sex 

honor. Det var även i damm 5 som man gjorde flest fynd under 2003. Där fångades fler 

salamandrar än vad det fångades under hela detta års inventering. Totalt 61 större 

vattensalamandrar fångades, 39 hanar och 22 honor (figur 19).  
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I damm 6 är resultaten väldigt lika med tre fångster i båda inventeringarna. Den enda 

skillnaden är att i 2014 års inventering görs det fynd av en hane och två honor medan man 

2003 fångar två juvenila och en hona (figur 20).  

Sista dammen som inventerades var damm 7 och även här var det stora skillnader på 

inventeringarna. Det fångades totalt fem större vattensalamandrar, alla honor. Under 2003 

så gjordes det betydligt fler fynd. Totalt fångades 33 större vattensalamandrar, två juvenila, 

tio honor och 21 hanar (figur 21).  

Den damm med störst skillnad var damm 5 där det skiljde med 43 stycken och antalet hanar 

var betydligt fler än honor under 2003. Även damm 7 hade stora skillnader på resultatet 

utöver det totala antalet. Under denna inventering fångades det inga hanar av större 

vattensalamander medan man under 2003 fångade 21 stycken.  
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Figur 15. Fångade större vattensalamandrar 2014.  

 

Figur 16. Skillnaden mellan 2003 och 2014 i damm 1. 
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Figur 17. Skillnaden mellan 2003 och 2014 i damm 2. 

 

Figur 18. Skillnaden mellan 2003 och 2014 i damm 3. 
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Figur 19. Skillnaden mellan 2003 och 2014 i damm 5. 

 

Figur 20. Skillnaden mellan 2003 och 2014 i damm 6. 
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Figur 21. Skillnaden mellan 2003 och 2014 i damm 7. 

 

Damm 4 inventerades inte 2003, därför är den inte illustrerad med diagram.  

 

Vattentemperatur  

Den stora skillnaden i temperatur är att man under 2003 kan se en tydlig ökning av 

vattentemperaturen medan under 2014 rådde en mer jämn temperatur. Däremot var det inte 

någon större skillnad på medeltemperaturerna i dammarna, där endast någon enstaka grad 

skiljer åt. Efter 28 april under 2003 sker en gradvis ökning i vattentemperaturen. Under 

2014 hade våren en period med hög värme och de flesta dammarna hade en högre 

vattentemperatur i början av inventeringen jämfört med 2003. 
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Tabell 1: Vattentemperaturen under kvällstid under 2014 angett i grader Celsius  

 15-apr 17-apr 22-apr 28-apr 02-maj 06-maj 12-maj 14-maj 
Damm 1 11 11 12 13 13 12 12 13 
Damm 2 11 11 12 12 12 11 11 12 
Damm 3 12 13 13 14 14 13 13 14 
Damm 4 12 13 13 14 14 13 13 14 

         

 16-apr 21-apr 27-apr 30-apr 01-maj 05-maj 07-maj 13-maj 
Damm 5 13 13 14 13 14 18 12 14 
Damm 6 11 11 12 11 12 11 10 12 
Damm 7 13 11 12 12 12 13 10 13 

 

Tabell 2: Vattentemperaturen under kvällstidunder 2003 angett i Celsius.  

Tomma rutor uppger att ingen mätning gjordes den dagen. 

 15-apr 17-apr 22-apr 28-apr 02-maj 06-maj 12-maj 14-maj 
Damm 1 11                    10 12  18 16 16 
Damm 2 9  11 12  13 16 16 
Damm 3 8  15 13  14 16 16 
Damm 4                          
         

 16-apr 21-apr 27-apr 30-apr 01-maj 05-maj 07-maj 13-maj 
Damm 5 8 10  13  13 13 14 
Damm 6 9 12  14  13 13 14 
Damm 7 11 13  15  13 13 14 

 

Statististik 

Ett t-test gjordes för att undersöka om det fanns en statistisk signifikans i skillnaden 

mellan resultaten. Ett parat t-test användes eftersom det finns två resultat som ska 

jämföras. Jag jämförde dammarnas totala resultat samt honor och hanar för sig. Det 

visade sig att det inte var någon statistiskt signifikant skillnad eftersom p-värdet blev över 

0,05 på samtliga tester. 
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Dammarnas ursprung 
Dammarnas har tillkommit vid olika tillfällen och vissa av dammarna kan vara svåra att 

avgöra när de tillkommit.  

Damm 1 som ligger i skogen norr om Näsby gård ska ha anlagts senast under tidigt 1700-

tal. Anledningen till att man anlade dammarna är däremot osäker, om det var för 

dränering, som trädgårdsdamm, för fiskodling eller för att ha tillgång till vatten för 

industri eller brandbekämpning (Wallin, 2001). Under 1800-talet gjorde man området 

norr om Näsby gårdtill en trädgårdspark där dammen fungerade som en trädgårdsdamm 

(Hans Cronert, pers. medd, 2014).  

Dammen som ligger precis vid Näsby gård (damm 7) är troligtvis en gammal branddamm 

(Lars Jonsson, pers. medd, 2014) och syns först på häradsekonomiska kartan 1931 (bilaga 

2).  

Damm 5 som ligger ute på betesmarkerna i Östra granet kan vara en märgelgrav 

(Wallsten, 1999). Även den är med på den häradsekonomiska kartan från 1931 (bilaga 2). 

Damm 6 är svår att avgöra under vilken period den har tillkommit eftersom den ligger i 

skogen. Damm 6 ser mer naturlig ut och ligger i ett område som svämmades över en 

aning under inventeringen. Den kan vara en gammal naturlig sänka i marken.  

Där damm 2 ligger idag är det däremot inte markerat någon skog eller något vatten på 

den häradsekonomiska kartan. Det innebär att den antagligen har tillkommit efter 1934. 

Damm 2 var ett grävt dike och dyker först upp i kartmaterialet 1988 på militärens 

övningskarta (bilaga 4). På den kartan är dammen markerad som ett dike. Den bör vara 

grävd av militären eftersom den dyker upp under den tid då området är militärt 

övningsområde och man anlade då diken för olika sorters övningar (Wallsten, 1999). 

Damm 3 och 4 sysns upp första gången på den militära övningskartan från 1988 (bilaga 

4). Innan dess finns inte dammarna utmärkta eller omnämnda. 
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På den ekonomiska kartan från 1975 (bilaga 3) går det inte heller att se om det finns 

några dammar. Området uppkört av fordon och man kan inte se några spår av någon av 

dammarna.  

På skånska rekognosceringskartan från 1812 finns ingen av de inventerade dammarna 

med. Däremot finns det en damm sydöst om Näsby gård som man tydligt ser på kartan 

(bilaga 6). På en karta över området från 1854 (bilaga 5) har den dammen försvunnit. 

Storleksmässigt är denna damm större än de inventerade dammarna men försvinner alltså 

någon gång mellan 1812 och 1854. Anledningen till att dammen försvinner är oklar.  

Genom att kontakta riksarkivet i Lund försökte jag få tag på kartor över området från den 

tid när det användes som militärt övningsfält. Tyvärr fanns inga kartor över området. Jag 

kontaktade även krigsarkivet via mail och där hänvisades jag till Häradsekonomiska 

kartan från 1931 (bilaga 2) och Generalstabskartan från 1827-1923. Det fanns inga kartor 

från P6:s arkiv.  

 

Diskussion 

Jämför man inventering från 2014 med den som gjordes 2003 har det skett en rejäl 

nedgång av antalet större vattensalamandrar i två av dammarna (damm 5 och damm 7). 

Även om man tar hänsyn till skillnaderna på inventeringarna har antalet salamandrar 

minskat med mer än 50 procent.  Det är svårt att förstå varför det inte gjordes några 

återfångster under 2014. Troligen beror detta på slumpen och på grund av att för få 

individer fångades.  

Igenväxning kan vara en orsak till att det fångades färre salamandrar 2014 jämfört med 

2003. Runt om dammarna var det mycket växtlighet, de dammarna som låg i beskogade 

områden var oftast någon grad kallare än de som låg i mer öppen terräng. I dammarna ser 

man en tydlig nedgång i antal både bland honor och hanar hos den större 

vattensalamandern. Runt damm 5 som ligger ute i öppen terräng växer det mycket träd 

och buskar och intill dammen står en talldunge med höga tallar som antagligen skärmar 

av solen. Runt damm 7 växte det lövträd som skuggar när solen står högt på himlen. 
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Detta kan bidra till att vattnet inte blir tillräckligt varmt och leken försenas vilket leder till 

att vattensalamanderns larver inte hinner utvecklas i tid (Malmgren, 2002). Dock var 

vattnet varmare i början av inventeringen under 2014 jämfört med den inventering 

Malmkvist gjort 2003 på grund utav väldigt varma dagar under början av våren. Under de 

bägge inventeringarnas gång blir vattentemperaturen dock mer eller mindre den samma 

och medeltemperaturen är ungefär densamma.  

Studerar man flygfoton från 1940 och 2014 (bilaga 1 & bilaga 7) ser man att växtligheten 

i området ökat under 1900-talet. Detta kan vara en anledning till att det har skett en 

tillbakagång i antalet vattensalamandrar.  

Att antalet salamandrar har minskat kraftigt kan bland annat bero på vattenmängden i 

dammarna har minskat de två senaste åren. Framförallt i damm 7 där vattennivån sjunkit 

upp mot en meter under senare år (Axelsson, 2014). Då större vattensalamandern gärna 

vill ha ett djup på ca. 0,5 meter (Arnold & Ovenden, 2002) är det troligt att detta är en 

bidragande orsak till tillbakagången i den här dammen. Under 2003 låg vattendjupet i 

damm 5 på 0,6 meter medan 2014 var 0,5 meter som djupast och på många platser var det 

inte mer än 0,2-0,3 meter djupt. Däremot var vegetationen mer gles i damm 5 än i damm 

7 och det såg ut var det lättare för salamandrarna att ta sig in i fällorna. 

Damm 3 och 4 hade liknande miljö som damm 5 men var betydligt mindre och grundare. 

Enligt kartorna är dessa dammar betydligt yngre än damm 5 och lär ha uppkommit någon 

gång efter att den militära aktiviteten har avtagit och området förvandlats till betesmark. 

Eftersom dammarna inte levde upp till de krav som större vattensalamander kräver med 

avseende på storlek och vattendjup kan dessa dammar vara rastplatser och inte lekplatser. 

Den damm som har försvunnit mellan 1812 och 1854 kan varit en potentiell lekdamm för 

vattensalamandrar rent storleksmässigt. Om dammen har varit naturlig eller anlagd för 

något ändamål går inte att svara på. Dammen ligger ungefär på samma plats som damm 7 

gör idag. Det kan vara möjligt att damm 7 är en rest av denna damm.  
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I området fanns det flera andra dammar som inte inventerades varken under 2014 eller 

2003 som kunde vara potentiella rastdammar. Damm 4 inventerades inte av Malmkvist 

2003. I rapporten skriver Malmkvist att dammarna ansågs för små och grunda för att 

inventera. 2014 var skillnaden i antal infångade salamandrar mellan damm 3 och 4 

knappt märkbar.    

Igenväxningen är ett av de största hoten för den större vattensalamandern, men det svårt 

att säga hur det påverkat detta område. Vattentemperaturen är den samma som för 10 år 

sedan trots en ökning av vegetation runt dammarna. Istället tror jag den främsta 

anledningen till att det har skett en tillbakagång är vattennivån. Eftersom den större 

vattensalamandern har en god spridningsförmåga till nya dammar, då den kan sprida sig 

100 meter från lekplatsen (Arnold & Ovenden, 2002), innebär det att det borde finnas 

goda möjligheter att anlägga nya dammar i området som ska hjälpa den totala 

populationen i området. Länsstyrenslen i Östergötland har bland annat anlagt nya 

lekdammar för att gynna arten (Karlsson, 2006). Eftersom vissa av dammarna antagligen 

fungerar enbart som rastlokal för salamandern kunde man fördjupa dessa för att få en 

större vattenmängd som då skulle lämpa sig för lek. Precis som Malmkvist (2005) 

nämnde fanns det fler mindre dammar i området. Dessa är antagligen för små för att den 

större vattensalamandern skulle kunna eller vilja leka i dem. För att gynna arten kan man 

omvandla dessa dammar till potentiella lekdammar. 

 

Områdets historia 

Hur den historiska användningen av området kan ha påverkat förekomsten av större 

vattensalamander är svårt att egentligen veta. Men eftersom området består av beskogade 

marker med lövträd och öppna betes- och slåttermarker med dammar för lek kan man 

ändå knyta samman markanvändningen av området med förekomsten av större 

vattensalamander. Det går inte att avgöra om de sjösänkningarna som har skett i området 

har en direkt anknytning till den större vattensalamanderns förekomst i området. De 

invallningar som skedde påverkade endast de norra delarna av området, norr om damm 3 

och damm 4. Däremot har den säkerligen haft en påverkan på markanvändning i området. 
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Näsby fält består idag delvis av åker som ligger norr om reservatet och man har idag 

restaurerat vissa delar av den ängsmark som finns är kvar som våtmarker i de norra 

delarna av reservatet. Denna restaurering skedde 2011 och om förhållanden är gynsamma  

kan den större vattensalamandern sprida sig till detta område idag. I området finns det en 

mängd dammar som inte är med på flertalet av de historiska kartorna.  

På militärens karta från 1988 (bilaga 4) dyker det plötsligt upp väldigt många dammar 

som inte varit med i det tidigare kartmaterialen. Denna karta är mycket mer detaljerad än 

tidigare kartor i vilka man eventuellt tyckt att dessa små vattenområden inte varit lönt att 

ta med eller så har de tillkommit under 1900-talet genom den militära aktiviteten.  

Felkällor 

Eftersom att det är en tidsskillnad i hur länge fällorna legat ute under de två olika 

inventeringarna blir resultatet inte helt jämförbart. Inventeringen 2003 började den 14 

april medan inventeringen 2014 började den 15 april på grund av att tillståndet från 

Länsstyrelsen (Bilaga 8) inte kommit. Det var svårt att avgöra vattendjup i vissa av 

dammarna eftersom det var mycket ävja som låg i vattnet och bottnen var extremt sank 

vilket gjorde det var svårt att nå bottnen av dessa dammar. Dessutom täpptes fällornas 

ingångar igen av vegetation och ävja, detta kan ha påverkat resultatet genom att fällorna 

inte fungerat som de ska.  

Eftersom dammarnas tillkomst i de flesta fallen är tolkade från kartor går det inte att sätta 

ett exakt datum, utan många av dateringarna är gjorda utifrån det kartmaterial som 

funnits. Vissa av dammarna som är små kan ha funnits i området men inte hamnat i 

lantmätarens skifteskartor på grund  av storlek. Antagligen har damm 3 och damm 4 

funnits tidigare än 1988. Dessvärre finns de inte med i tidigare kartor. Den s.k. 

märgelgraven är en tolkning från en muntlig källa hos Wallsten (1999) där den kan vara 

en intilliggande damm. Båda dammarna har karaktärer av märgelgrav i och med att de är 

tydligt utgrävda och finns med på kartor från den tidpunkt då många märgelgravar 

grävdes. 
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Slutsats 

Det är på grund av skillnaderna i inventeringarnas metod svårt att säga om det verkligen 

har skett en minskning av antalet större vattensalamander eller om det enbart beror på 

metodskillnader. Jag misstänker att det kan ha skett en tillbakagång på Näsby fält på 

grund av att vattennivån har blivit lägre och gjort det svårare för den större 

vattensalamandern att fortplanta sig. Den större vattensalamandern kräver ett vattendjup 

på minst 0,5 meter (Arnold & Ovenden, 2002)Det kan finnas fler anledningar än 

vattennivån bakom tillbakagången. Eftersom det inte tagits några andra prover på vattnet 

2003, förutom vattentemperaturen, gjordes inte det 2014 heller. Det hade varit bra att 

kontrollera vattenkvaliteten för framtida studier av dammarnas utveckling.  

Eftersom jag bara hittade få nedskrivna källor om dammarna, vilka oftast grundade sig på 

muntliga källor, blev arbetet om dammarnas ursprung mindre givande än väntat. 

Bedömningarna har skett utifrån kartstudier med stora tidsluckor. Det är fortfarande 

oklart hur en del dammar har bildats som t.ex. damm 6 som kan vara en naturlig sänka i 

terrängen. De flesta dammarna är skapade av människan som till exempel märgelgravar, 

trädgårdsdammar och diken. 
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