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Sammanfattning 
 

Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att utföra en inventering av grod- och kräldjur i norra delen 
av området Sanatorieskogen 1:3 i Ulricehamns kommun inför en planerad byggnation. Inventeringen 
genomfördes mellan april och juni 2020.  

Några småvatten lämpliga för groddjur påträffades inte. Inga observationer av groddjur gjordes. 

Sex fällor för kräldjur lades ut i området. En observation av två stycken kopparödlor gjordes vid 
fältbesöken.  

Även om antalet observationer i området vid fältbesöken var få så finns det lämpliga strukturer som 
kan ha betydelse för åtminstone kräldjur. Stenrösen och gärdesgårdar nyttjas framförallt av ormar för 
övervintring. Det går därför inte att utesluta att det kan förekomma grod- och kräldjur i området. 

Området bedöms ha viss betydelse för grod- och kräldjur.  
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1. Bakgrund 

1.1.  UPPDRAG OCH SYFTE  
Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att utföra en inventering av grod- och kräldjur i norra delen 
av området Sanatorieskogen 1:3 i Ulricehamns kommun inför en planerad byggnation (se figur 1 & 2).  

Syftet med inventeringen är att bedöma om det finns grod- eller kräldjur i området och hur en 
utbyggnad kan komma att påverka eventuella arter. Arter av grod- och kräldjur som är fridlysta och 
bedöms kunna påträffas i denna region är huggorm, hasselsnok, snok, kopparödla, skogsödla, vanlig 
padda, vanlig groda, åkergroda samt större och mindre vattensalamander.  

 

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområden i Sanatorieskogen.  
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1.2.  AVGRÄNSNING 
Utredningsområdet enligt avgränsning i figur 2. Total area är cirka 20 ha. 

 

Figur 2. Karta över inventeringsområden i Sanatorieskogen.  
 

Bosjön 
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2. Metod 

2.1.  FÖRSTUDIE  
En sökning på Artportalen efter grod- och kräldjur inom utredningsområdet mellan åren 2000-2020 
gav inga resultat. Däremot finns rapporter av huggorm söder om utredningsområdet samt vanlig 
groda och padda norr om området. 

2.2.  UTFÖRANDET AV DENNA INVENTERING 
Ett första besök av området gjordes i början av april. Lämpliga småvatten för groddjur eftersöktes för 
att avgöra om det förekommer någon lekplats inom utredningsområdet 

Vid tillfället eftersöktes även lämpliga ytor för kräldjur (ormar och ödlor) där fällor kunde läggas ut, se 
figur 4. Sex stycken fällor för eventuella ormar och kräldjur lades ut på lämpliga platser. Dessa fällor 
består av mörka skivor med storlek 60x80 cm där ormar och kräldjur söker skydd och värme, se figur 
3. 

Utredningsområdet besöktes sedan vid upprepade tillfällen från april till slutet av juni då fällorna 
undersöktes. Även en okulär inventering av övriga delar av området utfördes för att om möjligt 
observera några grod- och kräldjur. Observerade grod- och kräldjur har rapporterats in till 
ArtDatabanken (Artportalen, 2020). 

 

 

Figur 3. Ormfälla utlagd i soligt läge. 
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Figur 4. Kartbild med placering av fällor. 
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3. Resultat 

3.1.  SMÅVATTEN FÖR GRODDJUR 
Ett mindre vattendrag hittades. Detta bedömdes torka ut snabbt tidigt på våren och var fortsatt ej av 
intresse för en eventuell lek under senvåren. I övriga delar återfanns inga lämpliga vatten för 
groddjurs fortplantning.  

3.2.  OBSERVATIONER AV GRODDJUR 
Inga observationer av groddjur gjordes inom utredningsområdet. 

3.3.  STENRÖSEN OCH GÄRDSGÅRDAR FÖR ORMAR OCH ANDRA KRÄLDJUR 
Lämpliga solbelysta platser med möjlighet till skydd fanns vid den avverkade ytan i nordöstra delen av 
området. Där fanns en mindre ansamling av stenar som skulle kunna utgöra en lämplig viloplats för 
ormar.  

3.4.  OBSERVATIONER AV ORMAR OCH ANDRA KRÄLDJUR 
Vid fältbesöket den 27 april gjordes en observation av två kopparödlor vid fälla nr 5, se figur 4 samt 
framsidebild. Inga andra observationer gjordes inom utredningsområdet. 

4. Samlad bedömning 
 

Utredningsområdet vid Sanatorieskogen bedöms ej ha några småvatten för groddjurens lek. Tillfälliga 
besök av vuxna grodor kan förekomma även om inga grodor observerades vid inventeringen. Strax 
norr om utredningsområdet har det rapporterats stora populationer av vanlig groda och padda. Dessa 
kan möjligen söka sig till utredningsområdet för att övervintra i stenrösen och på andra platser. 

En observation av två kopparödlor i en av fällorna indikerar att det kan förekomma föryngring av 
kopparödla inom området.  

Kopparödlan är vanlig i hela Sverige. I området kan den gynnas av att bevara det närbelägna 
stenröset för sin övervintring men även om en del av den fuktiga lövskogen bevaras intakt. 

Vid tidigare utförd inventering av ett närliggande område strax söder om nuvarande 
utredningsområde har det observerats huggorm.  

Det är därför inte osannolikt att det även i detta område kan förekomma fler grod- och kräldjur i 
området även om det vid denna inventering ej påträffades några. 

Genom att spara befintliga stenrösen och gärdsgårdar (figur 5) samt öppna upp så att dessa blir 
solbelysta skulle man kunna gynna framförallt kräldjur. 

Fakta kopparödla Anguis fragilis, Artfakta, SLU ArtDatabanken: 

”Kopparödlan hittas framför allt i lite fuktiga miljöer med mycket markvegetation, t ex betes- och buskmarker, trädgårdar, 
skogsbryn och gläntor, längs åkerrenar och vägkanter. Dagtid gömmer den sig under stenar, stubbar, lövförna eller bland 
buskar och är främst aktiv i skymningen. Den livnär sig på maskar och sniglar, men även insekter och andra småkryp. 
Parningen sker i maj och ungarna föds i en ägghinna som spricker vid födseln i augusti–september. Den går i dvala från 
september till oktober då den gräver ner sig till frostfritt djup. Kopparödlan kan bli gammal och det har rapporterats 
individer som blivit över 50 år.” 
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Figur 5. Stenröse i den västra delen av utredningsområdet. 
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