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Uppdrag och bakgrund
Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Stugföreningen Vassviken utfört en naturvärdesinventering i 
ett par mindre områden samt två dammar, illustration 1. Dammarna inventerades avseende 
amfibier, groddjur. En bedömning av viktiga livsmiljöer för större vattensalamander har gjorts inom 
detaljplaneområde Tångane, Tanums kommun. Uppdraget har initierats av arbete med att förnya 
detaljplanen för stugområdet.

Det undersökta området ligger mellan Tegelstrand och Heestrand, cirka 5 kilometer söder om 
Hamburgsund, Tanums kommun.

Sammanfattning av detaljplanen
Detaljplan Tångane syftar till att uppdatera äldre byggplaner från 1960-talet. Området består av 35 
fastigheter med sommarstugebebyggelse och naturmark. Planförslaget föreslår bland annat en 
utökning av byggbar mark inom de enskilda fastigheterna. Utökningen av byggbarmark rymms till 
största del inom befintliga fastigheter. 

Inom planarbete tittar man även på möjligheten att dela fyra av de större fastigheterna. Vid två av 
de fastigheter som ska delas ser man över möjligheten att utöka fastigheterna storlek med 160 m² 
reskektive 325 m². 

Groddjur
Alla amfibier, groddjur, i Sverige är fridlysta. Några av arterna är dessutom upptagna i EU:s art- och 
habitatdirektiv, bilaga 2 och 4. Detta innebär att man dels ska utse speciella bevarandeområden för 
arten (Natura 2000-områden), dels att dess lek- och viloplatser ska skyddas samt att arten inte får 
fångas eller dödas. I Sverige har detta skrivits in i Artskyddsförordningen. Genom 
implementeringen av EU:s direktiv i miljöbalken har hänsynen till de utpekade arterna och dess 
livsmiljöer blivit ett väsentligt inslag i den fysiska planeringen. Exempel på grodjur som är upptagna 
är större vattensalamander, åkergroda och stinkpadda (även kallad strandpadda). 

Större vattensalamander
I Sverige finns två arter av salamandrar: den mindre vattensalamandern, som är relativt vanlig, och 
den större, som är mer sällsynt. Den större vattensalamandern har mörk ovansida och orange buk 
med mörka fläckar. Som vuxen är den mellan 11 och17 cm lång. Medellivslängden är cirka 9-15 år. 

Lekperioden inträffar vanligen mellan april och juni, då salamandrarna söker sig till olika 
småvatten. Larverna är vattenlevande och livnär sig på mygglarver, sländlarver, andra 
vattenlevande evertebrater samt yngel av andra groddjur. Larverna genomgår metamorfos efter 
cirka 18 veckor och kryper sedan upp på land. Adulterna tillbringar efter lekperioden större delen 
av året på land, men kan iakttas i vattenmiljöerna relativt sent på sommaren. På land lever 
adulterna av evertebrater i form av bland annat daggmaskar, insekter och spindlar som kan hittas i 
lövförna och död ved. 

Rik biodiversitet, hög vattenkvalitet och goda ljusförhållanden är viktiga faktorer för en optimal 
lekdamm. Förekomst av fisk är negativt för salamandern. Den vanligaste landmiljön verkar vara 
äldre fuktiga skogar med stort lövinslag och rikligt med block och död ved. Arten övervintrar bland 
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annat i stenmurar, döda träd och blockrik mark. Födosöksmiljöer eller områden som producerar 
föda är bland annat förnarik mark och våtmarker. Under ved och stenar finns ofta rikligt med föda. 
Djuren vandrar vanligen inte längre än några hundra meter från lekdammen, vilket innebär att 
vatten- och landmiljöerna måste ligga i anslutning till varandra. För att populationer ska ha större 
chans att överleva på lång sikt krävs metapopulationsdynamik: att invandring utifrån och 
genutbyte med andra populationer kan ske. En metapopulation kan beskrivas som flera 
populationer inom ett område, vilka delar genetiskt material och på så vis samverkar på 
landskapsnivå. För att detta skall fungera krävs, när det gäller större vattensalamander, att 
avstånden mellan delpopulationerna inte är för stora och att lämpliga vandringshabitat finns 
mellan dem. Sådana habitat kan till exempel vara lövsskogsridåer, diken, marker med rik 
undervegetation och buskage eller likande miljöer. 

Den större vattensalamandern är, liksom mindre vattensalamandern och övriga groddjur, fridlysta. 
Det innebär att man inte får fånga eller döda djuren. De vanligaste arterna (mindre 
vattensalamander, åkergroda, vanlig groda och padda) får man ta upp i handen och studera men 
inte flytta från platsen. Det är också tillåtet att ta hem lite rom eller yngel från dessa arter för att 
studera utveckling en till vuxet djur förutsatt att men sedan sätter tillbaka det vuxna djuret där det 
samlades in. 

Metod
Arkivstudie
Arkivstudier genomfördes i maj 2012 genom att studera aktuella kartor, satelitbilder och historisk 
karta. Information om utpekade områden, inventeringar samt skyddade områden hämtades från 
Tanums natursvårdsplan, skogsstyrelsens och länsstyrelsens gis-verktyg. Uppgifter om förekomst av 
djur- och växtarter hämtades från Artportalen.

Fältinventering
Inventering av naturvärden i område 1 och 2 utfördes den 24 maj. 
Inventeringen av amfiber utfördes vid midnatt den 24/5-25/ 2012. Handlampa med starkt ljus 
användes för att lysa i dammarna. Vid inventeringstillfället var det cirka 18 grader, klart och 
uppehåll. Ingen inventering av larver och yngel har gjorts.

Utredningsområdet besöktes vid ytterligare ett tillfälle, den 14 juni 2012, för att bedöma området 
med avseende på landmiljöer för större vattensalamander.

Arkivstudie - Skyddade områden och skyddsvärda arter
Delar av planområdet liggger inom riksintresseområde för naturvård och friluftsliv, illustration 1. 
Hela planområdet ligger inom rikintresse för den obrutna kusten samt det rörliga friluftslivet. 
Planområdet gränsar till, men ligger utanför, strandskyddat område. Strax söder om planområdet 
ligger ett ängs- och hagmarksobjekt. För en beskrivvning av de berörda utpekade områden se 
nedan under respektive rubrik. 

Närmaste naturreservat är Ulön-Dannemark som ligger knappt 500 meter söder om planområdet. I 
Svenneby, cirka 3 kilometer sydost om planområdet ligger det närmaste Natura 2000-området. 
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Riksintresse för naturvård Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård (NRO 14037)
Riksintresseområdet är stort och med varierande miljöer. Området präglas av bland annat en 
extremt exponerad ytterskärgård i väster till skyddade grunda vattenområden i öster. Landskapet 
utgörs av djupt inträngande vikar och en vidsträckt skärgård. Berggrunden utgörs av granit och 
framträder som kalt berg i ytterskärgården. Bland förutsättningar för bevarande beskrivs bland 
annat följande: 
• En god vattenkvalitet ska upprätthålls med avseende på eutrofierande ämnen.
• Strändernas opåverkade karaktär bibehålls. 
• Fortsatt jordbruk med naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement.
• Restaurering av igenvuxna naturbetesmarker. 
• Reproduktionsområden för fisk samt områden av betydelse för häckande och flyttande sjöfåglar 
och vadare skyddas mot fysiska ingrepp och störningar. 
• Tillsyn och förvaltning av de många naturreservaten förstärks
 
Riksintresse för friluftsliv Norra Bohusläns kust (F01)
Områdets särskilda intresseaspekter är naturstudier (botanik, zoologi, ornitologi, geologi), 
kulturhistoriska studier, båtsport, kanoting, bad samt fritidsfiske. Kuststräckan mellan Sotenäs och 
Strömstad är ett av de mest frekventerade friluftsområdena i landet och utgör ett betydande mål 
även för internationell turism. Landskapet är i hög grad särpräglat och inrymmer stor variation av 
naturmiljön. Stränderna är till större delen fria från bebyggelse som kan hindra allemansrättsligt 
utnyttjande. Störningar på djurlivet är påtagliga i vissa områden och gäller framför allt häckfågel 
samt knubbsäl under reproduktionsperioden. Markslitaget kan vara betydande på frekventerade 
ställen, bl.a. sandstränder.

Ängs och hagmarksobjekt, naturbetesmark vid Ulvekärr (59)
Strax söder om utredningsområdet ligger en liten naturbetesmark som är upptagen i länsstyrelsens 
ängs- och hagmarksinventering. Trädskiktet består av björk, rönn, sälg, vildapel och tall. I 
buskskiktet växer en och nypon. Särskilt noterade arter är blåsuga, knägräs, stagg och ärenpris. 
Objektet har bedömts som Klass 3, höga naturvärden. 

Artportalen
På artportalen finns det en en notering från 2001 om förekomst av kranssalvia (som är rödlistat 
med hotkategori EN, starkt hotat), 33 plantor i schaktmassor (exakt lokal är oklar).

De fåglar som har observerats och rapporterats till Artportalen i området är; gulsparv, rödstjärt, 
morkulla, gök, nattskärra, trädlärka, järnsparv, tofsmes, steglits, gråsiska, fisktärna, gråsparv, 
sånglärka, silltrut, stare, kanadagås, storskarv, strandskata, stenskvätta, gråtrut, knölsvan, ejder, 
näktergal, ladusvala, gråhäger, hussvala och rosenfink. 
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 Illustration 1. Karta med utredningsområdet i förhållande till riksintressen och ängs- och hagmarksobjekt.
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Resultat naturinventering
Planområdet ligger kustnära och består till största del av hällmarksmiljö. Beyggelsen ligger i de 
större klevorna och i bland uppe på hällarna. 

Område 1 och 2, vilka är 160 m² respektive 325 m² , föreslås att bli utökad fastighetsmark i 
detaljplanen och har inventerats avseende naturvärden. 
Område 1
Område 1 ligger i anslutning till fastighet Tångane 1:70, illustration 1. Fastigheten föreslås att delas 
och utökas med 160 m². Den del som föreslås för utökning är i stort sett kala berghällar, illustration  
2. I de mindre skrevorna växer ljung, och stagg. I den angränsade delen av fastigheten är det en 
större kleva där det växer mindre tallar, rönn och björk. Inga växt- eller djurarter av särskilt 
naturvårdsintresse påträffades. 

Illustration 2. Område 1. Fotot är taget mot söder. En mindre byggnad på fastighet 1:70 syns i högra delen av fotot. 

Område 2
Område 2 ligger i anslutning till en bebyggd fastighet, Tågane 1:44, illustration 1. Marken utgörs av 
gräsmatta intill vägen och en bergskant upp mot lite tätare vegetation. Större delen av ytan utgörs 
av kala berghällar. I mindre skrevor växer finns gräsvegetation och ljung. I den västra delen som 
gränsar till den befintliga tomten växer ung asp, rönn och kaprifol, illustration 3.  Inga växt- eller 
djurarter av särskilt naturvårdsintresse påträffades. 

Bedömning
Sammanfattningsvis skulle en utökning av tomterna, område 1 och 2, inte påverka några högre 
naturvärden. Utökningen skulle inte heller påverka riksintressenas kärnvärden eller motverka dess 
bevarande. 
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illustration 3. Område 2. Fotot är taget mot nordost

Resultat av inventering av dammar, avseende förekomst av amfibier

Område 3
Den mindre dammen är cirka 15 * 25 meter stor och ligger intill en mindre grusväg på en av 
sidorna, illustration 4. Längs en annan sida ligger en sommarstuga. I övrigt omges den av en del 
kala hällar och närmast kanterna växer bland annat sälg och några mindre björkar. I dammen växer 
rikligt med kråkklöver. Inventeringen utfördes främst längs den norra och östra sidan eftersom det i 
övrigt var svårt att komma ned till vattenbrynet. 

Illustration 4. Område 3 Dammen ligegr intill en mindre bilväg och intill en sommarstuga. Fotot är taget mot sydost.
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Vid inventeringen observerades tre individer större vattensalamander samt cirka 30 individer av 
den mindre vattensalamandern, tabell 1. Inga grodyngel, grodor eller paddor observerades. 

Område 4
Den större dammen ligger cirka 100 meter sydväst om den mindre. Den är omgiven av stora i stort 
sett kala klippor, illustration 5. På den norra sida är det planare och gräsbevuxen mark som gränsar 
till tomtmark. Dammen har en öppen vattenspegel och en mindre mängd kråkkölver växer i 
dammen. Runt stora delar av dammen är det gungfly vilket tillsammans med brantar berghäller 
medförde att dammkanten endast inventerades vid fem punkter. 

Illustration 5. Område 4, den större dammen. Dammen angränsar till en tomt och är i övrigt omgiven av klippor. Fotot  
är taget mot sydväst.

Vid inventeringen observerades en större vattensalamander, 30-tal individer av den mindre 
vattensalamandern, en padda bufo bufo samt ett fåtal paddyngel, tabell 2.
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Landmiljöer för salamandrar
En översiktlig inventering av planområdet har gjorts med syfte att identifiera landmiljöer som är 
viktiga för arten. Området för detaljplanen består idag 35 större tomter med fritidsbebyggelse. 
Begyggelsen ligger relativt glest med naturområden och kala hällar mellan tomterna. 

Vid sidan av de flesta vägar i området löper djupa och öppna diken. Diken och fuktstråk är viktiga 
miljöer för arten. Det kan vara negativt för salamander om öppna diken blir till täckdiken eller 
kulvertar. Det är därför viktigt att bibehålla de öppna diken längs vägarna i omnrådet. 

Inom området finns många stenmurar. Dels äldre stenmurar och en del av stugorna har stenmurar 
runt tomten, illustration 6. I området finns ett äldre hus, ”Gotte Lars stuga”, som har hög stengrund 
och är omvgivet av flera stenmurar. Det finns även flera områden med naturliga blockbranter. 
Dessa olika stenmiljöer är viktiga för den större vattensalamandern. 

Bedömning
Den större vattensalamandern förekommer i den både den stora och lilla dammen inom 
detaljplanområdet. Med tanke på att relativt många individer av den mindre vattensalamandern 
observerades i båda dammarna finns förutsättningar för att det är en livskraftig population. 

Endast ett fåtal individer av den större vattensalamandern observerades. Enligt t uppgift från 
boende har det funnits fisk i den stora dammen. Efter de kalla vintrarna har dock fisken försvunnit. 
Salamandrar kan överleva i dammar med fisk under en period, men reproduktionen påverkas 
negativt då fisk äter ägg och yngel. 
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Den större vattensalamandern i förhållande till detaljplanen 
Förslaget till förändring i detaljplanen, delning av fyra tomter samt möjlighet till att öka 
byggnaderna storlek, bedöms inte påverka den större vattensalamndern i någon större 
utsträckning då det finns mycket lämpliga miljöer för salamandern inom området. Inga miljöer av 
störrevikt för artern bedöms påverkas av detajplanen. 

Lokalvägarna i området kan utgöra en barriär och kan få en negativ påverkan på arten. 
Detaljplanens utformning bör endast leda till en liten ökning av trafik i området. Vägarna borde 
således inte utgöra ett stort hot mot artens fortlevnad.

Trädgårdar kan tillföra lämpliga livsmiljöer för arten i form av komposthögar, stenpartier och små 
trädgårdsdammar. Arten tycks förekomma i områden med mindre villabebyggelse men om det är 
livskraftiga populationer eller inte är oklart. Bebyggelse kan ha dock ha en negativ påverkan på 
populationen i och med att exempelvis huskatter kan döda salamandrar. 

Om åtgärder inom område som berör dammarna bör detta göras under den period det varken 
finns vuxna individer, ägg eller larver i dammen. Den period som bör undvikas sträcker sig från 
april fram till slutet på oktober. Exempel på åtgärder som kan påverka negativt är breddning av väg 
eller nedläggning av rör och ledningar.

Ett av hoten mot arten är utsättnig av fisk i de dammar där de leker. Arten kan överleva en period 
tillsammans med fisk, men på sikt riskerar de att försvinna eftersom fisk äter dess ägg och larver. 
De vuxna djuren kan överleva medan reproduktionen kan påverkas mycket negativt. På sikt 
försvinner arten från vattensamlingar som har förekomst av fisk. 

Illustration 6. Det finns gott om stenmurar inom området. 
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Förslag på hänsyn och och åtgärder för att gynna den större vattensalamandern

• Stenmurar och blockiga miljöer är viktiga miljöer för den större vattensalamandern. De bör 
lämnas kvar i så stor utsträckning som möjligt. 

• Öppna diken längs vägarna bör inte täckas.

• Längs infartsvägen i den nördöstra delen av området finns ett våtmarksområde. Det har 
troligen varit en äldre damm som växt igen. En möjlig kompensationsåtgärd för arten är att 
restaurera detta blöta område och skapa en damm här. Om den utformas på lämpligt sätt 
med avseende på den större vattensalamandern kommer den att utgöra ytterligare en 
möjlig lekdamm vilket är positivt för artens metapopulationsdynamik. 

• Utsättning av fisk och kräftor i småvatten är ett av de främsta hoten mot arten. Då det finns 
risk att boende sätter ut guldfisk eller karp i dammarna är lämpligt att informera om att det 
är olagligt att sätta ut fisk. För utsättning av fisk krävs tillstånd enligt 16 § förordningen 
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fisknäringen. 

Källor
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