
  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 2017-10-17 

  

    

 

  

 

KARLSTADS KOMMUN 

 

GRODDJURSINVENTERING 

ÖSTRA JAKOBSBERG, KARLSTADS KOMMUN 

 



 
 

 
2 | 102530  • Groddjursinventering, Karlstads kommun 

 

 

GRODDJURSINVENTERING 

Östra Jakobsberg, Karlstads kommun 

 

Karlstads kommun 

KONSULT 

WSP Environmental Sverige 

Dragarbrunnsgatan 41  

753 20 Uppsala 

Besök: Dragarbrunnsgatan 41 

Tel: +46 10 7225000 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

Styrelsens säte: Stockholm 

http://www.wspgroup.se 

KONTAKTPERSONER 

Meit Öberg 

010 – 722 87 74 

meit.oberg@wsp.com 

 

Johan Bohlin  

010 – 722 58 23 

johan.bohlin@wsp.com 

 

 

Foton: Alla foton är tagna av WSP om inte annat anges. 

 

  
  

UPPDRAGSNAMN 

Groddjursinventering, 

Karlstads kommun 

FÖRFATTARE 

Meit Öberg 

DATUM 

2017-10-17 

mailto:meit.oberg@wsp.com
mailto:johan.bohlin@wsp.com


 
 

 

 
102530 •  Groddjursinventering, Karlstads kommun  | 3   

INNEHÅLL 

1 INLEDNING 4 

1.1 UTREDNINGSOMRÅDE 4 

1.2 GRODDJUR 4 

1.3 ARTSKYDD GRODDJUR 5 

2 METODIK 6 

3 RESULTAT 7 

4 SAMLAD BEDÖMNING OCH REKOMMENDERADE 
ÅTGÄRDER 8 

4.1 SAMLAD BEDÖMNING 9 

5 KÄLLOR 9 

 

 

 
  



  

  

1 INLEDNING 

Karlstads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för ett område i Östra 

Jakobsberg, inom vilket ett område med tre småvatten är belägna i anslutning till 

Karlstad tätort. I samband med detaljplanearbetet vill kommunen komplettera 

kunskapen om vilka groddjursarter som förekommer i de tre småvattnen. 

Med anledning av detta har WSP genomfört en inventering av de fem groddjursarterna 

större och mindre vattensalamander, vanlig groda, åkergroda och vanlig padda i de tre 

småvattnen i Östra Jakobsberg. Syftet med inventeringen är att fastställa aktuell 

förekomst av arterna samt att bedöma småvattnens potential som groddjurslokaler.  

Arbetet har utförts av Johan Bohlin (Fil. Kand. Biologi) och Meit Öberg (Fil. Dr. Ekologi). 

1.1 UTREDNINGSOMRÅDE 

Inventeringen omfattar tre småvatten i Östra Jakobsberg, Karlstads kommun, enligt 

Figur 1.  

 

Figur 1. Översikt över de tre småvatten som inventerats i Östra Jakobsberg. 

1.2 GRODDJUR 

Groddjuren är i sina olika levnadsstadier beroende både av vatten- och landmiljöer. I 

vattensamlingar sker lek, äggläggning och larvutveckling medan groddjuren i den 

landlevande fasen är beroende av fuktiga eller blöta landområden för att kunna ta upp 

syre och därför föredrar områden med mycket vegetation, håligheter och död ved som 

de kan gömma sig i och behålla fuktigheten. De flesta vuxna groddjur håller sig inom 

100 meter till en kilometer från lekvattnet utanför lekperioden, och vandrar sedan på 

våren till lekvattnet för fortplantning. Vandringen sker ofta längs samma linjer eller zoner 

varje år. Samtliga av de fem aktuella groddjursarterna är klassade som livskraftiga 
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enligt ArtDatabankens rödlista 20151. Den större vattensalamandern var tidigare 

rödlistad som nära hotad (NT), men efter omfattande inventeringar togs den bort från 

rödlistan 2005 eftersom arten nu bedöms finnas i livskraftiga populationer i Sverige. 

Mindre vattensalamander, vanlig groda, åkergroda och vanlig padda är vanligt 

förekommande och är anpassade till flera olika typer av land- och vattenmiljöer. Större 

vattensalamander förekommer vanligen i öppna, kulturpräglade landskap, men 

förekommer också i skogslandskap. Arten föredrar oftast att leka i små, fiskfria vatten 

som är rika på vegetation. 

1.3 ARTSKYDD GRODDJUR 

Samtliga groddjursarter i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen (SFS 

2007:845). Mindre vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda är fridlysta enligt § 

6 i artskyddsförordningen vilket innebär att det för exemplar av arterna är förbjudet att:  

 Döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar.  

 Ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.  

Större vattensalamander är listad i habitatdirektivets bilaga 2 och 4 och åkergrodan i 

habitatdirektivets bilaga 4. Därför omfattas båda arterna ett strikt skydd som i Sverige 

regleras genom § 4 artskyddsförordningen. Utöver vad som angetts ovan så innebär 

detta att det för vilt levande exemplar av åkergroda och större vattensalamander även 

är förbjudet att:  

 Avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder.  

 Skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

Åtgärder som kan ha negativ effekt på arternas lokala bevarandetillstånd får inte 

genomföras utan dispens från § 14 i artskyddsförordningen för arterna som omfattas av 

§ 4 och § 15 för arterna som omfattas av § 6.      
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2 METODIK  

Inventeringen av de tre småvattnen genomfördes med 

Environmental DNA-metoden (eDNA, se faktaruta). Det är 

viktigt att vattenproverna tas vid en tidpunkt då det finns DNA i 

vattnet. Den bästa tiden att ta prover är under yngel/larvstadiet 

då ynglen rör på sig mycket och släpper ifrån sig DNA. Metoden 

fungerar även bra när de adulta individerna är i vattnet under 

lekperioden och under tiden med romklumpar. 

Adulter/romklumpar tenderar att befinna sig mer lokalt i vattnet 

men eftersom man tar minst 20 prover utspritt över hela 

småvattnet får man ändå med DNA vid vattenprovtagning under 

dessa stadier. Eftersom provtagning är möjligt under hela 

perioden från lek tills ynglen/larverna lämnar vattnet, och att det 

tar cirka 2 veckor för DNA:t att brytas ned, finns det ett ganska 

långt tidsfönster när provtagning är lämplig. Det är möjligt att 

hitta överlappande tider för provtagning av flera arter på samma 

gång.  

För att optimera sannolikheten att provtagning gjordes vid 

yngelstadie respektive larvstadie för de fem ingående arterna 

genomfördes två provtagningstillfällen, det första den 24 maj 

2017 och det andra den 20 juni 2017. Rådande väderlek var 

den 24 maj soligt och varmt och detsamma den 20 juni. Baserat 

på vårens väder och observationer av groddjur i närområdet 

bedöms provtagningen ha ägt rum under yngelstadiet för 

brungrodorna och vanlig padda och under lek- och larvstadiet 

för större vattensalamander. 

För varje småvatten togs vattenprover på cirka 50 ml från 20 

provpunkter fördelat längs vattnets kantzon. De 20 

vattenproverna blandades till ett samlingsprov från vilket cirka 

350 ml överfördes till en buffertlösning. Vattenproverna har 

därefter hållits frysta i väntan på DNA-analys.  

Vid inventeringen noterades observationer av groddjur och det 

gjordes även en bedömning av småvattnens kvaliteter som 

leklokaler för groddjur baserat på till exempel djup och 

vegetationsförekomst. 

  

Inventering av groddjur med 

eDNA-metoden  bygger på att 

groddjur i sin vattenmiljö lämnar 

efter sig DNA genom 

hudavlagringar och utsöndring från 

slemhinnor. Genom att ta 

vattenprover kan sedan förekomst 

av groddjur påvisas genom DNA-

analys på ett icke-invasivt sätt som 

inte kräver att arten i fråga är 

synlig vid inventering. 

Metoden har tidigare visats vara 

mycket effektiv med hög 

sannolikhet att upptäcka 

förekommande arter, oftast 

avsevärt högre sannolikhet än 

med traditionella metoder. I en 

studie där metoderna jämförts var 

sannolikheten att hitta de arter 

som finns i vattnet med eDNA 97 

% jämfört med cirka 58 % för 

traditionella metoder.  

eDNA-metoden kan i nuläget 

endast påvisa förekomst eller icke-

förekomst, men metoden 

utvecklas snabbt och arbete pågår 

för att snart kunna avgöra relativ 

abundans (antal). 

ENVIRONMENTAL DNA 
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3 RESULTAT 

Resultatet från inventeringen av de tre småvattnen redovisas nedan. Utöver förekomst 

av arter redovisas även småvattnets kvaliteter som leklokal. I tabellerna anges för vilka 

arter som förekomst påvisats. De siffror inom parentes som följer  (exempelvis 2/3) 

anger i hur många av tre replikat som DNA påvisats. 

 

Småvatten 1 

Antal provpunkter: 

 24 maj – 10 st. 
 20 juni – inget prov taget då diket torkat ut. 

Arter (observerade): 

 Inga larver, nymfer eller vuxna groddjur observerades. 

Arter (provtagning): 

 Mindre vattensalamander (1/3). 

Beskrivning: 

 Grunt vägdike som skuggas av buskar och yngre lövträd.  
 Diket torkar ut vid torrperioder. Det är i första hand dagvatten från väg och intilliggande 

parkeringsplats fyller på diket.  
 Ingen vegetation på bottnen, bara en brun beläggning. 

 

 

Småvatten 2 

Antal provpunkter: 

 24 maj – 20 st. 
 20 juni – 20 st. 

Arter (observerade): 

 Inga larver, nymfer eller vuxna groddjur observerades. 

Arter (provtagning): 

 Åkergroda (1/3). 

Beskrivning: 

 Grävd damm vars syfte i första hand bedöms vara sedimentationsdamm för dagvatten 
från angränsande parkeringsplats. Vattnet är grumligt i dammen vilket antagligen beror 
på att tillrinnande dagvatten inte är särskilt rent eller klart.  

 Ingen riklig växtlighet i dammen men det finns lite bredkaveldun och jättegröe utmed 
kanterna.  

 På västra sidan dammen  finns gott om skuggande snår av vide och yngre björk. Östra 
sidan av dammen är i stort sett  öppen. 
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Småvatten 3 

Antal provpunkter: 

 24 maj – 10 st. 
 20 juni – inget prov taget då vattennivån var för låg. 

Arter (observerade): 

 Inga larver, nymfer eller vuxna groddjur observerades. 

Arter (provtagning): 

 Åkergroda (2/3). 

Beskrivning: 

 Vegetationsfylld våtmark i kanten av utfyllnad från parkering och söderut.  
 Vattnet var bara några centimeter djupt och vid provtagningstillfälle två räckte inte 

djupet till för provtagning.  
 Hela våtmarken i princip fylld med bredkaveldun, plus lite andmat där det finns vatten 

mellan kavelsdunsplantorna.  
 I östra kanten fortsätter våtmarken i form av ett grunt dike in i täta videsnår där det togs 

några prov vid första provtagningstillfället. Klart vatten i våtmark och lilla diket. 

 

4 SAMLAD BEDÖMNING OCH 
REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER 

Vid aktuell inventering med eDNA-metoden påvisades förekomst av mindre 

vattensalamander i småvatten nr 1 som utgörs av ett dike. Diket hade vid första 

provtagningstillfället låg vattennivå för att till andra provtagningstillfället helt torkat ut. 

Eftersom groddjur, framförallt större och mindre vattensalamander, är beroende av att 

lekvattnet inte torkar ut innan avkomman hunnit vandra upp på land bedöms diket inte 

vara av betydelse för lekande groddjur. Att diket saknar vegetation och har en brun 

beläggning på bottnen styrker denna bedömning. Vid DNA-analysen noterades DNA 

från mindre vattensalamander endast i ett av tre replikat, det vill säga ett svagt DNA-

spår. Troligen innebär detta att det handlar om förbipasserande individer eftersom diket 

inte bedöms ha någon kvalitet som leklokal för groddjur. 

I småvatten nr 2, som utgörs av en sedimentationsdamm, påvisades förekomst av 

åkergroda. Även om dammen håller vatten under vår/sommar innebär det grumliga 

vattnet och avsaknad av vegetation att dammen troligen inte är av betydelse för lekande 

groddjur. Vid DNA-analysen noterades DNA från åkergroda endast i ett av tre replikat, 

och innebär även här att DNA-spåret var svagt. Återigen handlar det troligen om 

förbipasserande individer eller potentiellt att vuxna individer av åkergroda försökt leka i 

våtmarken bredvid och då besökt sedimentationsdammen (se nedan).  

Ett litet starkare DNA-spår från åkergroda kunde påvisas i småvatten nr 3, som utgörs 

av en våtmark. Våtmarken var vid inventeringstillfällena mycket vegetationsrik och hade 

klart vatten. Dock innebär den låga vattennivån att det kan vara svårt för groddjur att 

framgångsrikt reproducera sig i våtmarken under år med låga nederbördsnivåer under 

våren, som varit fallet under aktuellt år. Det går inte att utesluta att våtmarken kan ha 

högre vattennivåer under andra, mer nederbördsrika år. Vid DNA-analysen noterades 

DNA från åkergroda i två av tre replikat vilket innebär att DNA-spåret är starkare än i 

diket och sedimentationsdammen. Detta indikerar att det troligen kan handla om vuxna 
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individer som uppehåller sig i våtmarken eller att försök till lek har gjorts, dock skulle 

potentiella romklumpar/yngel vara väldigt exponerade för uttorkning.  

För både diket och sedimentationsdammen, som ska hantera dagvatten från väg och 

närliggande bostadsområde, föreligger en viss risk att det med dagvattnet även 

medföljer föreningar (t.ex. olja, vägsalt, kväve) som kan påverka reproduktions-

framgången hos grodorna negativt genom t.ex. ökad dödlighet hos ägg, yngel och unga 

djur2. För att en sedimentationsdamm ska fungera för lekande groddjur behövs flera 

reningssteg av vattnet innan det når dammen för att undvika grumlighet och 

föroreningar.   

Ingen förekomst av större vattensalamander, vanlig groda eller vanlig padda kunde 

påvisas vid DNA-analysen. 

4.1 SAMLAD BEDÖMNING  

Det är inte något av de tre småvattnen som uppvisar tydliga kvaliteter som leklokal för 

groddjur, enda undantaget kan vara våtmarken under nederbördsrika vårar. Förekomst 

av mindre vattensalamander och åkergroda kunde påvisas, men båda arterna är vanligt 

förekommande och småvattnen bedöms inte ha betydelse för en fortsatt gynnsam 

bevarandestatus för arterna. Åkergroda är fridlyst enligt § 4 artskyddsförordningen och 

innebär att det bland annat är förbjudet att skada eller döda djur, samt att skada eller 

förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Åtgärder som bryter mot § 4 

kräver dispens enligt § 14 i samma förordning. Mindre vattensalamander är fridlyst 

enligt § 6 i artskyddsförordningen som innebär att åtgärder på småvattnen inte får 

utföras utan dispens under lekperioden eftersom individer/rom/ägg då riskerar att 

skadas/dödas. Samråd bör ske med berörd Länsstyrelse innan åtgärder vidtas. 

 

 

5 KÄLLOR 

1 ArtDatabanken (2015). Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, SLU, 
Uppsala. 
2 Naturvårdsverket (2007). Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander 
och dess livsmiljöer. Rapport 5636, Naturvårdsverket. 
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