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Sammanfattning
En groddjursinventering har utförts på fastigheten Frölunda 1:3 m.fl., i Gällstad av Jakobi Sustainability AB
på uppdrag av Ulricehamns kommun. Inventeringen är en komplettering till den naturvärdesinventering
som utfördes under 2018 (Jakobi sustainability AB, 2018) i samband med utredningsarbetet för planerad
förskola och VO-hem.
Området fältbesöktes dagtid vid tre tillfällen under april-maj 2019. Arter som kunde förväntas i området
är vanlig groda (Rana temporaria), åkergroda (Rana arvalis) samt vanlig padda (Bufo bufo). Inventering av
salamander ingick inte i inventeringen.
Samtliga diken hade förekomst av grodrom från både vanlig groda och åkergroda. En levande och en död
adult vanlig groda hittades. Inga observationer gjordes av vanlig padda.
Effekten av en exploatering på groddjurspopulationerna i området bedöms för de lokala individerna som
stor då livsmiljön nästan helt försvinner om inga skyddsåtgärder vidtas. På regional nivå bedöms effekten
som liten och ur ett nationellt perspektiv försumbar effekt.
Som kompensationsåtgärd föreslås att en damm anläggs i proportion till ytan av de påverkade dikena samt
att viloplatser skapas i samma utsträckning som de försvinner.
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1. Bakgrund
1.1 Uppdrag och syfte
Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag av Ulricehamns kommun att utföra en groddjursinventering i
samband med utredningsarbetet för planerad förskola och VO-hem som planeras på fastigheten Frölunda
1:3 m.fl., i Gällstad i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Rapporten är en komplettering till den
naturvärdesinventering som utfördes under 2018 (Jakobi Sustainability AB, 2018).
Syftet med inventeringen var att lokalisera förekomster grodor och dess fortplantnings- och viloplatser.
Salamandrar ingick inte i inventeringen.
I rapporten ingår beskrivning av exploateringens effekter på groddjurspopulationen samt lämpliga skyddsoch kompensationsåtgärder.
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1.2 Avgränsning
Inventeringsområde enligt markerade diken i Figur 1.

Figur 1. Översikt inventeringsområde.
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1.3 Allmän beskrivning av området
Området kring Gällstad är ett gammalt odlingslandskap med många små inägor och utmarker. I modern tid
har det småskaliga jordbruket försvunnit successivt, och mindre åkrar har gett vika åt villaområden.
Området har påtagliga naturvärden kopplade till de mindre jordbruken och de omkringliggande
betesmarkerna, då detta skapar en mosaik av strukturer som gynnar många arter av fåglar och
störningsgynnade växter. I nuläget är dessa strukturer hotade i området, och lövängarna hotar växa igen,
och mindre åkrar används inte längre.
Inventeringsområdet är nära beläget bebyggda områden. Tätorten Gällstad i Ulricehamns kommun ligger
strax inpå inventeringsområdet.
Områden som i planen ska exploateras utgörs huvudsakligen av västra halvan av den gamla åkern vid
Frölunda samt delar av ett gammalt, igenväxande lövängskogsområde som kan hysa lämpliga
övervintringsplatser åt groddjur. Längs norra kanten av området löper ett större dike med strömmande
vatten. Mitt i åkern i nord-sydlig riktning löper två mindre diken som i första hand kommer påverkas av
exploateringen. Det västra kan komma att läggas igen helt och det andra breddas kraftigt. Inventeringens
fokus har legat på dessa diken. Öster om planområdet finns ytterligare två liknande diken. Den
dagvattenutredning som gjorts i området inklusive geoteknisk undersökning föreslår att även det västra av
dessa diken breddas (Ulricehamns energi, 2019). För att täcka in även det diket samt för att få en mer
övergripande bild av grodpopulationernas utbredning i området och i vilken utsträckning de nyttjar
områdets diken för fortplantning i förhållande till varandra, inventerades även de båda östra dikena vid ett
tillfälle.

Figur 2. Dike i planområdets östra kant.
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2. Metod och resultat
2.1 Utförande av denna groddjursinventering
Dikena inventerades noggrant genom att observatören gick längs med dikena för att spana efter rom och
groddjur. Även spel efter groddjur efterlyssnades vidfältbesöken. Inventeringen utfördes enligt
Naturvårdsverkets vägledning för miljöövervakning av groddjur (Naturvårdsverket 2010). Arter som
sannolikt kan hittas i området är vanlig groda (Rana temporaria), Åkergroda (Rana arvalis) samt vanlig padda
(Bufo bufo). Övriga groddjurs utbredningsområde överlappar inte med kommunen (Bina, 2015).
Inventeringen utfördes av Liza Andersson vid tre olika tidpunkter dagtid under april-maj 2019.
Rapporten har skrivits av Liza Andersson kvalitetsgranskats av Magnus Lundström. Kartanalyserna har
utförts i Arcgis PRO och i koordinatsystemet SWEREF99_TM.

2.2 Resultat
Vid samtliga besök var vattenståndet i dikena lågt men ej uttorkat. Det norra diket längs markvägen har
strömmande vatten och ett högre vattenstånd. Detta kan användas av grodor för spridning men är för
strömt för att utnyttjas som lekvatten.
Den 16 april genomsöktes det norra diket samt de två parallella dikena på åkern inom planområdet. Vädret
var klart-halvklart med lätt bris. Temperatur mellan 6–8 grader. Rom av åkergroda noterades vid en plats
vardera i de parallella dikena (figur 3). Inga adulter påträffades.

Figur 3. Rom av åkergroda i östra diket den 16 april.

Den 25 april genomsöktes samma diken noggrant men också de närliggande dikena något mer överskådligt.
Väder klart-halvklart, lätt bris och temperatur på ca 20 grader. Vid det västra diket hittades ingen ny rom
men däremot en snok som är en predator på grodor. I skogskanten i södra änden av det västra diket finns
ett mindre stenröse som kan utgöra en lämplig övervintringsplats. I det östra diket inom planområdet
hittades nylagd rom av åkergroda. I de två dikena öster om planområdet hittades totalt tre romklumpar (en
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av vanlig groda, en av åkergroda och en som inte gick att artbestämma) och en adult vanlig groda. I
närheten av trumman i det större diket i nordöst hittades en död vanlig groda.
Den 2 maj genomsöktes dikena inom planområdet återigen. Vädret halvklart, lätt bris och temperatur på
ca 8 grader. Skurar hade dragit förbi under morgonen. Ytterligare romklump hittades längre norr ut i
västra diket men var inte nylagd. Bedömdes till rom av vanlig groda. Vid de tidigare funna romklumparna
var nu de flesta ägg utvecklade till yngel (figur 4).
Varken adulter eller rom av vanlig padda påträffades vid inventeringen.

Figur 4. Yngel av åkergroda i västra diket den 2a maj
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Figur 5. Karta över fynd vid groddjursinventeringen
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3. Slutsats
Rom av både åkergroda och vanlig groda påträffades i området. Enstaka romsamlingar var svåra att
artbestämma då vattenståndet var lågt och rommen inte nylagd. Karaktärer för båda arter kunde dock
identifieras på övriga romsamlingar. Att både vanlig groda och åkergroda regelbundet fortplantar sig i
området styrks av observationerna av adulta individer vid denna inventering samt naturvärdesinventeringen
2018 (Jakobi Sustainability AB, 2018). Vanlig padda noterades inte vid något fältbesök. Det är möjligt att
arten inte utnyttjar området men heller inte osannolikt då de har liknande krav på livsmiljö som de
identifierade grodarterna. De omgivande skogspartierna innehåller död ved och mindre rösen som utgör
lämpliga övervintringsplatser (figur 5 och 6).

Figur 6. Litet stenröse som kan utgöra viloplats för områdets groddjur. Markerad i figur 5.

4. Effekter på groddjurspopulationen
Naturvärdesinventeringen tillsammans med denna inventering med fokus på groddjur visar att åkergroda
och vanlig groda rör sig och fortplantar sig i området. Dessa grodarter, samt vanlig padda, är sparsamt
rapporterade i artportalen i kommunen men spridda förekomster är noterade. Troligen är arterna
vanligare än så. Sett till tillgången på livsmiljöer och potentiella fortplantningsområden i närheten av
planområdet så finns det ett mindre antal dammar samt flera diken i anslutning till övriga åkermarker i
trakten. I vilket skick dessa miljöer är i samt i vilken utsträckning dessa nyttjas av groddjur kräver dock
mer omfattande inventeringar. För de lokala individerna bedöms effekten bli stor då livsmiljön nästan helt
försvinner om inga skyddsåtgärder vidtas. På regional nivå bedöms effekten som liten och ur ett nationellt
perspektiv som försumbar effekt.
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5. Skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder
5.1 Artskydd
Vanlig groda och vanlig padda är fridlysta i hela landet enligt artskyddsförordningen (SFS 2007:845) 6 §
vilket innebär att; ”det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och dessutom att ta
bort eller skada ägg, rom, larver eller bon av vilt levande kräldjur, groddjur eller ryggradslösa djur som är upptagna i
bilaga 2 till artskyddsförordningen.” – Naturvårdsverket, 2009. Detta även om det sker oavsiktligt. 11 § berör
undantag från 6 § för vanlig goda och vanlig padda. Fridlysningen omfattar inte arternas levnadsmiljö.
Åkergroda är fridlyst i hela landet enligt artskyddsförordningen (SFS 2007:845) 4–5 §. Samma förbud
gäller som för arterna ovan men även med förbud att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden
eller viloplatser, oavsett om det sker avsiktligt eller oavsiktligt (Naturvårdsverket, 2009).
Dispens söks hos Länsstyrelsen och ska innehålla följande:
- en noggrann beskrivning av hur åtgärden kan påverka arterna och deras livsmiljöer
‐ vilka förebyggande skyddsåtgärder som kan vidtas för att mildra effekten av åtgärden
‐ redogörelse för om det finns andra alternativ att nå syftet som påverkar arten mindre

5.2 Åtgärder
Det är svårt att exploatera området utan att påverka dikena. Jakobi Sustainability AB föreslår att en
kompensationsåtgärd för förlust av åkergrodans livsmiljö utförs. Förslagsvis en grund (<1m djup) damm i
solexponerat läge minst motsvarande ytan av de påverkade dikena. Detta för att säkerställa framtida
reproduktion hos arten. Dammen bör placeras i närområdet så den drabbade populationen kan utnyttja
den. I anslutning till dammen bör viloplatser skapas i form av stenhögar och grov död ved i omfattningen
som de försvinner vid exploateringen.
Dagvattenutredningen (Ulricehamn energi, 2019) nämner att en fördröjningsdamm kan bli komplicerad
men om en sådan är möjlig att anlägga kan det fungera som livsmiljö för groddjur (så läge det finns
stillastående vatten i delar av dammen). Samtidigt som vattenflödet begränsas kan breddning av ytterligare
diken undvikas.
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