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VI SKALL STRÄVA EFTER
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR!
För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva.
Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag,
organisationer och enskilda i deras miljöarbete.
Miljöpolicy
Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara
utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som
goda förebilder.
Vår egen påverkan
Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan.
Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel
utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp.
Ständiga förbättringar
Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete.
Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan.
Bli ledande
Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra.
Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete.
Samarbete med andra
Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer.
Vi själva som resurs
Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med
helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information
för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.
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Förord och sammanfattning
Som en del av arbetet med att kartlägga förekomst av känsliga och skyddsvärda
arter i Göteborgs kommun, har inventering av sandödla, citronfläckad
kärrtrollslända samt skalbaggarna bred paljettdykare, bred gulbrämad dykare och
källsnabblöpare utförts under 2009.
De fyra förstnämnda arterna: sandödla, citronfläckad kärrtrollslända, bred
paljettdykare och bred gulbrämad dykare är arter som har ett mycket starkt
skydd genom EU:s Art- och habitatdirektiv. De omfattas alla av detta direktiv
som har införlivats i svensk lagstiftning via artskyddsförordningen. Det innebär
att arterna är fridlysta och därigenom får man bland annat inte skada eller
förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
För att visa på artskyddsförordningens starka skydd kan nämnas ett exempel
angående större vattensalamander, vilken har samma skyddsstatus som de ovan
nämnda arterna. Under tidigare år har större vattensalamander fått
uppmärksamhet i samband med exploateringsplaner i kommunen. Till exempel
tvingade salamanderns förekomst fram anpassningar av en planerad väg i
Torslanda, så att dess fortplantningsområden och viloplatser inte skulle skadas.
Källsnabblöparen innefattas inte av EU:s Art-och habitatdirektiv, men är ändå
mycket viktig i ett nationellt perspektiv. Enligt Översiktsplan för Göteborg
(antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26) kan en art vara en ansvarsart för
Göteborg om artens förekomst i Göteborg har väsentlig betydelse för artens
fortbestånd och livskraft i ett nationellt eller internationellt perspektiv. En
arbetsgrupp i kommunen med miljöförvaltningen som sammankallande har
identifierat 13 ansvarsarter enligt ovanstående definition, varav källsnabblöparen
är en. För dessa arter och deras livsmiljöer bör kommunen ta särskild hänsyn vid
exploateringar och planläggning.
För att kunna ta tillräcklig hänsyn till hotade och skyddade arter är det mycket
viktigt att kartlägga förekomsten av dessa arter i kommunen. Utöver de arter
som inventerats på uppdrag av miljöförvaltningen, har under 2009 även
inventerats åkergroda (genom park- och naturförvaltningen), vilken har skydd
enligt Art- och habitatdirektivet. Tidigare år (2006-2008) har andra arter med
samma skydd inventerats, vilket gäller fladdermöss, hasselsnok, strandpadda och
större vattensalamander. På uppdrag av miljöförvaltningen görs sedan många år
tillbaka även andra ekologiska undersökningar. Under 2009 har utförts
övervakning av nätsnäckor i småbåtshamnar samt inventering av havsmiljöer,
bottenfauna i sötvatten och metallförekomst i vattendrag.
Kartläggningen av arter och naturtyper kan ge en relativt heltäckande bild av
förekomsten av den enskilda arten eller naturtypen i kommunen, men för ett mer
heltäckande ekologiskt bedömningsunderlag ser miljöförvaltningen behov av
ekologiska analyser på landskapsnivå. Sådana analyser med hjälp av kunskap
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från tidigare inventeringar kan exempelvis ge en tydlig bild av var en arts viktiga
kärnområden, spridningsvägar och hot finns.
Av de inventerade arter som beskrivs i den här rapporten, har alla utom en
påträffats i kommunen, antingen under tidigare år eller i samband med årets
inventeringar. De har gemensamt att de förekommer med ett fåtal individer
och/eller på enstaka platser i kommunen. Inventeringarna har visat att det finns
platser i kommunen som kan vara lämpliga livsmiljöer för respektive art, trots att
arten inte verkar finnas där idag. Sådana lokaler bör ändå betraktas som
skyddsvärda eftersom de kan gynna arternas spridning och fortlevnad.
Alla artfynd som har gjorts i samband med inventeringarna har rapporterats till
Artportalen, den nationella databasen för artobservationer. Nedan följer en kort
beskrivning av årets inventerade arter.
Sandödla
Sandödlan är en cirka 20 centimeter lång ödla från svansspets till nos. Den
gråbruna sandödlan förväxlas ofta med den mer allmänt förekommande och lite
mindre skogsödlan. Skogsödlan saknar dock sandödlans oregelbundna
svartbruna fläckar med vit kärna, samt dess gråa, breda band längs ryggens och
svansens sidor. Under parningstiden under vår och försommar får
sandödlehannarna dessutom gröna sidor. I ett nationellt perspektiv är sandödlan
hotad och klassad som sårbar.
Under de senaste trettio åren har det vid många tillfällen rapporterats att
sandödla har setts i kommunen, men den hittills enda säkerställda observationen
gjordes sommaren 2008, i Gatersered i den sydligaste delen av kommunen. För
att se hur allmän sandödlan är i Göteborg, besöktes under 2009 elva lokaler som
bedömts lämpliga eller med tidigare rapporterade förekomster. Inga
observationer gjordes och slutsatsen är att det sannolikt inte finns sandödla i
Göteborg förutom i Gatersered.
Citronfläckad kärrtrollslända
Den citronfläckade kärrtrollsländan utmärker sig genom den skarpt avgränsade,
gula fläcken på bakkroppen, vilken framförallt är tydlig hos hannen som har en i
övrigt mörkröd bakkropp . I Sverige är arten lokalt ganska vanlig och en stor del
av det europeiska beståndet tros förekomma här. I västra Europa har arten gått
starkt tillbaka, troligen till följd av ändrad vattenstatus, men den anses
fortfarande relativt allmänt förekommande.
Citronfläckad kärrtrollslända har tidigare hittats på flera lokaler i Västra
Götalands län, men i Göteborgs kommun hade inga observationer gjorts. För att
dokumentera artens eventuella förekomst i kommunen utfördes under sommaren
2009 en inventering av ett tjugotal lämpliga lokaler. På två av lokalerna på
Hisingen (Sävholmen vid Nordre älv och Holmdammen) gjordes kommunens
två första fynd av arten.
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Bred gulbrämad dykare och bred paljettdykare
Bred gulbrämad dykare är norra Europas största dykarskalbagge, cirka 4 cm
lång. Bred paljettdykare är mindre, cirka 1,5 cm lång, men med en liknande,
bred kroppsform. De två skalbaggsarterna trivs främst i näringsfattiga sjöar med
riklig vegetation. I Sverige klassas de båda dykarskalbaggarna som livskraftiga,
men i centrala Europa uppvisar de en vikande trend.
Hösten 2007 gjordes en inventering av skalbaggarna i kommunen. Bred
gulbrämad dykare påträffades då i två småvatten på Hisingen. Inga fynd gjordes
av bred paljettdykare. Under våren 2009 utfördes ytterligare en inventering för
att komplettera den tidigare undersökningen, samt för att ge en säkrare bild av
arternas förekomst i kommunen. Bred gulbrämad dykare påträffades under 2009
på en ny lokal, Stora Mölnesjön (Rannebergen) och i samma småvatten på
Hisingen där de hittades 2007: Svarte mosse (Säve) och Mustadammen
(Lilleby). Endast enstaka individer påträffades och det tyder på att arten är glest
förekommande. Inga fynd av bred paljettdykare gjordes vid denna eller
föregående inventering.
Källsnabblöpare
Källsnabblöpare är en halvcentimeterlång skalbagge vars huvudsakliga
utbredning i Sverige är begränsad till Göteborgsområdet och Skåne. Arten har
påträffats i kommunen tidigare, framförallt i nordöstra Göteborg längs Säveån
och Lärjeån. Under senare år har den inte setts till i kommunen, inte heller under
den inventering som utfördes på uppdrag av miljöförvaltningen under 2008.
Källsnabblöparen håller till i fuktiga och leriga rasbranter längs vattendrag. På
grund av igenväxning och reglering av vattendrag bedöms den vara missgynnad
i Sverige. Under vintern 2008 gick ett skred vid ett biflöde till Lärjeån, vid
Krokryd på nordsidan av Lärjeåns dalgång. Färska skredområden med öppen
lera bedöms vara en optimal miljö för arten. En inventering av skredområdet
genomfördes därför under sommaren 2009, men källsnabblöparen påträffades
inte i området. Efter rapportering av arten på en annan lokal längs Lärjeån,
nedströms Krokryd, besöktes även detta område. På den lokalen kunde flera
exemplar av källsnabblöparen påvisas.
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Innehållsförteckning
Sid
Förord och sammanfattning

1

Inventering av sandödla

5

Inventering av citronfläckad kärrtrollslända

31

Inventering av bred gulbrämad dykare och bred paljettdykare

85

Inventering av källsnabblöpare

4
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Inventering av sandödla i Göteborg 2009
Inventeringen utfördes sommaren 2009 av Leif Lithander, Anders M
Nilsson och Göran Nilson på Göteborgs naturhistoriska museum, på
uppdrag av Göteborgs Stad miljöförvaltningen.
Göteborgs naturhistoriska museum har författat rapporten. Fotograf
är Anders M Nilsson (Leif Lithander sid. 20).
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Sandödla, Gatersered 2008-06-25
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Sammanfattning
I föreliggande rapport redovisas slutsatser av besök i de områden där det finns
uppgifter om tidigare fynd av sandödla inom Göteborgs kommun. Dessutom har
ytterligare lokaler som bedömts lämpliga och som är belägna i närheten av det
hittills enda belagda fyndet besökts.
Det enda belagda fyndet av sandödla inom Göteborgs kommun gjordes vid
Gatersered 2008 (G Nilson, A Nilsson). Samtliga besökta lokaler redovisas på
karta sidan 11 och beskrivs punktvis. Lokalerna har besökts under varma våroch sommardagar, då den värmeälskande sandödlan är som mest aktiv. Inga
fynd har gjorts. Vår slutsats blir därför att det sannolikt inte finns sandödla i
Göteborg förutom i Gatersered.
Vi kan naturligtvis inte helt utesluta möjligheten av att ytterligare någon isolerad
sandödlepopulation inom Göteborgs kommuns område hittills lyckats undgå
upptäckt. Mot bakgrund av att museet under dryga 150 års tid inte har fått in ett
enda fynd av arten från Göteborg, bedömer vi dock detta som osannolikt. Endast
med belägg kan artens förekomst säkert bekräftas. Belägg utgörs av fotografi
eller insamlat djur med lokaluppgifter till Naturhistoriska museets samlingar.
Då infångande av vilda sandödlor är förbjudet, avses med insamlat djur sådant
som upphittats dött.
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Bakgrund
Artbeskrivning
Sandödlans Lacerta agilis utbredningsområde sträcker sig från västra Europa till
centrala Asien. Södra Skandinavien och Baltikum utgör nordgränsen i väster.
Från söder invandrade arten under bronsålderns värmeperiod via en dåtida
landbrygga från Danmark till Sverige. Då klimatet därefter blev kallare kunde
arten bara att hålla sig kvar på lokaler med tillräckligt gynnsamt lokalklimat. Av
denna orsak är utbredningen i vårt land uppsplittrad på flera isolerade lokaler
upp till Siljan/Dalarna.
Sandödlan upprätthåller sin kroppsvärme genom att solbada till dess
temperaturen höjts tillräckligt för att djuret ska kunna hålla sig aktivt. Under sina
jakter på spindlar och insekter inne bland gräs och buskar förlorar ödlan värme,
och efter en stund måste den åter ut i solen. Men den får inte solbada för länge.
För att undvika överhettning måste den, då den uppnått optimal
kroppstemperatur, söka skydd undan solstrålningen. Lämpliga biotoper måste
innehålla en mosaik av solbelysta partier och närbelägna gräs-, ljung- eller
buskbevuxna ytor.
På våren lyser hanarnas kroppssidor vackert gröna. Trots risken att bli upptäckta
av rovdjur demonstrerar de sin färgprakt i öppen terräng i sina försök att locka
till sig honor för parning. Under försommaren uppsöker honorna sandiga,
solexponerade markfläckar. Här gräver de upp till decimetern djupa gropar, i
vilka äggen deponeras. Djupet anpassas så att solens värmande strålar ska nå
äggen utan att gropen torkar ut. Efter det att honorna lagt äggen ägnar de dem
inget intresse. Fosterutvecklingen drivs av solvärmen och äggen kläcks frampå
sensommaren.
För sandödlan, liksom för andra växelvarma djur, utgör vintern ett
överlevnadsproblem. När hösten nalkas uppsöker ödlorna sina frostfria
övervintringslokaler. De kan ibland själva gräva sig ner halvannan meter under
markytan.
Sandödlans krav på livsmiljö är, som framgår av ovanstående, tämligen stränga.
Endast varma och sandiga strandbrinkar, hedar, skogsbryn eller andra öppna
eller halvöppna biotoper faller reptilen i smaken. Vissa i Sverige förekommande
populationer skiljer sig emellertid i viss grad från övriga ifråga om habitatval.
Finns det bara fläckar med lösa jordarter att gräva ner äggen i och tillgång på
lämpliga övervintringsställen, kan dessa sandödlor hålla till godo med klippiga
ljunghedar.

8

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

Sandödlor och småkryp - fyra undersökningar i Göteborg 2009 - R 2009:13

Genomförande
Under de senaste 30 åren har ett stort antal rapporter om förekomst av sandödla
inkommit till Göran Nilson (GN) och Claes Andrén (CA).
Rapporterna har olika grad av trovärdighet men de uppgivna fyndplatserna har
ändå besökts för att kunna styrka eller avfärda platsen som en tänkbar
sandödlelokal.
Under våren och sommaren 2009 har 11 lokaler besökts med utgångspunkt från
tidigare inventeringar (GN och CA), fyndrapporter i artportalen och
länsstyrelsens inventering av Sandödla 2006-2007. Utöver dessa har ytterligare 4
lokaler i lämpligt habitat inventerats i syfte att utröna om arten förekommer
någonstans i södra Göteborg förutom Gatersered. Alla besök har skett under
soliga och varma dagar under sommarhalvåret. Dock är några av biotopbilderna
i rapporten tagna under hösten.
Sandödlan är en relativt lättinventerad art förutsatt att inventeringen sker under
rätt förhållanden avseende såväl miljöer som väderlek.
Inventeringen har genomförts av tre personer som besökt varje lokal och delar
av dess omgivningar i aktivt eftersök av sandödla. Inga fynd har gjorts.
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Resultat
Göteborgs Naturhistoriska Museum har under 2009 trots stor arbetsinsats under
optimala inventeringsförhållanden inte gjort ett enda fynd av sandödla inom
Göteborgs kommun. Resultatet av ansträngningarna kan knappast tolkas på
annat sätt än att arten inte förekommer i Göteborg, utom möjligen i de sydöstra
gränstrakterna mot Kungsbacka kommun. Det hittills enda belagda fyndet av
sandödla i Göteborg utgörs av en hona som museet påträffade i närheten av
Gatersered i juni 2008.
Mot bakgrund av tidigare rapporterade fynd av sandödla i Göteborg
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Rapport 2007:86* och Artportalen ) kan
resultatet förefalla magert. De tidigare fynduppgifterna är dock med största
sannolikhet felaktiga. Ett resonemang kring hur de kan tänkas ha uppkommit
återfinns under Slutsatser sidan 8.

*Länsstyrelsens egen inventering resulterade dock inte heller i några fynd i
Göteborg. I rapporten hänvisas till tidigare fynd.
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Slutsatser
Vår slutsats är att sandödlan inte förekommer i Göteborg utanför kommunens
sydostligaste del. Det hittills enda belagda fyndet härrör från Gatersered 2008.
För fynduppgifter från övriga delar av Göteborgs kommun saknas belägg i form
av foto eller insamlat djur. Dessutom härrör de flesta rapporter från en enda
observatör. Att vi trots stora ansträngningar under 2009 inte lyckats återfinna
arten på fyndlokalen i Gatersered tyder på att populationen antingen är mycket
liten eller utgången. Populationen kan möjligen utgöra en isolerad utlöpare från
det nordhalländska utbredningsområdet.
I Göteborgs Naturhistoriska Museums samlingar föreligger 22 exemplar av
sandödla (se bilaga 2, sidan 27) insamlade från 1887 till 2009. Fyndplatserna är
geografiskt spridda och svarar väl mot artens kända utbredningsområde i
Sverige. Inget av djuren härrör emellertid från Göteborgs kommun. Mot
bakgrund av att sandödlan under fortplantningsperioden är ett iögonfallande
djur, förefaller det osannolikt att arten, åtminstone under de senaste 120 åren,
förekommit i Göteborg utan att ett enda exemplar inlämnats till museet. Som
jämförelse kan nämnas att våra samlingar omfattar totalt 123 exemplar av
skogsödla, varav 12 härrör från Göteborg. Av den betydligt mer undanskymt
levande hasselsnoken har det till museet under åren 1843 – 1994 inkommit 65
exemplar, varav 20 insamlats i Göteborg.
Hur kan då observationerna av sandödla i Göteborg utanför Gatersered
förklaras? I vissa fall rör det sig troligen om förväxling med skogsödla. En
sandödlehane som under fortplantningstiden beredvilligt exponerar sin gröna
färgprakt på någon klipphäll är naturligtvis inte svår att identifiera. Men vid en
hastig glimt av en brun ödla som kvickt smiter undan i vegetationen, kan det
vara svårt att göra en säker artbestämning (jämför bilderna på sidan 9).
Skogsödlans ljusa prickar längs ryggen kan då vara förrädiska. Att de är mindre
och inte uppvisar samma mönster som hos sandödlan, kan vara omöjligt att
hinna uppfatta. Detta antagande styrks erfarenhetsmässigt av förfrågningar som
kommer till museet där observatören önskar bekräftelse på fynd av sandödla och
bifogar foto på reptilen. I samtliga fall har det då rört sig om skogsödla.
Den uppgift rörande flera sandödlor som enligt ”Inventering av sandödla i
Västra Götalands län” (Rapport 2007: 86) iakttogs i Björlanda-Tumlehed 1997
är med största sannolikhet felaktig. Observationen är daterad så tidigt som förste
mars. Sandödlorna på Onsala i Halland har emellertid aldrig visat sig före andra
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veckan i april. Då skogsödlan vaknar upp ur sin vinterdvala betydligt tidigare än
sandödlan är den rimligaste förklaringen till iakttagelsen att det rörde sig om
skogsödlehannar. De kommer upp tidigt för att låta sina spermier mogna i den
tidiga vårsolen. Deras solbadande på exponerade ytor gör dem under denna tid
visserligen mer lättobserverade, men beteendemässigt mer lika sandödlor.
Det kan dock inte uteslutas att några observationer härrör från illegalt utsläppta
sandödlor som under någon tid fört en tynande tillvaro på den aktuella lokalen.
Infångande av sandödlor från redan hårt trängda populationer för utplacering i
suboptimala biotoper, där djuren är dömda att dö ut, är i så fall ett allvarligt brott
och bör bli föremål för polisutredning.
Det är av största vikt att uppgifter angående förekomst av rödlistade arter är
vederhäftiga. Felaktigheter i fyndrapporteringen kan i värsta fall ogynnsamt
inverka på såväl bedömning av hotstatus som åtgärdsprogram.

Sandödla
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Bilaga 1

Kartan anger de 15 områden som alla har besökts vid minst två tillfällen
vardera. Varje område behandlas var för sig på en sida vardera, förutom
område 15 där sökandet efter sandödla även omfattat ängsmarkerna i området.
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1. Öxnäs

Områdesbeskrivning:
Hällmarker och betesmark med inslag av en och låga träd.
Tidigare observationer:
Inga. Området besöktes efter rekommendation.
Noteringar:
Inga fynd av sandödla. Vid besöket noterades dock skogsödla.
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2. Nolvik

Områdesbeskrivning:
Stora sammanhängande hällmarksområden med goda populationer av
hasselsnok.
Tidigare observationer:
Uppgifter om fynd finns i artportalen.
Noteringar:
Inga fynd av sandödla.
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3. Skändlaberget/Assmundtorp

Områdesbeskrivning:
Mestadels barrskogsklädd höjd där sydsidan (bild ovan) är en solbelyst slänt
med inslag av ljung.
Tidigare observationer:
Ursprungliga rapporter från 1986 (12 exemplar!!?) angav observationer på
Skändlabergets nordsida (Assmundtorp) - omöjlig biotop då såväl som idag.
Sydsidan, bild ovan, inventerades ingående eftersom biotopen är mer lämplig.
Möjligen grundas observationen på utplanterade djur.
Noteringar:
Inga fynd av sandödla.
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4. Björlanda kile

Områdesbeskrivning:
Sydläge på bilden ovan, miljön intressant. Trakten har besökts ett stort antal
gånger under perioden 1970 - 1995 i samband med forskningsprojekt rörande
huggorm och hasselsnok (G Nilson, C Andrén - Hästholmen, Nolvikskile och
Björlandakile). Sandödla har aldrig observerats i området under dessa 25 år.
Tidigare observationer:
Ett antal observationer finns registrerade i artportalen.
Noteringar:
Inga fynd av sandödla.
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5. Väster om Björlanda Kyrka

Områdesbeskrivning:
Trakten har besökts ett stort antal gånger under perioden 1970 - 1995 i samband
med forskningsprojekt rörande huggorm och hasselsnok (G Nilson, C Andrén Hästholmen, Nolvikskile och Björlandakile).Sandödla har aldrig observerats i
området under dessa 25 år.
Tidigare observationer:
Området finns med i Länsstyrelsens ”Inventering av sandödla i Västra Götalands
län 2006-2007” och benämns ”lokal 55A”. Inga fynd gjordes under den
inventeringen. Rapporten refererar till en påstådd observation av flera sandödlor
1/3 1997. Vårt resonemang kring denna återfinns under slutsatser sidan 9. Inga
belagda observationer finns i området.
Noteringar:
Nya besök gav inte några indikationer på att sandödla finns i området. Två
personer boende i området har intervjuats. Ingen av dem har observerat
sandödla.
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6. Norr om Björlandavägen/Hovgården

Områdesbeskrivning:
Delvis trädbevuxen betesmark med relativt hög gräsvegetation med inslag av
öppen hällmark.
Tidigare observationer:
Inventering av Sandödla i Västra Götalands län 2006-2007. Inga fynd gjordes
under den inventeringen.
Noteringar:
Inga fynd av sandödla.
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7. Tumlehed

Områdesbeskrivning:
Hällmarker med till största delen låg vegetation.
Tidigare observationer:
Inventering av Sandödla i Västra Götalands län 2006-2007. Lokalen benämns
55B. Inga fynd gjordes under den inventeringen. Rapporten hänvisar till påstått
fynd av fyra sandödlor 1975.
Noteringar:
Inga fynd av sandödla.
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8. Innegårdsvägen

Områdesbeskrivning:
Delar av området kring Innegårdsvägens slut är trädbevuxna men det finns små
områden med ljungbevuxna hällmarker.
Tidigare observationer:
Sandödla finns rapporterad från området 1986 (23 exemplar!!?). Boende i
området har intervjuats, men de har aldrig observerat någon sandödla här.
Möjligen kan de rapporterade observationerna härröra från illegalt utplanterade
djur som under någon tid överlevt i området. I Artportalen finns också
långbensgroda rapporterad härifrån, vilket är egendomligt. Artens naturliga
utbredningsområde i landet omfattar endast Österlen, Blekinge och Öland. Är
observationen riktigt artbestämd måste grodan vara illegalt inplanterad.
Huruvida djur utplanteras i naturen vet vi inte säkert utom beträffande ätlig
groda. I detta fall har vi säkra uppgifter om illegal utplantering på Hisingen.
Noteringar:
Inga fynd av sandödla.
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9. Gunnestorpsmossen/Slättadamm

Områdesbeskrivning:
Skog med inslag av hällmarker på höjderna och dammar i de låglänta områdena.
Tidigare observationer:
Sandödla finns rapporterad från området 1986.
Noteringar:
Inga fynd av sandödla
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10. Sandvik

Områdesbeskrivning:
Hällmarker med mestadels låg vegetation.
Tidigare observationer:
Sandödla finns rapporterad från området 1975.
Noteringar:
Möjlig miljö med bra sydlägen. Inga observationer gjordes vid besök.
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11. Grundsö

Områdesbeskrivning:
Hällmarker med inslag av låg till halvlåg vegetation.
Tidigare observationer:
Inga. Området knyter an till den population som finns i norra Halland.
Noteringar:
Inga fynd av sandödla
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12. Svindal

Områdesbeskrivning:
Bra biotop för hasselsnok, huggorm, kopparödla och förmodligen även för
sandödla. Solbelysta stora öppna områden.
Tidigare observationer:
Inga. Området knyter an till Gatersered där det enda belagda fyndet av sandödla
inom kommunen finns.
Noteringar:
Inga fynd av sandödla.
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13. Nordre vik

Områdesbeskrivning:
Hällmarker med inslag av låg till halvlåg vegetation.
Tidigare observationer:
Inga. Området knyter an till den population som finns i norra Halland.
Noteringar:
Inga fynd av sandödla
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14. Lyckekärr

Områdesbeskrivning:
Ängsmark.
Tidigare observationer:
Inga. Området knyter an till den population som finns i norra Halland.
Noteringar:
Inga fynd av sandödla

28

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

Sandödlor och småkryp - fyra undersökningar i Göteborg 2009 - R 2009:13

15. Gatersered

Områdesbeskrivning:
Solexponerade sydbranter vilket är bra för sandödla. Huggorm i området.
Examinerade rävspillningar (3 st) innehöll inga skelettdelar av sandödla, bara
sorkben. Nedre bilden illustrerar gräsmarkerna i de lägre partierna.
Tidigare observationer:
En adult hona (G Nilson, A Nilsson 2008-06-25, bild sid. 2).
Slutsats:
Inga ytterligare fynd under denna inventering.
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Bilaga 2
Sandödla i GNMs samlingar
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Art

Fyndår

Fyndort

Lacerta agilis agilis

1887

Skåne, Ystad

Lacerta agilis agilis

1887

Skåne, Ystad

Lacerta agilis agilis

1931

Halland, Släp. Lissgården

Lacerta agilis agilis

1938

Halland, Gottskär, Draget

Lacerta agilis agilis

1939

Småland, Fliseryd, Runshult

Lacerta agilis agilis

1947

Skåne, Ven, Kyrkbacken

Lacerta agilis agilis

1950

Västergötland, Härja

Lacerta agilis agilis

1978

Dalarna, NV om Mora

Lacerta agilis agilis

1994

Värmland, (Brattforsheden?)

Lacerta agilis agilis
Viken

1995

Halland, Onsalahalvön,

Lacerta agilis agilis

1998 (4 ind.) Värmland

Lacerta agilis agilis

2003

Småland. N. Oskarshamn,

Lacerta agilis agilis
Baskarp.

2005

Jönköpings län, Habo,

Lacerta agilis agilis

2009 Trafikdöd Onsala, Råöobservatoriet

Lacerta agilis agilis

?

Lacerta agilis agilis

?

(4 ind.)

Blekinge, Ronneby

Blekinge, Ronneby
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Inventering av citronfläckad kärrtrollslända i Göteborg 2009
Inventeringen utfördes sommaren 2009 av Mattias Lindholm, Pro
Natura, på uppdrag av Göteborgs Stad miljöförvaltningen. Pro
Natura har även författat rapporten.
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Sammanfattning
Citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis) finns med på EU:s
habitatdirektivlista. Denna lista visar vilka arter som är hotade i Europa. Även
om citronfläckad kärrtrollslända är lokalt mycket vanlig i Sverige har
miljöförändringarna lett till att arten har försvunnit från stora områden i
Centraleuropa. Sverige har därför ett särskilt ansvar att förvalta denna art.
Citronfläckad kärrtrollslända känns ofta lätt igen på den skarpt
avgränsade gula ”citronfläcken” på bakkroppen. Arten finns i stillastående eller
svagt rinnande vatten i hela södra Sverige. Vattnen bör helst vara
vegetationsrika. I Västra Götalands län har den tidigare hittats i Falbygden, längs
Vänerkusten samt på ett antal andra spridda ställen. Det finns inga andra tidigare
kända fynd från Göteborgs kommun.
Göteborgs Stad ville dokumentera artens eventuella förekomst i
kommunen. Mattias Lindholm, Pro Natura fick i uppdrag att under försommaren
2009 inventera 20 lokaler med avseende på artens förekomst.
Citronfläckad kärrtrollslända hittades med ett fynd vardera i lokal 1
Nordre älv, Sävholmen och 8 Holmdammen. Sävholmen är en liten öppen
vattenyta som ligger i ett vassbälte vid sydsidan av Nordre älv. Holmdammen är
en vegetationsrik tjärn intill ett industriområde och en gård med betesmarker.
Båda lokalerna verkar ha en liten population med arten, vilket också är typiskt
för många av dess övriga lokaler. Andra intressanta fynd var bred kärrtrollslända
(Leucorrhinia caudalis) i lokal 13 Stora Kroksjön. Även den finns med i EU:s
habitatdirektivlista.
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Bakgrund
Habitatdirektivet och fågeldirektivet är två ”naturvårdslagar” som den
Europeiska unionen har fastslagit. Enligt direktiven ska EU:s medlemsländer
skapa ett nätverk av värdefulla naturområden. Nätverket, som har fått namnet
Natura 2000, ska innehålla vissa utvalda arter och naturtyper som är
skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Citronfläckad kärrtrollslända är en av de
arter som är med i nätverket. I Sverige är detta inte en hotad art men situationen
är annorlunda i Centraleuropa där den på grund av föroreningar har blivit
sällsynt. Även många andra sötvattenslevande arter har minskat eller försvunnit
från stora områden i Centraleuropa. Sverige har därför ett särskilt ansvar att
förvalta dessa arter. Arterna bör övervakas så att negativa förändringar kan
upptäckas i tid och därmed motverkas.
Mattias Lindholm, Pro Natura har inventerat och skrivit rapporten.
Karolina Källstrand, miljöförvaltningen Göteborgs Stad var kontaktperson på
kommunen.

Metod
I Sverige finns ett 60-tal olika trollsländor. Dessa delas upp i två grupper; flickoch jungfrusländor (Zygoptera) och egentliga trollsländor (Anisoptera).
Citronfläckad kärrtrollslända är den största arten i släktet kärrtrollsländor som
tillhör de egentliga trollsländorna. De egentliga trollsländorna känns bland annat
igen på att bakvingarnas bas är bredare än framvingarnas bas och att de i vila
sitter med utbredda vingar. De är också ofta större än flick- och jungfrusländor.
Släktet kärrtrollsländor är i sin tur uppdelade på fem arter; bred kärrtrollslända,
pudrad kärrtrollslända, myrtrollslända, nordisk kärrtrollslända och citronfläckad
kärrtrollslända. Släktet känns lättast igen på den unika karaktären att arterna har
vita pannor (se figur 1).

Figur 1. Myrtrollslända. Unikt för alla kärrtrollsländor är den vita pannan som gör släktet lätt att
känna igen. Foto: Mattias Lindholm
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Figur 2. Till vänster hane och till höger hona av citronfläckad kärrtrollslända. Notera den skarpt
utfärgade citronfläcken på hanen. På honan är den inte lika väl markerad mot hennes övriga ljusa
färger. Foto: Mattias Lindholm.

De är alla tidiga arter som flyger på vår och försommar. Hanen av den
citronfläckade kärrtrollsländan känns lätt igen på sin citrongula fläck på
bakkroppen som står i kontrast mot den svarta eller mörkt röda bakkroppen.
Honan har en liknande citrongul fläck men den står inte samma kontrast
mot bakkroppen som är i ljusbruna färger (se figur 2). Bakkroppens längd är 2327 mm och vinglängden är 30-33 mm. Möjliga förväxlingsarter är
myrtrollslända och nordisk kärrtrollslända, särskilt om det är fråga om ett väldigt
ungt eller gammalt exemplar av citronfläckad kärrtrollslända som saknar skarpa
färger.
Alla trollsländor är beroende av vatten där de kan lägga ägg och låta
larverna utveckla sig. Citronfläckad kärrtrollslända verkar föredra näringsrika
stillastående eller långsamt rinnande vatten. Vattnen är ofta vegetationsrika med
små öppna vattenytor. Den är känslig för förändringar i vattenmiljön och i
miljön runtomkring vattnen. Förändringar av vattennivån eller näringsstatusen
kan leda till att arten försvinner från vattendragen. Den klarar av surt vatten.
I Sverige är arten inte sällsynt. Utbredningsområden täcker hela södra
Sverige och den uppskattas finnas i cirka 20 % av alla vegetationsrika vattendrag
(Sahlén 2006). Sverige hyser en stor del av Europas bestånd av arten. I Västra
Götalands län är den känd från ett antal spridda platser (se bl a Lindholm 2007
och www. artportalen.se). I Bohuslän saknas dock kända lokaler. Det finns inte
heller några andra kända fynd från Göteborgs kommun.
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Val av lokaler
3B

20 lokaler skulle väljas ut för inventeringen. Lokalerna skulle dels uppfylla
artens krav på lämpliga livsmiljöer men de skulle helst också vara fördelade i
hela kommunen. Inför detta urval gjordes ett försök att samla all äldre
information om artens tidigare kända förekomster i Göteborgs kommun. Bland
annat gjordes eftersök i samlingarna i Göteborgs Naturhistoriska museum. Även
Västsvenska entomologklubben kontaktades för att efterlysa eventuella lokaler
för arten. Tyvärr fanns det inga som helst indikationer på att arten tidigare har
noterats inom Göteborgs kommun.
Lokalerna valdes ut av inventeraren och två representanter från
miljöförvaltningen i Göteborgs Stad (Karolina Källstrand och Erik Hansson). Se
figur 3 för karta och lista över lokalerna. Eftersom lokalerna skulle vara spridda i
kommunen hamnade vissa i något näringsfattiga delar som kanske inte räknas
till artens optimala livsmiljö (bland annat Änggårdsbergen, Vättlefjäll,
Sandsjöbacka och vissa delar av Hisingen). Några av lokalerna är också nyligen
restaurerade bäckar där det hade anlagts dammar.

Figur 3. Lokalernas läge i kommunen. 1 Nordre älv, Sävholmen; 2 Nordre älv, 350 meter SV
Ragnhildsholmen; 3 Damm vid Fågelcentralen; 4 Göta älv, norr Angeredsbron; 5 Svankälla
våtmark; 6 Gunnestorps mosse; 7 Klare mosse; 8 Holmdammen; 9 Kålseredsdammen; 10
Hökälla naturområde; 11 Madbäcksdammen; 12 Lilla Drisstjärn; 13 Stora Kroksjön; 14.
Svartevatten; 14.2 Stora Kroksjön 2*; 15 Stora Delsjön; 16 Härlanda tjärn; 17 Svarttjärn; 18
Damm vid Göteborgs golfklubb; 19 Oxsjön; 20 Axlemossen. *Svartevatten bedömdes vid första
besöket som ej trolig lokal och ersattes vid andra besöket med den närliggande Stora Kroksjön 2.
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Inventeringen
4B

Arten inventerades enligt Manualen för basinventering av trollsländor (Sahlén
2006). Eftersom inventeringen utfördes under juni och juli månad så utfördes
inventeringen genom skådning av vuxna individer. Håvning av larver utförs
helst under andra tider på året. Under sommarmånaderna är larverna nämligen
små och svåra att bestämma.
Inventeringen gick ut på att man skådade efter vuxna trollsländor med
hjälp av kikare. Varje lokal patrullerades långsamt igenom medan man skådade
efter flygande och vilande trollsländor. De individer som med säkerhet inte
kunde artbestämmas på avstånd infångades med håv och artbestämdes i handen,
varefter de släpptes på plats. Inga belägg insamlades, istället fotograferades
trollsländorna.
Även andra trollsländor som påträffades under inventeringen
antecknades. Däremot gjordes inga större insatser för att skapa en komplett
artlista utan arbetet koncentrerades till eftersök av citronfläckad kärrtrollslända.
Var det gynnsamt väder för trollsländorna inventerades varje lokal under
cirka en timme. Var vädret sämre behövdes ibland längre tid. Varje lokal
besöktes vid två tillfällen under juni och juli månad 2009.
Data om lokalerna samlades in på en speciellt framtagen blankett (se
bilaga 2). På denna antecknades bland annat vegetation, omgivande mark, och
de olika arternas förekomst. Om citronfläckad kärrtrollslända hittades på någon
lokal samlades även utförligare information om fyndplatsen. Alla lokaler
dokumenterades med minst ett foto.

Resultat
Under inventeringen påträffades totalt 16 arter av trollsländor. Alla arter
uppdelade på lokal finns redovisat i bilaga 1. Ifyllda fältprotokoll till varje lokal
finns i bilaga 2.
Citronfläckad kärrtrollslända noterades vid Sävholmen och
Holmdammen. Fyndet vid Sävholmen är det första i landskapet Bohuslän. Andra
intressanta fynd är bred kärrtrollslända vid Stora Kroksjön i Vättlefjäll. Arten
noterades vid båda besöken och med flera individer. Även den finns med i EU:s
habitatdirektiv. Den är inte lika krävande vad gäller näringsrikedom och finns
förmodligen på fler lokaler i området.
Av de övriga lokalerna så utmärkte sig dammen vid Göteborgs golfbana
negativt. Den visade sig var väldigt utsatt för västliga vindar från havet.
Dammen är egentligen en havsvik som har blivit skild från havet. Vid båda
besökstillfällena var det en måttlig vind som fick trollsländorna att sitta kvar i
vegetationen.
Beskrivning av de nya lokalerna med citronfläckad kärrtrollslända

Sävholmen är en liten holme vid Nordre älv i norra delen av kommunen. Långt
tillbaka gick en del av älvfåran innanför holmen men idag har älvfåran nästan
helt vuxit igen med vassar. Det finns endast en liten smal vattenyta kvar innanför
holmen. I vattnet växer rikligt med vattenaloe som här har en av sina enstaka
förekomster i Bohuslän.
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Figur 4. Sävholmen är den första kända lokalen för citronfläckad kärrtrollslända i Bohuslän.
Lokalen utgörs av en liten smal vattenyta innanför den egentliga Sävholmen som ligger i Nordre
älv. Notera den rikliga förekomsten av vattenaloe som täcker vattenytan. Foto: Mattias Lindholm

Figur 5. Holmdammen ligger intill en betesmark och industrimark. Lokalen är känd för att hysa
den mycket ovanliga vattenväxten spetsnate (Potamogeton acutifolius). Den citronfläckade
kärrtrollsländan sågs vila under flera minuter på stenhällen i förgrunden på fotot. Foto: Mattias
Lindholm
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Våtmarkerna innanför Sävholmen är för övrigt botaniskt mycket intressanta med
många ovanliga näringskrävande arter som dyblad, kalmus, kärrvial och
vattenblink. Här växer också rikligt med käppkrokmossa. Liksom citronfläckad
kärrtrollslända så ingår den också i EU:s habitatdirektiv. En utfärgad hane av
den citronfläckade kärrtrollsländan observerades under en halvtimme vid den
öppna vattenytan. Detta är det första fyndet av arten i Bohuslän. Förutom den så
fanns även de mycket allmänna arterna mörk lyrflickslända, guldtrollslända och
fyrfläckig trollslända. Den rikliga förekomsten av vattenaloe på lokalen gör
lokalen intressant med avseende på grön mosaikslända. Den är nämligen helt
beroende av denna växt vid äggläggningen. Grön mosaikslända flyger senare på
säsongen och ett besök i augusti-september kan klargöra om den finns på
lokalen. Bild på lokalen finns i figur 4.
Holmdammen är en anlagd damm intill en gård med betesmarker och ett
industriområde. Dammen är näringsrik och kantas av bladvass och
bredkaveldun. Dammen är lokal för den mycket sällsynta spetsnaten
(Potamogeton acutifolius). En hane av citronfläckad kärrtrollslända observerades
vila på en liten stenhäll intill dammen. Vädret var något kylslaget så det var en
låg aktivitet på trollsländorna. Bild på lokalen finns i figur 5.

Slutsatser
De arter som noterades är ungefär vad man kan förvänta sig vid den här perioden
på året. Det är främst de tidiga arterna som ses. Eftersom syftet med
inventeringen var att eftersöka citronfläckad kärrtrollslända och inte upprätta en
total artlista så blev vissa arter förbisedda. Särskilt de blå flicksländorna blir
underrepresenterade medan lätt igenkännbara arter blir överrepresenterade.
Andelen lokaler där citronfläckad kärrtrollslända förekom är något lägre
än genomsnittet. Det beror på att flera av lokalerna som inventerades inte är
optimala biotoper. Flera av dem låg i fattiga skogsområden som Vättlefjäll,
Sandsjöbacka och i bergiga områden på Hisingen. Dessa var dock med i urvalet
eftersom alla delar av kommunen skulle vara representerade. Ibland förekommer
också citronfläckad kärrtrollslända i dessa miljöer, även om det är mer sällan.
Inventeringssmetoden har även den begränsningen att den har svårigheteter att
detektera alla små populationer av arten (Sahlén 2006). Enstaka små
populationer kan därför ha förbisetts. För vidare inventeringar rekommenderas
andra små vattenytor som ligger längs Nordre älv. Sävholmen är förmodligen
inte den enda lokalen längs älven.
Svankälla våtmark, Klare mosse, Kålseredsdammen, Hökälla
naturområde och Madbäcken är vattendrag som har restaurerats under senare tid.
Dammar har grävts och vattenväxter har planterats. Restaureringarna har syftat
till att förbättra vattenkvaliteten i bäckarna. Områdena är fortfarande ganska
unga och igenväxningen pågår fortfarande. En del av dessa kan säkert hysa
populationer med citronfläckad kärrtrollslända, när de väl hittar dit. Hökälla
naturvårdsområde ligger bara knappt två kilometer från Holmdammen och den
kan bli en riktigt intressant lokal när den börjar få mer vegetation.
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Till sist...

I samband med denna inventering uppdagades att det
fortfarande finns stora kunskapsbrister om
trollsländornas utbredning på västkusten. Det fortsatta
arbetet med att dokumentera våra trollsländor i
kommunen är något som allmänheten kan hjälpa till
med. Det enda som egentligen behövs är en liten kikare
och bestämningslitteratur. 2008 kom den mycket bra
och behändiga boken Trollsländor i Sverige - en
fälthandbok, som gör bestämningarna enkla. Fynden
rapporteras förslagsvis på Artportalen
(www.artportalen.se). Där finns det också möjlighet att
få hjälp med bestämningarna utifrån sina foton.
Lycka till!
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20. Axlemossen

19. Oxsjön

18. Damm vid Göteborgs golfklubb

•

17. Svarttjärn

15. Stora Delsjön

•

16. Härlanda tjärn

14.2 Stora Kroksjön 2

14. Svartevatten

13. Stora Kroksjön 1

12. Lilla Drisstjärn

11. Madbäcksdammen

10. Hökälla naturområde

9. Kålseredsdammen

8. Holmdammen

7. Klare mosse

6. Gunnestorps mosse

5. Svankällan

4. Göta älv, norr Angeredsbron

3. Damm vid Fågelcentralen

2. Nordre älv, 350 meter SV Ragnhildsholmen

1. Nordre älv, Sävholmen

Bilaga 1: Artlista

ZYGOPTERA
(FLICK- OCH JUNGFRUSLÄNDOR)
Coenagrion hastulatum
(spjutflickslända)

•

Coenagrion puella
(ljus lyrflickslända)

•

•

•

•

•

•

•

•

Coenagrion pulchellum
(mörk lyrflickslända)

•

•

Enallagma cyathigerum
(sjöflickslända)

•

Erytromma najas
(rödögonflickslända)

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

Ischnura elegans
(större kustflickslända)

•

•

Pyrrhosoma nymphula
(röd flickslända)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

ANISOPTERA
(EGENTLIGA TROLLSLÄNDOR)
Brachytron pratense
(tidig mosaikslända)
Cordulia aenea
(guldtrollslända)

•
•

•

•
•

•

•

•

•

Leucorrhinia caudalis
(bred kärrtrollslända)
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Libellula depressa
(bred trollslända)

Orthetrum cancellatum
(större sjötrollslända)

•

•

Leucorrhinia rubicunda
(nordisk kärrtrollslända)

Libellula quadrimaculata
(fyrfläckig trollslända)

•

•

Leucorrhinia dubia
(myrtrollslända)
Leucorrhinia pectoralis
(citronfläckad kärrtrollslända)

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
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•
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Bilaga 2:

1. Nordre älv, Sävholmen

1268650

6419900

25 meter

Liten långsmal vattenyta som ligger i tät bladvassvegetation innanför en liten
holme i Nordre älv. En individ observerades vid den öppna vattenytan. Endast
den lilla vattenytan inventerades.

X

1, N
75 min

19 grader, sol

2009-06-09

Mattias Lindholm
Libellula quadrimaculata
Cordulia aenea
Coenagrion pulchellum

1

-

Inga belägg samlades. God observation med kikare.

Uppblandat med lera.

X

100
Bladvass, vattenaloe, näckrosor, bredkaveldun

X

100
X
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Översiktsbild av lokal 1. Nordre älv, Sävholmen

Kartskiss av lokal 1. Nordre älv, Sävholmen
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2. Nordre älv, 350 meter SV Ragnhildsholmen

1270050

6417700

25 meter

Liten öppen vattenyta vid Nordre älvs vassar. Endast området vid vattenytan inveterades.

X

2, NO
60+75 min

17 grader, sol
18 grader sol

2009-06-09
2009-06-16

-

-

-

Mattias Lindholm
Enallagma cyathigerum
Cordulia aenea
Coenagrion pulchellum
Erytromma najas
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Översiktsbild av lokal 2. Nordre älv, 350 meter SV Ragnhildsholmen

Kartskiss av lokal 2. Nordre älv, 350 meter SV Ragnhildsholmen
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3. Damm vid Fågelcentralen

1272000

6419170

25 meter

Två dammar varav den största dammen kantades med en ganska smal bård med
klibbal och viden. I vattnet fanns även en del bladvass, säv, vit näckros och
gäddnate. Den mindre dammen var nästan helt uttorkad och inventerades inte.

X

3, N
60+60 min

17 grader, sol
18 grader sol

2009-06-09
2009-06-16

-

-

-

Mattias Lindholm
Leucorrhinia dubia
Libellula depressa
Libellula quadrimaculata
Cordulia aenea
Coenagrion pulchellum
Erytromma najas
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Översiktsbild av lokal 3. Damm vid Fågelcentralen

Kartskiss av lokal 3. Damm vid Fågelcentralen
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4. Göta älv, norr Angeredsbron

1274560

6416030

25 meter

Göta älvs stränder norr om Angeredsbron. Bottensubstratet utgörs till stora delar av sand
och vattenvegetationen är mycket dåligt utvecklad. Väldigt få arter och individer. De
inventerade områdena är de små vikarna 2 km norr Angeredsbron och södra delen på reservatet (3,8 km norr Angeredsbron).

X

2, NO
60+75 min

15 grader, sol
17 grader sol

2009-06-08
2009-06-15

Mattias Lindholm
Libellula quadrimaculata
Coenagrion pulchellum

-

-

-
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Översiktsbild av lokal 4. Göta älv, norr Angeredsbron

Kartskiss av lokal 4. Göta älv, norr Angeredsbron
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5. Svankälla våtmark

1272790

6416640

25 meter

Tidigare anlagda fiskdammar som 2003 restaurerades till en våtmarkspark. Idag finns här
en större och mindre damm som kantas av bladvass, kaveldun och starr. Båda dammarna
inventerades.

X

2, NO
75+75 min

17 grader, växl moln
17 grader sol

2009-06-08
2009-06-15

-

-

-

Mattias Lindholm
Leucorrhinia rubicunda
Libellulla quadrimaculata
Ischnura elegans
Coenagrion pulchellum
Brachytron pratense
Erytromma najas
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Översiktsbild av lokal 5. Svankällan

Kartskiss av lokal 5. Svankällan
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6. Gunnestorps mosse

1269070

6408390

25 meter

Näringsfattiga små skogstjärnar som kantas av risvegetation. De flesta av tjärnarna
avspanades men det behövs fler besök för att säkert avgöra om arten finns på lokalen.

X

2, NO
75+60 min

17 grader, sol
19 grader sol

2009-06-09
2009-06-16

-

-

-

Mattias Lindholm
Erytromma najas
Libellulla quadrimaculata
Cordulia aenea
Coenagrion pulchellum
Leucorrhinia dubia
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Översiktsbild av lokal 6. Gunnestorps mosse

Kartskiss av lokal 6. Gunnestorps mosse
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7. Klare mosse

1267430

6408670

25 meter

Klare mosse är en långsmal våtmark som kantas av sumpskogar och mer öppen våtmark.
Vegetation är bitvis mycket rik med välutvecklade vassar med stort inslag av örter.
Lokalen har genomgått en restaurering med röjningar och urschaktning. Hela lokalen
inventerades.

X

7, SV
75+60 min
17 grader, växl moln
17 grader sol

2009-06-10
2009-06-16

-

-

-

Mattias Lindholm
Cordulia aenea
Libellula quadrimaculata
Erytromma najas
Ischnura elegans
Coenagrion pulchellum
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Coenagrion puella
Pyrrhosoma nymphula
Coenagrion hastulatum
Leucorrhinia dubia
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Översiktsbild av lokal 7. Klare mosse

Kartskiss av lokal 7. Klare mosse
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8. Holmdammen

1268020

6411870

25 meter

Vegetationsrik stor damm som ligger intill en gård och ett industriområde. Flytbladvegetation täcker det mesta av vattenytan. En citronfläckad kärrtrollslända observerade vila på en liten berghäll på dammens norra sida. Se bild i rapport.

X

8, S
60 min
19 grader, växl moln

2009-06-09

1

-

Mattias Lindholm
Cordulia aenea
Coenagrion puella
Coenagrion pulchellum
Orthetrum cancellatum

-

X
X

X
Bladvass, kaveldun, svärdslilja, viden

X
X

X
X
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Översiktsbild av lokal 8. Holmdammen

Kartskiss av lokal 8. Holmdammen
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9. Kålseredsdammen

1265550

6408600

25 meter

Lokalen består av tre dammar som har grävts ut i Kålseredsbäcken. Syftet vara att
förbättra vattenkvaliteten i bäcken som har varit utsatt för föroreningar från jordbruket.
Alla dammar inventerades.

X

9, S
75+60 min

17 grader, sol
17 grader, växl moln

2009-06-10
2009-06-16

-

-

-

Mattias Lindholm
Pyrrhosoma nymphula
Coenagrion puella
Coenagrion pulchellum
Ischnura elegans
Libellulla quadrimaculata
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Översiktsbild av lokal 9. Kålseredsdammen

Kartskiss av lokal 9. Kålseredsdammen
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10. Hökälla naturområde

1270060

6410780

25 meter

Hökälla är en del av Kvillebäcken som har restaurerats till ett våtmarksområde till
förmån för fåglar. Området består av ett par grävda dammar och kanaler som kantas av
en ganska ung vegetation. Endast den norra dammen inventerades.

X

10, V
60+75 min

19 grader, sol
18 grader, sol

2009-06-09
2009-06-15

-

-

-

Mattias Lindholm
Libellulla depressa
Erytromma najas
Coenagrion puella
Coenagrion pulchellum
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Översiktsbild av lokal 10. Hökälla naturvårdsområde

Kartskiss av lokal 10. Hökälla naturvårdsområde
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11. Madbäcksdammen

1264540

6410470

25 meter

Dammar som har grävts ur vid Madbäcken. Ung vegetation kantar dammarna. Alla
dammar inventerades.

X

11, SO
60+60 min

17 grader, växl moln
18 grader, sol

2009-06-10
2009-06-16

-

-

-

Mattias Lindholm
Codulia aenea
Coenagrion puella
Libellula quadrimaculata
Ischnura elegans
Leucorrhinia dubia
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Översiktsbild av lokal 11. Madbäcken

Kartskiss av lokal 11. Madbäcken
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12. Lilla Drisstjärn

1278610

6416090

25 meter

Lilla Drisstjärn. Liten tjärn i fattig skogsmark. Vegetationsfattigt. Hela tjärnen inventerades.

X

12, S
60+60 min

17 grader, sol
16 grader, sol

2009-06-07
2009-06-15

-

-

-

Mattias Lindholm
Leucorrhinia dubia
Cordulia aenea
Libellula quadrimaculata
Coenagrion pulchellum
Coenagrion hastulatum
Pyrrhosoma nymphula
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Översiktsbild av lokal 12. Lilla Drisstjärn

Kartskiss av lokal 12. Lilla Drisstjärn
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13. Stora Kroksjön

1279500

6417420

25 meter

Stora Kroksjön. Större sjö som ligger i fattigt skogs- och hedområde. Viken som ligger ca 300 m öster om Sirtjärn inventerades. Viken är något mer vegetationsrik än de
resterande delarna av sjön.

X

13, O
75+75 min

18grader, sol
16 grader, sol

2009-06-07
2009-06-15

-

-

-

Mattias Lindholm
Coenagrion pulchellum
Libellula quadrimaculata
Cordulia aenea
Pyrrhosoma nymphula
Enallagma cyatigerum
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Ischnura elegans
Leucorrhinia dubia
Leucorrhinia caudalis
Erytromma najas
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Översiktsbild av lokal 13. Stora Kroksjön

Kartskiss av lokal 13. Stora Kroksjön
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14. Svartevatten

1277840

6417420

25 meter

Svartevatten. Liten tjärn omgiven av fattig skogsmark. Tjärnen är vegetationsfattig och
bedöms ej som trolig lokal. Hela tjärnen inventerades. Vid andra besöket valdes istället
ytterligare en vik av Stora Kroksjön (lokal 14.2)

X

14, NV
60 min

17 grader, sol

2009-06-07

-

-

-

Mattias Lindholm
Erytromma najas
Orthetrum cancellatum
(i glänta ca 100 m från
vattnet)
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Översiktsbild av lokal 14. Svartevatten

Kartskiss av lokal 14. Svartevatten
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14.2 Stora Kroksjön 2

1279960

6417070

25 meter

Stora Krokvattnet 2. Viken vid utloppet för Hultabäcken inventerades. Vegetationsrikt
med många små vattenytor.

X

14.2, N
60 min

16 grader, sol

2009-06-07

-

-

-

Mattias Lindholm
Ishnura elegans
Pyrrhosoma nymphula
Libellula quadrimaculata Erytromma najas
Enallagma cyathigerum Cordulia aenea
Coenagrion hastulatum
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Översiktsbild av lokal 14.2 Stora Kroksjön 2

Kartskiss av lokal 14.2 Stora Kroksjön 2
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15. Stora Delsjön

1276720

6401160

25 meter

Viken i sydöstra änden av Stora Delsjön inventerades. Ena sidan av viken är en mosse
med lösmattevegetation, andra sidan är fastmarkvegetation med blåtåtel och pors.

X

14.2, N
60+75 min
17 grader, sol
17 grader, sol

2009-06-14
2009-06-17

Mattias Lindholm
Coenagrion hastulatum
Libellula quadrimaculata
Leucorrhinia dubia

-

-

-
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Översiktsbild av lokal 15. Stora Delsjön

Kartskiss av lokal 15. Stora Delsjön

74

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

Sandödlor och småkryp - fyra undersökningar i Göteborg 2009 - R 2009:13

16. Härlanda tjärn

1275935

6404270

25 meter

Viken vid utloppet inventerades. Stora vassar täcker större delen av viken.

X
16, SV
60+60 min
18 grader, sol
17 grader, växl. moln

2009-06-17
2009-06-20

-

-

-

Mattias Lindholm
Coenagrion puella
Coenagrion pulchellum
Cordulia aenea
Libellula quadrimaculata
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Översiktsbild av lokal 16. Härlanda tjärn

Kartskiss av lokal 16. Härlanda tjärn
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17. Svarttjärn

1277020

6404450

25 meter

Svarttjärn. Liten skogstjärn som bitvis har en rik vegetation. Det nordöstra hörnet och
södra viken (andra sidan gångvägen) inventerades.

X

14.2, N
60+75 min

18 grader, sol
17 grader, växl moln

2009-06-17
2009-06-20

-

-

-

Mattias Lindholm
Coenagrion pulchellum
Cordulia aenea
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
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Översiktsbild av lokal 17. Svarttjärn

Kartskiss av lokal 17. Svarttjärn
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18. Damm vid Göteborgs golfklubb

1268030

6394190

25 meter

Damm som har bildats ur en havsvik. Vegetationsrikt men mycket utsatt för vindar från
havet. Södra stranden inventerades men hela dammen avspanades från vägen.

X

18, NO
60+60 min

16 grader, sol, vind
17 grader, sol, vind

2009-06-14
2009-06-17

-

-

Mattias Lindholm

-
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Översiktsbild av lokal 18. Damm vid Göteborgs golfklubb

Kartskiss av lokal 18. Damm vid Göteborgs golfklubb
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19. Oxsjön

1270580

6393330

25 meter

Liten näringsfattig tjärn strax väster om Oxsjön. Hela tjärnen inventerades.

X
19, V
60+60 min

17 grader, sol
17 grader, sol

2009-06-14
2009-06-17

-

-

Mattias Lindholm

-
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Översiktsbild av lokal 19. Oxsjön

Kartskiss av lokal 19. Oxsjön
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20. Axlemossen

1270050

6400370

25 meter

Förhållandevis näringsfattig skogstjärn som ligger i Änggårdsbergen. Hällmark, risvegetation och vitmossmattor täcker stränderna. Västra stranden inventerades.

X

20, NO
60+75 min

17 grader, sol
16 grader, sol

2009-06-14
2009-06-17

-

-

-

Mattias Lindholm
Libellula quadrimaculata
Coenagrion hastulatum
Cordulia aenea
Enallagma cyathireum
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Översiktsbild av lokal 20. Axlemossen

Kartskiss av lokal 20. Axlemossen
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Sandödlor och småkryp – fyra undersökningar i
Göteborg 2009 - R 2009:13
Inventering av bred gulbrämad dykare och bred paljettdykare i
Göteborg 2009
Inventering av de två dykarskalbaggarna utfördes våren 2009 av
Camilla Finsberg och Bettina Olausson, Pro Natura. Inventeringen
utfördes på uppdrag av Göteborgs Stad miljöförvaltningen. Pro
Natura har författat rapporten och samtliga foton är tagna av Camilla
Finsberg.
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Sammanfattning
Mellan 4 maj och 8 maj 2009 genomfördes en inventering av bred gulbrämad
dykarskalbagge, Dytiscus latissimus och bred paljettdykare, Graphoderus
bilineatus i sex sjöar och småvatten i Göteborgs kommun. Av dessa är fem
återbesök i sjöar/småvatten som inventerades hösten 2007. De återinventerade
sjöarna är Svarte mosse i Gunnesby (Säve), Mustadammen vid Lilleby,
Hovåsmossen, Stora Mölnesjön och Långevattnet. I 2009 års inventering
tillkommer även en mindre damm i Blöta Myst, Askim. Dispens för insamling
av arterna erhölls från länsstyrelsen.
Av de sex undersökta sjöarna kunde bred gulbrämad dykarskalbagge identifieras
i tre sjöar medan bred paljettdykare inte kunde hittas i någon av de undersökta
sjöarna vid inventeringstillfället.
Gemensamt för de sjöar som hyste bred gulbrämad dykarskalbagge, Svarte
mosse, Mustadammen och Stora Mölnesjön, är att de är näringsfattiga och har
riklig vegetation av näckrosor, starr, gäddnate, säv och vass. Stränderna är också
solbelysta vilket ger gynnsamma förutsättningar för de inventerade arterna.
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Bakgrund
Bred gulbrämad dykare och bred paljettdykare är skyddade enligt EU:s Art- och
habitatdirektiv och i Sverige genom Artskyddsförordningen. Båda arterna är
dessutom fridlysta i Sverige. I vårt land bedöms de befintliga populationerna
vara livskraftiga men ur ett europeiskt perspektiv kan en tydlig minskning ses
och i stora områden görs inte längre några fynd av arterna.
Båda arterna föredrar näringsfattiga sjöar med riklig vegetation av starr och
fräken men även vitmossor och andra vattenväxter kan förekomma i habitatet.
Bred gulbrämad dykarskalbagge förekommer sällan i vatten som är mindre än en
hektar medan bred paljettdykare även nyttjar mindre vatten såsom djupa
dammar. Gemensamt för båda arterna är också att de verkar föredra öppna
solbelysta strandzoner med tillgång på områden med vegetation vilka fungerar
som gömställen för både bytesdjuren och larverna.
Miljöförvaltningen i Göteborg lät 2007 genomföra en inventering av dessa
dykarskalbaggar i Göteborgs kommun. Under maj 2009 gjordes ytterligare en
inventering. Syftet med denna kompletterande inventering är att få en säkrare
och mer komplett bild av de eftersökta arternas förekomst i kommunen genom
att återbesöka ett urval av de tidigare inventerade sjöarna samt ytterligare en
lokal. I bilaga 1 redovisas var lokalerna är belägna.

Metoder
Arterna inventerades med hjälp av totalt 24 fällor i sex sjöar och småvatten i
Göteborgs kommun våren 2009 (tabell 1). Fällorna var konstruerade enligt
manualen för basinventering av dykarskalbaggar (Figur 1) med hjälp av två petflaskor som sammanfogats. Fällorna agnades med lever och vattenväxter och
sattes fast på en kraftig pinne som trycktes ner i bottnen på sjön på ett djup av
40-50 cm, så att en liten bit av fällan hamnade ovan vattenytan. Fällorna
placerades ut, med öppningen ut från stranden, med minst 10 meters mellanrum,
på grunda solbelysta, vindskyddade ställen med riklig vattenvegetation.
Fällornas placering lokaliserades med handburen GPS och noterades enligt
Sweref 99 TM. Sjön fotograferades och fotoriktningen noterades. Eftersom
arterna är fridlysta krävs dispens för insamling av dem från länsstyrelsen. Denna
dispens erhölls innan insamlingen påbörjades.
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lokalnummer

sjö/damm

1
2
3
4
5
6

Svarte mosse
Stora Mölnesjön
Långevattnet
Mustadammen
Hovåsmossen
Damm, Blöta myst

lokal

Gunnesby, Säve
Rannebergen
Gråbo
Lilleby
Hovås, Askim
Gatersered,
Askim
Tabell 1. Inventerade lokaler i Göteborgs kommun 2009.
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mittkoordinater
(Sweref 99 TM)
6412263; 317101
6410973; 326222
6407002; 326902
6403947; 307937
6390034; 317657
6384893; 319472

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

Sandödlor och småkryp – fyra undersökningar i Göteborg R 2009:13

Figur 1. Fälla för dykarskalbaggar

Genomförande
Mellan 4 maj och 6 maj sattes fällorna ut för att vittjas två dagar senare.
Lokalerna består av följande sjöar och småvatten: Svarte mosse i Gunnesby,
Mustadammen vid Lilleby, Hovåsmossen, Stora Mölnesjön och Långevattnet
och en mindre damm i Blöta Myst, Askim. På varje lokal fördelades 8 fällor ut i
lämpliga biotoper för de inventerade arterna.
Fällorna monterades på pinnen med hjälp av gummiband och de bästa ställena
för fällorna valdes ut. I de fall det inte gick att få pinnen att fästa i bottnen
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användes stenar för att stödja pinnen. Detta gällde två fällor i Svarte mosse. I de
fall det var för djupt vatten för att fällan skulle hamna på rätt höjd och på så sätt
få en luftspalt överst i fällan, sattes pinnen i den branta kanten på ett gungfly
eller i strandkanten för att få rätt höjd på fällorna (Mindre damm i Blöta Myst
och Hovåsmossen). I dammen i Blöta Myst fick endast 6 fällor plats på grund av
dess ringa storlek.
Efter två dagar tömdes fällorna och de djur som gick att artbestämma i fält
artbestämdes och släpptes ut igen medan de andra lades i 70 % etanol för att
artbestämmas på lab. Fältbestämningen gjordes av Camilla Finsberg och Bettina
Olausson. Artbestämning utöver detta gjordes av Thomas Appelqvist. I de fall då
bred gulbrämad dykarskalbagge fanns bland fångsten fotograferades den och
släpptes tillbaka i sjön på fångstplatsen. Fyndplatsen fotograferades. Mellan
sjöarna spritades allt fältmaterial och vadarstövlar med 70 % etanol.
I bilaga 2 redovisas datum för utsättning och vittjning av fällorna.

Resultat
I inventeringen 2009 återfanns bred gulbrämad dykarskalbagge i två av de sjöar
som besöktes 2007, Svarte mosse och Mustadammen och hittades i årets
inventering även i Stora Mölnesjön. I Svarte mosse hittades en hona (bild 2) och
i Stora Mölnesjön hittades en hane (bild 3 och 4). I Mustadammen hittades både
en hona (bild 6) och en hane (bild 7). Bred paljettdykare återfanns inte i någon
av sjöarna. Bilder på habitaten finns från Svarte mosse (bild 1), Stora Mölnesjön
(bild 3) och Mustadammen (bild 5).
Det fanns även andra arter av släktet Dytiscus i fällorna. I Svarte mosse som var
artrikast av de inventerade sjöarna fanns bland annat D. marginalis (gulbrämad
dykare) och D. lapponicus samt släktena Acilius och Rhantus.
Det totala antalet arter och individer per sjö varierade mellan lokalerna (tabell
2). Fällorna i Svarte mosse innehöll jämförelsevis flest individer. De två andra
sjöarna där bred gulbrämad dykarskalbagge fanns var däremot inte lika artrika
eller individtäta. Däremot var både Hovåsmossen och den lilla dammen i Blöta
Myst både artrika och individtäta utan något fynd av bred gulbrämad dykare.
Artlista över alla arterna redovisas i bilaga 3.

lokalnummer
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Lokal

Antal arter

Antal individer
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1
Svarte mosse, Gunnesby, Säve *
11
2
Stora Mölnesjön, Rannebergen *
3
3
Långevattnet, Gråbo
2
4
Mustadammen, Lilleby *
1
5
Hovåsmossen, Hovås, Askim
9
6
Damm, Blöta myst, Gatersered, Askim
7
Tabell 2. Antal arter och antal individer totalt per lokal. Lokaler där bred gulbrämad dykare
hittades är markerade med *.

65
4
2
2
31
36

Bild 1. Habitat för bred gulbrämad dykare i Svarte mosse, Säve.
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Bild 2. Bred gulbrämad dykare. Hona, fångad i Svarte mosse, Säve. (Naturlig storlek
38,6-44,0 millimeter)

Bild 3. Habitat för bred gulbrämad dykare i Stora Mölnesjön, Rannebergen.
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Bild 4. Bred gulbrämad dykare. Hane, fångad i Stora Mölnesjön, Rannebergen. (Naturlig
storlek 38,6-44,0 millimeter).

Bild 5. Habitat för bred gulbrämad dykare i Mustadammen, Lilleby.
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Bild 6. Bred gulbrämad dykare. Hona, fångad i Mustadammen, Lilleby. (Naturlig storlek
38,6-44,0 millimeter).

Bild 7. Bred gulbrämad dykare. Hane, fångad i Mustadammen, Lilleby. (Naturlig storlek
38,6-44,0 millimeter).
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Slutsatser
Bred gulbrämad dykarskalbagge kunde påvisas i tre av de inventerade sjöarna i
Göteborgs kommun vid inventeringen 2009. Inget fynd gjordes av bred
paljettdykare vare sig vid inventeringen 2007 eller 2009. Endast enstaka
individer av bred gulbrämad dykarskalbagge påträffades i fällorna. Detta kan
tyda på att förekomsten är gles i sjöarna. Att arten inte påträffades i Stora
Mölnesjön vid inventeringen 2007 är antagligen också ett tecken på att arten
förekommer sparsamt.
De tre sjöarna där bred gulbrämad dykarskalbagge påträffades är alla
näringsfattiga och har riklig vegetation och mycket dy på botten. De har alla
stora ytor med vegetationsrika solbelysta habitat. I Mustadammen och Stora
Mölnesjön finns detta i form av långgrunda vegetationsrika stränder och i Svarte
mosse utgörs biotopen av kanterna till gungflyn och småöar förutom de
vegetationsrika branta stränderna. Sannolikt har dessa tre sjöar något mer
lämplig biotop för bred gulbrämad dykarskalbagge jämfört med de övriga tre.
Dessa har i och för sig också områden med lämpliga habitat för de inventerade
arterna, särskilt Hovåsmossen, som vid inventeringen visade sig vara både
individtät och artrik med flera arter dykarskalbaggar. Långevattnet har dock till
stora delar något smalare stråk med lämpligt habitat. Dammen i Blöta myst är
trots sin ringa storlek en artrik lokal med flera arter dykare, både ur släktet
Dytiscus och Graphoderus.
Samtliga inventerade lokaler bedöms ha goda förutsättningar att hysa någon av
de två arterna och bör betraktas som skyddsvärda. Alltså är även de lokaler där
ingen av de aktuella arterna påträffades i årets inventering viktiga då de kan
utgöra möjliga spridningsvägar och tillfälliga livsrum vilket främjar arternas
spridning och fortlevnad.
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Bilaga 1
Översiktskartor

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

97

Sandödlor och småkryp – fyra undersökningar i Göteborg R 2009:13

Översiktskarta över de undersökta lokalerna, 1. Svarte mosse och 4. Mustadammen.
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Översiktskarta över de undersökta lokalerna, 2. Stora Mölnesjön och 3. Långevattnet.
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Översiktskarta över de undersökta lokalerna, 5. Hovåsmossen och 6. Damm i Blöta Myst.
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Bilaga 2
Fältprotokoll
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1. Svarte mosse, Säve
Vattenområdesuppgifter
Sjö/vattendrag:
Lokalnummer:
Lokalnamn:

Svarte mosse
1
Gunnesby, Säve

Län:
Kommun:
Eko. karta:
Mittkoordinater:

Västra Götaland
Göteborg
7B 3d
6412263; 317101

Organisation:
Syfte:
Metodik:
Fotokoord. +
fotoriktning

Pro Natura
Inventering
Fångstfällor
6412199; 317090
NNV

Provtagningsuppgifter
Datum utsättning:
Datum tömning:
Antal fällor:
Provtagare:

2009-05-04
2009-05-06
8
Camilla Finsberg, Bettina
Olausson

Beskrivning:
Svarte mosse är en näringsfattig sjö belägen på en bergsplatå. Omgivningarna domineras av
blandskog. Med undantag för ett ungt hygge i nordväst omges sjön av skog. Utloppet i söder går
genom myrmark. Stränderna på västra sidan domineras av mattor av vitmossa, säv, gäddnate,
näckrosor, starr och vattenklöver medan det på östra stranden växer ett vassbälte men även lite
säv och starr. I sjön finns flera små öar och gungflyn med bland annat rundsileshår. Ett tranpar
flög över mossen vid inventeringstillfället.
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2. Stora Mölnesjön
Vattenområdesuppgifter
Sjö/vattendrag:
Lokalnummer:
Lokalnamn:

Stora Mölnesjön
2
Rannebergen

Län:
Kommun:
Eko. karta:
Mittkoordinater:

Västra Götaland
Göteborg
7B 3f
6410973; 326222

Organisation:
Syfte:
Metodik:
Fotokoord. +
fotoriktning

Pro Natura
Inventering
Fångstfällor
6411198; 326149
S

Provtagningsuppgifter
Datum utsättning:
Datum tömning:
Antal fällor:
Provtagare:

2009-05-04
2009-05-06
8
Camilla Finsberg, Bettina
Olausson

Beskrivning:
Sjön ligger i anslutning till ett friluftsområde med flertalet promenadstigar runt om sjön. I
omgivningarna dominerar barr- och blandskog med både gran och tall men har även lövinslag
som björk och asp. Påverkan från besökande människor märks då stränderna är nedskräpade.
Strandlinjen består omväxlande av berghällar och stränder med riklig vegetation av vass, starr
och säv. Det finns även lite näckrosor i de grunda vikarna.
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3. Långevattnet
Vattenområdesuppgifter
Sjö/vattendrag:
Lokalnummer:
Lokalnamn:

Långevattnet
3
Gråbo

Län:
Kommun:
Eko. karta:
Mittkoordinater:

Västra Götaland
Göteborg
7B 2f
6407002; 326902

Organisation:
Syfte:
Metodik:
Fotokoord. +
fotoriktning

Pro Natura
Inventering
Fångstfällor
6506932; 325600
SV

Provtagningsuppgifter
Datum utsättning:
Datum tömning:
Antal fällor:
Provtagare:

2009-05-04
2009-05-06
8
Camilla Finsberg, Bettina
Olausson

Beskrivning:
Långevattnet är en långsmal sjö omgiven av blandskog. Stränderna är till största delen
bestående av berghällar. I väster finns ett bostadsområde vars tomter sträcker sig ner till sjön. I
norr finns en fördämning vid utloppet som leder till en bäck som i sin tur leder till Lärjeån.
Vegetationen är inte så riklig längs stränderna förutom vid den angränsande myrmarken i söder.
På de västra stränderna växer starr, kaveldun, vattenklöver och pors. I öster är vegetationen
glesare med starr.
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4. Mustadammen
Vattenområdesuppgifter
Sjö/vattendrag:
Lokalnummer:
Lokalnamn:

Mustadammen
4
Bäckedalen, Lilleby

Län:
Kommun:
Eko. karta:
Mittkoordinater:

Västra Götaland
Göteborg
7B 1b
6403947; 307937

Organisation:
Syfte:
Metodik:
Fotokoord. +
fotoriktning

Pro Natura
Inventering
Fångstfällor
6403959: 307903
VSV

Provtagningsuppgifter
Datum utsättning:
Datum tömning:
Antal fällor:
Provtagare:

2009-05-06
2009-05-08
8
Camilla Finsberg, Bettina
Olausson

Beskrivning:
Mustadammen ligger omgiven av blandskog i närheten av villabebyggelse. Runt dammen löper
flera promenadstigar och omgivningar är välbesökta av dem som bor runt om. Dammen är högt
belägen med hällmark som inslag i skogen. Skogen är sparsam närmst vattnet vilket gör
stränderna exponerade för sol. Stränderna består omväxlande av hällar och vikar. Det finns
några små öar och stora bälten av starr i sjön. I den rikliga strandvegetationen finns gäddnate,
näckros, säv, starr, kaveldun, vattenklöver och fräken. I vitmossan på stränderna växer också
rundsileshår.
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5. Hovåsmossen
Vattenområdesuppgifter
Sjö/vattendrag:
Lokalnummer:
Lokalnamn:

Hovåsmossen
4
Hovås, Askim

Län:
Kommun:
Eko. karta:
Mittkoordinater:

Västra Götaland
Göteborg
6B 8d
6390034; 317657

Organisation:
Syfte:
Metodik:
Fotokoord. +
fotoriktning

Pro Natura
Inventering
Fångstfällor
6389972; 317696
N

Provtagningsuppgifter
Datum utsättning:
Datum tömning:
Antal fällor:
Provtagare:

2009-05-06
2009-05-08
8
Camilla Finsberg, Bettina
Olausson

Beskrivning:
Omgiven av skog och berg ligger Hovåsmossen. Skogen är av blandtyp. Stränderna har riktligt
med vegetation och är branta. I sjön finns många små gungflyn. Vegetationen består till stora
delar av vass, starr och näckrosor. Utloppet ligger i söder.
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6. Damm i Blöta myst, Askim
Vattenområdesuppgifter
Sjö/vattendrag:
Lokalnummer:
Lokalnamn:

Mindre damm
6
Blöta myst, Gatersered,
Askim

Län:
Kommun:
Eko. karta:

Västra Götaland
Göteborg
6B 7e

Mittkoordinater:

6384893; 319472

Organisation:
Syfte:
Metodik:
Fotokoord. +
fotoriktning

Pro Natura
Inventering
Fångstfällor
6384892; 319719
Ö

Provtagningsuppgifter
Datum utsättning:
Datum tömning:
Antal fällor:
Provtagare:

2009-05-06
2009-05-08
6
Camilla Finsberg, Bettina
Olausson

Beskrivning:
Lokalen består av en liten damm omgiven av blandskog med främst björk och tall. Stränderna
domineras av vide och pors. I strandvegetationen som är riklig finns också fräken, vattenklöver,
starr och kaveldun. Stränderna är i huvudsak beskuggade. Dammen ansluter till en liten
myrmark vid utloppet.
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Bilaga 3
Artlistor
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1. Svarte mosse, Gunnesby, Säve
ARTER

ANTAL

COLEOPTERA, skalbaggar
Dytiscus latissimus
Dytiscus lapponicus
Dytiscus marginalis
Acilius sulcatus
Graphoderus zonatus
Noterus crassicornis
Rhantus exoletus

1 (hona)
2
25
10
10
2
7

AMPHIBIA, groddjur
Triturus vulgaris
Triturus cristatus

2
3

HEMIPTERA, skinnbaggar
Ilyocoris cimicoides

1

HIRUDINEA, iglar
Haemopis sangiusuga
SUMMA, ANTAL INDIVIDER:
SUMMA, ANTAL ARTER:

2
65
11

2. Stora Mölnesjön, Rannebergen
ARTER

ANTAL

COLEOPTERA, skalbaggar
Dytiscus latissimus
Rhantus exoletus

1 (hane)
2

HEMIPTERA, skinnbaggar
Notonecta glauca
SUMMA, ANTAL INDIVIDER:
SUMMA, ANTAL ARTER:
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3. Långevattnet, Gråbo
ARTER

ANTAL

COLEOPTERA, skalbaggar
Noterus crassicornis

1

ACARINA, kvalster
Klass: Hydracarina

1

SUMMA, ANTAL INDIVIDER:
SUMMA, ANTAL ARTER:

2
2

4. Mustadammen, Bäckedalen, Lilleby
ARTER

ANTAL

COLEOPTERA
Dytiscus latissimus
SUMMA, ANTAL INDIVIDER:
SUMMA, ANTAL ARTER:
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5. Hovåsmossen, Askim
ARTER

ANTAL

COLEOPTERA, skalbaggar
Dytiscus marginalis
Acilius sulcatus
Graphoderus zonatus
Rhantus suturalis
Rhantus exoletus

13
4
2
1
1

AMPHIBIA, groddjur
Triturus vulgaris
Triturus cristatus

3
5

HEMIPTERA, skinnbaggar

112

Ilyocoris cimicoides
Sigara sp.

1
1

SUMMA, ANTAL INDIVIDER:
SUMMA ANTAL ARTER:

31
9
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6. Damm i Blöta myst, Gatersered, Askim
ARTER

ANTAL

COLEOPTERA, skalbaggar
Dytiscus marginalis
Ilybius ater
Graphoderus zonatus
Acilius sulcatus

7
2
4
10

HEMIPTERA, skinnbaggar
Ilyocoris cimicoides

1

HIRUDINEA, iglar
Haemopis sangiusuga

2

AMPHIBIA, groddjur
Triturus cristatus
ANTAL INDIVIDER:
ANTAL ARTER:
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Sandödlor och småkryp – fyra undersökningar i
Göteborg 2009 - R 2009:13
Inventering av källsnabblöpare i Krokryd, Lärjeån 2009
Inventeringen utfördes sommaren 2009 av Mattias Lindholm, Pro
Natura, på uppdrag av Göteborgs Stad miljöförvaltningen. Pro
Natura har även författat rapporten.
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Sammanfattning
Källsnabblöparen (Bembidion stephensi) är en 5-6 mm lång jordlöpare som i
Sverige är begränsad till de södra och sydvästra delarna (Skåne,
Göteborgstrakten och södra Bohuslän). Lokalerna i Göteborgstrakten och
Bohuslän utgörs uteslutande av åstränder. Eftersom den har en mycket
begränsad utbredning samtidigt som livsmiljöerna fortsätter att minska så finns
den med på Artdatabankens lista över hotade arter i kategorin missgynnad (NT).
I Göteborgs kommun har källsnabblöparen tidigare noterats vid
Säveån och Lärjeån men fynden är gamla och det har länge varit osäkert om
arten fortfarande finns kvar i kommunen. Under våren och försommaren 2008
utfördes därför en inventering av källsnabblöparen vid två sträckor längs Lärjeån
och Säveån (Lindquist 2008). Skalbaggen noterades dock ej på några av de
inventerade lokalerna. Artlistan innehöll många skuggfördragande arter och
Lindquist lade då fram den hypotesen att skreden i områdena var alltför gamla
för att det skulle vara en bra miljö för källsnabblöparen.
I december 2008 gick ett stort jordskred vid Krokryd i Lärjeåns
dalgång. Förhoppningen var att detta skred skulle skapa en bättre miljö för
källsnabblöparen och att den för första gången på länge skulle kunna påvisas i
Göteborgs kommun. Pro Natura fick i uppdrag att inventera området efter
källsnabblöpare, vilket resulterade i denna rapport. Men inte heller denna gång
kunde den påvisas. Inventeringen gav dock en intressant bild av ett tidigt
artsamhälle med tidiga kolonisatörer som föredrar ljusöppna, blottade leror med
framsipprande grundvatten. Bland annat kunde vitfläckig strandlöpare
(Bembidion illigeri) konstateras. Det är det första moderna fyndet i Västra
Götalands län.
När inventeringen hade påbörjats rapporterades det på Artportalen
att ett exemplar av källsnabblöparen hade hittats längs en annan sträcka av
Lärjeån, några kilometer nedströms Krokryd. Även detta område besöktes, och
på den lokalen kunde flera exemplar av källsnabblöparen påvisas på två sträckor.
Den fanns i den övre delen av gamla och ganska små skredärr som hade direkt
solinstrålning mitt på dagen. Under våren pågick även en inventering av
markfaunan vid Säveån, Lerums kommun (Sjöstrand 2009). Även här kunde
källsnabblöparen påvisas. Vid denna inventering fann man ett exemplar i ett
ganska stort sydvänt skredärr som innehöll både ganska soliga och en del mer
beskuggade partier.
Det har därmed konstaterats att källsnabblöparen fortfarande finns
kvar i Göteborgs kommun men att den sannolikt inte finns i det nya skredet vid
Krokryd. Med tanke på den inventeringsinsats som har lagts ned under de
senaste åren så verkar det som att källsnabblöparen har en mycket lokal
utbredning. Där den förekommer kan dock antalet individer vara ganska stort.
Det kan vara klokt att skaffa sig en ännu bättre bild av skalbaggens
utbredning och ekologi, speciellt om man har tänkt utföra åtgärder längs
åstränderna. Förstärkningsarbeten där man lägger ut sten kan direkt slå ut en
population. En av de nya lokalerna ligger intill en bro och det är mycket möjligt
att förstärkningsarbeten kring denna kan bli aktuellt i framtiden.
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Det skulle också vara mycket bra om man närmare kunde studera och
dokumentera den succession av olika skalbaggssamhällen som avlöser varandra i
olika typer av skred utefter de här åarna.

Inledning
Artfakta
Källsnabblöparen (Bembidion stephensi) tillhör
släktet Bembidion. Det är det största släktet
inom familjen jordlöpare (Carabidae) i Sverige
och består av nästan 60 arter. Släktet
kännetecknas av ganska små arter (högst 7,5
mm) med smäcker kroppsbyggnad, smal
halssköld samt långa antenner och ben. Den
viktigaste släktkaraktären är den förkrympta
sista maxillarpalpleden. (Maxillarpalp är en
ledad trådformig bildning vid munnen på
skalbaggen). En sådan förkrympt sista
maxillarpalpled finns endast hos ett fåtal andra
närstående släkten. Även om enstaka arter i
släktet, t ex mässingslöpare (Bembidion
lampros) kan finnas på torra marker, så lever de
allra flesta i närheten till vatten. Många arter är
strikt bunden till en speciell beskaffenhet på
miljön. Det kan vara en viss jordart, fuktighet,
Bild 1. Källsnabblöpare (Bembidion
kornstorlek eller salthalt. Denna preferens för
stephensi). Foto: Mattias Lindholm.
olika miljöer gör att vissa arter bara förekommer
inom mycket begränsade ytor, ibland bara någon
kvadratmeter, på en lokal. Spridningsförmågan skiftar mellan olika arter. Vissa
har fullt utvecklade vingar och har god spridningsförmåga medan andra har
förkrympta vingar och således är sämre på att sprida sig.
Källsnabblöparen en ganska stor art inom släktet (5-6 mm). Den är
enfärgat blågrön eller blå och starkt skimrande. Antenner och ben är enfärgat
ljust rödgula, vilket skiljer den från den snarlika men mindre arten grön
snabblöpare (4,5-5 mm) som har förmörkade delar på antennerna och benen.
Arterna förekommer i samma miljöer men grön snabblöpare är mycket mer
allmän. Med viss vana så kan arterna skiljas på storleken. I likhet med de flesta
andra jordlöparna är källsnabblöparen ett rovdjur som lever av andra insekter.
Arten övervintrar som fullbildad och kan vid soliga dagar tidigt på våren och
försommaren ses springa omkring. Larvutvecklingen sker under sommaren och
den förpuppas under sensommaren eller hösten.
Utbredningen täcker de sydvästra delarna av Sverige. Arten har
noterats i Göteborgstrakten, Bohuslän och Skåne. Men det kan inte uteslutas att
utbredningen är mer sammanhängande med hittills oupptäckta lokaler i Halland
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(Ljungberg 2005). I Göteborgstrakten finns gamla fynd från både Lärjeån och
Säveån men det har varit osäkert om den fortfarande finns kvar inom Göteborgs
kommun. Lokalerna beskrivs som naturligt eroderade leriga branter vid åar där
det har bildats skredärr. Lokalerna är ofta öppna eller svagt beskuggade av
omgivande vegetation. Lokalerna i Skåne skiljer sig något från de i Bohuslän
och Göteborgstrakten. De består av naturligt eroderade branta stränder vid havet
eller rasbranter vid gamla kaolin-, krit- eller lerbrott.
Hotbild
Arten är placerad i kategorin missgynnad (NT) i Artdatabankens lista över
hotade arter i Sverige (Gärdenfors 2005). Bedömningen grundar sig på att
utbredningen är liten och att livsmiljöerna fortsätter att minska. Hot mot arten är
åtgärder som gör att den naturliga eroderingen vid vattendragen avstannar, till
exempel vattenregleringar och ovarsamma förstärkningsåtgärder av stränderna.
Bakgrund till uppdraget
Eftersom det länge har varit osäkert om källsnabblöpararens nuvarande
utbredning i kommunen så utfördes under våren och försommaren 2008 en
inventering av två sträckor längs Lärjeån och Säveån (Lindquist 2008). Vid
Lärjeån inventerades en sträcka från Linnarhult ned till mynningen i Göta älv (ca
4-5 km). Området innefattar de lokaler där arten tidigare har varit rapporterad.
Ingen källsnabblöpare påträffades dock under inventeringen. Slutsatserna av
inventeringen var att även om inga fynd av arten gjordes så behöver detta inte
betyda att arten inte finns kvar i regionen. Artlistan från inventeringen visade att
det främst var skuggfördragande arter och de skredområden som besöktes kan ha
varit alltför gamla och alltför beskuggade för att det ska vara optimalt för
källsnabblöparen. Nybildade skred blir ju med åren allt mer beskuggade och
bevuxna med olika växter och det är uppenbart att jordlöparfaunan förändras i
takt med detta.
Måndagen den 8:e december 2008 gick ett stort jordskred vid
Krokryd i Lärjeåns dalgång. Skredet var ovanligt stort för att vara i Lärjeåns
dalgång. Bredden var 170 meter och längden var 220 meter. Arealen var 3,3
hektar. Skredet skapade stor mängd nya solexponerade skredärr kring små
biflöden till Lärjeån. Längs de branta sidorna sipprade det även fram
grundvatten. Alla dessa faktorer indikerade att lokalen skulle vara högintressant
med avseende på vissa krävande jordlöpare som källsnabblöparen. Under våren
2009 fick därför Pro Natura i uppdrag av miljöförvaltningen Göteborgs Stad att
inventera området på källsnabblöpare.
Mattias Lindholm inventerade, artbestämde samt skrev rapporten.
Thomas Appelqvist artbestämde samt gav värdefulla kommentarer till rapporten.
Erik Hansson, miljöförvaltningen Göteborgs Stad, var kontaktperson på
kommunen.
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Bild 2. Övre delen av skredområdet i Krokryd. Foto: Mattias Lindholm

Metod
Lokalen inventerades med hjälp av tio markfällor och genom aktivt eftersök. Vid
det första besöket inventerades hela området översiktligt. Men det var de nedre
delarna som bedömdes vara mest intressanta och därför koncentrerades
resterande besök till dessa områden.
Markfällor är fällor som placeras i marknivå och som fångar
insekter och andra smådjur som löper på marken. Fällorna bestod av runda
plastbägare (diameter 75 mm) som grävdes ned så att mynningen låg i, eller
precis under, markytan. Vid ett par tillfällen behövdes bägarna förankras med ett
par långa spikar så att de inte pressades upp av det hydrostatiska trycket.
Ovanför bägarna placerades skydd mot regnvatten och fåglar. Skydden bestod av
tunna brädor som monterades fast i leran med 120 mm spik med en spalt på
någon centimeter mot markytan. Bägarna fylldes med en konserverande mättad
saltlösning med några droppar diskmedel för att sänka ytspänningen. Bägarna
vittjades en gång i veckan och artbestämningen skedde vid ett senare skede
inomhus. Fällorna var utplacerade från den 19 maj till den 11 juni.
Aktivt eftersök utfördes vid bra väderlek den 19 och 27 maj samt 3
och 11 juni. Skalbaggarna gömmer sig gärna i sprickor i marken. Vid
insamlingen hälldes vatten på markytan, vilket fick skalbaggarna att krypa fram
ur sprickorna så att de kunde samlas in.
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Resultat
Under inventeringen påträffades 25 marklevande skalbaggsarter (se tabell 1).
Däremot påträffades ingen källsnabblöpare. Vid de sista två besöken märktes
tydligt att det tillkom väldigt få nya arter, speciellt för de djur som är aktiva på
försommaren. Detta indikerar att större delen av den fauna som vi eftersökte har
samlats in och att omfattningen på inventeringen har varit tillräcklig.
Individantalet var väldigt högt för flera av arterna och de mest
allmänna var allmän strandlöpare (Bembidion bruxellense), skuggstrandlöpare
(B. dentellum), fläckstrandlöpare (B. tetracolum) och allmän mullvadslöpare
(Clivinia fossor). Alla dessa förekom i mycket stort antal och längs långa
sträckor av inventeringsområdet. Flera av de andra arterna var också allmänt
förekommande men de hade ett lägre individantal. Intressantaste fyndet är
vitfläckig strandlöpare (B. illigeri) som påträffas sällsynt i leriga områden.
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Slutsatser
Resultatet av den här inventeringen visar att källsnabblöparen med största
sannolikhet ej finns vid Krokryd. Istället finns här ett individrikt samhälle av
marklevande skalbaggar varav många är tidiga kolonisatörer. Förutom
mässingslöpare (B. lampros), fyrfläckig strandlöpare (B. quadrimaculata),
parklöpare (Carabus nemoralis) och Phoshuga atrata så är nästan alla strikt
bundna till fuktiga jordar och gärna intill stränder av olika slag. Fyndet av
vitfläckig strandlöpare är extra roligt eftersom den har få fynd i Västra Götaland
under senare tid. I anteckningar från början av 1900-talet uppges att den inte var
sällsynt och att den förekom i leriga diken och gropar (Carlsson 2001).
JORDLÖPARE

CARABIDAE

KNÄPPARE

ELATERIDAE

Lerdammlöpare

Acupalpus meridianus

Har ej svenskt namn

Hypniodus riparius

Kärrkornlöpare

Amara plebeja

Allmän strandlöpare

Bembidion bruxellense

ASBAGGAR

SILPHIDAE

Grön snabblöpare

Bembidion deletum

Har ej svenskt namn

Phosphuga atrata

Skuggstrandlöpare

Bembidion dentellum

Vitfläckig strandlöpare

Bembidion illigeri

KORTVINGAR

STAPHYLINIDAE

Mässingslöpare

Bembidion lampros

Har ej svenskt namn

Anotylus rugosus

Lövsnabblöpare

Bembidion guttula

Har ej svenskt namn

Drusilla canaliculata

Fyrfläckig strandlöpare

Bembidion quadrimaculata

Har ej svenskt namn

Lesteva longoelytrata

Fläckstrandlöpare

Bembidion tetracolum

Har ej svenskt namn

Philonthus atratus

Bronslöpare

Carabus granulatus

Har ej svensk namn

Stenus biguttatus

Parklöpare

Carabus nemoralis

Har ej svenskt namn

Stenus juno

Allmän mullvadslöpare Clivina fossor
Bronsgroplöpare

Elaphrus cupreus

Lövskugglöpare

Platynus assimile

Kopparsollöpare

Poecilus cupreus

Kärrsvartlöpare

Pterostichus nigrita

Tabell 1. Artlista

När inventeringen vid Krokryd hade påbörjats så dök det upp en rapport på
Artportalen om att det under våren hade gjorts fynd av källsnabblöpare några
kilometer nedströms Krokryd (www.artportalen.se). Detta område besöktes
under ett par timmar den 27 maj 2009 och ganska snart kunde ett tiotal
källsnabblöpare konstateras på två närliggande ställen vid Lärjeån. De fanns
främst på mycket begränsade områden i den övre delen av gamla och ganska
små skredärr. Strax ovanför skreden fanns äldre lövträd vars rötter sprängde
fram i jordarna som bestod av lerig moräntyp. De två områdena vetter mot sydsydöst och söder och har direkt solinstrålning mitt på dagen. Källsnabblöparna
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fanns här tillsammans med flera andra skalbaggar, bland annat den mindre men
snarlika grön snabblöpare. Lokalen återbesöktes under en timme den 3 juni 2009
tillsammans med representanter för miljöförvaltningen Göteborgs Stad och även
denna gång observerades flera källsnabblöpare på den ena av lokalerna. Vid
besöket noterades att källsnabblöparna fortfarande var igång med
fortplantningen.
Ytterligare fynd av källsnabblöparen gjordes längs Säveåns strand i
Lerums kommun under våren (Sjöstrand 2009). Vid denna inventering fångades
ett exemplar i en markfälla som var nedgrävd i ett ganska stort sydvänt skredärr
som innehöll både ganska soliga och en del mer beskuggade partier.
Dessa två fynd visar att källsnabblöparen fortfarande finns kvar i
området. Den kommer förmodligen även att etablera sig i Krokryd när den väl
kommer dit. Eftersom skredet i Krokryd var så pass stort kan det bli en viktig
lokal som kan hysa många individer under en lång tid.
Eftersom det fortfarande finns bristfälliga kunskaper om
källsnabblöparens utbredning i kommunen bör man undersöka alla områden vid
Lärjeån och Säveån där man planerar att utföra miljöpåverkande åtgärder. Den
nya lokalen vid Lärjeån ligger intill ett brofäste och börjar man lägga ut sten som
förstärkningsåtgärder riskerar man att hela populationen slås ut. Åstränderna har
även andra höga naturvärden, bl a rödlistade mossor, som bör få samma hänsyn.
Det skulle också vara bra om man närmare kunde studera och
dokumentera den succession av olika skalbaggssamhällen som avlöser varandra i
olika typer av skred utefter de här åarna. Vid Krokryd har man ett bra tillfälle att
fortsätta undersökningen, t ex om tre, fem och tio år.
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