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Kommentarer till synpunkter från enskilda  

”Dömestorpsbäcken” 

I handlingar från Knut Eriksson m.fl. samt på på Stoppa Skeda Bergtäkts hemsida omnämns 
”Dömestorpsbäcken”. Detta vatten finns inte omnämnt eller utritat på Lantmäteriets 
Terrängkartan utan är en benämning som skapats av Knut Eriksson m.fl.  

I botten av en däld rinner en del vatten i en smal fåra efter snösmältning och kraftigare regn. 
Dälden mynnar diffust ut i betesmarken väster om skogen. Det finns inte någon bäckfåra ut till 
diket mellan betesmarken och åkern. Man kan få intrycket att det handlar om ett vattendrag 
med en ekologisk funktion som bäck under stora delar av året, t.ex. som vandringsväg för fisk,  
men så är inte fallet. Under kortare perioder under sommarhalvåret finns dock tillräckligt med 
vatten för att utgöra tillfällig livsmiljö för vattenorganismer. 

Vattnet i botten av dälden kommer, förutom från omgivande terräng, från en liten damm som 
ligger i högre terräng i skogen söder om Dömestorp. Detta vatten förser under våren de stora 
hjulspåren längs traktorvägen med vatten och det är i huvudsak i dessa hjulspår som 
salamandrar har noterats. Vatten tillförs bara hjulspåren under våren och efter kraftiga regn. 
Torra år torkar hjulspåren helt upp och om torkan kommer tidigt fungerar den inte som 
lekvatten för större vattenslamander.  

NVI-standarden 

Metoden 

Metoden som användes vid naturvärdesinventeringen är en SIS-standard, ”SS199000 
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning” från 2014 (Swedish Standards Institute 2014). I 
dagsläget är en ny version ute på remiss och den förväntas vara klar senare i år.  

Naturvärden bedöms enligt hur ett område ser ut i dagsläget, när man är på plats i området som 
ska inventeras. NVI-standarden omfattar varken konsekvensbedömning eller bedömning av 
framtida naturvärde (enligt stycke 1.3 i Swedish Standards Institute (2014)).  

Som ett förarbete inför fältbesöket görs ett utsök av tidigare kända naturvärden och artfynd. 
Källor som används är bl.a. Skogsstyrelsens databas Skogens pärlor som redovisar skogliga 
naturvärden (nyckelbiotoper, naturvärden, sumpskogar), Naturvårdsverkets databas Skyddad 
natur som redovisar just skyddad natur (naturreservat, biotopskyddsytor, skyddade 
vattenmiljöer med flera), Jordbruksverkets databas TUVA som redovisar värdefulla 
betesmarker, samt Analysportalen och Artportalen som redovisar inrapporterade fynd av arter. 
I så måtto används tidigare kända värden i ett område, men en ananlys av de verkliga 
förhållandena görs på plats vid fältbesöket.  

Utförande 

I standarden vägs biotopvärden och artvärden samman och man kommer därefter fram till en 
naturvärdesklass. I standarden (Swedish Standards Institute 2014) beskrivs vilka kriterier som 
ska uppnås för att visst, påtagligt eller högt biotop- eller artvärde ska väljas. I en matris väger 
man sedan samman biotop- och artvärdena till en naturvärdesklass. I standardutförandet finns 
tre naturvärdesklasser: högsta naturvärde (naturvärdesklass 1), högt naturvärde 
(naturvärdesklass 2) och påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). 

Vid beställning av en naturvärdesinventering kan flera tillägg väljas. Hit hör bland annat 
naturvärdesklass 4 (visst naturvärde), inventering av generellt biotopskyddade objekt, 
värdeelement, detaljerad redovisning av artförekomst samt fördjupad artinventering.  
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Vid en beställning av en naturvärdesinventering bestämmer man också vilken detaljeringsnivå 
som inventeringen ska genomföras efter. Det finns tre nivåer: översikt, medel och detalj. Vid 
delaljeringsnivån översikt är minsta obligatoriska karteringsenhet (den storlek på 
naturvärdesobjekt som man ska fånga upp vid fältarbetet) en yta på minst 1 ha eller ett 
linjeformat objekt med en längd av minst 100 m och med en bredd av minst 2 m. Vid en 
inventering på medel-nivå är minsta obligatoriska karteringsenhet en yta på minst 0,1 ha eller 
ett linjeformat objekt med en längd av minst 50 m och med en bredd av minst 0,5 m. Vid 
detaljeringsnivån detalj är minsta obligatoriska karteringsenhet en yta på minst 10 kvm eller ett 
linjeformat objekt med en längd av minst 10 m och med en bredd av minst 0,5 m.     

Naturvärdesinventeringen i Dömestorp 

I naturvärdesinventeringen i Dömestorp 2019 beställdes detaljeringsnivån medel och med 
tilläggen generellt biotopskydd och detaljerad redovisning av artförekomst. Inventeraren har 
alltså förbundit sig att fånga upp ytor på minst 0,1 ha (alltså 1 000 kvm) eller ett linjeformat 
objekt med en längd av minst 50 m och med en bredd av minst 0,5 m. 

Fördjupad inventering av fåglar och groddjur beställdes inte vid samma tillfälle som 
naturvärdesinventeringen men beställdes och genomfördes året efter, 2020. 

Den främsta orsaken till att naturvärdesinventeringarna skiljer sig åt mellan den som utförts av 
Calluna och den som utförts av Knut Eriksson m.fl. är att olika metoder har använts. Callunas 
inventering har använt en SIS-standard med tre naturvärdesklasser, där biotop- och artvärden 
redovisats tillsammans med en naturvärdesklass, medan Knut Eriksson m.fl. redovisat ytor med 
naturvärden. Den inventering som Calluna genomfört beställdes i standardutförande med 
naturvärdesklass 1-3. Tillägget naturvärdesklass 4 beställdes inte. Flera objekt i Knut Erikssons 
inventering uppnår förmodligen naturvärdesklass 4 och motsvaras alltså inte av 
naturvärdesobjekt i Callunas inventering. 

Knut Eriksson m.fl. redovisar en lång rad rödlistade arter. Förekomst av en rödlistad art medför 
inte per automatik att en yta har naturvärdesklass 1-3. Biotopvärde och artvärde för ett 
naturvärdesobjekt vägs samman, men om biotopvärdet är lågt, som det är över stora delar av 
skogen i Dömestorp, och förekomsten av en rödlistad art är obetydlig samt att området inte är 
påtagligt artrikare än samma typ av biotop i trakten, uppnås bara obetydligt eller visst artvärde. 
Detta räcker bara till naturvärdesklass 4. 

Callunas naturvärdesinventering genomfördes av en person under två arbetsdagar. Detta kan 
inte jämföras med att många personer besöker det aktuella området under en eller flera 
säsonger. Callunas fördjupade artinventeringar omfattade fåglar och groddjur. Någon fördjupad 
inventering av kärlväxter eller svampar har inte beställts, även om naturvärdesarter av både 
kärlväxter och svampar användes vid bedömning av artvärdet.  

Vad inventeringsmetoden inte tar hänsyn till  

I fallet Dömestorp tar NVI-standarden inte hänsyn till att skogsområdet kommer att få högre 
naturvärden om man lämnar det för fri utveckling. Detta är heller inte nollalternativet som i 
stället är fortsatt skogsbruk vilket innebär att mogna träd tas ner när de är tillräckligt gamla.  

Standarden tar inte hänsyn till att skogsområdet tidigare hade betydligt högre naturvärden,  då 
det förmodligen var en gles skog som betades, men områdets historia kan användas för att 
förstå förekomster av arter eller andra förhållanden.  

Standarden tar inte heller hänsyn till att man skulle kunna skapa förutsättningar för till exempel 
dårgräsfjäril om man genomför gallringar och andra skötselåtgärder, och att denna yta i 
framtiden då skulle bedömas som ett naturvärde.  
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Täktetableringens påverkan på enskilda individer och 
populationer av större vattensalamander  

Större vattensalamander 

Texten under denna rubrik är från artens artfaktablad i SLU:s Artfakta i den svenska rödlistan 
(https://artfakta.se/artbestamning/taxon/triturus-cristatus-100141). 

När det inte är lektid lever större vattensalamandern på land och håller till under murkna 
trädstammar och stubbar, i smågnagargångar, under mossbeklädda stenar och i blockterräng. 
Naturtypen är oftast i fuktig, lövdominerad skog men påträffas sällsynt även på öppen mark, 
t.ex. i fuktiga hagar med högvuxet gräs. 

Studier med radiosändare i Sverige och Frankrike har visat att salamandrarna är mycket 
specifika i val av landmiljö, att de har mycket mindre hemområden samt att de inte vandrar så 
långt från sin hemdamm som man tidigare trott. En majoritet av individerna i en population 
tycks bara vandra mellan 10-100 m från det småvatten de reproducerar sig i, förutsatt att det 
finns lämpliga landmiljöer inom detta avstånd. 

Förökningen, leken, sker under vår och försommar. I södra Sverige inleds vandringen till en 
damm i april. Lämpliga vatten för reproduktion är permanenta vattensamlingar, som t.ex. gårds-, 
kreaturs- och branddammar, grusgropar, lertäkter, naturliga kärr, hällkar och skogstjärnar. 
Vatten med mindre diametrar än 10 meter utnyttjas sällan och minimidjupen understiger sällan 
0,5 m. Den större vattensalamandern har en lång akvatisk utvecklingsperiod och är därför 
känsliga för uttorkning av vattenmiljön. Unga salamandrar genomgår sin metamorfos 
(förvandlas till landlevande ungdjur) sent och olika individer kryper upp ur vattnet 
kontinuerligt mellan augusti och november. Leken sker i stor utsträckning i vatten som saknar 
rovfiskar. 

Större vattensalamander är snäv i val av lekmiljö. Ofta finner man den i dammar utan att 
konstatera att reproduktion förekommer där och dessa miljöer tycks användas endast som 
tillfälliga rastlokaler. Genuina förökningsdammar har höga kvaliteter på vattenkemi, 
solexponering och temperatur. Hög mångfald av vattenväxter och ryggradslösa djur verkar vara 
en viktig aspekt, medan svala och skuggade vatten med låga pH-värden eller höga 
koncentrationer av kväve tycks undvikas. 

Könsmognad för en större vattensalamander inträder i en ålder på 2-4 år. Arten är långlivad och 
de kan bli mellan 12 och 18 år gamla. Eftersom mycket få ägg utvecklas till vuxna individer som i 
sin tur fortplantar sig är stabila landmiljöer mycket viktiga. Denna faktor kan hålla 
salamandrarna vid liv under många år och de ges då möjlighet att fortplanta sig många gånger 
och på så vis hålla populationen stabil. 

Förekomst i trakten 

Enligt Artportalen har fyra individer av större vattensalamander noterats av Johan Nilsson och 
Maria Nilsson 10 och 14 maj 2021. Det finns ytterligare en notering av David Ek och Rasmus 
Viding den 1 maj 2021, dock utan angivelse av antal individer. Både hanar och honor har 
noterats. 

I det material som gruppen Stoppa Skeda Bergtäkt lagt upp på nätet anges minst 12 individer av 
större vattensalamander. Här har flera personer vid flera tillfällen noterat salamandrar vilket 
innebär att det kan finnas en risk för att samma salamandrar har räknats flera gånger. 

Metoden som använts är fritt eftersök, både dagtid och nattetid. Förekomsten har 
dokumenterats med både stillbilder och filmer. Hanar i lekdräkt tillsammans med honor har 
noterats. De salamandrar man ser på bilder och filmer är utan tvivel större vattensalamander. I 
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en filmsekvens filmas omgivningen tillsammans med större vattensalamander och det handlar 
utan tvivel om förekomsten i Dömestorp. 

Ovanstående resonemang antyder en relativt liten population på omkring tio könsmogna 
individer fördelad på ett par åtskilda vattensamlingar. Vi kan förutsätta att de inblandade har 
letat ganska noga eftersom själva syftet har varit att påvisa eventuell förekomst av större 
vattensalamander, så antalet är förmodligen ganska högt jämfört med den faktiska 
populationsstorleken. 

Vattenförekomsten i Dömestorp där större vattensalamander påträffats består av några djupa 
traktorspår där en mindre väg korsar ett fuktdråg. Traktorspåren är upp till 4-5 m långa, upp till 
en knapp meter breda och uppskattningsvis upp till som mest 40 cm djupa när de är helt fyllda 
med vatten. Traktorspåren är utbredda på en yta av ca 30x3 m.  En bit upp i skogen, lite drygt 
100 m från traktorspåren, finns en damm som är ganska beskuggad och näringspåverkad, men 
som också skulle kunna fungera som lekvatten. Det finns fuktiga områden i närheten 
(alsumpskog och botten av dälden) men dessa innehåller inte något permanent vatten utan 
torkar ut framåt sommaren.  

Traktorspåren är egentligen för små och stora delar av året för grunda för att utgöra typiska 
lekvatten för större vattensalamander. Orsaken till att de trots allt håller till här kan vara flera. 
En är att övriga vattensamlingar i området har blivit för beskuggade eller är för temporära. 
Större vattensalamander ställer höga krav på lekvattnen och möjligen kan det vara så att andra 
vatten som tidigare fungerat som lekvatten inte håller måttet längre och traktorspåren numera 
är de enda som kvarstår. 

Enligt artfaktabladet för större vattensalamander påträffas ibland arten i vatten som inte är 
lämpliga för lek. Detta har tolkats som att salamandrarna utnyttjar sådana vatten som rastplats 
mellan vinterviste och lekvatten. Om traktorspåren är plats för rastande salamandrar är okänt, 
men mindre troligt eftersom salamandrar i lekdräkt som uppvisar parningsbeteende har 
dokumenterats.  

Den största delen av livet tillbringar större vattensalamander på land, antingen som aktiv under 
sommaren eller övervintrande i t.ex. ett stenröse. Landmiljön i Dömestorp bedöms som ganska 
bra för större vattensalamander. Element som den behöver, t.ex. fuktig, lövdominerad 
skogsmark, stockar och stenar samt gångar av smågnagare bedöms finnas i tillräcklig mängd. Då 
driften av täkten pågår kommer området inte att fungera som landmiljö för salamandrar. Efter 
upphörd brytning kommer förhållandena sakta att kunna börja fungera som landmiljö för 
salamandrar, särskilt när träd, buskar och fältskikt börjat etablera sig, men då handlar det om en 
tidsperiod på över 30 år.  

Enligt nollalternativet, att ingen brytning av berg kommer att ske, kommer skogsområdet även 
fortsättningsvis att utnyttjas för skogsbruk. I dagsläget ligger traktorspåren i anslutning till ett 
bestånd av klibbal och ett gammalt hygge som nu domineras av lövsly. I nollalternativet kommer 
både klibbalarna och lövslyet att växa till vilket hotar att beskugga traktorspåren. Det finns 
därmed en risk att de enda kända lekvattnen i området blir odugliga för föryngring och att den 
lokala populationen av större vattensalamander riskerar att dö ut. Det finns inga kända planer 
på en anpassad skötsel av småvattnen för att gynna större vattensalamander, i det fall det inte 
blir en täktverksamhet i Dömestorp. 

Förutom i skogen söder om Dömestorp finns arten enligt Artportalen noterad ca 1,1 km 
västerut, i Vargsätter, samt på betydligt större avstånd mot norr (strax söder om Linköping) och 
öster (trakten av Stavsätter), se figur 1. Strax söder om Linköping finns arten enligt Artportalen 
noterad sedan länge (1950-talet). Flera nya småvatten har skapats under senaste 20 åren vilket 
gjort att antalet registrerade förekomster har ökat fram till våra dagar, men många förekomster 
har också försvunnit. Förekomsten i Vargsätter är känd sedan 2005 och är bekräftad även 2021. 
Kring Stavsätter finns rapporter från år 2000 men förekomsterna verkar enligt Artportalen inte 
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återinventerats efter dess. Eftersom många marker fortfarande betas och lokalerna kan 
förväntas ha liknande värden som år 2000 bör arten finnas kvar där även 2021.  

Förekomsten i Dömestorp förefaller med den kunskap vi har i dagsläget vara ganska isolerad.  

Vid ett besök vid småvattnen i Dömestorp den 19 augusti 2021 var alla djupa traktorspår utom 
ett uttorkade. Detta vatten hade en storlek på 5x1 m och ett djup på ca 3 dm. I traktorspåret 
noterades en larv av mindre vattensalamander. I dammen uppe i skogen noterades två larver av 
mindre vattensalamander. Inga larver av större vattensalamander noterades. Eftersom vuxna 
individer i lekdräkt noterats kan lyckad föryngring av större vattensalamander inte uteslutas, 
även om livsmiljön ur flera aspekter inte är optimal, t.ex. med avseende på vattenförekomstens 
storlek och djup. 

 

Figur 1. Förekomst av större vattensalamander söder om Linköping 1980-2021. Datum för uttag 17 augusti 2021. 
Den röda linjen är det geografiska området som uttaget omfattar. De aktuella förekomsterna i Dömestorp 
motsvaras av den gula pricken väster om väg 23/34 norr om Skeda udde. 
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Påverkan 

Eftersom större vattensalamandrar under landfasen inte rör sig särskilt långt bort från sina 
lekvatten (den största delen av en population 10-100 m från sitt hemvatten, se ovan) får man 
anta att stora delar av populationen tillbringar hela sitt liv i skogen söder om Dömestorp. Detta 
medför troligen att alla enskilda individer i populationen utan specifika åtgärder stryker med i 
samband med att markskiktet tas bort inför brytningen. 

Eftersom alla större vattensalamandrar som noterats i de inventeringar som Knut Eriksson m.fl. 
har genomfört påträffats inom det blivande täktområdet innebär det med stor sannolikhet att 
hela populationen, så som vi känner den, försvinner, om inte skyddsåtgärder vidtas. 

Regionalt kan inte större vattensalamander sägas vara någon sällsynt art (se figur 1) och 
exploateringen äventyrar inte artens bevarandestatus regionalt. Skydda skogen-domen kan 
dock tolkas så att i vart fall vissa av förbuden i artikel 12.1 Livsmiljödirektivet kan inträda även 
om en arts bevarandestatus är och förblir gynnsam regionalt. 

Sammantaget riskerar täktetableringen, utan specifika skyddsåtgärder för större 
vattensalamander, att påverka enskilda exemplar och den lokala populationen (så som den är 
känd) samt parnings- och rastplatser, på ett sådant sätt att förbuden i artikel 12.1.a och d i 
Livsmiljödirektivet riskerar att aktualiseras. Det finns även viss risk att förbudet i 12.1.b 
aktualiseras.  

Enligt Artportalen finns kända förekomster av större vattansalamander ca 1,1 km mot väster i 
Eklunden, Vargsätter. I övrigt är det flera kilometer till övriga kända förekomster söder om 
Linköping. Detta innebär att med den kunskap vi har i dagsläget är chanserna mycket små till 
spontan återinvandring av större vattensalamander efter upphörd täktverksamhet.  

Förslag på skyddsåtgärder för större vattensalamander  

Restaurering och förbättring av befintliga småvatten 

Den viktigaste åtgärden är restaurering av befintliga småvatten. Ett värdefullt vatten som 
identifierades i naturvärdesinventeringen är en damm som ligger i den nordöstra delen av 
skogsområdet men utanför verksamhetsområdet för täkten (naturvärdesobjekt 3). I dagsläget är 
dammen kraftigt beskuggad men en gallring så att solen kommer åt att belysa vattenytan från 
söder-väster kommer att gynna många olika vattenorganismer, bl.a. salamandrar. Dammen är 
ganska igenvuxen av vattenvegetation vilket gör att det är nödvändigt att gräva bort ansamlat 
organsikt material.  

Dammen har sina naturgivna förutsättningar, till exempel att det kan vara omöjligt att gräva 
djupare partier eftersom berget är i vägen. Det är ändå värdefullt att försöka få till lite djupare 
partier, enligt de krav som större vattensalamander ställer på optimala lekvatten. 

Det är viktigt att restaureringen av småvattnet startar i god tid, helst några år innan 
täktverksamheten drar igång. På så sätt finns möjligheter till spontan etablering av salamandrar 
till det nyrestaurerade vattnet. En annan fördel med att starta restaureringen innan 
täktverksamheten påbörjas är att den befintliga populationerna av groddjur kan öka som en 
konsekvens av bättre kvalitet på lekvattnet. Större populationer medför mindre känslighet för 
slumpmässiga faktorer, till exempel torka. Att lekvatten torkar ut vissa år är groddjuren 
anpassade till, bland annat genom att de kan överleva i landmiljöer. Det är bara i samband med 
leken och under yngeltiden som groddjuren är bundna till vatten. Undantag finns dock. Ätlig 
groda, som förekommer på någon lokal i sydöstra Östergötland samt i Sydsverige, är till stora 
delar knuten till vattenmiljöer även som vuxna. 



 

 9 

Kompletterande utredningar – Dömestorp 31 augusti 2021   Bilaga 1 

S
W

4
1
4
0
3
1
0
9
/3

 

Eftersom groddjuren till största delen är landdjur är det viktigt att även landmiljön fungerar 
som livsmiljö. Viktiga aspekter är bland annat att det finns beskuggande träd, att det finns 
gömställen samt att det finns varierande miljöer med träd- och buskskikt omväxlande med 
öppen mark. Det är alltså viktigt att spara natur i anslutning till det restaurerade vattnet. 

Vid restaureringen är det värdefull om inte hela dammen restaureras på en gång. En damm är 
inte bara groddjur utan också vegetation samt olika vatteninsekter och andra småkryp (musslor, 
snäckor, iglar och andra maskar, kräftdjur) där många utgör föda för groddjur och dess yngel. 
Genom att restaurera halva dammen ett år och vänta något år med att restaurera den andra 
halvan värnar man om dammens identidet, det vill säga sammansättning av vegetation och 
småkryp.  

Miljön runt dammen är en viktig aspekt eftersom groddjuren i huvudsak är landdjur. Element 
som behöver finnas är gömställen och övervintringsplatser. Många groddjur är nattaktiva och de 
behöver platser att gömma sig på under dagen. Genom att lägga upp stenrösen och travar av ved 
(stockar, grenar) kan man enkelt skapa sådana miljöer. För övervintring behöver groddjuren 
komma ner en liten bit under mark. Även här fungerar stenrösen och vedtravar, men det krävs 
att det är lite volym på strukturerna. Under stenarna och veden får smågnagare livsmöjligheter 
och deras gångar kan sedan användas av groddjur för att komma ner på frostfritt djup under 
stenar och stockar.   

Lokalklimatet är viktigt. En betydelsefull faktor är att vattenytan värms upp tidigt på säsongen. 
Av den anledningen är det värdefullt att det inte växer bekuggande träd och buskar söder-väster 
om vattnet. Motsvarande är skyddande träd och buskar norr-öster om vattnet värdefullt, vilket 
ger lä mot kyliga vindar tidigt på säsongen.  

I samband med restaureringen är det värdefullt om man kan få till ett djupt parti i den södra 
delen av dammen och att botten sedan grundar upp mot norr. Då får man effekten av att 
dammen är som grundast där mikroklimatet är varmast, närmast stranden i norr. 

En viktig aspekt är att betet i anslutning till de norra delarna av skogen söder om Dömestorp får 
fortsätta. Betesdjuren och dess spillning attraherar mycket insekter och andra småkryp och 
dessa utgör föda åt groddjuren. 

Uppdämning av befintliga diken 

Runt betesmarken söder om skogen samt i den nordöstra delen av skogen finns diken som har 
förutsättningar att åtminstone delar av året föra en del vattenGenom att dämma upp dikena kan 
man skapa mer permanenta och lite större småvatten som är lämpliga för större 
vattensalamander och andra vattenorganismer.  

För de uppdämda dikena gäller mycket av det som omnämns i stycket ovan, till exempel att det 
finns djuphålor och att djupet är störst i söder och att dammen grundar upp mot norr, att det 
finns varierad natur runt vattnet, att det finns skyddande vegetation norr-öster om dammen, 
samt att det finns gömställen och övervintringsmöjligheter i närheten.  

Nya småvatten 

På lämpliga platser kan man skapa nya småvatten. Det finns flera möjliga platser och en av dessa 
är i hagen väster om skogen där det finns en platå med lite fuktig, tuvig gräsmark som troligen 
begränsas av en flack bergklack.   

Då brytning sker i täkten kommer det bli nödvändigt att kontinuerligt pumpa bort vatten. Detta 
vatten kan användas för att skapa flera småvatten i en serie våtmarker. Utformingen av dessa 
bör då uppfylla både funktion och bidra till biologisk mångfald med fokus på större 
vattensalamander. 
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Även här är mycket av det som nämns om restaurering av befintliga dammar tillämpligt. 

Flyttning av salamandrar 

Eftersom spridningen av större vattensalamander är begränsad till att den huvudsakliga delen 
av populationen bara förflyttar sig 10-100 m från sitt lekvatten finns mycket små möjligheter till 
spontan spridning till nyanlagda småvatten. För att någon population ska kunna fortleva i 
Dömestorp efter att täktveksamheten påbörjats krävs därför att salamandrar flyttas manuellt till 
nya småvatten. 

Vi har ett ungefärligt mått på hur stor populationen är eftersom ca tio individer har noterats. 
Ingen inventerare kan hitta alla individer i en population men målet måste vara att en så stor del 
av populationen som möjligt hittas och förflyttas. Om ca tio salamandrar noterats bör 
populationen bestå av minst tio individer, troligen uppåt det dubbla. 

En fördel med salamandrar är att en stor del av den vuxna populationen befinner sig på 
bestämda platser under en del av året, nämligen i lekvattnen. Därför måste insamling och 
förflyttning av salamandrar ske i samband med leken, under april-maj. 

Eftersom större vattensalamander inte blir könsmogen förrän vid en ålder av 2-4 år betyder det 
att hela populationen inte kommer att påträffas om en insats genomför en säsong. Om insamling 
och förflyttning av salamandrar sker under en följd av år (helst minst två år) ökar chansen att 
man får med sig en större del av populationen. 

I samband med insamling och förflyttning av större vattensalamander föreslås att även individer 
av mindre vattensalamander och andra groddjur insamlas och förflyttas. 

I samband med insamling och förflyttning av salamandrar är det viktigt att de nya livsmiljöerna 
är inflyttningsklara och har egenskaper som tilltalar salamandrar. 

Åtgärdsplan 

En åtgärdsplan för de småvatten som har restaurerats och skapats ska tas fram. I denna regleras 
skötseln genom att en uppställd målbild eftersträvas. Här är populationen av främst större 
vattensalamander en viktig aspekt. Om populationen ökar visar det att åtgärderna är de rätta. 
Om populationen minskar betyder det troligen att det är något eller några förhållanden som inte 
är bra, och åtgärder som förbättrar överlevnaden ska då vidtas.   

Inom åtgärdsplanen ryms också möjligheterna att hitta platser för ytterligare en eller två 
småvatten.    

Kompetens och erfarenheter 

Alla typer av anläggande av dammar, gallringar och rensningar kring befintliga dammar, samt 
flyttning av salamandrar ska ske under överinseende av naturvårdsbiolog med praktisk 
erfarenhet av den här typen av åtgärder. För lyckade åtgärder ska väl beprövade erfarenheter 
användas.  

Förslag på åtaganden 

• Restaurera och förbättra dammen i den nordöstra delen av skogsområdet 
(naturvärdesobjekt 3) genom gallring samt bortgrävning av ansamlat organiskt material. 

• Skapa ett nytt småvatten med funktion för större vattensalamander i hagen väster om 
skogen. 

• Manuell flyttning av salamandrar till nya småvatten. 
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• Samråda med kompetent naturvårdsbiolog vid vidtagande av ovan angivna åtgärder. 

• Upprätta och följa en åtgärdsplan för de vatten som restaureras, förbättras och nyskapas 
enligt ovan, detta med syfte att aktuella vatten ska bibehålla sina funktioner för större 
vattensalamander 

• Vidta eventuella behövliga anpassningar så att inte dammen i den nordöstra delen av 
skogen dräneras till följt av verksamheten i täkten  

 

Om de åtgärder som föreslås som åtaganden ovan vidtas bedömer Calluna att täktetableringen 
inte riskerar att påverka enskilda exemplar och den lokala populationen av större 
vattensalamander på ett sådant sätt att förbuden i a och b i artikel 12.1 i Livsmiljödirektivet 
riskerar att aktualiseras. Med åtgärderna riskerar inte heller någon konflikt med förbudet i d att 
aktualiseras. 

Åtgärderna bedöms även kunna skapa bättre förutsättningar för större vattensalamander i 
området jämfört med nollalternativet. Detta eftersom observationer i området antyder att det 
redan i dagsläget finns en risk att kvarvarande vatten kommer att bli odugliga för föryngring och 
att den lokala populationen av större vattensalamander på sikt riskerar att dö ut om inga 
skötselåtgärder vidtas. 

Krav på vattenmiljöernas varaktighet 

Målet med restaurering av befintliga vatten, anläggning av nya vatten samt flyttning av 
salamandrar är att populationen ska räddas, och det är viktigt att påpeka att nollalternativet 
kommer att innebära en tilltagande igenväxning i och omkring de befintliga småvattnen i 
Dömestorp och därmed risk för att populationen dör ut. Det finns i dagsläget inga planerade 
åtgärder för att gynna större vattensalamander i Dömestorp om täktverksamheten inte blir av.  

De restaurerade och nyskapade småvattnens kvalitet och varaktighet mycket viktigt. Man vill 
inte ha en situation där ett nyanlagt småvatten uppfyller alla krav som större vattensalamander 
kräver men att vattenmiljön efter tio år har vuxit igen och inte längre fungerar som lekvatten. 

I detta sammanhang är det också viktigt med anpassningar så att inte dammen i den nordöstra 
delen av skogen dräneras då verksamheten i täkten pågår, men detta är inte någon risk som 
Svevia ser i dagsläget.  

Möjligheter till dispens 

Enligt 14 § artskyddsförordningen får dispens ges från förbuden i 4 § förordningen om det inte 
finns någon annan lämplig lösning, dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, och dispensen behövs 
av tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.  

Inför ansökan har omfattande utredningar om områdets naturvärden m.m. genomförts och den 
ansökta verksamheten har anpassats till följd av vad som framkommit i samband med 
genomförda utredningar.  

Av en ny dom från Mark- och miljööverdomstolen framgår att åtgärder som syftar till att 
kompensera för en förlust av habitat bör kunna vägas in vid en dispensprövning enligt 14 § 
artskyddsförordningen (se MÖD M 7168-19). Enligt MÖD skulle sådana åtgärder, om de vore 
funktionella, kunna göra att ett upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus inte försvåras. 
Calluna har föreslagit ett antal åtgärder som Svevia ska åta sig för att skydda större 
vattensalamander. Om de åtgärderna vidtas i enlighet med förslagen till åtaganden bedömer 
Calluna att täktetableringen inte kommer att påverka enskilda exemplar av större 
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vattensalamander eller populationen lokalt eller regionalt. Som framgår ovan bedöms 
åtgärderna istället kunna skapa bättre förutsättningar för större vattensalamander i området 
jämfört med nollalternativet. Callunas sammantagna bedömning är att de åtgärder som Calluna 
föreslår som åtaganden talar för att dispens bör kunna ges.  

Mot bakgrund av ovanstående är Callunas sammantagna bedömning att förutsättningarna i 14 § 
artskyddsförordningen uppfylls 

Kommentarer till provtagning av eDNA som 
inventeringsmetod av större vattensalamander 

Den kritik mot eDNA-analys som förs fram skulle vara berättigad om eDNA-analyser används 
utan kompletterande underlag i form av naturvärdesinventeringar och bedömning av biotopen. 
Att bara ta vattenprover för eDNA-analys kan vara vansklig av de skäl som anges 
(standardisering av metoden saknas, DNA från ett litet antal individer ”drunknar” i bruset från 
annat DNA, kemiska föreningar minskar möjligheterna att upptäcka DNA i proverna). 

Den person som genomfört provtagningen har många års erfarenhet av att inventera och 
artbestämma groddjur och reptiler. Vid inventeringen av groddjur togs inte bara vattenprover 
för analys. En besiktning av dammen och dess kvaliteter som leklokal och en okulär inventering 
efter groddjur gjordes. Detta kompletterades med vattenprover för analys av eDNA. Resultatet 
av eDNA-analysen värderades och kompetterande besök vid lekvattnen genomfördes.  

Provtagningen av vatten för eDNA-analys har följt en metodik som  NRM tillhandahöll inför 
provtagningen. Det innebar i korthet att vatten, 0,5-1 L, samlades in i sterila flaskor. Vid varje 
provtillfälle använde provtagaren rena engångshandskar. Mellan varje besök vid ett vatten 
tvättades stövlar med sprit. Flaskorna virades in i aluminiumfolie och förvarades i kylväska för 
att vattenproverna inte skulle bli för varma. Omdelbart efter hemkomst, samma dag som 
proverna togs, placerades de i ett frysskåp. Efter något dygn, då proverna var genomfrysta, 
skickades de i kylväska till NRM för analys.     

Att DNA från ett litet antal individer ”drunknar” i bruset från annat DNA kan vara ett problem i 
större vattensamlingar. I Dömestorp rymmer traktorspåren några kubikmeter vatten och det 
bör inte vara något stort problem att fånga in DNA från groddjur i så små vatten. Även när det 
gäller kemiska föreningar bör småvattnens storlek i Dömestorp göra detta problem mindre än i 
t.ex. stadsmiljöer med hårdgjorda ytor där man kan förvänta sig många olika kemiska föreningar 
som man normalt inte träffar på i mer naturliga miljöer.  

Täktetableringens påverkan på spillkråka 

Spillkråka 

Artfakta för spillkråka 

Texten under denna rubrik är från artens artfaktablad i SLU:s Artfakta i den svenska rödlistan 
(https://artfakta.se/naturvard/taxon/dryocopus-martius-100049). 

Spillkråkan förekommer tämligen allmänt-sparsamt över hela Sverige. Den saknas eller är fåtalig 
i större slättområden, i fjällkedjan och i Norrlands inland (SLU Artfakta 2021b). Vid den senaste 
beräkningen av beståndets storlek som genomfördes 2012 uppskattades beståndet till 29 000 
par. Under perioden 1999-2014 beräknas beståndet ha minskat med 23-30 % (SLU Artfakta 
2021b). Spillkråkan lever i barr- eller blandskog men även i ren lövskog, t.ex. bokskog. De tätaste 
populationerna förefaller finnas i äldre, variationsrik blandskog med gott om död ved och gamla 
träd. Varje par utnyttjar 400-1 000 hektar skog beroende på skogens kvalitet. I optimal biotop 
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finns dock betydligt tätare populationer (ett par/100 ha). Arten kan till och med förekomma i 
områden med ganska intensivt skogsbruk och med stor utbredning av kalhyggen, men är alltid 
beroende av grova träd för häckningen. Så länge det finns tillgång till lämpliga boträd inom 
reviren tycks mer eller mindre stora inslag av kalhyggen inte utgöra några problem (SLU 
Artfakta 2021b). På våren mejslas ett stort bohål ut i levande eller döda träd med en 
stamdiameter på minst 30-40 cm i brösthöjd. Ingångsöppningen är oval och mäter ca 8x13 cm. 
Eftersom många andra djurarter utnyttjar spillkråkans bohål är arten en nyckelart i boreala 
skogar. Vanligaste boträden är asp men även tall utnyttjas, och i södra Sverige bok. Medelåldern 
för botallar i Småland är enligt studier 115 år. Tallar som utnyttjas av spillkråka är ofta samma 
typ av träd som utnyttjas som boplats av kungsörn och havsörn (SLU Artfakta 2021b). 

Födan utgörs av vedlevande insekter, myror, spindlar etc. Arten födosöker gärna lågt i träd, 
särkilt rotrötad gran med hästmyror, men även i stubbar och då även på kalaverkade ytor (SLU 
Artfakta 2021b). Majoriteten av de ringmärkta spillkråkorna återfinns nära märkplatsen 
(medelavstånd 9 km), men enstaka fåglar återfinns mer än 100 km från märkplatsen (SLU 
Artfakta 2021b). 

Spillkråkan i Dömestorp 

Eftersom ett par spillkråkor utnyttjar stora ytor skogsmark (400-1 000 ha, se ovan) betyder det 
att skogsområdet söder om Dömestorp inte ensamt räcker till som revir för ett par spillkråkor, 
då skogen vid Dömestorp bara mäter ca 28 ha. Eftersom spillkråka då och då noterats i området 
kan man dock utgå ifrån att området ibland utnyttjas för födosök. 

Spillkråkan ställer stora krav på boträdens kvalitet. Gamla aspar med tillräckligt grov 
stamdiameter (minst 30-40 cm i stamdiameter i brösthöjd, se ovan) saknas i området. 
Botallarna hade i en småländsk studie en medelålder på 115 år (se ovan) och så gamla tallar 
finns möjligen i ett par områden längst i söder i skogen, men några tecken på häckande 
spillkråka finns inte i dessa tallar. Däremot hävdar Knut Eriksson att den finns ett gammalt 
spillkråkehål i en granhögstubbe. Hålet bedömer Knut vara drygt 20 år gammalt.  

Eftersom området är litet (ur en spillkråkas perspektiv), det saknas eller är mycket ont om 
lämpliga boträd i området, samt att ingen häckning påvisats under inventeringen av fåglar 2020, 
vid den fördjupade studien av spillkråka (och reliktbock) 2021 och inga gamla bohål noterats 
under de senaste ca 20 åren bedöms inte täktverksamheten påverka gynnsam bevarandestatus 
för spillkråka. Någon konflikt med förbuden i artskyddsförordningen uppstår inte.   

Täktetableringens påverkan på andra arter och artgrupper 

Fladdermöss 

Många arter fladdermöss är vanliga och förekommer i många olika naturtyper. Knut Eriksson 
har själv rapporterat in förekomst av dvärgpipistrell i det aktuella skogsområdet, den kanske 
vanligaste arten i landet. Flera andra arter är vanliga och skulle säkert också kunna påvisas i 
området.   

Enligt Artportalen är få fynd inlagda i trakten av Dömestorp. När det gäller Artportalen får man 
tänka lite tvärtom. När en art är påvisad är det enkelt, arten finns där. Finns inga rapporter om 
en art betyder det inte att den inte finns där, bara att ingen rapporterat in något därifrån. 
Eklandskapet söder om Linköping, där Dömestorp kan sägas ligga i den yttre, västra kanten, är 
generellt artrikt med avseende på fladdermöss, vilket kunnat ses i en lång rad inventeringar 
genom åren.   
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Troligen är området viktigast för näringssökande fladdermöss. De här små djuren kan bli 
överaskande gamla och kan lära sig att vissa områden är värdefulla att flyga till för att söka föda, 
även om det innebär en flygtur på några kilometer från viloplatserna.  

För föryngring är fladdermössen beroende av skyddade småbiotoper, t.ex. ihåliga träd, små 
utrymmen i byggnader och liknande miljöer. Gamla hålträd är mycket fåtaliga i Dömestorp och 
byggnader saknas, så troligen spelar området en mindre roll för föryngring av fladdermöss. 

För övervintring är fladdermössen beroende av skyddade, svala miljöer som håller en ganska 
jämn temperatur strax över 0 grader, t.ex. grottor, gruvor, vindar på större byggnader och 
liknande miljöer. Eftersom den typen av miljöer saknas i Dömstorp är området inte viktigt för 
övervintrande fladdermöss. 

Mindre vattensalamander 

Presentation 

Texten under denna rubrik är från artens artfaktablad i SLU:s Artfakta i den svenska rödlistan 
(https://artfakta.se/artbestamning/taxon/lissotriton-vulgaris-208242).Mindre 
vattensalamander är i huvudsak ett landlevande djur, men håller sig året runt i närheten av sina 
lekvatten. Dessa lekvatten kan vara av olika typer och består av såväl tillfälliga som permanenta 
småvatten. Efter övervintringen vandrar djuren under april-maj till sina lekvatten där parning 
och äggläggning sker. Då leken avslutats vandrar de vuxna djuren upp på land igen.  

Äggen kläcks efter 10-30 dagar och när salamanderlarverna vuxit till och utvecklats till fullvuxna 
individer påbörjas deras landlevande fas, vilket sker från juli (varma år) men oftast i augusti-
september. Därefter stannar salamandrarna på land ända till de blir könsmogna vilket sker vid 
två till fyra års ålder.  

Landmiljön består av skiftande, fuktiga biotoper så som skogsbryn, skogar och trädgårdar. Arten 
är nattaktiv och lever på insekter och andra småkryp. På dagen söker den skydd under stenar, 
stockar, lövhögar eller på andra fuktiga platser. För övervintring krävs frostfria platser, som 
stenrösen, hålor, skrevor och liknande. 

Mindre vattensalamander är fridlyst enligt 6u § artskyddsförordningen vilket innebär att det är 
förbjudet att a) döda, skada, fånga eller på annat sätt, samla in exemplar, och b) ta bort eller 
skada ägg, rom, larver eller bon. Beteckningen ”u” innebär att det enligt 11 § 
artskyddsförordningen, trots förbudet i 6 § artskyddsförordningen, att 1) ägg (rom) och larver 
(yngel)  får samlas in om a) det sker i liten omfattning för studier av äggets eller larvens 
utveckling till djur, b) det insamlade materialet, när det har utvecklats till djur, snarast 
återutsätts på den plats där materialet samlades in, och c) insamlingen inte har något 
kommersiellt syfte, samt 2) att enstaka exemplar tillfälligt får fångas in för studie, om 
exemplaret inte flyttas från den plats där det fångades och snarast släpps tillbaka på den platsen.   

Förekomst i trakten 

Mindre vattensalamander noterades i lekvatten på flera platser i Dömestorp. I 
verksamhetsområdet noterades flera exemplar i de vattenfyllda traktorspåren vid vägen samt i 
dammen som ligger några tiotals meter från vägen. Dessutom noterades ganska många individer 
i dammen strax norr om verksamhetsområdet (naturvärdesobjekt 3). 

Vid en titt på Artportalen förefaller mindre vattensalamander vara något ovanligare än större 
vattensalamander i Linköpingstrakten. Detta kan förmodligen bero på att benägenheten att 
rapportera in mindre vattensalamander inte är lika stor som för större vattensalamander, samt 
att riktade inventeringar av större vattensalamander förekommit i betydligt större omfattning 
än för den mindre. Mindre vattensalamander förefaller dock inte vara någon ovanlig art i 
Linköpings kommun. 
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Lekvattnen i Dömestorp, småvatten av ganska efemär karaktär, passar mindre 
vattensalamander som inte alls kräver i princip permanenta vatten som större 
vattensalamander kräver. Vattenvolymer motsvarande dem som ryms i traktorspåren räcker 
gott och väl till för den mindre vattensalamanderns behov. 

Vid ett besök vid småvattnen i Dömestorp den 19 augusti 2021 noterades en larv av mindre 
vattensalamander. I dammen uppe i skogen noterades två larver av mindre vattensalamander. 
Inga larver av större vattensalamander noterades. Samtliga salamandrar hade utvecklat alla fyra 
benen och det var alltså strax dags att ta sig upp på land, vilket indikerar lyckad föryngring för 
mindre vattensalamander. 

Påverkan 

Liksom för större vattensalamandrar tillbringar den mindre arten landfasen i närheten av sitt 
lekvatten och man får anta att stora delar av populationen tillbringar hela sitt liv i skogen söder 
om Dömestorp. Detta medför troligen att alla enskilda individer i populationen av mindre 
vattensalamander utan specifika åtgärder stryker med i samband med att markskiktet tas bort 
inför brytningen. 

Liksom för större vattensalamandrar innebär det med stor sannolikhet att hela populationen av 
mindre vattensalamander, så som vi känner den, försvinner, om inte skyddsåtgärder vidtas. För 
mindre vattensalamander kan man dock anta att det finns ett större mörkertal, att fler 
småvatten i trakten av Dömestorp kan fungera som lekvatten eftersom arten ställer betydligt 
lägre krav på lekvattnens storlek, djup och varaktighet i tiden. 

Regionalt kan inte mindre vattensalamander sägas vara någon sällsynt art och exploateringen 
äventyrar inte artens bevarandestatus regionalt.  

Sammantaget riskerar täktetableringen, utan specifika skyddsåtgärder för mindre 
vattensalamander, att påverka enskilda exemplar och den lokala populationen (så som den är 
känd) negativt.  

Enligt Artportalen finns kända förekomster av mindre vattansalamander ca 1,1 km mot väster i 
Eklunden, Vargsätter, samt i betesmarker vid Krogstorp, drygt 500 m mot sydväst från skogen 
vid Dömestorp. I övrigt finns kända förekomster inom 5 km från Dömestorp. Detta innebär att 
med den kunskap vi har i dagsläget är chanserna mycket små till spontan återinvandring av 
mindre vattensalamander efter upphörd täktverksamhet.  

Mindre vattensalamander är dock mindre känslig än större vattensalamander. Genom 
vidtagande av de åtgärder som föreslås som åtagande till skydd för större vattensalamander 
bedömer Calluna därmed att täktetableringen inte riskerar att påverka enskilda exemplar av 
den lokala populationen på ett sådant sätt att förbuden i artskyddsförordningen aktualiseras. 
Liksom för större vattensalamander bedöms åtgärderna skapa bättre förutsättningar även för 
mindre vattensalamander i området jämfört med nollalternativet. Vad gäller dispens hänvisas 
även till vad som sägs ovan om större vattensalamander då bedömningen blir densamma för 
båda arterna. 

Fågelarter (förutom spillkråka) 

Trettio fågelarter noterades vid inventeringen av fåglar 2020. De flesta arterna var vanliga arter 
som kan påträffas i många olika skogsbiotoper.  

Sex rödlistade fågelarter noterades: björktrast, buskskvätta, grönsångare, gulsparv, kråka och 
rödvingetrast. Ytterligare två arter, järnsparv och trädpiplärka, bedöms av Naturvårdsverket 
som minskande. Samtliga av dessa arter är fortfarande relativt vanliga men minskande i antal i 
Sverige. De främsta hoten kan summeras ner till ett alltmer enahanda skogslandskap och 
jordbrukslandskap, vilket missgynnar fåglar och en lång rad andra organismer.  
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En täktverksamhet påverkar enskilda exemplar av ovanstående fågelarter enligt punkt 4 (skada 
eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser) i 4 §  artskyddsförordningen 
genom att deras möjlighet till häckning försvinner. Eftersom de ovan nämnda fågelarterna har 
ganska stora numerärer försämras inte gynnsam bevarandestatus på en lokal eller regional 
nivå.Svampar 

Någon genomgripande inventering av svampar inom verksamhetsområdet har inte genomförts. 
En del svamp noterades i samband med naturvärdesinventeringen men inga svampar av 
naturvårdsintresse. Naturvärdesinventeringen genomfördes under försommar-högsommar, en 
tid då man normalt inte hittar så mycket svamp. 

Svampfloran i de öppna betesmarkerna är enligt Artportalen värdefull med flera ovanliga eller 
rödlistade arter. Här är det en mycket lång kontinuitet av bete som givit förutsättningar till den 
rika floran. De värdefullaste markerna ligger norr och nordväst om skogen vid Dömestorp och 
kommer inte att påverkas av en täkt.  

Strax söder och sydväst om skogen finns mindre ytor mager naturbetesmark i samma fållor som 
tidigare åkermarker. Delar av betesmarkerna söder och sydväst om skogen ligger inom 
verksamhetsområdet för täkten vilket innebär att svampfloran här kommer att påverkas 
negativt.  

För svampfloran i betesmarken norr och nordväst om skogen är det viktigt att betet fortsätter. 
Om betet av någon orsak måste upphöra p.g.a. täktverksamheten, eller andra orsaker, kommer 
svampfloran att påverkas negativt även här.  

Över stora delar av skogen är trädskiktet ungt och förutsättningarna för krävande vedsvampar 
är ganska små. Området har dock lång kontinuitet vad gäller trädklädd mark så vissa 
förutsättningar finns för åtminstone vissa artgrupper, t.ex. marksvampar. En del äldre tall med 
en ålder på 100-150 år växer i skogen och tall är det enda trädslag där man skulle kunna 
förvänta sig några naturvärdesintresanta arter. Svampfloran i skogen kommer att påverkas 
negativt. Inga rödlistade svampar knutna till skogsmark har dock noterats i Dömestorp.  

Endast fem svamparter i Sverige är fridlysta, samtliga enligt 8 § artskyddsförordningen. Två av 
arterna är nordliga taigaarter och två av dem är knutna till månghundraåriga ekar och andra 
ädellövträd. Ingen av dessa arter kan förväntas i Dömestorp. Den femte arter är bombmurkla 
som är knuten till frisk granskog med rik tillgång på örter. I Götaland är de flesta lokalerna 
betespräglade, äldre bondeskogar som skötts extensivt under lång tid och aldrig varit 
kalavverkade. Även för bombmurkla är förekomst i Dömestorp osannolikt eftersom marken här 
saknar granskog av den typ som arten kräver. Inga skyddade svamparter påverkas alltså 
negativt vid en täktverksamhet i Dömestorp.  

Grönvit nattviol 

Grönvit nattviol är liksom alla orkidéer fridlyst enligt § 8, vilket innebär förbud att 1) plocka, 
gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar, samt att 2) ta bort eller skada frön och 
andra delar. 

Den exakta numerären för arten är okänd i Dömestorp men det växer spridda exemplar här och 
var. Vid en inventering av salamandrar i juni 2021 noterades sammanlagt ett tiotal exemplar i 
dälden kring de vattenfyllda traktorspåren. 

Grönvit nattviol är en ganska vanlig art på frisk-fuktig, halvskuggig mark. I Linköpings kommun 
får arten anses vara ganska vanlig.  

Vid en täktverksamhet påverkas enskilda exemplar av grönvit nattviol enligt punkt 1 och 2 
(vilket innebär förbud att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar, samt 
att ta bort eller skada frön och andra delar) i 8 §  artskyddsförordningen. Eftersom grönvit 
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nattviol har ganska stora numerärer förämras inte gynnsam bevarandestatus på en lokal eller 
regional nivå om täkten blir verklighet.  

Blåsippa 

Blåsippa är fridlyst enligt §§ 8 och 9, vilket innebär förbud att 1) plocka, gräva upp eller på annat 
sätt ta bort eller skada exemplar, samt 2) att ta bort eller skada frön och andra delar, samt att 1) 
gräva eller dra upp växter med rötterna och 2) att plocka eller på annat sätt samla in exemplar 
av växter för försäljning eller andra kommersiella ändamål. 

Blåsippa förekommer på en mindre yta i den sydöstra delen av skogen, vilket framgick av 
naturvärdesinventeringen 2019. 

Blåsippan är ganska vanlig på frisk, näringsrik mark. Blåsippan är vanlig i Linköpings kommun, 
både på mark med kalkpåverkan och i mer näringsrik lövskogsmark.En täktverksamhet 
påverkar enskilda exemplar av blåsippa enligt punkt 1 och 2 (vilket innebär förbud att plocka, 
gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar, samt att ta bort eller skada frön och 
andra delar) i 8 §  artskyddsförordningen. Eftersom blåsippa har ganska stora numerärer 
förämras inte gynnsam bevarandestatus på en lokal eller regional nivå om täkten blir verklighet.  

Arter som inte är aktuella för vidare analyser 

Dårgräsfjäril 

I området finns en mindre yta som av Knut Eriksson m.fl. anges som potentiell lokal för 
dårgräsfjäril. I dagsläget är dock området för igenvuxet för att det ska fungera som lokal för 
denna art. Knut Eriksson beskriver området som en potentiell livsmiljö för dårgräsfjäril, om man 
gallrar bort en del träd. Nollalternativet, att det inte sker någon täktverksamhet, innebär att 
detta område kommer att växa igen ytterligare. Det har inte funnits några kända planer på att 
restaurera området till förmån för dårgräsfjäril.  

Dårgräsfjäril är en mycket kräsen art som kräver halvöppna lövskogar med ek och hassel, och i 
ett successionsstadium mellan bete och igenväxning som varar i ca 30-50 år, om det inte hävdas 
genom gallring och bete (Bergman 2006). Samma källa (Bergman 2006) anger också att 
krontäckningen på lokaler för dårgräsfjäril bör ligga på 70-85 %, vilket är ett ganska slutet 
landskap och kanske mer busk- och trädtäckt än vad man normalt tänker sig för en dagfjäril, 
samt att kantzoner är mycket viktiga miljöer. Bergman (2006) skriver också att dårgräsfjärilen 
minskar kraftigt då krontäckningen överstiger 90 %, att arten har en svag spridningsförmåga 
samt att lokalerna bör ligga mindre än 500-700 m från varandra för att spridningen ska fungera. 
Dårgräsfjäril anges ofta som knuten till värdväxten lundstarr, men i litteraturen anges ganska 
många svenska arter som värdväxter. I Sverige förefaller lundstarr verkligen vara den viktigaste 
värdväxten. I enstaka fall har larver påträffats på tuvtåtel, ängsgröe, rödsvingel och vårfryle. 

Förutom mängden lundstarr och förekomst av kantzoner är storleken på en lokal, avstånd 
mellan populationer samt hur många andra bebodda lokaler som finns  i närheten mycket 
viktiga faktorer som påverkar utbredningen av dårgräsfjäril (Bergman 2006). 

De närmaste förekomsterna av dårgräsfjäril, enligt Artportalen, finns knappt 1,9 km söder om 
Dömestorp (vid Skeda udde) samt 2,4 km sydväst om Dömestorp (vid Skälsätter). Avståndet är 
alltså betydligt större än de 500-700 m som anges som ett maximalt spridningsavstånd. I 
Dömestorp saknas miljöer med ek och hassel, förutom den yta som Knut lyfter fram där det 
växer hassel i buskskiktet under främst ung björk, men även lite ek, sälg och gran i kanterna. Här 
är täckningsgraden av träd i det närmaste 80-100 %, vilket är i övre kanten och över den 
täckningsgrad som anges av Bergman (2006). De områden som är mer öppna (betesmarkerna 
och hyggena i skogen) saknar ek och hassel, men även den viktigaste värdväxten lundstarr 
saknas. De öppna betesmarkerna utanför skogen vid Dömestorp saknar nästan helt trädskikt 
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och är för öppna för att dårgräsfjäril ska trivas. I skogen söder om Dömestorp har plantering av 
gran skett över ganska stora ytor. Man har alltså inte medvetet låtit området växa igen till en 
miljö som skulle kunna gynna dårgräsfjäril. Man kan alltså inte hävda att området i dagsläget är 
viktigt för dårgräsfjäril. Möjligen finns mindre områden med ek, hassel och lundstarr i närheten 
av Dömestorp som dock inte verkar hysa populationer av dårgräsfjäril i dagsläget. För att 
spridning till sådana områden ska kunna ske via skogsområdet söder om Dömestorp krävs 
omfattande skötselåtgärder som ska skräddarsys för att gynna dårgräsfjäril.  

Bedömningen blir därför att någon inventering av dårgräsfjäril inte behövs eftersom 
förutsättningarna för denna art är mycket små eller obefintliga. Området är för litet och för 
igenvuxet och dessutom för långt bort från närmaste kända förekomst. 
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Figur x. Förekomst av dårgräsfjäril 1980-2021, enligt Artportalen (utsök 2021-08-16).Den röda linjen är utsöksområdet. I 
sydväst några fynd från 2007 och 2018, i övrigt äldre fynd från 1990-1996. I söder, kring Skeda udde, individrika populationer 
2017-2018. Avstånd Siktesbo-Dömestorpsskogen ca 2,1 km, avstånd Skeda udde-Dömestorpsskogen ca 2 km. 

 

 

 


