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Syfte och uppdrag
BioDivers Naturvårdskonsult har på uppdrag av Lars Rohdin, Härryda kommun, gjort en mer
detaljerad inventering av utbredningen hos smal dammsnäcka Omphiscola glabra, bäcksländan
Nemoura dubitans och åkergroda Rana arvalis vid Vällsjön, Pixbo. Dessutom var uppdraget att
inventera landsnäckor samt kärlväxter i den norra källmiljön i området. Inventering av landsnäckor
gjordes av Ted von Proschwitz, Naturhistoriska museet i Göteborg.
Syftet har varit att få en bättre bild av populationerna av skyddsvärda arters utbredning så att
åtgärder kan anpassas till detta vid anläggning av våtmarker i området.

Bakgrund
Härryda kommun planerar att anlägga två invallade våtmarker på översvämningsmarkerna vid
Vällsjön i ett område som kallas Valborgs ängar. Syftet är att göra en kompensationsåtgärd för
anläggning av dagvattendamm på svämplan vid Mölndalsån i Mölnlycke och som påverkar områden
med smal dammsnäcka.
Hösten 2011 gjordes en översiktlig inventering av smal dammsnäcka för att bedöma effekten av smal
dammsnäcka (Nolbrant, 2011b). Eftersom inventeringen gjordes sent och vattennivån var låg kunde
inte arten påträffas. En mer noggrann inventering av smal dammsnäcka rekommenderades vid ett
lämpligare tillfälle. Två utlåtanden skrevs därefter om möjligheten att göra kompensatoriska åtgärder
vid Vällsjön för anläggningen av dagvattendamm på svämplan med smal dammsnäcka vid
Mölndalsån i Mölnlycke (Nolbrant, 2012a och 2012b). Även i dessa ansågs det viktigt att göra
ytterligare inventeringar.

Presentation av arter
Smal dammsnäcka
Området vid Vällsjön ingår i ett område som tidigare inventerats på smal dammsnäcka av
Länsstyrelsen Västra Götaland (fig. 1, Nolbrant, 2010). Vid inventeringen påträffades smal
dammsnäcka längs bäcken nedströms Vällsjön, vid utloppet i Rådasjön, på svämplanet längs
Mölndalsån i Mölnlycke och på ytterligare några platser vid Rådasjön. Arten finns också på
svämplanet längs Mölndalsån i Landvetter (Henricsson & Johansson, 2008). Ett flertal fynd av smal
dammsnäcka har dessutom gjorts söder och öster om Vällsjön samt även i det område där
våtmarksanläggningen planeras (Nilsson, 2011). Bedömningen är att det finns en individstark, väl
utbredd, sammanhängande och livskraftig population inom området Vällsjön, östra Rådasjön och
Mölndalsån vid Mölnlycke.
Smal dammsnäcka är rödlistad i Sverige (NT) och Nordeuropa har ett speciellt ansvar för arten
eftersom större delen av de kvarvarande förekomstlokalerna ligger här (von Proschwitz, 1997 och
2001). I Sverige finns huvudutbredningen i Västsverige vilket gör sammanhängande områden för
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arter, som vid Vällsjön, Mölndalsån och Rådasjön, särskilt skyddsvärda. Vällsjön är oreglerad och har
en naturlig vattenregim vilket gör den särskilt intressant eftersom smal dammsnäcka oftast påträffas
i grunda vattensamlingar, igenvuxna diken och tillfälliga vattensamlingar på svämplan och
översvämningsmarker.
Ett åtgärdsprogram för smal dammsnäcka är framtaget av Naturvårdsverket (Nilsson, 2009) där
förslag till skydd för arten presenteras. Med nuvarande bristfälliga kunskap om smal dammsnäckas
miljökrav bör man inte restaurera (förändra hydrologin eller avlägsna växter) småvatten med
förekomst av smal dammsnäcka. Arten har inget skydd men vissa av dess miljöer ingår i olika typer av
skydd. Många miljöer ligger under strandskyddet och det generella biotopskyddet 5 § förordningen
om områdesskydd (1998:1252) omfattar följande biotoper som kan utgöra livsmiljö för arten:
•

•

Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark. Områden i terräng där grundvatten koncentrerat
strömmar ut och där den våtmark som uppkommer till följd av det utströmmande vattnet uppgår till
högst ett hektar.
Småvatten och våtmarker i jordbruksmark. Småvatten och våtmarker med en areal av högst ett hektar
som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar,
vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst 2 m breda
naturliga bäckfåror.

Figur 1. Fynd av smal dammsnäcka vid tidigare inventeringar vid Vällsjön och Rådasjön (Nolbrant, 2010).

Gråvingad källbäckslända
Gråvingad källbäckslända lever i källmiljöer och källpåverkade små bäckar. Arten är upptagen som
sårbar (VU) på den nationella rödlistan. Världsutbredningen är norra Europa och Brittiska öarna. I
Sverige finns förekomsten främst i Götaland. Endast runt tio lokaler är för närvarande kända i Sverige
men kunskapen om artens ekologi är dåligt känd. Arten indikerar källmiljöer som hyser vatten under
hela året.
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Åkergroda Rana arvalis
Åkergroda är utbredd i en stor del av Sverige. Arten är mer knuten till skogsbygder än vanlig groda.
Eftersom den har gått starkt tillbaka i Europa är den upptagen i EU:s habitatdirektiv. Då arten
fortfarande är vanlig i Sverige har Sverige ett särskilt ansvar för arten. Åkergrodan ingår i
artskyddsförordningen och arten är fridlyst samt dess miljöer får inte skadas.

Metod
Den 24 och 25 april gjordes inventering av smal dammsnäcka, bäcksländor och grodor. Vädret var
halvklart, vinden svag till måttlig och temperaturen ca + 15°C.
För inventering av smal dammsnäcka och bäcksländor användes främst ett rostfritt durkslag. I lite
större diken användes istället en långskaftad håv på ca 25 x 25 cm med maskvidd 1mm. Insamling
med durkslag respektive håv skedde under ca 30 sekunder per provpunkt varefter innehållet hälldes i
vit diskbalja. Här vaskades löv samt annat grövre material av och rensades bort. Finare organiskt
material hälldes därefter av tills snäckor kunde eftersökas på botten av baljan. Antal individer av smal
dammsnäcka och bäcksländor räknades. Bäcksländor konserverades i 70 % sprit för senare
artbestämning. Samtliga provtagningspunkter lades in i GIS med hjälp av GPS och handdator.
Avgränsning av källpåverkade miljöer gjordes med GPS och handdator.
Grodor inventerades genom att lyssna efter spel och genom att räkna romklumpar. Spelplatser lades
också in i GIS.
Den 5 juni inventerades kärlväxter i den norra källmiljön. Samtidigt inventerades landsnäckor och
sniglar i detta område av Ted von Proschwitz.

Resultat
Smal dammsnäcka Omphiscola glabra
Smal dammsnäcka hittades på flera platser runt sjön. I och med inventeringen, tillsammans med
Michael Nilssons tidigare observationer, kan de lämpligaste miljöerna för smal dammsnäcka
avgränsas tydligare än förut. Vissa områden som tidigare angavs som möjliga miljöer för arten har
bedömts som mindre lämpliga. Detta behöver dock inte betyda att alla dess miljöer helt saknar arten
men troligen förekommer inga större individantal av smal dammsnäcka i dessa områden.
I den nordöstra delen där den norra dammen är planerad hittades arten i ett 1,4 ha stort område
(område A, fig. 2). Området är öppet men bevuxet av en del Salix. Den smala dammsnäckan
förekommer väl spridd över ytan i grunda vattensamlingar mellan tuvor. Området tillförs vatten från
den större källmiljö som ligger i nordost vilket gör att det finns gott om grunda vattensamlingar. Ytan
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påverkas också ibland av översvämningar från Vällsjön. Däremot kunde inga smala dammsnäckor
hittas i de diken som finns i området förutom i kanten av ett dike längst i norr.
Eftersom smal dammsnäcka är väl spridd och vatten tillförs både från källmiljön och från
översvämningar bedöms området som mycket värdefullt för smal dammsnäcka.
Söder om detta område minskar mängden vattensamlingar (område B). Här kunde inte smal
dammsnäcka hittas vid inventeringen trots en hel del eftersök i de mycket små vattensamlingarna
som fanns mellan tuvor. Området bedömdes som mindre lämpligt för arten eftersom marken var
torrare. I den sydvästligaste delen av de planerade dammarna förekom återigen mer vatten och här
hittades smal dammsnäcka (område C). Detta område är ungefär 0,17 ha. Tidigare har smal
dammsnäcka hittats i det dike som löper i öst‐västlig riktning och som ligger mellan område C och D.
Vid denna inventering hittades dock inga individer av arten här.
Söder om detta dike fortsätter de öppna markerna (område D). Den västra delen är blöt och här,
samt i det dike som löper i sydvästlig rikning över den öppna marken, hittades smal dammsnäcka. Ett
ungefär 0,20 ha stort område bedömdes som lämpligt för arten i detta område. Den östra delen av
område D var så pass torr att det inte fanns några lämpliga miljöer att leta efter arten i.
Mellan område D och E finns ett kraftigt igenvuxet dike där smala dammsnäcka påträffades. Område
E består av svämskog med björk och där det finns rikligt med kullfallna träd och rotvältor. Det finns
gott om blöt mark och en hel del vattensamlingar vid rotvältorna. Här hittades smal dammsnäcka på
flera platser och området bedöms lämpligt för arten ända ner till sjön. Det område som ligger norr
om område E är däremot alltför torrt för att vara lämpligt för smal dammsnäcka.
Område F består av svämskog som till stor del består av klibbal och där smal dammsnäcka
påträffades. Här löper grunda igenvuxna diken mot norr med cirka 15 meters mellanrum. Marken
mellan dikena är alltför torr och saknar vattensamlingar och är därför olämplig för smal dammsnäcka.
Det gör att arten endast påträffas i dikena. Samtidigt hittades här de största koncentrationerna av
arten. Populationernas storlek i A och F kan dock vara likvärdiga per ytenhet. Förekomsterna är mer
utspridda i A jämfört med F vilket kan innebära ett högt indivdantal per ytenhet även om färre antal
snäckor hittades per prov.
Område G innehåller blötare svämskog som bedömdes som lämplig för smal dammsnäcka och där
den troligen förekommer. På grund av tidsbegränsning hanns dock inte prover tas i området. I de
västligaste delarna av område G har Michael Nilsson tidigare påträffat arten.
Område H består av blöt svämskog som domineras av Salix. Smal dammsnäcka påträffades och
miljön bedöms som lämplig för arten. Område I består avvöppnare starrbevuxen våtmark. Även här
hittades smal dammsncäka och miljön bedöms som lämplig för arten.
Inga smala dammsnäckor kunde hittas i de prover som togs i vassbältet vid sjöstranden. Inte heller
kunde arten påträffas i de flesta av de större och lite mer öppna dikena i området. De diken där arten
påträffades var kraftigt igenvuxna och grunda. Smal dammsnäcka hittades inte heller i de källmiljöer
som finns norr om område A och söder om område D.
Förekomsterna av smal dammsnäcka ligger till allra största del inom sjöns översvämningsområden
och i områden som på våren har grunda vattensamlingar. Troligen torkar dessa vattensamlingar till
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stor del ut under torrare perioder under sommaren. Vatten tillförs dels från översvämningar och dels
från grundvatten som tränger ut i sluttningarna och som sedan rinner över området som ytligt rörligt
markvatten och ytvatten. Område A är speciellt eftersom det mer påtagligt tillförs vatten från den
större källmiljö som ligger i nordost.
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Figur 2. Förekomst av smal dammsnäcka 2012 samt avgränsningar av källpåverkade miljöer.

Gråvingad källbäckslända Nemoura dubitans
Större källpåverkade miljöer hittades strax norr om de planerade dammarna öster om Vällsjön. Ett
område hittades även söder om de öppna områdena (fig. 3).
Gråvingad källbäckslända hittas i de båda större källmiljöerna (fig. 3). Vid inventeringen hittades
rikligt med larver väl utbrett i källmiljöerna och tillhörande bäckar. Även vuxna individer hittades som
fångades in och artbestämdes till Nemoura dubitans. Också stora larver bestämdes till denna art.
Michael Nilsson har tidigare under våren samlat in larver i en stor del av den norra källmiljön, kläckt
ut vuxna och artbestämt dessa till Nemoura dubitans. Förekomsterna visar att dessa källmiljöer inte
torkar ut utan håller vatten under hela året.
Arten är starkt begränsad till källmiljöerna och förekomsterna avgränsar sig tydligt gentemot den
smala dammsnäckans utbredning. Vanligtvis driftar bäcksländelarverna nedströms under året vilket
gör att en stor del kläcks till fullbidade sländor längre nedströms än där äggen lades. Parningen bör
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därför främst ske i de nedre delarna (blåstreckat område i fig. 3) varefter de sedan flyger uppströms
där de lägger äggen.
Förekomsten är individrik och den största kända i Härryda kommun.

Figur 3. Förekomst av gråvingad källbäckslända (Nemoura dubitans) 2012.

Åkergroda Rana arvalis
Spelande åkergroda hördes i diken på två platser i den östra öppna delen av området (fig. 4).
Dessutom påträffades romklumpar av troligen åkergroda i ett dike i svämskogen väster om det
öppna området. De två östra spelplatserna var individrika. Vanlig groda hördes spela på samma
platser där åkergrodan hördes. Dessutom hittades två större äggsamlingar längs ett av dikena samt
ytterligare en väster om sjön. Dikena bedöms som mycket bra lekmiljöer för åkergroda. Dessutom är
de omgivande våtmarkerna och svämskogarna mycket lämpliga landmiljöer för grodor.
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Figur 4. Förekomst av åkergroda och vanlig groda 2012.

Landsnäckor i den norra större källmiljön
(Text hämtad från Ted von Proschwitz, 2012)
Området (norr om område A) består av en utbildad fuktäng med en tämligen artrik (14 arter av
landsnäckor), karakteristisk och diversifierad landmolluskfauna. Sällsynta och rödlistade arter saknas
dock. Enda något mer ovanliga art är Vertigo antivertigo (hjärtgrynsnäcka).
På lokalen förekommer ett antal karakteristiska och allmänna – tämligen allmänna hygrofila arter
som Carychium minimum (ängsdvärgsnäcka), Succinea putris (större bärnstenssnäcka), Vertigo
antivertigo (hjärtgrynsnäcka), Euconulus praticola (kärrkonsnäcka), Zonitoides nitidus
(kärrglanssnäcka) och Deroceras laeve (sumpsnigel). Karakteristisk är också den amfibiska
sötvattenssnäckan Galba truncatula (amfibisk dammsnäcka). Faunan består också av flera arter som
är karakteristiska för öppna ängsbiotoper: Vallonia excentrica (hedgrässnäcka), Vertigo pygmaea
(ängsgrynsnäcka), Cepaea hortensis (trädgårdssnäcka) och Deroceras agreste (ängssnigel).
Kulturpåverkan indikeras av människospridda – människogynnade arter som Arianta arbustorum
(fläckig lundsnäcka) och Deroceras reticulatum (åkersnigel) – den förstnämnda arten är dessutom
kvävegynnad. Övriga arter har ett brett ekologiskt spektrum.
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Mindre hackspett
Mindre hackspett hördes söder om Vällsjön. Området utgör troligen ett viktigt kärnområde i ett revir.
Här finns gott om lövträd och även en hel del död ved har börjat utvecklas. Arealen lämpliga miljöer
vid Vällsjön norr om landsvägen motsvarar ungefär 25 ha. För att häcka framgångsrikt behöver ett
par cirka 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha.

Kärlväxter i den norra större källmiljön
Miljön kan klassificeras som ett eutroft medelrikkärr. Inga kalkindikatorer påträffades. Miljön
bedöms som kvävepåverkad genom tidigare åkerbruk i anslutning till kärret. Bland de mest allmänt
förekommande arterna återfanns gåsört, älggräs, kärrgröe och ängskavle. Övriga arter som
påträffades i större mängd var källarv, gråstarr, stor vattenmåra, revsmörblomma, kärrtistel,
ängssyra, veketåg, kärrkavle, dunört Epilobium sp och gulvial. Mindre mängd av gökblomster,
kärrsilja och äkta förgätmigej förekom också.

Analys av förslaget till dammar
Med den kunskap som inventeringen har gett kan man se att den norra dammen påverkar ett 1,3 ha
stort område med smal dammsnäcka och gråvingad källbäckslända (fig. 5). Dammanläggningen
beräknas påverka 12 % av den totala populationen av smal dammsnäcka vid Vällsjön jämfört med 5‐
10 % som uppskattades tidigare (Nolbrant, 2011b). Dammanläggningen påverkar 38 % av det område
där gråvingad källbäckslända förekommer norr om våtmarken eller 28 % av ytorna i de båda
påträffade lokalerna totalt.
Även delar av de områden där det tidigare föreslagits åtgärder för smal dammsnäcka sammanfaller
med förekomst av smal dammsnäcka eller gråvingad källbäckslända. Detta gäller områden som ligger
norr och öster om den norra dammen samt västra delarna av det öppna område som ligger söder om
den sydliga dammen. Åtgärder i dessa områden är inte meningsfulla eftersom smal dammsnäcka
redan ser ut att trivas och vara utbredd. Totala ytan där miljöer för smal dammsnäcka skulle kunna
nyskapas minskar därför avsevärt.
Detta innebär att det gamla förslaget totalt sett inte ökar arealen lämpliga miljöer för smal
dammsnäcka utan snarast minskar ytan och projektet fungerar då inte som kompensatorisk åtgärd
för smal dammsnäcka.
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Figur 5. De föreslagna dammarnas påverkan på områden med smal dammsnäcka och gråvingad
källbäckslända.

För att resultatet ska bli annorlunda krävs att våtmarksanläggningen görs på ett annorlunda sätt
enligt föreslag i figur 6. Ett område (område C, fig. 2) med smal dammsnäcka på cirka 0,17 ha i den
sydvästra delen av våtmarken kommer fortfarande att påverkas. Denna del motsvarar cirka 2 % av
den totala utbredningen runt Vällsjön. Modifieringen innebär att våtmarkens djup blir mindre än vad
som planerats tidigare.
Kvarvarande område som är möjliga att göra åtgärder i form av grunda diken återstår i den östra
delen av det öppna området söder om de planerade dammarna (fig. 6). Ytan på detta område
motsvarar ca 0,8 ha. Eftersom den östra delen är tämligen torr och inte ser ut att översvämmas
regelbundet är det troligen endast den västra halvan av området som lämpar sig för åtgärder. Denna
del som bedöms som lämpliga för restaurering motsvarar då ca 0,4 ha. Samtidigt försvinner 0,17 ha
av miljöer för smal dammsnäcka vid anläggningen av våtmarken (område C, fig. 2). Om den
planerade våtmarken görs grundare än tidigare planerat är det dock möjligt att lämpliga miljöer för
smal dammsnäcka kan uppstå längs våtmarkens östra kant vilket kan kompensera bortfallet på 0,17
ha.
Grunda diken som skapas kommer inte att vara lämpliga miljöer för smal dammsnäcka förrän efter
flera år. Först behöver rik våtmarksvegetation utvecklas vilket troligen tar minst 3‐5 år.
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Även i den östra torrare delen, söder om den planerade våtmarken, kan vattensamlingar skapas
genom grävning. Dessa kan vara lämpliga för många vattenlevande arter och om de blir
vegetationsrika på längre sikt även lämpa sig för smal dammsnäcka.

Figur 6. Förslag till anpassad våtmark för att minska negativ påverkan av smal dammsnäcka och gråvingad
källbäckslända samt förslag till område för åtgärder för smal dammsnäcka.

Uppföljning
Vid anläggning av våtmark och åtgärder för smal dammsnäcka är det mycket viktigt att följa upp
åtgärderna under ett antal år för att ta reda på hur åtgärderna fungerat. Förslagsvis kan detta ske
efter 2, 4 och 8 år.
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