
2010-12-03 

Angående byggnation på fastigheten Brännö 2:3 och 
eventuell förekomst av större vattensalamander 
 
Med anledning av ärendet angående detaljplan för bostäder vid Flogenvägen, och den 
uppgift som då framkommit om förekomst av större vattensalamander på Brännö 2:3 
besökte vi Brännö den 22 oktober 2010. Utifrån platsbesöket och tillgänglig kunskap om 
större vattensalamander anser vi att platsen kan bebyggas. 
 

Större vattensalamander 
Större vattensalamander (Triturus cristatus) är en av två vattensalamandrar som finns i 
Sverige. Det är ett groddjur som leker i vatten men därefter lever på land. Leken sker i 
dammar från april till början av juni. Larverna utvecklas i vattnet för att sedan omvandlas 
och vandra upp på land under sensommaren och hösten. Det gör att lekdammarna 
behöver hålla vatten över sommaren för att fungera. 
 
Större vattensalamander är fridlyst enligt Artskyddsförordningen vilket innebär att dess 
fortplantningsområden och viloområden är skyddade. 
 

Artens förekomst i skärgården 
Den större vattensalamandern har traditionellt ansetts endast förekomma på fastlandet 
längs Västkusten. Inga fynd har rapporterats från Göteborgs södra skärgård, trots att 
området under lång tid besöks av kunniga herpetologer. I hela södra skärgården har 
åkergroda och stinkpadda inventerats, arter som till viss del delar biotop med större 
vattensalamander, men inga större vattensalamandrar har noterats. Däremot förekommer 
den mindre vattensalamandern i södra skärgården. Under 2010 har dock större 
vattensalamander rapporterats, med fotografier, via Artportalen från Grötö i Göteborgs 
norra skärgård. Detta är det enda av oss kända skärgårdsfyndet på Västkusten. Tills dess 
att belagda fynd finns från södra skärgården är det fortfarande vår bedömning att arten 
saknas där.  

Förutsättningar på Brännö 
De två dammar som finns på Brännö 2:3 är bägge mindre lämpliga för större 
vattensalamander. Den östra dammen saknar förekomst av vattenväxter vilket innebär att 
den torkar ut redan tidigt på säsongen. Den är därmed olämplig som fortplantningslokal. 
Den västra dammen är bättre lämpad, och här växer vattenklöver vilket visar på en mer 
permanent vattenförekomst. Även denna damm torkar dock troligen ut under perioder 
varje sommar. I denna damm skulle arten möjligen kunna reproducera sig i mindre antal, 
särskilt regniga år. Om arten skulle förekomma på Brännö finns ett område cirka 350 
meter västnordväst om den aktuella tomten som har goda förutsättningar att vara ett 
kärnområde, alltså ett område med en stabil population av arten. Här finns en struktur 
med dammar och landmiljöer av en typ som arten gärna förekommer i. Om detta vore ett 
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kärnområde för arten på Brännö är det högst sannolikt att enstaka individer skulle röra sig 
ut från detta område, och då nå de dammar som finns på Brännö 2:3. 
 
 

 
Dammarna vid Brännö 2:3 vid rektangeln. Området med biotop lämplig för större vattensalamander 
ungefärligen avgränsade av ellipsen. 
 

Slutsats 
• Det saknas verifierade fynd av större vattensalamander från Brännö, och även från 

övriga öar i södra skärgården. 
• Om arten trots allt förekommer på Brännö finns det lämpliga biotoper för att hysa 

en stabil population cirka 350 meter västnordväst om Brännö 2:3. 
• Dammarna på tomten saknar förutsättningar att utnyttjas annat än tillfälligt. 
• Dammarna skulle möjligen kunna utgöra en mindre, tillfällig lokal i utkanten av 

en större population. 
• Att fylla ut dammarna på Brännö 2:3 skulle inte påverka artens förutsättningar till 

fortlevnad på Brännö. 
 
Vår bedömning är att platsen kan bebyggas, baserat på befintlig kunskap om arten, 
kvalitén på dammarna på Brännö 2:3 och att arten saknar känd förekomst på Brännö. 
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