
Feltskema til teknisk anvisning A217 - Vers. 1 

Levestedsvurdering for stor vandsalamander og klokkefrø – kortlægning af sønaturtyper <1 ha 

Vurderet uegnet som levested  Sæt x: 

Art observeret sæt x Klokkefrø: Stor vandsalamander: 

Stam- og kortdata 

Stednavn: Dato: 

Habitatområde: Inventør: 

Det undersøgte/overvågede område indtegnes på kort til senere registrering som polygon i Danmarks 
Miljøportal 
Indsamlingsformål (sæt x) 
NOVANA: Kommunal besigtigelse: VVM-analyse: 

Overvågning i LIFE-projekter: Andre myndighedsdata: Øvrige data: 

Vandplanter – dækningsgrad (angiv 1-7 yderst til højre) 

0% (1) >0-5% (2) 5-25% (3) 25-50% (4) 50-75% (5) 75-100% (6) 100% (7) Kat. 1-7 

Rørsump (emergent vegetation, fx skeblad, kogleaks, tagrør, dunhammer)  
Undervandsvegetation i alt (ekskl. trådalger men inkl. submerse mosser)  
Rosetplanter (fx lobelie, strandbo, brasenføde, sylblad)  
Kransnålalger  
Submers vegetation i øvrigt (mosser, tusindblad, hornblad, vandaks m.v. ikke inkl. rosetplanter og 
kransnålalger) 

 

Alle flydeplanter ekskl. liden andemad (korsandemad, blærerod, levermosser, frøbid, krebseklo 
m.v.)  

Liden andemad  

Alle flydeplanter inkl. liden andemad  
Rodfæstede flydebladsplanter (åkande, svømmende vandaks, vandpileurt m.v.)  
Amfibiske type 3130 planter (tudsesiv, vandnavle, søpryd m.v.)  
Trådalger (sammenhængende forekomster. Ubetydelige forekomster af epifytter ignoreres)  

Vandhul 

Vanddybde i dybeste område – sæt kryds ved én kategori 

<0,5 m 
Udtørrer ofte (1) 

0,5-1,0 m  
Udtørrer sjældent 
fuldstændigt (2) 

1,0-1,5 m  
Udtørrer aldrig 
helt(3) 

1,5-2 m  
Kun mindre 
udtørring (4) 

>2 m  
Udtørrer aldrig (5) 

Naturtype – sæt kun ét kryds (Habitatnøgle og –beskrivelse samt supplerende retningslinjer findes på 
Miljøstyrelsens hjemmeside) 
3110 - Vandhul med lobelie, brasenføde, sylblad eller fin bunke (lobeliesø)  
3130 - Vandhul med små amfibiske planter i/ved ret næringsfattigt vand, evt. udtørret  
3140 – Vandhul med kransnålalger (Chara, Nitella eller lign.)  
3150 – Næringsrigt vandhul med andemad, andre fritflydende vandplanter eller visse store vandaks  
3160 – Brunvandet (dystroft) vandhul med eller uden vandplanter  
3100 – Andet, højst med alm. Rørsump, åkander eller alm. rankegrøde. Dvs. ingen af de ovenstående 
kategorier findes i vandhullet 

 

Tilløb/afløb – sæt X ved alle rækker Ja Nej Regulering af hydrologi – sæt kun ét kryds 

Tilløb via dræn/grøfter   Ingen tegn på regulering (naturlige 
sæsonsvingninger, naturlige bred- og 
bundforhold) 

 

Tilløb via naturlige vandløb   Tydelige tegn på regulering (bredder reguleret 
eller afløb reguleret uden bygværk) 

 

Afløb via rør/grøft   Stærk regulering (>50% af bredder reguleret 
eller afløb reguleret med bygværk) 
 

 

Forurening – fisk, fiskeredskaber, andefugle og krebs X 

Forurening – sæt kun ét kryds 
Næringsfattig og upåvirket (klarvandet og ingen tegn på forurening med næringsstoffer)  
Påvirket af næringsstoffer (præcis forureningstilstand ukendt)  
Hypertrof (meget væsentligt forurenet, ude af balance)  
Fisk, fiskeredskaber – sæt kun ét kryds 
Ingen forekomst af fisk el. fiskeredskaber  
Forekomst af fisk el. fiskeredskaber  

Fodring og/eller tegn på udsætning af ænder – sæt kun ét kryds 
Ingen tegn på fodring og/eller udsætning  
Tegn på fodring og/eller udsætning  
Tydelig påvirkning af fodring og/eller udsætning  
Forekomst af krebs – sæt kun ét kryds 

Ingen tegn på udsætning eller forekomst af krebs  

Tegn på udsætning eller forekomst på krebs  



Omgivelser  

Bredlængde -  kategori (1-5) angives yderst til højre 

0% (1) 1-10% (2) 10-30% (3) 30-75% (4) 75-100% (5) Kat. 1-5 

Andel af bredlængde med græsning eller rørskær/-slet  

Andel af bredlængde med tydelig negativ påvirkning af jordbrugsdrift  

Andel af bredlængde med bræmme på mindst 10 m til dyrket jord  

Andel af bredlængde med træer/buske, der giver væsentlig skyggepåvirkning på søen  

Sæt X Ja Nej Sæt X Ja Nej 

Forekomst af skov/krat/ved indenfor 
150 m af vandhul  

  Forekomst af andre egnede vandhuller 
indenfor 150 m af vandhul  

  

Forekomst af 
diger/stenbunker/skrænter indenfor 
150 m af vandhul  

  Forekomst af lysåben natur/vedvarende 
græsarealer (udenfor evt. bræmme) 
indenfor 150 m af vandhul 

  

Afgræsning af naturarealer indenfor 
150 m af vandhul  

   

Afstand til nærmeste egnede vandhul (sæt ét x) 0-250 m: 250-500 m: >500 m: 

Afstand til næst-nærmeste egn. vandhul (sæt ét x) 0-250 m: 250-500 m: >500 m: 

Artsliste – vegetation.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bemærkninger 

 

 


