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Bakgrund 
Områdesbeskrivning och syfte 

Ekoll AB har på uppdrag av Tyréns AB att göra en bedömning av hur genomförande av en ny 

detaljplan vid Hedeskoga, Ystad kommun, kan påverka groddjuren och deras livsmiljöer. Detta 

innebar dels att inventera fyra vatten som ligger inom tidigare detaljplanerat naturområde 

(Hedeskoga 21: mfl); Stora Hedeskogadammen (1), Lilla Hedeskogadammen (2), Norra 

Källesjödammen (3) och Södra Källejsödammen (4). Vattnen angränsar i väster till det nu aktuella 

planområdet (figur 1). Det finns inga vatten för groddjur inom planområdet men denna 

undersökning syftar till att ge en övergripande bild över vilken påverkan en eventuell exploatering 

av det planområdet skulle kunna få för groddjursfaunan i området mellan Källesjö och 

Hedeskoga. Rapporten avslutas med rekommendationer för framtida skötsel, utveckling och 

långsiktigt bevarande av groddjurspopulationerna i området. 

 

 
Figur 1. Översiktskarta med planområde och inventerade vattnen markerade. 



Det aktuella området gränsar i väster (västra kanten av Stora Hedeskogadammen) till 

kulturmiljöprogrammet för Skåne, särskilt värdefulla kulturmiljöer (Västra Nöbbelöv-

Marsvinsholm-Bergsjöholm). I övrigt ingår området inte i några utpekade eller skyddade 

områden.  

 

Huvudsyftet med denna rapport är att genom befintlig information om området, egna 

inventeringar på plats (våren/försommaren 2016) göra bedömningar om en eventuell 

exploatering av närliggande landmiljöer inom planområdet skulle kunna påverka groddjuren i de 

befintliga vattnen intill (väster och söder om det nya planområdet). Baserat på detta underlag 

redovisas såväl på karta som i text rekommendationer för utformning av vägar, bebyggelse samt 

förslag på eventuella kompensationsåtgärder i området. Ett syfte var också att ge 

rekommendationer för om dagvatten från planområdet skulle kunna ledas in i något av de 

inventerade vattnen utanför planområdet. 

 

 

 

Groddjuren – fridlysning, livsmiljöer och bevarande 

För att groddjuren ska kunna leva inom ett område, och ha så kallad god bevarandestatus, krävs 

såväl tillgång till ett antal lämpliga lekvatten som lämpliga landmiljöer där de kan finna föda, 

skydd och övervintring. Kraven på livsmiljöer varierar från art till art men generellt kan man säga 

att det inom ett område av någon km2 bör finnas 4-5 vatten och att vandringar mellan dessa och 

landmiljöerna inte hindras av vägar och annan infrastruktur. Detta kan innebära längre 

förflyttningar, men vanligen inte längre än 500 m (figur 2).  

 

 
 
Figur 2. Groddjur lever ofta i så kallade metapopulationer med tillgång på flera lekvatten samt födosöks- och 

övervintringsmöjligheter. Vägar och annan infrastruktur innebär hot som barriär för spridning och ökad dödlighet. 

Det är viktigt att det åtminstone finns ett bra reproduktionsvatten inom en population (baslokal). Detta exempel 

belyser lite av problematiken för groddjuren vid Hedeskoga, där det finns vatten för groddjur båda väster (intill 

planområdet) och öster om väg 13 (Sjöbovägen) (se även figur 3). Vatten som skärmas av kallas ”sink” (engelska). 

 

 

Alla grod- och kräldjur i Sverige är fridlysta. Det innebär att man inte avsiktligt får döda eller 

skada dem. Man får inte heller förstöra deras livsmiljöer om det finns risk för att de dör ut lokalt 

eller nationellt. Arter som finns upptagna i Art- och habitatdirektivets bilaga II och IV har ett 

gemensamt bevarande intresse inom EU och har därför ett starkare skydd. För att man inte ska 



påverka dessa arter negativt vid t ex exploateringar innebär det att man inte utan dispens från 

artskyddsförordningen får: 

 

1. avsiktligt fånga eller döda djur, 

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, 

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos 

djuren. 

 

 

 

Groddjuren vid Hedeskoga - Källesjö 

I området kring Hedeskoga finns i dagsläget flera arter som kräver särskilda hänsyn eftersom de 

är upptagna i antingen bilaga II (större vattensalamander och klockgroda) eller bilaga IV 

(lövgroda och åkergroda) i Art- och habitatdirektivet. Detta innebär att även deras livsmiljöer 

(lekvatten, övervintringsplatser och viloplatser) är skyddade, det vill säga att 

groddjurspopulationerna inte får störas eller påverkas negativt utan dispens från förordningen.  

 

Det finns rapporter på Artportalen om lövgroda, klockgroda och större vattensalamander vid 

Hedeskoga/Källesjö (figur 3), men inga rapporter av vare sig vanlig groda eller ätlig groda, men 

deras livsmiljöer har inte lika starkt skydd i lagen som de som är upptagna i bilagorna II eller IV. 

Däremot omfattas de av de allmänna fridlysningsbestämmelserna och man får inte, utan dispens, 

genomföra åtgärder som påverkar deras bevarandestatus lokalt eller nationellt. För dess arter 

gäller också att deras lekmiljöer (småvatten i jordbrukslandskapet) är biotopskyddade enligt 

miljöbalken. 

 
Figur 3. Förekommande arter av groddjur i området kring Källesjö-Hedeskoga. Data hämtat från Artportalen samt 

observationer i Länsstyrelsen Skånes grodskikt fram till 2010.  



Större vattensalamander, klockgroda och lövgroda använder liknande livsmiljöer. Vattenmiljöerna 

får inte innehålla fisk (småspigg och gräskarp är undantag) eftersom de äter ynglen/larverna. 

Därför undviks dessa miljöer av honorna för dessa arter. Dessutom behöver löv- och 

klockgrodan solbelysta vatten för att ynglen ska kunna utvecklas normalt. Vattnen får inte för 

dessa tre arter heller torka ut innan sensommaren för att larverna ska hinna fullborda sin 

utveckling. Övriga groddjur som kan antas finnas i området (med undantag för vanlig padda) 

föredrar också att leka i fiskfria vatten, men är inte lika kräsna som större vattensalamander, 

lövgroda och klockgroda. När det gäller landmiljöerna behöver alla groddjur insekter och andra 

småkryp som föda, dvs konventionellt odlad jordbruksmark eller produktionsskog utgör inga 

livsmiljöer. För att kunna reglera fuktighet och temperatur behövs både skugga och fuktig mark 

(eller småvatten). Övervintring sker frostfritt i exempelvis död ved, stubbar, stenhögar och 

gnagarhål. 

 

Man bör också notera att planområdet begränsas i öster av Väg 13 (Sjöbovägen) som har en 

trafikintensitet ca 5 500 fordon per dygn (NVDB, 2016-06-12). Denna intensitet är så pass hög 

att den utgör ett betydande hinder för groddjuren att passera. De vatten som ligger öster och 

väster om denna (med fynd av bland annat lövgroda och klockgroda) har därmed i praktiken 

inget utbyte av individer (se exempel i figur 3). De vandringar som man kan tänka sig att 

groddjuren inom Källesjö/Hedeskoga området kan klara av, utan större risk för trafikdöd, är i 

riktning väst/nordväst. Längre västerut finns även rapporter av större vattensalamander kring 

Bergsjöholm (figur 3). 

 

 

 

Inventering av groddjur 
Inventeringen av groddjur gjordes i de fyra utpekade vatten, precis söder och väster om 

planområdet (Stora och Lilla Hedeskogadammen samt Norra och Södra Källesjödammen, figur 

1). Dessutom gjordes kontroll av några möjliga vatten väster om planområdet (väster 

Hedeskogavägen och nära Bergsjöholmsvägen). Om det fanns groddjur här skulle deras möjlighet 

att röra sig till och från vattnen kring Källesjö/Hedeskoga kunna påverkas vid en exploatering 

eller förändringar i trafikmängd. Inventeringen anpassades till de groddjur som finns 

rapporterade i vattnen och i närheten av Hedeskoga på Artportalen, information från 

Naturskyddsföreningen i Ystad, samt observationer i Länsstyrelsen Skånes grodskikt fram till 

2010. 

 

Metodiken som användes är de fastställda metoderna för nationell övervakning av groddjur. För 

lövgroda och klockgroda (och ätlig groda) räknas antalet spelande hanar. För lövgroda sker detta 

efter skymningen vid temperaturer av minst 10° C och för klockgroda (ätlig groda) ska helst 

temperaturen i luften vara 15-25° C. För brungrodorna (åkergroda och vanlig groda) räknas 

antalet romklumpar, men när vi fick detta uppdrag var leken redan över för dessa arter. För 

salamandrarna lyser man ner i vattnet och räknar, om möjligt, antalet djur. Eftersom det var svårt 

att lysa ner i några dammar gjorde vi kompletterande håvningar i vegetation (z-håvning, 3-5 

håvtag per damm där det var möjligt att komma till) efter salamanderlarver, men även efter 

grodyngel och evertebrater. 



 

Inventering av groddjur gjordes vid två tillfällen. Klockgroda, lövgroda och salamander 

inventerades den 9 maj kl 19, samt efter mörkrets inbrott (10°C kl 19 och 13°C kl 23). Håvning i 

vattnen och eftersök efter ätlig groda (och komplettering klockgroda) gjordes den 15 juni. 

Väderleken för inventering av groddjuren i juni var gynnsam, soligt med en lufttemperatur av 18-

21°C. 

 

 

 

Resultat av inventeringar 
Vid första inventeringstillfället kontrollerades om det fanns möjliga vatten nordväst om området. 

Där fanns inget vatten (helt uttorkat) intill Bergsjöholmsvägen, och det var helt tyst på lövgrodor 

i närområdet väster om Hedeskogavägen. Det finns ett större vatten ca 500 m sydväst om Stora 

Hedeskogadammen, intill Hedeskogavägen, men det hördes inga lövgrodor eller klockgrodor 

därifrån. 

 

 

Stora Hedeskogadammen 

I Stora Hedeskogadammen (figur 4) spelande en lövgroda vid första inventeringstillfället, men 

inga andra observationer av groddjur gjordes då. I samband med håvningen hördes spel av en 

ätlig groda. En liten fisk (karpfisk) fångades vid håvningen men inga groddjurslarver eller större 

mängder evertebrater noterades. Vattnet var ganska klart med mycket näckmossa på botten. 

Trollsländefaunan verkade vara rik, men inga rödlistade eller Natura 2000 arter noterades trots att 

tidpunkten och vädret var lämpliga. 

 

 
Figur 4. Stora Hedeskogadammen (1) tagit från nya planområdet mot sydväst. Till höger syns den lilla karpfisken 

som fångades i samband med håvningen i juni. 

 

 

 

Lilla Hedeskogadammen 

I Lilla Hedeskogadammen (figur 5) hördes spel av en lövgroda vid första inventeringstillfället. I 

samband med håvningen i vattnet hördes spel av en klockgroda. Dessutom fångades några larver 

av mindre vattensalamander. 

 



 

 
Figur 5. Lilla Hedeskogadammen (2) mot nordöst, där man också har en vy över det nya planområdet. Vattnet är till 

stor del igenväxt med kaveldun och täkt med liten andmat. Det finns lite öppet vatten i den delen där buskaget finns. 

Här spelade en hane av lövgroda och en klockgroda. 

 

 

Norra Kjällesjödammen 

I Norra Källesjödammen (figur 6) hördes spel av en lövgroda vid första inventeringstillfället. Inga 

andra observationer av groddjur gjordes då. Vid håvningen fångades larver av mindre 

vattensalamander, det verkar finnas små fiskfria områden innanför bältena av kaveldun i östra 

delen av dammen. Vare sig klockgroda eller ätlig groda hördes i dammen vid något 

inventeringstillfälle. 

 

 
Figur 6. Norra Källesjödammen (3) mot söder. Inne i bältet av kaveldun fångades larver av mindre vattensalamander. 

 



Södra Källesjödammen 

I den Södra Källesjödammen (figur 7) spelade ca 75 klockgrodor vid första inventeringstillfället, 

inga andra observationer av groddjur gjordes, men man kunde bara lysa ner i vattnet i söder på en 

sträcka av ca 15 m. Dessutom var vattnet väldigt grumligt och djupt. Vid andra 

inventeringstillfället hördes en klockgroda. Vid håvningen fångades mycket småkryp, men inga 

groddjurslarver. Denna lokal är väldigt svår att håva i och därmed är det väldigt liten sannolikhet 

att påträffa larver av salamandrarna. Gråhakedopping med unge noterades dock. 

Figur 7. Södra Källesjödammen (4) mot norr. Notera gråhakedoppingarna i vattnet. 

Slutsatser groddjurens bevarande 
Groddjursfaunan - vattenmiljöerna 

Groddjursfaunan i de fyra utpekade vattnen visade på höga till mycket höga värden. Det 

viktigaste vattnet för groddjursfaunan är Södra Hedeskogadammen eftersom det är ett stort 

fiskfritt vatten. 75 spelande klockgrodor gör vattnet till en så kallad baslokal, vilket det inte finns 

mer än ett 50-tal av i Skåne. Det är också väldigt ovanligt att hitta en baslokal inom tätbebyggda 

områden. Dessutom finns häckande gråhakedopping i vattnet och lämpliga landmiljöer för 

groddjuren. Även om vi inte hörde lövgroda eller observerade några större vattenslamandrar vid 

inventeringstillfällena finns dessa rapporterade på Artportalen i dammen och dess närhet (figur 

3). Det finns inga tecken på att lokalen har försämrats sedan dess, så man kan utgå från att 

arterna finns kvar. Den näst värdefullaste groddjurslokalen inom området är Lilla 

Hedeskogadammen, eftersom den också verkar vara fiskfri och har spel av både lövgroda och 

klockgroda. Däremot håller lokalen på att helt växa igen vilket gör att det finns få spelande 

grodor. Detta kan ganska enkelt åtgärdas (se förslag nedan i figur 9). Även om det förekommer 

lövgroda i de två större vattnen är dessa troligen mindre viktiga som reproduktionslokaler med 

tanke på förekomst av fisk. Enstaka lövgrodehanar kan spela i fiskvatten, speciellt om det finns 

skydd i form av vass eller kaveldun. I vatten utan fisk ökar antalet spelande hanar av både 

klockgroda och lövgroda med storleken på vattnet. Hade dessa vatten varit fiskfria borde det 



spelat lika många klockgrodor som i Södra Källesjö dammen. Däremot har de andra biologiska 

värden, inte minst ett mycket rikt fågelliv med flera rapporterade och rödlistade arter.  

 

Det vatten som finns i området får betraktas som ett isolerat gytter för groddjuren, men det finns 

egentligen bara ett vatten (Södra Källesjödammen) som fungerar som en baslokal. Därför  

bör man sträva efter att få fler reproduktionsvatten inom området för att groddjuren ska kunna 

fortleva där på sikt, även om nya områden exploateras i öster. Därför borde man restaurera Lilla 

Hedeskogadammen så att vattenytan ökar och att vattenvegetation kan etablera sig 

(undervattensväxter och flytbladsväxter). 

 

Med tanke på de stora naturvärden som finns i dammarna i området, inte minst för groddjur som 

är upptagna i bilagorna II, IV och V, rekommenderar vi inte att dammarna får ta emot orenat 

dagvatten direkt från befintlig bebyggelse i Källesjö eller från det nya planområdet.  

 

 

Groddjurens livsmiljöer – landmiljöer och spridning i området 

De odlingsfria landmiljöerna mellan och runt de fyra vattnen gör att området får betraktas som 

en grön oas i tätortsnära natur med höga naturvärden och rekreationsvärden. De öppna och icke 

odlade markerna möjliggör vandringar och födosök för groddjuren. Det finns även en del 

övervintringsmiljöer, främst i södra delen. Med tanke på nuvarande bebyggelse, den intensivt 

trafikerade Sjöbovägen och planerad bebyggelse bör man säkerställa att groddjuren kan överleva i 

området på sikt. Detta innebär bland annat att man måste bevara och utveckla både land- och 

vattenmiljöerna i området och även se till att det finns möjlighet till spridning till och från 

området om möjligt (främst i västlig och nordvästlig riktning). När det gäller 

spridningsmöjligheter är det viktigt att trafiken inte ökar alltför mycket på Hedeskogavägen. Det 

finns möjliga övervintringsområden samt andra populationer av groddjur, i nordväst, i området 

kring Bergsjöholm och Skogstorp (figur 3). Detta spridningsalternativ måste finnas kvar. För att 

säkerställa detta kan man åtminstone tänka sig två åtgärder. Infart till det nya planområdet ska 

inte ske via Hedeskogavägen (ju längre mot nordöst desto bättre). Man kan även göra 

Hedeskogavägen säkrare för groddjuren vid Stora Hedeskogadammen genom att göra vägbulor 

med genomgående tunnlar för djuren.  

 

Även om spridningsmöjligheterna för groddjuren i väst/nordvästlig riktning säkerställs bör man 

utgå från att groddjurspopulationerna vid Källesjö/Hedeskoga är isolerade. Som nämnts ovan 

(figur 2) bör man därför se till att livskraftiga populationer av groddjur kan finnas inom det 

befintliga området vid Källesjö och Hedeskoga. Då behövs, förutom åtminstone ett bättre 

lekvatten, även långsiktig skötsel av landmiljöerna. Med tanke på befintlig bebyggelse och 

framtida planerad exploatering av mark öster och nordöst om Källesjö behöver man ta hänsyn till 

följande med tanke på groddjuren i området (figur 9): 

 

 Trafikintensiteteten bör inte öka på Hedeskogavägen eller Källesjövägen, infart till det nya 

området bör ske från Hedeskoga eller Sjöbovägen. 

 Orenat dagvatten ska inte ledas in direkt till befintliga dammar. 



 Mängden övervintringsmöjligheter för groddjuren bör ökas. Om den delvis igenfyllda 

märgelgraven mitt på åkern inom det nya planområdet (figur 8) fylls igen försvinner några 

lämpliga övervintringsplatser för groddjuren. I norra delen av planområdet finns även en 

gärdsgårds/stenhög (figur 8), en lämplig övervintringsplats, som kan komma att skärmas 

av vid exploatering av området. Detta kan kompenseras genom att anlägga stenhögar och 

liknande övervintringsplatser inom det nuvarande området för dammarna, gärna centralt i 

området mellan Lilla Hedeskoga dammen och Norra Källesjödammen. 

 Den öppna och icke brukade marken runt dammarna riskerar att växa igen. Det finns 

redan uppslag av björk, och gräs börjar ta över till nackdel för floran. Man skulle behöva 

bevara ytor som gynnar insekter och möjligheterna för groddjuren att jaga. Vissa partier 

borde alltså slås manuellt så att floran gynnas och att det inte växer igen. Betesdjur får 

troligtvis inte användas eftersom bebyggelse finns intill. 

 

 
Figur 8. Till vänster finns bra övervintringsmöjligheter i en delvis igenfylld märgelgrav som ligger centralt i det nya 

planområdet och till höger en lämplig stenhög/gärdsgård som ligger i norra delen av det nya planområdet (se även 

karta i figur 9). 

 

 

 

Framtida utvecklingsmöjligheter av området 
Det finns goda möjligheter att bevara groddjursfaunan i området och även utveckla den, även vid 

utbyggnad av planområdet. Men ny bebyggelse bör inte anläggas närmare än 50 m från 

dammarna (figur 9). I detta fall finns ett unikt naturområde intill bebyggelse som både borde 

utvecklas och kunna fungera som en attraktionskraft. Detta såväl för de som bor i 

Källesjöområdet idag men även för boende i den framtida bebyggelsen och för Ystads invånare.  

 

I figur 9 har vi angett några förslag på hur området skulle kunna utvecklas för detta ändamål. Vi 

föreslår att man: 

 anlägger nya övervintringsplatser för groddjuren,  

 restaurerar Lilla Hedeskogadammen, 

 sköter området så att floran gynnas och, 

 anlägger en naturstig (ej asfalterad och utan belysning) som kopplar samman nuvarande 

bebyggelse vid Källesjö med den i det nya planområdet. Längs denna stig kan man även 



uppföra ett eller flera fågeltorn/observationsplatser, samt områden med buskage 

(inhemska blommande och bärande arter såsom slån, hagtorn, björnbär, sälg mm) som 

gör att ljud och ljus från det nya området blir mindre störande för fågellivet i dammarna. 

Buskagen skulle också fungera som viktig livsmiljö för groddjuren, småfågel och 

pollinerande insekter. 

 sätta upp informationsskyltar och liknande som ger allmänheten information om olika 

arter som finns i området, men även hur man själv kan hjälpa till att rapportera 

(exempelvis på Artportalen).  

 

Det finns möjligheter till att finansiera liknande åtgärder genom exempelvis den lokala 

naturvårdssatsningen (LONA, ansökningstid senast 1 december 2016). Man kan även bilda ett 

kommunalt naturreservat av området. LONA ska stimulera kommunernas och ideella föreningars 

långsiktiga naturvårdsengagemang och då gärna i tätortsnära natur. Genom ett sådant projekt, 

tillsammans med exempelvis Naturskyddsföreningen i Ystad, skulle man säkerligen också kunna 

ordna olika gemensamma aktiviteter, exempelvis att slå och sköta en del av markerna så att floran 

utvecklas. Detta skulle kunna bli ett mycket bra exempel på hur biologisk mångfald gynnar olika 

ekosystemtjänster som rekreation och förbättrade livsmiljöer för pollinerande insekter, för att 

nämna några. 

 



 
Figur 9. Karta över föreslagna åtgärder samt hänsyn till groddjur som finns i området kring Källesjö-Hedeskoga. 


