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Vi tyckeer överlag att Callunas utredning
u
om
m den störree vattensalam
mandern vidd Norrvikenss
Trädgårdar är väl geenomförd occh delar derras slutsatserr till vissa deelar. Däremoot är vi inte helt
övertygaade om att populationen
p
n av större vvattensalamaander kan beedömas som
m livskraftig i
områdett, baserat påå den kunskaap vi har idaag. Och efterrsom man in
nte kan göraa den bedöm
mningen
är det yttterst tveksamt att uttalaa sig om hurr en exploateering skulle påverka poppulationen av
a större
vattensaalamander viid Norrviken
n. Det behöövs en orden
ntlig inventering som är utförd på läämplig
tid (våreen) för att kuunna göra en
n bedömninng av statuseen. Baserat på
p kunskaperr från våra
inventerringar av stö
örre vattensaalamander i SSkåne, Hallaand, Blekingge och Kronnoberg kan man
m inte
säga att, bara för attt det finns vatten i ett om
mråde, betyder det inte att det finnss vare sig fö
örekomst
eller repproduktion av
a arten i ettt specifikt vaatten.
Enligt footografier taagna efter avvvattning haar området drastiskt
d
föräändrats (Figuur 1-4). Man
n bör
återställaa området fö
ör att, vid en
n inventerinng, kunna utttala sig om hur
h viktigt oområdet var för
större vaattensalaman
nder innan markavvattn
m
ning. Callunaa fick troligeen uppdrageet att utföra
utredninngen efter markavvattnin
m
ng redan skeett.

Figur 1. F
Fuktängen föree markavvattniing. Foto tagett mot Figur 2.
2 Fuktängen efter
e
markavvaattning. Foto taaget mot
väster i m
maj 2010.
väster sommaren 2011.

Figur 3. B
Bäck söder om
m fuktängen. Fo
oto taget septeember Figur 4.
4 Samma bäck
k (nu ett djuptt dike). Foto taaget
2008.
novem
mber 2011.

En kärnnfråga är om
m den större vattensalam
v
mandern har gynnsam beevarandestattus i områdeet
(livskrafftig), och om
m det finns tiillräckligt unnderlag för att
a kunna beedöma detta.. Enligt Calllunas
slutsats är bedömnin
ngen att dett inte finns nnågon stor population
p
vid
v varje dam
mm. Detta ärr en
rimlig beedömning som vi delar baserat på dde besök/invventeringar vi gjort ochh det materiaal som
Calluna sammanställlt. De flestaa vattnen är mycket småå (består till större delenn av
trädgårddsdammar i betong)
b
och
h större popuulationer fin
nner man offta i mer natuurliga vatten
n som är
betydliggt större. Viddare delar vi bedömninggen att popuulationen i daagsläget vid Norrviken är
isolerad.. De bedöm
mer dock att metapopula
m
ationen är livvskraftig, efttersom det fifinns 25 poteentiella
vatten ooch bra landm
miljöer, men
n anser trotss det att pop
pulationen ärr skör efterssom vattnen
n och
strukturren runt dem
m inte tål förrsämringar.
Inom enn metapopullation är ofta vissa vatteen viktigare än andra, sto
ora vatten kklarar sig ofta bättre
på lång sikt på egen
n hand (stor population m
med reprod
duktion, liten
n risk för utddöende). An
ndra
vatten (ssmåpopulatiioner, troligeen de flesta inom Norrvviken) kan klara
k
sig baraa OM det skker
nytillskoott av individder från and
dra vatten. I detta fall mååste vi ha ku
unskap om vvar reprodukktion
sker för att kunna bedöma
b
skad
dan vid en evventuell exp
ploatering. Denna
D
kunskkap saknas i princip
idag. Som nämns i rapporten
r
ärr ofta de vuxxna individeerna trogna sin
s damm. D
Detta under
förutsätttning att dam
mmen är läm
mplig. Om dden inte är det
d kan de väälja en annann damm om
m den
finns inoom spridnin
ngsavstånd. Detta
D
kan vaara ett troliggt mönster i Norrviken eeftersom måånga
vatten ärr små och uttorkningsb
u
enägna. En del av vattn
nen får ”källv
vatten” ochh kan därför vara
väldigt kkalla, och är mindre läm
mpliga som reeproduktion
nslokal ur deen synvinkelln. Vidare skker den
största sspridningen mellan vatteen (populatiioner) med hjälp
h
av juveenila salamanndrar. Därfö
ör är det
så viktiggt att identifiiera reprodu
uktionslokaleer och hur laandmiljöern
na runt dessaa kan bevaraas för att
spridninng ska kunnaa ske inom metapopulat
m
tionen till mindre
m
popullationer som
m sannolikt in
nte kan
klara sigg själv på län
ngre sikt.
För att ffå dispens frrån artskydd
dsförordninggen bör åtgäärderna man gör inte äveentyra en
populatiions bevaran
ndestatus, elller genomfööras om en (isolerad, som i Norrvikken) populattion inte
har gynnnsam status.. Från våra besök i omrrådet bedöm
mer vi att dett finns väldiggt få lekvattten som
fungerarr idag (men detta måste undersökass noggrannarre). Detta kaan bara utväärderas geno
om att
bedömaa om reproduuktionen fun
ngerar och hhur spridnin
ngen mellan vattnen funngerar. Denn
na
undersöökning genom
mfördes i fäält den 20-222 septemberr vilket är nåågot sent förr att kunna bedöma
b
detta (ävven om larveer kan finnaas i vissa vattten in i noveember), vilket även Callluna betonarr.
Samtidiggt var somm
maren/hösten 2011 välddigt regnig occh man kan därför överrskatta hur många
m
vatten soom det finn
ns i området under mer nnormala år.

I området finns idag väldigt få naturliga vatten. Om man dränerar fuktängen där punkthusen
planeras riskerar man dessutom att en del naturliga vatten torkar ut. Naturliga vatten är sannolikt
mer viktiga för reproduktion hos större vattensalamander än vad vatten i betongdammar är. För
att kunna säga hur populationen av större vattensalamander påverkas av exploatering kring
Norrviken måste man utreda var och om de reproducerar sig och vilka vatten som är viktiga.
En sak vi vill förtydliga är att det i rapporten nämns att vatten som är beskuggade inte är lämpliga
för större vattensalamander. Detta stämmer inte med de omfattande inventeringar vi gjort för
större vattensalamander i södra Sverige. Här finns arten, och reproducerar sig, även i vatten som
är beskuggade. Men visst är det troligt att icke beskuggade vatten är lämpligare, eftersom de är
mer produktiva och har mer föda för salamandrarna.
Dessutom tycker vi att det verkar tveksamt att använda sig av koppartrådar som en metod att
identifiera sig av vattenledningar (jordbruksverkets representant, inte Calluna). Det finns inget
registrerat dikningsföretag i området och därför borde dispens krävas för rensning av småvatten,
vattendrag etc. (biotopskyddade). Rensningar ska alltid anmälas oavsett.

