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Förord
Ett av de åtgärdsprogram som tas fram inom ramen för Naturvårdsverkets satsning på hotade
arter, är åtgärdsprogrammet för smal dammsnäcka. Denna rapport redovisar en inventering av
smal dammsnäcka i 4 områden i Västra Götalands län 2009. Inventeringen är utförd av Peter
Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult. Författaren ansvarar för rapportens innehåll och
tackas för sin insats.
Kaisa Malmqvist
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Sammanfattning
Som ett steg i arbetet med åtgärdsprogrammet för smal dammsnäcka
Omphiscola glabra genomför Länsstyrelsen i Västra Götalands län
inventeringar av arten inom länet. Den svenska huvudutbredningen för
smal dammsnäcka är i sydvästra Sverige. Uppdraget var att söka efter nya
lokaler av arten inom ett minst 5 km2 stort område runt några tidigare kända
lokaler.
Fyra områden undersöktes. Dessa låg i Kungsbackaåns avrinningsområde i
Mölndals kommun, längs Lärjeån i Göteborgs kommun, längs Hovaån i
Töreboda kommun samt Rådasjön och Mölndalsån i Härryda kommun.
Innan fältarbete valdes lokaler för undersökning ut med hjälp av
topografiska kartan och ortofoto i färg.
Smal dammsnäcka påträffades i samtliga tre områden men förekomsten
varierade stort. I de tre områdena i Mölndals, Härryda och Göteborgs
kommun bedömdes det finnas större helhetsmiljöer med livskraftiga
populationer i anslutning till de tidigare kända lokalerna. I Töreboda
kommun kunde däremot smal dammsnäcka endast hittas i den tidigare
kända lokalen trots att det fanns lämpliga miljöer längs Hovaån.
Snäckan påträffades främst i grunda vattensamlingar på vattendragens
flodplan, i källmiljöer längs vattendrag, i vattensamlingar på långgrunda
sjöstränder, i sumpskogar längs sjöar och vattendrag och innanför täta
vassbälten i långgrunda sjöar. Flera av vattensamlingarna var troligen
efemära vatten men många var permanenta. Både helt beskuggade och helt
solexponerade miljöer förekom. Bottnen i lokalerna täcktes ofta av löv och, i
solexponerade lokaler, av andra växtdelar. Framträdande följearter som
förekom i proverna var skivsnäckor Planorbidae, ärtmusslor Pisidium sp och
vattengråsugga Asellus aquaticus.
Särskilt intressant helhetsmiljö bedöms Lärjeåns dalgång vara med en större
mängd vattensamlingar på flodplanet som uppstått genom de
hydromorfologiska processerna i vattendraget. Smal dammsnäcka kan
eventuellt användas som en indikator för vattendrag och sjöar med
fungerande hydrologi och hydromorfologi där också en rad andra mer eller
mindre specialiserade arter kan förekomma.

Bakgrund och syfte
Smal dammsnäcka Omphiscola glabra är uppsatt på rödlistan som sårbar
(VU) (ArtDatabanken 2006). Ett förslag till åtgärdsprogram är också
framtaget av Naturvårdsverket (Nilsson 2009). Som ett första steg i arbetet
med åtgärdsprogrammet genomför Länsstyrelsen i Västra Götalands län
inventeringar av arten inom länet. Tidigare inventeringar av smal
dammsnäcka har gjorts av Medins Biologi AB under 2008. Den svenska
huvudutbredningen för smal dammsnäcka är i sydvästra Sverige.
Syftet med inventeringen 2009 var att undersöka förekomsten av smal
dammsnäcka inom ett minst 5 km2 stort område kring tre områden där arten
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påträffats tidigare i Kungsbackaåns avrinningsområde i Mölndals kommun,
längs Lärjeån i Göteborgs kommun och längs Hovaån i Töreboda kommun.
Även ett område runt Rådasjön i Härryda kommun togs med vid
inventeringen.

Metod
Innan fältarbetet ritades möjliga områden för smal dammsnäcka in på karta
inom ett antal kilometers avstånd från gamla lokaluppgifter från
länsstyrelsen för smal dammsnäcka. Detta gjordes med hjälp av ekonomiska
kartan 1:20000 och ortofoto i färg. Områden som bedömdes som lämpliga
lokaler för smal dammsnäcka var sjöstränder eller vattendrag som kantas av
våtmarker, vassar, meandrande vattendrag, utlopp i sjöar och mindre
dammar. Områden som ritades in på karta för besök var främst områden
som hade konnektivitet med platser där det fanns gamla uppgifter om smal
dammsnäcka.
Inventering utfördes av Peter Nolbrant, BioDivers naturvårdskonsult, och
skedde den 13/10 i områdena i Härryda och Mölndals kommun, den 14/10
vid Lärjeån och den 22/10 vid Töreboda kommun år 2009. Kompletterande
inventering i Mölndals kommun (lokal B3 och IV) gjordes den 12/11. Vid
inventeringen användes en vattenhåv med öppning 22 x 22 cm och
maskvidd på 1 mm. Vid besök i fält gjordes först en bedömning om området
överhuvudtaget var intressant att undersöka. Områden som inte
undersöktes närmare var uttorkade flodplan med t ex åkermark samt snabbt
rinnande vattendrag utan vattensamlingar intill fåran. I varje område sågs 1‐
5 lämpliga lokaler med grunda vattensamlingar ut för provtagning. Vid
varje provtagning togs 3‐4 håvdrag på botten och i vattenvegetation om
vardera 20‐30 sekunder på mellan 5‐30 cm vattendjup. Ytan som täcktes in
genom ett håvdrag var ca 2 m2. Då smal dammsnäcka påträffades togs oftast
inga fler håvdrag på lokalen. Där smal dammsnäcka påträffades beskrevs
lokalen enligt det inventeringsprotokoll som finns i bilagan. För
koordinatsättning användes GPS och handdator. Lokalen
fotodokumenterades också. Inventerings skedde under en dag vid
respektive storområde. Det innebar att samtliga möjliga områden för smal
dammsnäcka inte hanns med att undersökas.
Unga mer svårbestämda exemplar av smal dammsnäcka kontrollbestämdes
av Ted von Proschwitz.
Nyfunna lokaler med dammsnäcka, samtliga håvade lokaler och samtliga
utsedda områden har lagts in i GIS. Slutligen har en bedömning gjorts var
sammanhängande lämpliga miljöer med förekomst av smal dammsnäcka
finns. Även dessa områden har ritats in i GIS.
Resultatet redovisas i text, kartor och i bilaga i rapporten samt på CD med
fotodokumentation och GIS‐data som lämnats till länsstyrelsen. I rapporten
redovisas lokaler med fynd med bokstäver A‐C. Där inga fynd har gjorts
används istället romerska siffror.
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Resultat
Vällsjön-Rådasjön, Mölndalsåns avrinningsområde
Storområde A utgår från tidigare fynd vid Vällsjön sydväst om Mölnlycke.
Området som undersöktes var bäcken som avvattnar Vällsjön och dess
utlopp i Rådasjön, Rådasjöns stränder och Mölndalsån som rinner ut i
Rådasjön. Fem möjliga områden sågs ut. Fyra av dessa hann besökas i fält
samtidigt som två nya områden upptäcktes och besöktes.
Totalt hittades smal dammsnäcka i tre av de fyra i förväg utsedda
områdena, vilket innebär en sannolikhet för förekomst på 75 %. Dessutom
hittades den även i de två områdena som hittades i fält. Detta tyder på att
arten har en god utbredning inom storområdet. Samtliga lokaler ligger på
stränder av bäck, å, eller sjö vilket gör att de har en hydrologisk förbindelse
med varandra. Fördelningen av förekomsterna tyder också på att det finns
sammanhängande helhetsmiljöer där det kan finnas en fungerande
metapopulationsdynamik. Totalt hittades snäckan i sju enskilda lokaler
inom områdena. Det fångades 33 individer i 19 håvdrag i de lokaler där
arten påträffades vilket innebär 1,7 individer per håvdrag. Detta innebär att
tätheten av snäckan är tämligen hög. Bedömningen är att det finns en
individstark, väl utbredd, sammanhängande och livskraftig population
inom storområdet.
Samtliga lokaler där smal dammsnäcka hittades hade vattendjup på 0,5‐3
dm. I sex lokaler dominerade grovdetritus i form av löv helt bottnen och i
den sjunde lokalen dominerade istället växtdelar från vattenväxter. Fyra av
lokalerna var helt beskuggade, medan två var i halvskugga och en lokal lite
mer öppen. Vattnet var i de flesta lokaler klart och svagt brunt färgat.
Djursamhällets sammansättning i lokalerna var likartat. I fem lokaler
dominerade skivsnäckor Planorbidae i fångsterna. I tre lokaler vardera
dominerade dessutom vattengråsugga Asellus aquaticus och/eller ärtmusslor
Pisidium sp. I sex av lokalerna dominerade någon eller fler av de tre ovan
nämnda grupperna.
A7
A1

A2

I
A6
A4

A5

Lokalernas typ
Dike på flodplan intill å: 3 st.
Damm på sjöstrand/bäck: 2st.
Utströmningskärr vid bäck: 1 st.
Alkärr vid sjötillopp: 1
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Lokal A1. Koordinater: 6398798, 1278690
Två grävda dammar ligger på den norra stranden av Rådasjön. Området
består av alsumpskog som ligger i en källpåverkad sluttning mot sjön. I den
ena av dammarna fångades tre juvenila exemplar av smal dammsnäcka.

Lokal A2 och A3. Koordinater: 6398434, 1279450 / 6398455, 1279490
Mellan Landvettersjön och Rådasjön meandrar Mölndalsån med flodplan
längs åns sidor. På norra sidan finns ett flertal grunda äldre diken. Området
är bevuxet av sumpskog som domineras av björk med inslag av klibbal. En
del björk har blåst ner och det har blivit öppnare områden samt några
rotvältor där småvattenbildats. Smal dammsnäcka hittades i två av sex
undersökta diken. Tre adulta och sex juvenila individer av arten fångades.
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Lokal A4. Koordinater: 6397865, 1278451
Ett utströmningskärr med grunt
vatten bevuxet av bladvass i en
bäckravin där bäcken rinner som
avvattnar Vällsjön. Kärret är
halvöppet och omges till delar av
klibbal och björk. Tio juvenila
indivder av smal dammsnäcka
fångades.

Lokal A5
Koordinater: 6398014, 1278544
En grund damm som ligger nära
bäcken som avvattnar Vällsjön och
nära utloppet i Rådasjön. Dammen
har ett vattendjup på 1‐2 dm, är
helt beskuggad och saknar
vattenvegetation förutom en del
bladvass. Bottnen täcks helt av löv.
Två juvenila indivder fångades.

Lokal A6
Koordinater: 6398083, 1278544
Ett större område med alkärr där
bäcken från Vällsjön mynnar i
Rådasjön. Vattendjupet varierar
mellan 0,5‐2 dm. I området växer
rikligt med vass. Tre juvenila indivder
fångades.
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Lokal A7
Koordinater: 6399119, 1276299
Vid Gunnebo slott finns ett större
våtmarksområde som genomkorsas av
stora grävda diken. Området ser
lämpligt ut för smal dammsnäcka. Inga
indivder hittades dock vid försöken i
det stora diket (nedan). I ett mindre
dike nära sjön fångades däremot 4
juvenila individer (till höger).

Negativt resultat
Lokal I
Eftersök gjordes i en högre belägen damm vid Pixbo som såg lämplig ut
med grundare partier och med rik våtmarksvegetation. Inga exemplar av
smal dammsnäcka hittades dock. Dammen har ingen förbindelse med
övriga lokaler i området.
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Hålsjön-Tulebosjön, Kungsbackaåns avrinningsområde
Storområde B utgår från ett tidigare fynd vid Hålsjön nordost om Kållered.
Området som undersöktes var nedströms liggande områden som
bäckmiljöer med angränsande våtmarker, Tulebosjön och Lindomeåns
flodplan ner till länsgränsen. Ytterligare ett tidigare fynd finns från ett
biflöde till Lindomeån vid Hassungared. Här undersöktes uppströms
liggande golfbanedammar samt nedströms miljöer på flodplanet vid
Lindomeån. Dessutom undersöktes Sagsjön vars vatten också rinner ut i
Lindomeån. Totalt sågs 23 områden ut från karta varav 20 hans med att
bedömas i fält. Elva av de besökta områdena bedömdes som olämpliga för
smal dammsnäcka p g a avsaknad av vattensamlingar och här gjordes
därför ingen håvning. I resterande nio områden utfördes håvning.
Totalt hittades smal dammsnäcka i tre lokaler, alla längs Tulebosjöns
stränder. Detta innebär en träffsäkerhet på 33 % av områdena med lämpliga
miljöer. Längs bäcken nedströms Tulebosjön hittades inga lämpliga miljöer
eftersom bäcken delvis var grävd och delvis snabbt strömmande och i båda
fallen utan vattensamlingar längs bäcken. Flodplanet längs Lindomeån
bedöms som olämpligt eftersom åfåran är fördjupad och vattenytan ligger
lågt i förhållande till omgivande flodplan. Inga fler fynd kunde göras vid
biflödet till Lindomeån. Bäcken där fyndet gjorts bedömdes inte som särskilt
lämplig med snabbt rinnande vatten. Eftersök gjordes där bäcken rinner ut
på flodplanet vid Lindomeån utan resultat. Även här var det brist på
vattensamlingar längs bäcken. Uppströms bäcken finns några golfdammar
där eftersök gjorde utan resultat. Vattenvegetationen förekom men var inte
särskilt tät. Dammarna är troligen tämligen nyanlagda vilket kan förklara
den sparsamma våtmarksvegetationen. Sagsjön bedömdes vara en mycket
lämplig miljö för smal dammsnäcka med vassar, översvämmad sumpskog
och små vattensamlingar på stränderna. Eftersök gjordes på tre platser, dock
utan resultat. Däremot hittades rikligt med den ovanligare arten stor
blåssnäcka Aplexa hypnorum, som lever i likartade miljöer som smal
dammsnäcka.
Smal dammnäcka fångades totalt med 15 individer i 7 håvdrag i de tre
lokalerna där arten påträffades vid Tulebosjön, vilket innebär 2,1 individer
per håvdrag.
Fördelningen av förekomsterna tyder också på att det finns en
sammanhängande helhetsmiljö i Hålsjön och Tulebosjön. Här finns lämpliga
miljöer med långgrunda stränder med vassar, våtmarksvegetation och
sumpskog som regelbundet svämmas över. Individtätheten bedöms som
tämligen hög. Bedömningen är att det finns en individstark, väl utbredd,
sammanhängande och livskraftig population i området Hålsjön‐Tulebosjön.
Däremot är bedömningen att området nedströms Tulebobsjön och längs
Lindomeån är så pass kraftigt påverkat av dikning och grävning att det inte
längre finns lämpliga miljöer där arten kan förekomma i livskraftiga
populationer. För längre tid tillbaka sedan då flodplanet inte var så påverkat
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av dikning och grävning av ån är det dock troligt att arten fanns spridd här.
Det inte heller troligt att arten förekommer med någon större population i
biflödet till Lindomeån vid Hassungared.
I de tre lokaler där smal dammsnäcka hittades var vattendjupet på 0,5‐3 dm.
Samtliga lokaler låg i skugga och bottnen dominerades av grovdetritus i
form av löv. I en av lokalerna växte tätt med vass och här dominerade också
rester av vass på bottnen. Undervattens‐ eller flytbladsväxter förekom inte.
Vattnet var klart och tämligen brunt färgat.
Djursamhällets sammansättning i lokalerna var likartat. I samtliga lokaler
dominerade ärtmusslor Pisidium sp fångsterna.

B1
B2

B3
I

II

IV

III

Lokalernas typ
Våtmark innanför vassbälte på sjöstrand: 2
Småvatten i sumpskog vid sjöstrand: 1
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Tulebosjön
Tulebosjön har flacka stränder och till delar kantas stränderna av tät vass
och sumpskog. Innanför vassbården och i sumpskog uppstår grunda
vattensamlingar.

Lokal B1. Koordinater: 6393656, 1277849
Lokalen ligger i närheten
av utloppet där bäcken
från Hålsjön mynnar i
norra änden av
Tulebosjön. Här växer en
bredare vassbård med
mycket tät vass. Grunda
vattensamlingar
förekommer längst in
mot land. Området är
delvis bevuxet av björk
och klibbal. Två juvenila
individer fångades.

Lokal B2
Koordinater: 6393530, 1277786
Lokalen ligger ca 200 m väster om lokal
B1. Även här kantas stranden av en tät
bård av vass. En bäck mynnar i
närheten ut i sjön. Lokalen ligger i
sumpskog innanför vassbården. Tio
juvenila indivder fångades.
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Lokal B3. Koordinater: 6392791, 1277904
Nära utloppet från Tulebosjön finns ett område med starr och sumpskog. I
sumpskogen finns vattensamlingar där en individ av smal dammsnäcka
fångades.

Negativt resultat – exempel på lokaler
Lokal I
Lindomeåns flodplan domineras av åkermark som är dikad. Ån är grävd
och vattenytan ligger långt under flodplanets yta. Inga lämpliga miljöer för
smal dammsnäcka kunde hittas.
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Lokal II
Biflöde till Lindomeån där smal
dammsnäcka tidigare påträffats. Inga
särskilt lämpliga miljöer kunde hittas och
inga individer av smal dammsnäcka
påträffades vid håvning i bäckens nedre
delar vid Lindomeåns flodplan.

Lokal III
Dammar vid golfbanan
som ser relativt
nyanlagda ut.
Våtmarksvegetationen
var måttligt utvecklad
och inga individer av
smal dammsnäcka
hittades.

Lokal IV
Sagsjön har lämpliga
miljöer för smal
dammsnäcka med
långgrunda stränder,
vassbälten och
sumpskog. Inga
individer kunde dock
hittas men istället
rikligt med den
ovanliga arten stor
blåssnäcka Aplexa
hypnorum.
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Lärjeåns dalgång
Storområde C utgår från tidigare fynd i Bergums dammar som ligger vid ett
biflöde till Lärjeån. Området som undersöktes bestod av biflödet och
Lärjeåns dalgång längs en ca 8 km lång sträcka. Lärjeån meandrar sig fram i
ett ravinlandskap som är öppet och består av betesmarker. På flodplanet
längs ån finns gott om våtmarker i form av korvsjöar i olika
igenväxningsstadier samt utströmningskärr. Totalt sågs 26 områden ut från
karta som såg lämpliga ut för arten. Tio av dessa områden hann besökas i
fält. Et av dessa områden visade sig olämpligt för arten p g a brist på vatten
medan övriga nio områden undersöktes med håv. Detta är 10 % av de
besökta områdena.
Totalt hittades smal dammsnäcka i tre av de nio undersökta områdena,
vilket innebär en sannolikhet att hitta arten i lämpliga miljöer på 33 %. En
lokal hittades i en uppdämd damm i biflödet strax nedströms Bergums
dammar. Det övriga två lokalerna hittades vid Lärjeån både uppströms och
nedströms biflödets anslutning. Om man utgår från att 10 % av lokalerna är
olämpliga och att sannolikheten för förekomst i lämpliga miljöer är 33 %
innebär det att det kan finnas ca ytterligare 5 lokaler med smal dammsnäcka
bland de kvarvarande 17 kvarvarande ej besökta områdena.
Eftersom det finns gott om vattensamlingar på flodplanet längs sträckan
kan man anta att området är en sammanhängande helhetsmiljöer där det
kan finnas en fungerande metapopulationsdynamik. Totalt fångades ca 90
indivder, främst juvenila, i sju håvdrag, vilket innebär ca 13
indivder/håvdrag. Detta innebär att tätheten av snäckan är hög i de lokaler
där den påträffades. Bedömningen är att det finns en individstark, väl
utbredd, sammanhängande och livskraftig population inom storområdet.
Lokaler där smal dammsnäcka hittades hade vattendjup på 0,5‐5 dm. I
lokalerna dominerade grovdetritus på botten i form av växtdelar från
vattenväxter. Samtliga lokaler låg helt solexponerat. Vattnet var klart till
svagt grumligt och svagt färgat.
I de två lokalerna vid Lärjeån dominerade skivsnäckor Planorbidae och
vattengråsugga Asellus aquaticus fångsterna. I den ena av lokalerna längs ån
dominerade också ärtmusslor Pisidium sp. I den lokal med allra störst
förekomst av smal dammsnäcka togs några skivsnäckor med för
bestämning. Dessa visade sig vara någon av de mycket svårskilda arterna
Anisus spirorbis/leucostoma som verkar föredra efemära vattensamlingar. I
lokalen som bestod av en damm i biflödet fanns inga dominerande
djurgrupper utan djursamhället såg varierat ut med bl a en hel del
trollsländor Odonata. Intressant att notera är att flera lämpliga lokaler med
korvsjöar och källmiljöer finns längs ån. Där smal dammsnäcka inte
förekom fanns ofta en helt annan sammansättning av djursamhällen. Ofta
dominerade oval dammsnäcka Radix balthica kraftigt och storspigg förekom
rikligt.
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Lärjeåns betade brinkar och flodplan med gott om våtmarker utgör en
mycket intressant miljö både hydrogeomorfologiskt, biologiskt och
kulturhistoriskt. Delar av ravinerna betas inte och hotas på sikt av
igenväxning.
C2
C1

I
III
IV

C3
II

V

Lokalernas typ
Korvsjö: 1
Källmiljö/igenvuxen korvsjö: 1
Damm i bäck: 1

Lokal C1. Koordinater: 6416445, 1284865
Den uppdämd damm som ligger i ett biflöde till Lärjeån. Dammen är
igenvuxen och mycket vegetationsriks. Lokalen ligger ca 150 m från den
tidigare kända lokalen ”Bergums dammar”.
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Lokal C2. Koordinater: 6416811, 1287693
En mycket gammal åslinga där korvsjön
helt har vuxit igen. Åns yta ligger betydligt
lägre nivån på den avsnörda åslingan vilket
tyder på at Lärjeån eroderat sig ner i
sedimenten sedan åslingan snördes av.
Grundvatten som tränger fram skapar
vattenspeglar som bevuxna med starrtuvor.
En mycket tät förekomst av smal
dammsnäcka finns och ca 70 indivder
fångades i ett håvdrag.

Lokal C3. Koordinater: 6414349, 1282479
En kraftigt igenvuxen korvsjö vid Lärjeån som ligger i ett öppet
ravinlandskap. Området runt korvsjön betas inte. Fem juvenila individer av
smal dammsnäcka fångades.
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Negativt resultat – exempel på lokaler

Lokal I
Gammal igenvuxen åslinga med starrbevuxna
vattensamlingar. Amfibisk dammsnäcka Galba
truncatula hittades.

Lokal II
Gammal igenvuxen åslinga med starrbevuxna vattensamlingar.
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Lokal III
Två vattensamlingar som är rester av gamla igenvuxna åslingor. Oval
dammsnäcka Radix balthica dominerade kraftigt i den närmaste.

Lokal IV
Korvsjö med riklig förekomst av storspigg.

Lokal V
Litet biflöde till Lärjeån och uppdämd
damm i bäcken. I bäcken förekommer
rikligt med märlkräftor och i dammen
dominerar oval dammsnäcka Radix
balthica.
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Hovaån
Storområde D utgår från tidigare fynd i en damm vid Stora Högshult i
Töreboda kommun. Området som undersöktes var Krokabäcken som
avvattnar dammen samt Hovaån där Krokabäcken mynnar. 16 möjliga
Smal dammsnäcka hittades endast i ett område som dock troligen är den
damm där den är rapporterad tidigare. Fångsten bestod endast av en adult
efter tre håvdrag vilket innebär 0,3 individer/håvdrag.
Vattnet i Krokabäcken och i omgivande våtmarker är kraftigt humöst och
troligen surt. Inga individer av smal dammsnäcka kunde hittas trots försök i
tre områden.
Längs Hovaån finns miljöer som bedöms som lämpliga för smal
dammsnäcka. Här finns flodplan med hög våtmarksvegetation, små
vattensamlingar och diken. Längs ån finns gott om bäver som gör små
dammar som dämmer upp ån ett par dm vid dämmena. Detta skapar mer
våtmarksmiljöer längs ån uppströms dammarna. Längs uppströms och i ett
biflöde finns även mänskligt skapade dammar. Trots ett stort antal håvdrag
i många områden kunde inga fler lokaler med smal dammsnäcka
upptäckas. Slammdammsnäcka Radix labiata hittades i flera områden.
Smal dammsnäcka finns troligen i området. Bedömningen är dock att
populationen inte är särskilt individtät. Populationen kan också ha en
begränsad utbredning i området trots att lämpliga miljöer finns. Man bör
dock tänka på att en individfattig population lätt kan missas vid
provtagning och att arten trots allt kan finnas längs Hovaån.
Dammen där arten påträffades låg tämligen beskuggat och med gott om löv
på bottnen. Lokalen avvek från de typiska lokalerna som upptäckts i övriga
storområden genom att dammen var djupare och att djursamhället inte
dominerades av skivsnäckor Planorbidae, vattengråsugga Asellus aquaticus
eller ärtmusslor Pisidium sp.
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Lokal D1. Koordinater: 6517447, 1411675
Grävd damm som ligger i kanten av en
beteshage och som omges av ung björk.
En adult smal dammsnäcka fångades.
Detta bedöms vara den gamla tidigare
kända lokalen.

Negativt resultat – exempel på lokaler
Lokal I
Våtmarker på Hovaåns flodplan. Flera
bäverdammar sågs som bidrar till fler
våtmarker som ser lämpliga ut för smal
dammsnäcka.
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Diskussion
Förekomst
Smal dammsnäcka hittades i samtliga fyra storområden på totalt 14 lokaler.
13 av dessa lokaler var tidigare inte kända. I tre av storområdena kunde
arten konstateras finnas i tämligen stor mängd i flera lokaler och i
hydrologiskt sammanhängande miljöer. Här bedömdes det finnas
intressanta helhetsmiljöer med större sammanhängande populationer med
fungerande metapopulationsdynamik. Vid Töreboda hittades dock endast
en individ av smal dammsnäcka i den tidigare kända lokalen.
Förutsättningar bedömdes finnas på flera ställen för smal dammsnäcka men
inga fler individer kunde hittas. När väl smal dammsnäcka finns och
lämpliga miljöer finns verkar det som om den ofta förekommer väl utbredd
och i större populationer.

Habitat
Vid inventeringen har smal dammsnäcka främst påträffats i grunda
vattensamlingar med ett maxdjup på 2‐3 dm och ett medeldjup på ca 1,8
dm. I några fall har lokalerna varit djupare med vattendjup som troligen är
ca 1 m. De allra flesta lokaler har varit vattensamlingar som legat på
sjöstränder eller flodplan intill vattendrag. Vid sjöar har lokalerna bestått av
den grunda delen innanför täta vassbårder på sjöstrand, i sumpskogar vid
stranden eller i andra vattensamlingar på sjöstränder. Längs vattendrag har
lokalerna bestått av igenväxande avsnörda åfåror, utströmningskärr eller
grunda diken. 50 % av lokalerna har legat helt beskuggade medan 21 %
legat helt solexponerade. 71 % av lokalerna har haft bottnar helt eller delvis
täckta av löv. I de solexponerade lokalerna har vattenvegetationen varit tät
och bottnen täckts av växtdelar från vattenväxterna. Beskuggade lokaler
med smal dammsnäcka dominerar vid inventeringen. De två tätaste
fångsterna har däremot påträffats i solexponerade lokaler. Underlaget och
metoden medger dock inga statistiska tester av vilka miljöer arten föredrar.
Vattnet har för det mesta varit klart till svagt grumligt och endast svagt
brunfärgat. Inventeringsresultaten stämmer väl med tidigare uppgifter om
artens val av habitat (von Proschwitz 1997). Resultatet påverkas givetvis av
att inventeringsansträngningarna riktas mot just de miljöer där man
förväntar sig finna arten.
Det är också intressant att notera eventuella följearter till smal dammsnäcka.
Detta har gjorts översiktligt vid inventeringar genom anteckningar direkt i
fält. Tre grupper var ofta talrik a i dammar med smal dammsnäcka. Dessa
var skivsnäckor Planorbidae, ärtmusslor Pisidium sp och vattengråsugga
Asellus acuaticus. I 57 % av lokalerna med smal dammsnäcka förekom det
rikligt med skivsnäckor. Riklig förekomst med ärtmusslor och
vattengråsuggor förekom båda i 43 % av lokalerna. I 79 % av lokalerna
dominerade åtminstone någon av dessa grupper där det fanns smal
dammsnäcka. I den allra individrikaste lokalen med smal dammsnäcka var
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alla tre grupperna individrika. Här togs några skivsnäckor med hem för
artbestämning och visade sig vara någon av de mycket svårskilda arterna
Anisus spirorbis/leucostoma vilka förekom i mycket stor mängd. Dessa arter
verkar förekomma i efemära vatten och är troligen en följeart till smal
dammsnäcka.

Ett håvdrag från våtmark vid Lärjeån som har lagts i balja. Gott om smal dammsnäcka kan
ses tillsammans med rikligt av skivsnäckan (Anisus spirorbis/leucostoma), ärtmusslor
(Pisidium sp) och vattengråsuggor (Asellus aquaticus).

Skivsnäcka av någon av de svårbestämda arterna Anisus spirorbis/leucostoma från Lärjeåns
dalgång.

Längs Lärjeån fanns många till synes lämpliga miljöer för smal dammsnäcka
där den inte fanns medan den på andra liknande lokaler i dalgången fanns i
stor mängd. Där den inte fanns hittades istället ofta stora mängder av oval
dammsnäcka Radix balthica. I Sagsjön vid Lindome bedömdes också miljön
för smal dammsnäcka som mycket bra. Här fanns istället rikligt med stor
blåssnäcka Aplexa hypnorum. Möjligen kan det finnas konkurrens‐
förhållanden mellan snäckor som gör att de arter som först etablerar sig kan
bilda stora populationer som sedan försvåra etablering av t ex smal
dammsnäcka eller vise versa. Det är därför viktigt att det finns en stor

24

mängd av småvatten i ett område där det kan ske en dynamik genom
hyrdomorfologiska processer, lokala utdöenden och återkolonisation.

Indikatorvärde
Arten verkar främst förekomma med större och sammanhängande
populationer vid sjöar och åar med flacka stränder och där naturliga grunda
vattensamlingar uppstår längs stränderna. Smal dammsnäcka kan
eventuellt användas som indikator för vattendrag eller sjöar med en mer
naturlig hydrologi och hydromorfologi. Längs grävda vattendrag där
vattendraget fördjupas och vattendragets yta sänks i förhållande till
flodplanet försämras troligen förutsättningarna för smal dammsnäcka
kraftigt. I vattendrag som är reglerade och där kraftverksdammar
förekommer sker en överfördjupning av åfåran genom erosion. Regleringar
innebär att flödestoppar kapas vilket minskar vattendragets erosion av
kanterna. Dammar fungerar som sedimentfällor, vilket ger ett underskott på
sediment i vattendraget som i sin tur ger vattnet mer erosivt. En ökad
erosion sker då i bottnen och vattendraget gräver sig ner i sin fåra vilket kan
göra att vattendragets kontakt med flodplanet minskar. Ett naturligt
fungerande vattendrag med naturlig erosion och sedimentation i fåran
skapar en bättre hydrologisk kontakt med flodplanet med mer regelbundna
översvämningar. Fortsatt erosion i sidled innebär även att det långsiktigt
skapas nya avsnörda åslingor som fortsättningsvis också ger värdefulla
miljöer för vattenlevande evertebrater som smal dammsnäcka. Sträckor som
Lärjeån med dess raviner och flodplan där det förekommer gott om
vattensamlingar och där det finns smal dammsnäcka får anses som
ekologiskt mycket intressanta helhetsmiljöer. Även oreglerade sjöar eller
sjöar som har en nära naturlig hydrologisk regim är mycket intressanta
miljöer för många arter, däribland smal dammsnäcka. Andra intressanta
arter som gynnas av naturliga vattenståndsfluktuationer är vissa växter som
t ex klotgräs och slamkrypor Elatine sp. Den ovanliga arten stor blåssnäcka
Aplexa hypnorum samt den rödlistade rundläppade skivsnäckan Anisus
spirorbis har en liknande ekologisk nisch som smal dammsnäcka.
I sumpskogar som översvämmas regelbundet hittas ofta den
iögonenfallande palmmossan Climacium dendroides. Den kan också användas
som en indikatorart för regelbundet översvämmade intressanta områden.
Mossan hittades på flera ställen där också smal dammsnäcka påträffades.

Helhetsmiljöer
Vid inventeringar som denna är det intressant om det går att peka ut större
sammanhängande helhetsmiljöer där smal dammsnäcka förekommer, där
populationens totala individantal är högt och där förutsättningar för
spridning mellan metapopulationer i området är god. Åtminstone tre
intressanta områden kunde pekas ut vid denna inventering. Genom att peka
ut värdefulla helhetsmiljöer kan man sedan prioritera åtgärder för att bevara
ekologiskt fungerande system där inte bara smal dammsnäcka trivs utan
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fler arter av evertebrater, amfibier, växter m fl. Vid fortsatt inventering i
helhetsmiljöernas utkanter kan dessa troligen utökas.

Utvärdering av metod
Inventeringsmetoden bedöms ha fungerat bra. Genom att använda tidigare
fynduppgifter och topografisk karta tillsammans med ortofoto i färg finns
troligen tämligen bra förutsättningar att förutsäga spridningsmöjligheter
och var lämpliga miljöer ligger. I fält kan man sedan upptäcka lämpliga
vattensamlingar i de utvalda områdena.

Två adulta och tre juvenila individer som har fångats i ett dike vid Mölndalsån, Mölnlycke.

Adulta individer är mycket lätta att upptäcka i håvdragen som hälls upp i
balja. Juvenila indivder är dock inte lika typiska i sin form men oftast är det
dock ingen tvekan i fält. I vissa fall kan små juvenila individer vara otypiska
och lätta att förväxla med andra snäckor. Det är därför lätt att missa dem i
fångsterna. Vid inventeringen var dessutom 90 % av individerna juvenila
vilket gör att risken ökar att arten förbises vid håvning. Långsträckta arter
som vid första påseende kan likna är stor sumpdammsnäcka Stagnicola
corvus och stor blåssnäcka Aplexa hypnorum som dock har vänstervridet
istället för högervridet skal. Båda fångades vid inventeringen. Mest lik är
nog smal sumpdammsnäcka Stagnicola fuscus.

Fem individer av smal dammsnäcka ses till vänster. Längst till vänster ses en adult. Övriga
är yngre exemplar. Vissa yngre exemplar som de två översta kan vara mer svåridentifierade.
Till höger ses stor sumpdammsnäcka (Stagnicola corvus) och stor blåssnäcka (Aplexa
hypnorum) som också är två långsträckta snäckor som fångades vid inventeringen.
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Där smal dammsnäcka påträffats har den oftast förekommit i riklig mängd.
Man måste dock ta i beaktande att individfattiga populationer lätt missas
vid denna metod. Ett negativt resultat i ett område betyder ju inte att arten
inte finns i området, bara att man inte lyckats fånga någon individ av arten.
Metoden är dock ett bra sätt att finna individrikare populationer och på så
sätt bedöma intressanta helhetsmiljöer för arten.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
När det gäller åtgärder är det svårt att i detalj föreslå sådana i det
undersökta området. En viktig miljö för arten är grunda mer instabila
vattensamlingar intill sjöar och åar. Det är därför troligen viktigt med
naturliga vattenståndsfluktuationer där stränder och flodplan tillåts
svämmas över regelbundet. I åar är det viktigt att tillåta naturliga
hydrogeomorfologiska processer som på sikt skapar variation och
våtmarker på flodplanet. Täta vassbårder verkar vara värdefulla där arten
förekommer i sjöar och man bör därför inte utföra någon bekämpning av
vassar.
Genom att man fortsätter att inventera i närheten av tidigare kända lokaler
och genom att inventera i utkanter av intressanta helhetsmiljöer kan
helhetsmiljöerna eventuellt utökas och artens utbredning i Västra Götaland
bli mer komplett. Efter hand bör man kunna identifiera särskilt intressanta
helhetsmiljöer där åtgärder och hänsyn kan vara särskilt viktiga. Det är då
även viktigt att se att ekologiskt fungerande helhetsmiljöer med naturliga
vattenståndsfluktuationer och hydromorfologi inte är viktiga för enbart
smal dammsnäcka utan för hela artsamhällen av evertebrater, växter,
amfibier m fl.
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ArtDatabanken 2006‐06‐14. Faktablad: Omphiscola glabra – smal
dammsnäcka. Förf. Ted von Proschwitz 2001.
Nilsson, C. 2009. Åtgärdsprogram för smal dammsnäcka Omphiscola glabra.
Naturvårdsverket (Remissversion).
von Proschwitz, T. 1997. Rödlistade sötvattensmollusker i Sverige –
utbredning, levnadssätt och status: 1. Smal dammsnäcka Omphiscola glabra
(O. F. Müller). Årstryck 1997, Göteborgs Naturhistoriska Museum.
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Bilaga 1. Fältprotokoll
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Bilaga 2. Uppgifter från protokoll
Uppdragsgivare
Determinator
Artningsdatum
Ekoregion
Sjö/vattendrag
Lokalnummer
Lokalnamn
Huvudflodområde
Län
Kommun
Lokalkoordinater (x)
Lokalkoordinater (y)
Datum
Provtagare
Organisation
Syfte
Metodik
2
Provyta (m )
Antal prov
Vattenkemiprov (ja/nej)
Lokalens längd
Lokalens bredd
Bredd (mätt/uppskattad)
Vattennivå
Lokalens medeldjup
Lokalens maxdjup
Märkning av lokal
Vattenhastighet (0-3)
Grumlighet (klart, grumligt, mkt grumligt)
Färg (klart, färgat, starkt färgat)
Vattentemperatur
Trofinivå (0-2)
Vegetationstyp, dom. 1:
Vegetationstyp, dom. 2:
Vegetationstyp, dom. 3:
Övervattensväxter
Flytbladsväxter
Långskottsväxter
Rosettväxter
Fin detritus
Grov detritus
Fin död ved
Dominerande typ 1
Dominerande typ 2
Dominerande typ 3
Dominerande veg. typ 1
Dominerande veg. typ 2
Dominerande veg. typ 3
Dominerande art 1
Dominerande art 2
Dominerande art 3
Subdominerande art 1
Subdominerande art 2
Subdominerande art 3
Beskuggning
A Typ
A Påverkansgrad
Dominerande substrat
Lokalkvalitet
Kvalitativt prov (ja/nej)
Foto (ja/nej)
Övrigt
Habitat def
Omp gla (antal)
Övr arter
Objektet i ord:

Länsstyrelsen i VG
Peter Nolbrant
2009-10-13
14 Centralslätten
Rådasjön
A1
Rådasjön
108 Göta älv
14 Västra Götaland
Härryda
6398798
1278690
2009-10-13
Peter Nolbrant
BioDivers
inventering
Kvalitativt
5
3
nej
10
20
uppskattad
medel
0,2
0,3

Länsstyrelsen i VG
Peter Nolbrant
2009-10-13
14 Centralslätten
Rådasjön
A2
Rådasjön
108 Göta älv
14 Västra Götaland
Härryda
6398434
1279450
2009-10-13
Peter Nolbrant
BioDivers
inventering
Kvalitativt
5
3
nej
20
1
uppskattad
medel
0,1
0,2

Länsstyrelsen i VG
Peter Nolbrant
2009-10-13
14 Centralslätten
Rådasjön
A3
Rådasjön
108 Göta älv
14 Västra Götaland
Härryda
6398455
1279490
2009-10-13
Peter Nolbrant
BioDivers
inventering
Kvalitativt
5
3
nej
25
1
uppskattad
medel
0,1
0,2

Länsstyrelsen i VG
Peter Nolbrant
2009-10-13
14 Centralslätten
Rådasjön
A4
Rådasjön
108 Göta älv
14 Västra Götaland
Härryda
6397865
1278451
2009-10-13
Peter Nolbrant
BioDivers
inventering
Kvalitativt
5
1
nej
10
3
uppskattad
medel
0,1
0,2

Länsstyrelsen i VG
Peter Nolbrant
2009-10-13
14 Centralslätten
Rådasjön
A5
Rådasjön
108 Göta älv
14 Västra Götaland
Härryda
6398014
1278544
2009-10-13
Peter Nolbrant
BioDivers
inventering
Kvalitativt
10
3
nej
15
15
uppskattad
medel
0,1
0,2

ca 20 m S om vägen

ca 15 m norr om ån

ca 15 m norr om ån

10 m väster om gångväg

10 m O om gångväg

0
0
1
6
1
flytbladsväxter
övervattensväxter
2
2
0
0
1
3
1
lövskog
träd
buskar
högörtvegetation
al
brakved
högört
björk
3
väg
1
löv
nej
ja

0
0
2
6
1
övervattensväxter
undervattensväxter
2
0
0
2
0
3
1
lövskog
högörtvegetation
buskar
träd
tuvtåtel
Salix
björk
Calamagrostis
brakved
al
2
löv
nej
ja

0
0
1
6
1
övervattensväxter
2
0
0
0
0
3
1
lövskog
träd
buskar
högörtvegetation
al
Salix
högört
björk
2
löv
nej
ja

0
1
1
6
1
övervattensväxter
3
0
0
0
2
3
0
lövskog
högörtvegetation
träd
gräs/halvgräs/vass
al
bladvass
veketåg
björk
2
gångväg
1
löv
nej
ja

0
0
1
6
1
övervattensväxter
2
0
0
0
0
3
0
lövskog
vass
buskar
vass
träd
Salix
bladvass
al
3
gångväg
1
löv
nej
ja

damm
3 juv

dike
2 ad 5 juv

dike
2 juv

sjöstrand
10 juv

damm
2 juv

Pisidium 3, Asellus 2

Planornidae 2

Pisidium 3

Asellus 2

Planorbidae 3

Planorbidae 3
Två grävda dammar

Grunt dike intill

Grunt dike intill

Utströmningskärr

Grund vattensamling

i anlutning till Rådasjön.

Mölnsdalsån

Mölnsdalsån

vid bäck

vid bäcken strax innan

Källpåverkad miljö.

bäckens utlopp i sjön
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Uppdragsgivare
Determinator
Artningsdatum
Ekoregion
Sjö/vattendrag
Lokalnummer
Lokalnamn
Huvudflodområde
Län
Kommun
Lokalkoordinater (x)
Lokalkoordinater (y)
Datum
Provtagare
Organisation
Syfte
Metodik
2
Provyta (m )
Antal prov
Vattenkemiprov (ja/nej)
Lokalens längd
Lokalens bredd
Bredd (mätt/uppskattad)
Vattennivå
Lokalens medeldjup
Lokalens maxdjup
Märkning av lokal
Vattenhastighet (0-3)
Grumlighet (klart, grumligt, mkt grumligt)
Färg (klart, färgat, starkt färgat)
Vattentemperatur
Trofinivå (0-2)
Vegetationstyp, dom. 1:
Vegetationstyp, dom. 2:
Vegetationstyp, dom. 3:
Övervattensväxter
Flytbladsväxter
Långskottsväxter
Rosettväxter
Fin detritus
Grov detritus
Fin död ved
Dominerande typ 1
Dominerande typ 2
Dominerande typ 3
Dominerande veg. typ 1
Dominerande veg. typ 2
Dominerande veg. typ 3
Dominerande art 1
Dominerande art 2
Dominerande art 3
Subdominerande art 1
Subdominerande art 2
Subdominerande art 3
Beskuggning
A Typ
A Påverkansgrad
Dominerande substrat
Lokalkvalitet
Kvalitativt prov (ja/nej)
Foto (ja/nej)
Övrigt
Habitat def
Omp gla (antal)
Övr arter

Länsstyrelsen i VG
Peter Nolbrant
2009-10-13
14 Centralslätten
Rådasjön
A6
Rådasjön
108 Göta älv
14 Västra Götaland
Härryda
6398083
1278544
2009-10-13
Peter Nolbrant
BioDivers
inventering
Kvalitativt
20
4
nej
uppskattad
medel
0,1
0,15

Länsstyrelsen i VG
Peter Nolbrant
2009-10-13
14 Centralslätten
Rådasjön
A7
Rådasjön
108 Göta älv
14 Västra Götaland
Härryda
6399119
1276299
2009-10-13
Peter Nolbrant
BioDivers
inventering
Kvalitativt
5
2
nej
10
2
uppskattad
medel
0,2
0,3

Länsstyrelsen i VG
Peter Nolbrant
2009-10-13
14 Centralslätten
Tulebosjön
B1
Tulebosjön
107 Kungsbackaån
14 Västra Götaland
Mölndal
6393656
1277849
2009-10-13
Peter Nolbrant
BioDivers
inventering
Kvalitativt
8
4
nej
20
15
uppskattad
medel
0,1
0,3

Länsstyrelsen i VG
Peter Nolbrant
2009-10-13
14 Centralslätten
Tulebosjön
B2
Tulebosjön
107 Kungsbackaån
14 Västra Götaland
Mölndal
6393530
1277786
2009-10-13
Peter Nolbrant
BioDivers
inventering
Kvalitativt
3
1
nej
10
10
uppskattad
medel
0,1
0,2

Länsstyrelsen i VG
Peter Nolbrant

ca 15 m norr om gångväg

ca 15 m från sjöstranden

Ca 5 m från landsvägen

Ca 20 m från landsvägen

Nära sjöutloppet

0
0
1
6
1
övervattensväxter
3
0
1
0
1
3
1
lövskog
vass
träd
vass
buskar
al
bladvass
Salix
Calamagrostis
3
gångväg
1
löv
nej
ja

0
1
1
7
1
övervattensväxter
undervattensväxter
3
0
1
0
1
3
0
betesmark
lövskog
sjö
gräs
lövskog
gräs
björk
1
åker med bete
1
växtdelar
nej
ja

0
0
1
7
1
övervattensväxter
3
0
0
0
0
3
0
vass
lövskog
sjö
gräs/halvgräs/vass
träd
bladvass
al
starr
asp
2
väg
2
vass
nej
ja

0
0
1
7
1
övervattensväxter
2
0
0
0
0
3
0
lövskog
sjö
träd
gräs/halvgräs/vass
al
bladvass
björk
videört
3
löv
nej
ja

0
0
1
8
1
övervattensväxter
3
0
0
0
0
3
1
lövskog
våtmark
träd
högörtvegetation
buskar
al
starr
Salix
björk
videört
3
löv
nej
ja

sumpskog
3 juv

dike
4 juv

sjöstrand
2 juv

sjöstrand
10 juv

sumpskog
1 juv

Planorbidae 2, pisidium 3,

Planorbidae 2

Pisidium 2

Pisidium 2

Planorbidae 2

2009-11-12

14 Centralslätten
Tulebosjön
B3
Tulebosjön
107 Kungsbackaån
14 Västra Götaland
Mölndal
6392791
1277904

2009-11-12

Peter Nolbrant
BioDivers
inventering
Kvalitativt
3
2
nej
10
10
uppskattad
medel
0,1
0,2

Asellus 2, Trichoptera 3

Objektet i ord:

Sumpskog där

Större dike ca 15 m

Grunt vatten vid

Grunt vatten i sumpskog

Vattensamling i

bäck silar ut vid

från sjöstrand

sjöstrand innanför brett

vid sjöstrand innanför

sumpskog på sjöstrand

och tätt bälte av vass

brett och tätt bälte av

sjöstrand

vass
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Uppdragsgivare
Determinator
Artningsdatum
Ekoregion
Sjö/vattendrag
Lokalnummer
Lokalnamn
Huvudflodområde
Län
Kommun
Lokalkoordinater (x)
Lokalkoordinater (y)
Datum
Provtagare
Organisation
Syfte
Metodik
2
Provyta (m )
Antal prov
Vattenkemiprov (ja/nej)
Lokalens längd
Lokalens bredd
Bredd (mätt/uppskattad)
Vattennivå
Lokalens medeldjup
Lokalens maxdjup
Märkning av lokal
Vattenhastighet (0-3)
Grumlighet (klart, grumligt, mkt grumligt)
Färg (klart, färgat, starkt färgat)
Vattentemperatur
Trofinivå (0-2)
Vegetationstyp, dom. 1:
Vegetationstyp, dom. 2:
Vegetationstyp, dom. 3:
Övervattensväxter
Flytbladsväxter
Långskottsväxter
Rosettväxter
Fin detritus
Grov detritus
Fin död ved
Dominerande typ 1
Dominerande typ 2
Dominerande typ 3
Dominerande veg. typ 1
Dominerande veg. typ 2
Dominerande veg. typ 3
Dominerande art 1
Dominerande art 2
Dominerande art 3
Subdominerande art 1
Subdominerande art 2
Subdominerande art 3
Beskuggning
A Typ
A Påverkansgrad
Dominerande substrat
Lokalkvalitet
Kvalitativt prov (ja/nej)
Foto (ja/nej)
Övrigt
Habitat def
Omp gla (antal)
Övr arter

Länsstyrelsen i VG
Peter Nolbrant

Länsstyrelsen i VG
Peter Nolbrant

Länsstyrelsen i VG
Peter Nolbrant

Länsstyrelsen i VG
Peter Nolbrant

14 Centralslätten
Lärjeån
C1
Lärjeån
108 Göta älv
14 Västra Götaland
Göteborg
6416445
1284865

14 Centralslätten
Lärjeån
C2
Lärjeån
108 Göta älv
14 Västra Götaland
Göteborg
6416811
1287693

14 Centralslätten
Lärjeån
C3
Lärjeån
108 Göta älv
14 Västra Götaland
Göteborg
6414349
1282479

14 Centralslätten
Krokabäcken
D1
Stora Högshult
Gullspångsälven
14 Västra Götaland
Töreboda
6517447
1411675

Peter Nolbrant
BioDivers
inventering
Kvalitativt
3
1
nej
10
20
uppskattad
medel
0,3
0,8

Peter Nolbrant
BioDivers
inventering
Kvalitativt
3
1
nej
20
10
uppskattad
medel
0,1
0,2

Peter Nolbrant
BioDivers
inventering
Kvalitativt
5
5
nej
60
6
uppskattad
medel
0,3
0,5

Peter Nolbrant
BioDivers
inventering
Kvalitativt
5
3
nej
20
10
uppskattad
medel
0,3
1

ca 10 m väster om åkerväg

Ca 40 m O om grusväg

Lång korvsjö

Damm vid betesmark

1
1
1
2
1
övervattensväxter
flytbladsväxter
3
3
0
0
1
3
0
betesmark
åker
artificiell
gräs/halvgräs/vass
veketåg
gräs
0
växtdelar
nej
ja

0
0
1
1
1
övervattensväxter
3
0
0
0
0
3
0
betesmark
gräs/halvgräs/vass
starr
skogssäv
0
växtdelar
nej
ja

0
1
1
2
2
övervattensväxter
3
0
0
0
0
3
0
betesmark
gräs/halvgräs/vass
starr
0
växtdelar
nej
ja

0
0
1
1
övervattensväxter
flytbladsväxter
3
2
0
0
0
3
0
lövskog
betesmark
buskar
gräs/halvgräs/vass
träd
Salix
starr
björk
björksly
veketåg
al
2
betesmark
växtdelar
nej
ja

uppdämd bäck
16 juv

gamma åslinga
70 ex

gammal åslinga
5 juv

grävd damm
1 ad

Planorbidae 3

Planorbidae 3, Asellus 2

Ephemeroptera 3, Asellsu 3

2009-10-13

2009-10-22

Odonata 2

2009-10-13

2009-10-22

2009-10-13

2009-10-22

Pisidium 3, Asellus 2

Objektet i ord:

2009-10-22

2009-10-22

Odonata 2, Chaoboridae 2

Vegetationsrik

Gammal igenvuxen

Gammal igenvuxen

Grävd damm vid betesmark,

uppdämd damm

åslinga vid Lärjeån

åslinga vid Lärjeån

omgiven av ung sumpskog

i liten bäck
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