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PM; undersökning av våtmarksmiljöer, Mörrums bruk, juni 2014 
 

 
Fig. 1 Våtmarken är relativt igenvuxen och är omgiven av större lövträd 
 
 
Bakgrund 
I samband med en detaljplaneläggning av ett exploateringsområde vid 
Mörrums, Halmstad har en naturvärdesbedömning kring naturvärden tagits 
fram av Enetjärns natur AB (maj 2014). Metoden har inneburit att olika 
områden med naturvärden har pekats ut, vissa av dessa miljöer omfattas 
även av det generella biotopskyddet inom Miljöbalken som våtmarker. 
I naturvärdesbedömningen har våtmarksområden omgivet av lövskog, objekt 
nr 4 och område D och två längre diken pekats ut objekt nr 7 och18. I dessa 
miljöer kan det förekomma groddjur. 
 
Miljöerna kommer att påverkas av den planerade exploateringen. Denna 
undersökning syftar till att klargöra om det är troligt att groddjur förekommer i 
någon av våtmarksmiljöerna. Vad som gäller lagstadgat skydd, eventuella 
dispenser och liknande hänvisas till Enetjärns naturs naturvärdesbedömning. 
 
Inventeringsmetoder 
Området besöktes i fält den 1 och 5 juni 2014. Vid våtmarksmiljöerna 
håvades efter larver av groddjur (grodyngel” ). I våtmarken (nr 4) håvades på 
7 platser med ca 5-8 håvtag. Den våtmark som finns i södra delen av område 
D var vid besökstillfället mer eller mindre helt uttorkad så ingen håvning 
behövdes.  
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Längs dikena håvades på 5 platser med 5 håvtag vid varje tillfälle. Även i den 
närmaste miljön runt objekten eftersöktes groddjur på lämpliga platser som 
gamla stubbar, liggande död ved, fuktiga, tuviga gräsmarker m m.  

 

Resultat och beskrivning av småvatten och diken 
Inga fynd av groddjur gjordes, varken av yngelstadier eller adulta (vuxna) djur 
varken i de två våtmarksmiljöerna nr 4 och D eller i dikesmiljöerna 7 och 18.  
 
Tidsperioden bedöms som lämplig att finna yngel av amfibier (groddjur) och 
med tanke på den mycket tidiga våren 2014 bör ”grodyngel” i början av 
sommaren blivit så stora att de lätt kan identifieras. 
 
Våtmarken nr 4 har de högsta kvalitéerna med sin kombination av vatten 
(lekvatten) och omgivande lövdunge (övervintringsplatser) och gräsmarker 
(födosöksområden). Det som drar ner dessa värden är att våtmarken är 
relativt igenvuxen med vass och beskuggad av de höga träden. Vid 
håvningen hittades flera larver av de större trollsländarterna, gott om 
vattengråsuggor och andra ryggradslösa djur.  
 

 
Fig. 2 Dykarbaggelarver av släktena Acillus och Dytiscus  
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Larverna av släktet Dytiscus tillhör arten gulbrämad dykare. Dessa 
lillfingerstora rovdjur i småvatten lever framför allt av grod- och fiskyngel och 
med sin förekomst tyder det på att lokalen utifrån groddjurens perspektiv inte 
är en gynnsam lokal. Larverna blir helt enkelt uppätna.  
 

 
Fig. 3 Våtmarken vid område D var uttorkad redan i början av juni. 
 
 
Våtmarken vid område D var vid fältbesöket mer eller mindre uttorkad. Detta 
gör denna miljö olämplig som reproduktionsmiljö för groddjur då larverna inte 
hinner med sin utvecklingsfas under den tid då det finns tillräckligt med vatten 
i våtmarken. 
 
Diket nr 18 i naturvärdesbedömningen är ett uträtat vattendrag som avvattnar 
ett område strax öster om Mörrumsån. Med tanke på närheten till ett sådant 
viktigt laxfiskevatten bör det utredas särskilt även om detta vattendrag har 
laxartade fiskar. En eventuell kulvertering verkar negativt på ett sådant 
bestånd. 
 
Även diket nr 7 har relativt branta kanter och är starkt igenvuxet av vass. 
Dessa faktorer är ogynnsamma för reproducerande groddjur. Diket slutar blint 
och har sin fortsättning som en helt torr fåra längs stenmuren nr 5. I närmiljön 
sågs en snok (Natrix natrix). Snok är liksom alla andra krälddjur nationellt 
fridlysta men bedöms ha en livskraftig stam i landet. Ormen jagar i de fuktiga 
gräsmarker som här är vanliga på båda sidor gränslinjen. 
Verksamhetsområdet påverkar arten ytterst marginellt. 
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I dikesmiljöerna finns gott om trollsländor. Sländor såväl som dykarbaggar är 
lättspridda och koloniserar snabbt nya vattenmiljöer där sådana skapas. 
 

 
Fig. 3 Diket nr 18 har branta kanter och är relativt igenvuxet med vass. 
 
 

Kompensatoriska åtgärder 
Som kompensation då våtmarken hamnar inom verksamhetsområdet kan en ny 
våtmark relativt enkelt skapas i den västra ytterkanten. Här finns samma positiva 
omgivningar som i det förra läget av våtmarken med gott om grövre lövträd. Vidare 
kan en ökad solinstrålning lätt ordnas och detta skulle öka kvaliteterna för 
småvattnet. Vattenlevande djur som amfibier och dykarskalbaggar är relativt 
lättspridda och hittar snabbt till sådana nya våtmarker. I samband med övrig 
exploatering i finns möjlighet att spara en del grövre lövträdsstammar efter 
avverkning. Stammarna läggs upp i en så kallad faunadepå. Här kan den döda 
veden långsamt brytas ner till fromma för vedlevande groddjur, svampar och insekter. 
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Fig 5 På vasstråt har en hona av bred trollslända Libellua depressa krupit ur 
sitt larvskal. 
 
 
 
Källor: 
Hansen, V. : Danmarks fauna nr 8, Biller, vandkalve och hvirvlere. Gads 
forlag, Köpenhamn1930 
 
Inventering och bedömning av naturvärde Södra Cell Mörrum, Enetjärn natur AB, 
2014. 
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