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Bakgrund 
I samband med planerad exploatering och ny bebyggelse vid Barkåkra i Ängelholms kommun 

har en inventering av groddjur genomförts under 2018. Uppdragsgivare har varit Ängelholms 

kommun. Syftet har varit att belysa förekomsten av groddjur inom de ytor som är tänkta att tas i 
anspråk av ny bostadsbebyggelse och vid behov ge förslag på nödvändiga förändringar i 

planförslagen. Inventeringen har främst varit inriktad på att hitta lekande djur i befintliga 

vattenmiljöer, men eftersök på land har också skett. 
 

Det inventerade området är beläget på båda sidor om västkustbanan och Barkåkra station och 

kallas i redovisningen för Barkåkra väster och Barkåkra öster. Det västra området består idag av 
en betesmark, med tillhörande två grunda dammar och stengärdsgårdar, samt i väster ner mot 

havet en lövskog dominerad av björk och fågelbär. I området planeras lägre hus utlagda i 

betesmarken, medan lövskogen är tänkt att sparas till viss del. I det ursprungliga planförslaget 

ska den nordliga dammen bevaras tillsammans med de två tvärgående stengärdsgårdarna. Den 
södra dammen är dock tänkt att försvinna samtidigt som en ny dagvattendamm planeras längst i 

söder. 

 
Området öster om järnvägen är betydligt mer varierat, med beteshagar, åker, tomter med hus, 

ruderatmark och mindre grusvägar. Två mindre dammar ligger ute i betesmarken och en större 

omgiven av träd mellan betesmarken och tomterna. Nere mot Barkåkra station ligger dessutom 
en f d grustäkt med en hög och mycket brant slänt i öster och norr. I det östra området planeras 

punkthus om upp till åtta våningar samt även lägre hus åt sydväst mot järnvägen. Även i 

grustäkten planeras bebyggelse. Längst i söder planeras en dagvattendamm. Förutom de tre 

vatten som ligger inom planområdet har även dammen invid växthusen i norr inkluderats i 
inventeringen. Se läge och illustration på nästa sida. 

 

Det enda fynd av groddjur som tidigare finns rapporterade i eller i anslutning till 
inventeringsområdet är större vattensalamander på en tomt nedanför lövskogsridån i väster.  

 

Ansvarig för inventering och redovisning har varit Jan Pröjts, Ekologgruppen. Cecilia 

Holmström på Ekologgruppen har granskat innehållet. Planunderlag och kartor har 
tillhandahållits av Ängelholms kommun, där kontaktpersonen har varit Katinka Lovén. 

 

 
 

 

 
 

 

 



  Sid 2 (17) 

 

 
 

Aktuellt inventeringsområde med befintliga småvatten som ingått i inventeringen (röd cirkel). 

 

 
 
Illustrationsplan med förslag på bebyggelse vid Barkåkra station. 
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Genomförande och resultat 

Området besöktes vid fyra tillfällen april–augusti 2018, i första hand för att leta efter lekande 
groddjur och därefter håva efter yngel i utvalda småvatten. Vid samma tillfällen gjordes även 

eftersök av groddjur på land. Varmt och fuktigt väder eftersträvades vid besöken. Information 

om groddjursfynd har dessutom inhämtats från några personer boende inom området. 
 

Säsongen 2018 var på många sätt extrem vädermässigt, med kallt och vintrigt väder in i april, 

samt därefter direkt mycket varmt och torrt under flera månader. Leken blev därför kortvarig i 
april, varefter de grundaste dammarna torkade ut i förtid under loppet av maj. De dammar som 

höll vatten under hela sommaren var endast den stora dammen i Barkåkra öster, samt den 

cementerade dammen vid växthusen i norr. Det bör således poängteras att det redovisade 

resultatet endast motsvarar en säsong, och samtidigt en något speciell gällande väder och 
vattennivåer. 

Barkåkra väster 

Kvällen den 9 april var vädret tillräckligt varmt för att förvänta sig aktivitet i de två dammarna 

ute i betesmarken. Besöket resulterade i – föga förvånande utifrån naturtypen – en god 

förekomst av både mindre och större vattensalamander. Uppskattningsvis sågs minst 20 
exemplar av respektive art i båda dammarna. Aktiv salamanderlek med hona/hane kunde ses i 

det klara vattnet, trots ganska mycket undervattensvegetation. En vanlig padda observerades 

dessutom samtidigt i betesmarken mellan dammarna. De vattenpölar som fortfarande fanns kvar 
på andra ställen ute i betsmarken var för små för att locka till groddjurslek.  

 

Redan vid nästa besök den 23 april märktes tydligt en kraftig sänkning av vattennivån i de två 

dammarna. Vattnet var nu mer grumligt och antalet salamandrar hade sjunkit markant.  En död 
mindre vattensalamander sågs i den södra dammen, dödsorsak okänd.  

 

Vid det tredje besöket i juni efter en månadslång varm och torr period var båda dammarna 
snustorra och det var uppenbart att årets föryngring hade misslyckats. Eftersök i lövskogen 

västerut eller under stenar i betesmarken gav heller inga fynd, eftersom marken helt enkelt var 

för torr. 

 
Sammantaget visar årets inventering alltså på förekomst av  

 

 mindre vattensalamander 

 större vattensalamander  

 vanlig padda  

 
inom området Barkåkra väster. Även vanlig groda var förväntad i dammarna, men några spår av 

denna art kunde inte ses. 

 
Det är uppenbart att årets extremt torra och varma väder fått de grunda dammarna att torka ut i 

förtid. Förmodligen håller de vatten tillräckligt länge under ett ”normalår” för att 

groddjurspopulationerna ska överleva på längre sikt. Uttorkning under vissa år kan anses vara 

positivt, eftersom rovdjur (dykarskalbaggar, skinnbaggar m m) då elimineras, vilket ökar 
överlevaden i yngelstadiet året efter.  

 

Bedömningen blir att båda dammarna bör bevaras, om man vill bevara den isolerade 
groddjurspopulationen. Förmodligen har salamandrar funnits i dammarna under lång tid, 

eftersom åtminstone den norra dammen finns markerad på äldre kartor. Ett genetiskt utbyte med 

de andra lekdammarna österut kan man inte förvänta sig, med tanke på den barriär som 
järnvägen utgör idag. Lövskogen västerut fungerar troligen som en viktig landmiljö. 
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Barkåkra väster. Norra dammen i betesmarken den 23 april. 

 

 
 
Barkåkra väster. Södra dammen i betesmarken den 23 april. I stenpartiet intill finns goda 

gömställen för groddjur. 
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Barkåkra väster. Hona av större vattensalamander i norra dammen den 9 april. 
 

 
 

Barkåkra väster. Norra dammen uttorkad i juni. 
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Barkåkra väster. Södra dammen uttorkad i juni. Ett tiotal hästar betade under sommaren. 

 

 
 
Barkåkra väster. Lövskogen i väster utgör en fin landmiljö för groddjur. 
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Barkåkra öster 

Vid genomgång av dammarna kvällen 9 april observerades en obestämd groda (troligen vanlig 

groda) i den norra dammen i betesmarken. Samtidigt hittades mindre vattensalamander i den 

sydligare dammen intill. I den stora dammen sågs endast rom av vanlig groda i det öppnare 
partiet österut mot betesmarken. I cementdammen norr om Skepparkroksvägen sågs mindre 

vattensalamander och vanlig padda. Vid kontroll på land observerades en hona av större 

vattensalamander, samt två mindre på grusvägen norr om husen och väster om betesmarken.  
 

Vid nästa besök 24 april hade vattennivån i dammarna sjunkit betydligt. En noggrann 

genomhåvning av de två grunda dammarna ute i betesmarken visade endast på mindre 
vattensalamander i båda. I den större dammen sågs endast den nu kläckta rommen av vanlig 

groda på samma ställe som tidigare.  

 

Under maj torkade de grunda dammarna ut, varför de var helt torra vid det tredje besöket i juni. 
Inget kunde då heller ses i vare sig cementdammen eller den stora dammen, som båda 

fortfarande höll vatten. Vid genomgång av möjliga gömställen i det risiga skogspartiet runt den 

stora dammen hittades en vuxen större vattensalamander under en stock och en vanlig padda 
inne på en av tomterna.  

 

Vid det sista besöket 20 augusti observerades inget annat än två halvvuxna vanliga paddor på 
grusvägen utanför husen inne i området. Samtliga observationer finns redovisade på kartan på 

sidan 13. 

 

Sammantaget visar årets inventering på förekomst av  
 

 mindre vattensalamander 

 större vattensalamander  

 vanlig groda 

 vanlig padda  

 

inom området Barkåkra öster. Mindre vattensalamander har utnyttjat tre lekdammar, vanlig 
groda minst en samt vanlig padda en. Eftersom större vattensalamander endast påträffats på land 

är det osäkert var de leker inom området, men det är inte troligt att de vandrar in från andra 

dammar som ligger långt bort utanför området.  Även om inga fynd gjordes i den stora dammen 
är det ändå troligt att arten har sin föryngring här. Dammen är inte optimal, med skugga och 

grumligt vatten med tjock dy och löv, och är dessutom mycket svår att håva i effektivt. De 

mindre dammarna är soliga och mer optimala med klart vatten, men håvades igenom noga utan 

några fynd av arten, varför det är osäkert om den större vattensalamandern leker där. Boende i 
huset intill har sett salamandrar av båda arterna på grusvägen väster om dammen, d v s samma 

ställe där de egna fynden gjordes i april. Enligt samma uppgiftslämnare ska de grunda 

dammarna i betesmarken hålla vatten under säsongen under mer normala väderbetingelser än 
under 2018. 

 

Genomsök i grustäkten västerut 20 augusti gav inga fynd av groddjur, trots många möjligheter 

till gömställen i de deponerade stenpartierna som täcker vissa ytor. Slänten i norr och öster är 
mycket brant och utgör en markant barriär, vilket troligen utesluter att täkten fungerar som 

övervintringsplats för groddjur. 

 
Förekomsten av groddjur inom området har säkerligen gamla anor eftersom de två mindre och 

den större dammen finns angivna redan på rekognosceringskartan från 1812, då ett tegelbruk låg 

på platsen. 
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Barkåkra öster. Norra dammen i betesmarken. Lekmiljö för mindre vattensalamander och 
möjligen vanlig groda. Dammen torkade ut i maj. 

 

 
 
Barkåkra öster. Södra dammen i betesmarken. Lekmiljö för mindre vattensalamander. Dammen 

torkade ut i maj. 
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Barkåkra öster. Stora dammen i juni. Lekmiljö för vanlig groda och möjligen även för större 

vattensalamander. Knipa häckade i dammen under säsongen. 

 

 

 
 

Barkåkra öster. Cementdammen i juni. Lekmiljö för mindre vattensalamander och vanlig 

padda. 
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Barkåkra öster. Mindre vattensalamander från en av dammarna i betesmarken den 24 april.  

 

 

 
 

Barkåkra öster. Hona av större vattensalamander på grusvägen den 9 april.  
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Barkåkra öster. Större vattensalamander påträffad under stock intill den stora dammen den 26 

juni.  
 

 
 

Barkåkra öster. Vanlig padda på grusvägen den 20 augusti. 
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Barkåkra öster. Rom av vanlig groda i den stora dammen den 9 april. 
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Sammanfattning av groddjursinventeringen vid Barkåkra 2018. Röda ringar anger dammar 

samt tillhörande lek (pil). Det är osäkert om större vattensalamandern har lekt i den stora 

dammen inom Barkåkra öster. Övriga observationer anger fynd på land. m v=mindre 
vattensalamander, st v=större vattensalamander, v g=vanlig groda, v p=vanlig padda. 
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Förslag till ändringar i detaljplanerna utifrån 
inventeringsresultatet 

I illustrationskartorna nedan ges förslag på ändringar i de ursprungliga planerna på bebyggelse, 
utifrån inventeringsresultatet. Grundförutsättningarna har varit följande: 

 

 Befintliga groddjurspopulationer ska kunna fortleva inom områdena 

 Befintliga lekdammar ska finnas kvar 

 En viss buffertzon (minst 30 meter) bör finnas mellan damm och ny bebyggelse/väg 

 

Förekommande groddjur är fridlysta enligt Artskyddsförordningen och dispens krävs när man 
exploaterar deras livsmiljöer. Oftast brukar detta gälla lekmiljöerna. Baserat på kunskapen om 

arternas lokala och regionala förekomst och vad som är rimligt att bevara vid Barkåkra kan man 

förtydliga följande: 
 

Större vattensalamander finns uppgiven från endast fyra platser i Ängelholms kommun på 

Artportalen. Den ena rapporten gäller den individ som påträffades i ett hus vid Strandängsvägen 

nedanför Barkåkra väster hösten 2017. Förmodligen finns betydligt fler lokaler oupptäckta på 
olika ställen i kommunen, men bedömningen blir ändå att de påträffade populationerna vid 

Barkåkra måste anses ha ett lokalt och regionalt bevarandevärde.  

 
Mindre vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda är allmänna arter och finns på många 

ställen om vattenmiljöerna inte är allt för negativt påverkade. Det finns få uppgifter om dessa 

arters förekomst i Ängelholms kommun på Artportalen, varför mörkertalet måste vara stort. 
Arterna bedöms tåla en viss påverkan från exploatering så länge lekdammarna finns kvar. 

Barkåkra väster 

På kartan ges ett förslag på hur man ska bevara salamanderpopulationen väster om järnvägen. 

Förslagen sammanfattas: 

 

 De två befintliga lekdammarna bevaras i sitt naturliga skick. 

 Planerad bebyggelse inom rödmarkerat område stryks ur planen. 

 En buffertzon om minst 30 meter hålls mellan damm och bebyggelse/väg. 

 Lövskogsridån i väster bevaras intakt, vilket påverkar omfattningen av planerad bebyggelse. 

 Den planerade dagvattendammen i söder bör utformas som lekdamm för salamandrar och 

kan på det viset kompensera för negativ påverkan vid exploatering. 
 

Groddjuren vandrar troligen årligen mellan lövskogen och dammarna i en öst-västlig riktning, 

snarare än syd-nordlig. Det finns uppgifter om salamandrar från boende på närmaste fastigheten 
åt nordväst. Så länge dammarna och skogen bevaras blir bedömningen att groddjuren kan 

överleva på längre sikt. Någon garanti för detta vid exploatering kan dock inte ges. 

 
Åtgärdsförslagen förutsätter minimal påverkan på vattenmiljöerna under och efter 

exploateringsfasen, t ex vad gäller hydrologi och risk för föroreningar. De sparade 

naturområdena närmast dammarna kan utformas på ett naturligt sätt med möjligheter för 

gömställen och övervintring. 
 

Förslaget på kartan resulterar i två bevarade naturområden kring dammarna i norr och söder, där 

det norra inkluderar den ursprungliga sparade ytan inramad av de två stengärdsgårdarna. 
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Illustrationskarta med förslag på ändringar i planförslaget vid Barkåkra väster. Rödmarkerade 
ytor visar föreslagen bebyggelse närmast dammarna som behöver strykas. Grön linje visar 

kanten av lövskogen (vilken inte bör avverkas enligt förslaget). 
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Barkåkra öster 

Området är mer varierat än området västerut vilket gör det mer komplicerat att ge bra förslag på 

förändringar. Kärnområdet för groddjuren måste anses vara de tre dammarna, samt närmaste 

omgivningen runt dessa inklusive de närmaste befintliga tomterna. De två små dammarna sparas 
med motiveringen att de har en potential som leklokaler även för större vattensalamander under 

vissa år. Övriga delar av området får anses ha mindre betydelse för groddjuren, inklusive 

grustäkten i öster och åkern i söder. Sammanfattning: 
 

 De tre befintliga lekdammarna bevaras i sitt naturliga skick. 

 Planerad bebyggelse inom rödmarkerat område stryks ur planen och utformas som 

naturområde med lämplig skötsel. 

 En buffertzon om minst 30 meter hålls mellan dammarna och bebyggelse/väg. 

 Den stora dammen restaureras genom viss utgrävning (okt-mars), samt görs mer attraktiv 

för groddjur genom bortröjning av skuggande vegetation i söder. Fällda träd lämnas på 
platsen. Målet är att en stor del av vattenytan ska vara solbelyst. 

 Det bevarade naturområdet runt dammarna bör utformas så naturligt som möjligt, med 

möjligheter för gömställen och övervintring för groddjuren. 

 Den planerade dagvattendammen i söder bör utformas som lekdamm för salamandrar och 

kan på det viset kompensera för negativ påverkan vid exploatering. 

 
Förslaget på kartan innebär att lekdammarna och närmiljön sparas, men även att vandring in och 

ut i området möjliggörs österut. Det är viktigt att dammarnas hydrologi inte påverkas negativt 

under och efter en exploatering. Det är omöjligt att ge garantier för att groddjuren kommer att 
överleva långsiktigt vid en exploatering, på samma sätt som betonats för området väster om 

järnvägen. 
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Illustrationskarta med förslag på ändringar i planförslaget vid Barkåkra öster. Rödmarkerad 
yta visar föreslaget naturområde närmast dammarna. 


