
 

 

 

INVENTERING AV GROD- OCH KRÄLDJUR, 
SÖRSTAFORS BRUK, HALLSTAHAMMARS KOMMUN 
 

 

Naturcentrum projekt 3226, GROD- OCH KRÄLDJURSRAPPORT 2022-08-30 

Tomas Carlberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sörstafors bruk – Grod- och kräldjursinventering  Naturcentrum AB 

 

2 

 

 

 
 
 
Uppdragsgivare 
Sörstafors Bruk AB 
Magnus Johnsson  

Uppdragsgivarens kontaktperson 
Daniel Nordqvist 
Nordqvist Assistans AB 
Tel: 0730-51 55 08 
E-post: sverre.nordqvist@hotmail.com 
 
Uppdragstagare 
Naturcentrum AB 
Strandtorget 3 
444 30 Stenungsund 
Tel. 010-220 12 00 
E-post: ncab@naturcentrum.se 
 
Projektledare, fältinventering och rapport  
Tomas Carlberg 
Tel: 010-220 12 29 
E-post: tomas.carlberg@naturcentrum.se 
 
Intern granskning 
Petter Bohman 
 
Kartmaterial 
©Lantmäteriet 
 
Denna rapport bör citeras 
Carlberg, T. 2022. Inventering av grod- och kräldjur, Sörstafors bruk, Hallstahammars 
kommun. Naturcentrum AB i PDF-rapport till Hallstahammars kommun. 10 sidor. 
 
Omslagsfoto: Del av Svenbybäcken som rinner genom inventeringsområdet vid Sörstafors bruk. 
5 maj 2022. Foto: Tomas Carlberg 
 

 

  



Sörstafors bruk – Grod- och kräldjursinventering  Naturcentrum AB 

 

3 

 

 

Innehåll 

INNEHÅLL 3 

UPPDRAG OCH UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 4 

MATERIAL OCH METODER 7 

RESULTAT 9 
TIDIGARE KÄNDA UPPGIFTER 9 
INVENTERINGSRESULTAT 9 

Diskussion 9 

REFERENSER 10 
 



Sörstafors bruk – Grod- och kräldjursinventering  Naturcentrum AB 

 

4 

 

 

Uppdrag och undersökningsområde 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Sörstafors Bruk AB genomfört en invente-
ring av grod- och kräldjur i ett 15 ha stort fabriksområde – Sörstafors bruk (figur 
1). En detaljplan för området håller på att tas fram där lämplighet för bostäder 
samt för verksamheter, kontor och sällanköpshandel prövas. Inventeringen ge-
nomfördes under sex dagar mellan 13 april och 8 juni 2022 (tabell 1). 
 
Sörstafors är en tätort vid Kolbäcksån, ca 3 km söder om Hallstahammar. I det 
område som nu inventerats etablerades en industri i mitten av 1800-talet – bl.a. 
fanns sågverk och tegelbruk. År 1870 anlades ett pappersbruk, som senare blev 
Sörstafors Pappersbruk AB och utökades med en sulfitfabrik 1905. Andra aktörer 
kom och gick, och olika verksamheter bedrevs i området. Sedan flera år är den in-
dustriella verksamheten nedlagd. Invid den gamla fabriken finns ett större vatten-
kraftverk, byggt 1937 för att utvinna elkraft ur Kolbäcksån. Den gamla fabriks-
miljön står ännu idag kvar. 
 
Inom inventeringsområdet och i dess omgivning finns en mängd olika miljöer 
som sammantaget är gynnsamma för grod- och kräldjur. Svenbybäcken mynnar i 
Kolbäcksån (se omslagsbild och figur 2–5). Vid Sörstafors bruk – med stora gräs- 
och buskmarker, bäckmiljö, gamla byggnader och stenmurar – finns en mängd 
miljöer där grod- och kräldjur kan reproducera sig samt finna gömställen och 
övervintringsplatser. 
 

 
Figur 1. Inventeringsområdet Sörstafors bruk i förhållande till kringliggande landskap. Karta från 
naturvärdesinventeringen som genomfördes av Ekologigruppen 2021 (Anderberg 2021). 
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Figur 2. Svenbybäcken invid åkerholmen i inventeringsområdets västligaste del. Foto: TC, 5 maj 

     
Figur 3 & 4. Svenbybäckens flöde genom bruksområdet. Foto: TC, 5 maj 
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Figur 5. Svenbybäcken innan den rinner ut i Kolbäcksån. Foto: TC, 5 maj 
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Material och metoder 
Inventeringen omfattade sex besök mellan 13 april och 8 juni 2022. Vissa dagar 
inventerades fåglar primärt, men samtidigt eftersöktes grod- och kräldjur dessa 
dagar: 13/4, 5/5, 19/5 och 8/6. 
 
Inventeringstider och väder framgår av tabell 1. Metoden ligger i linje med Natur-
vårdsverkets handledning för miljöövervakning av större vattensalamander 
(Malmgren m.fl. 2005) samt Naturvårdsverkets uppföljningsmanual för skydds-
värda däggdjur samt grod- och kräldjur (Hallengren & Blank 2010).  
 
Vid varje besök genomströvades inventeringsområdet och intressanta miljöer kon-
trollerades. Handkikare av hög kvalitet samt pannlampa användes för att under-
lätta upptäckt och artbestämning av grod- och kräldjur. Inventeringen har genom-
förts av Tomas Carlberg. 
 
Vid besöken genomsöktes lämpliga vattendrag – Svenbybäcken (figur 2–5) och 
kantzonen invid Kolbäcksån (figur 6 & 7) – efter grodrom, yngel och fullbildade 
djur samt lyssnades efter grodspel. 
 
 
Tabell 1. Inventeringstid och väderförutsättningar. Vind inom parentes avser byvind. 

Datum Tid Molnighet Vind Temp, °C Kommentar 

13/4 2022 07:00–12:00 Mulet 2 (5) m/s S +1 (6) Fåglar + grod- och kräldjur 

26/4 2022 Kväll Halvklart 1 (3) m/s O +9 (3) Groddjur 

5/5 2022 07:00-12:00 + kväll Klart 3 (9) m/s SV +7 (15) Fåglar + grod- och kräldjur 

11/5 2022 Kväll Halvklart 4 (11) m/s SV +12 Groddjur 

19/5 2022 07:00-12:00 Klart 1 (4) m/s NO +19 Fåglar + grod- och kräldjur 

8/6 2022 07:00-12:00 Halvklart 3 (6) m/s SO +14 (20) Fåglar + grod- och kräldjur 
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Figur 6. Strandskogsmiljö och spår av industriell verksamhet invid Kolbäcksån. Foto: TC, 13 april 
 

 
Figur 7. Vattenkraftverket vid Kolbäcksån byggdes 1937. Foto: TC, 13 april 
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Resultat 

Tidigare kända uppgifter 
En sökning på grod- och kräldjur i Artportalen gav inga träffar alls i det aktuella 
inventeringsområdet. I samtal med en husägare på Lindvägen den 5 maj berättade 
han att han vissa somrar har sett ”små grodor” på sin gräsmatta. Lindvägen grän-
sar till inventeringsområdets norra del. 

Inventeringsresultat 
Inga groddjur påträffades under inventeringen, och av kräldjur sågs en vanlig 
snok (tabell 2). 
 
Observationen av vanlig snok har rapporterats i Artportalen. 
 
Tabell 2. Observationer av grod- och kräldjur vid Sörstafors bruk under inventeringen 2022. 

Art Förekomst Koordinat RT90 

Vanlig snok 1 ex sågs vid Svenbybäcken nära utloppet i Kolbäcksån 8 juni O1523212, N6607053 

 
 
 
 

Diskussion 
 
Vid Sörstafors bruk finns miljöer som kan gynna såväl groddjur som kräldjur. 
Naturcentrums inventering resulterade dock i att endast en vanlig snok observera-
des. Det utesluter att några större populationer av grod- och kräldjur finns i områ-
det, åtminstone inte 2022. Information från en villaägare boende på Lindvägen, 
strax utanför norra delen av inventeringsområdet, visar att groddjur åtminstone 
vissa år (men inte 2022) förökar sig i området. Beskrivningen indikerar att det kan 
röra sig om åkergroda, vanlig groda eller vanlig padda. Det troligaste är i så fall 
att reproduktion sker i Svenbybäcken alldeles väster om Lindvägen (figur 2). 
Genom att minimera påverkan på Svenbybäcken och att delar av ursprungliga 
grönytor behålls eller ersätts bedömer Naturcentrum att områdets grod- och kräl-
djur kan fortleva här. 
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