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Bakgrund och syfte 

I samband med arbetet inför en detaljplan vid östra Jakobsberg har det visats sig förekomma 
områden med betydelse för groddjur vilka är skyddade enligt artskyddsförordningen. Den 19 
september 2016 gjordes ett fältbesök till en del av detaljplaneområdet. Vid detta besök fanns 
representanter från Karlstads kommun, Sweco och Calluna med på plats. Vid fältbesöket och 
efterföljande arbete har frågor kring utformningen av planerad bebyggelse samt 
dagvattenhantering diskuterats och konkreta skisser på utformningen har tagits fram.  

I detta arbete har Karlstads kommun bett Calluna AB sammanställa ett PM utifrån pågående 
arbete med groddjur och nuvarande förslag till utformning av naturområde, som tagits fram av 
Sweco och Karlstads kommun.  

Frågeställningen inför detta arbete och PM har varit: 

1. Vilka ytterligare konkreta förslag finns för bevarandet av groddjur? 

2. Behöver nuvarande förslag omarbetas? 

3. Innebär de konkreta förslagen och anpassningarna att groddjurens fortlevande i 
området är möjlig? 

Syftet med PM:et är att ge en tydlig bild av vilka åtgärder som behöver göras för att inte 
äventyra grodornas bevarandestatus. 

Nulägesbeskrivning och historia 

I samband med planarbetet har det under sommaren gjorts en groddjursinventering (Elgerud 
2016). I denna identifierades ett antal groddjur inom hela Jakobsbergsområdet (område som 
omfattas av planprogram). Mot Rosenborgsgatan i östra delen av Jakobsbergsskogen påträffades 
fyra individer av åkergroda, som är skyddad av artskyddsförordningens bilaga 4 (SFS 
2014:1240). Tre hanar spelade i lekvatten H den 14 april 2016 (figur 1) enligt Elgeruds rapport i 
Artportalen. Eftersom det i detta område pågår konkret planarbete för ny bebyggelse får inte 
utformningen ske så att den förhindrar gynnsam bevarandestatus för åkergroda. 
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Figur 1. Inventerade småvatten 2016 vid Jakobsberg Karlstads kommun. H är ett lekvatten för åkergroda.      

Från Elgerud 2016. 

Vid fältbesöket den 19 september bedömde Calluna att lekvattnet för åkergroda som upptäcktes 
i groddjursinventeringen, bör kunna fungera bra åtminstone vissa år när vattenståndet är 
gynnsamt. Struktur och miljö i vattnet tyder på att vattennivån har påverkats och varierar år 
från år. Vattnets närmiljö tyder på att området tidigare har brukats av den gård som låg där 
tidigare. Det finns t.ex. en vall i småvattnets södra kant vilket kan tyda på att man har velat ha 
kontroll på vattnet eller har haft önskan om att bli av med vattnet på annat håll. Området 
påverkas av hur Vänern regleras och måste ha varit betydligt fuktigare/våtare historiskt, men 
har dikats ut och vallats in för jordbruk eller bete. Vattennivån på våren då grodorna leker måste 
successivt ha sjunkit undan i takt med att vattenståndsfluktuationerna i Vänern har ellimerats 
(SMHI 2016). Nuvarande dräneringssystem har vidare haft påverkan på området och det är 
osäkert hur grodorna använder t.ex. diket söder om området. Vid inventeringen hittades inga 
grodor i diket. På östra sidan av Rosenborgsgatan fortsätter större sammanhängande 
våtområden med potentiell betydelse för groddjur. Genom att undersöka gamla ortofoton har 
byggandet av Rosenborgsgatan troligen isolerat populationen av åkergroda på västra sidan 
vägen. I figur 1 och 2 syns karta från 1960 och 2014. Här syns tydligt hur området har 
förändrats främst genom att områdets blöta delar har minska i areal. Övervintringsmiljöer för 
groddjur finns främst väster om utpekat lekvatten (H i figur 1).  
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Figur 2 och 3. I figur 2 överst syns ortofoto från 1960 och i figur 3 underst från 2014. Vidare finns placeringarna 

av vall dike och identifierade grodor. Lägg märke till den senaste tidens igenväxning samt hur området öster om 
Rosenborgsgatan har förändrats.           Karta: Karlstads kommun 

Skissarbete med ytterligare förslag (1) 

Aktuellt område där grodor påträffats har undantagits för bebyggelse och området ska i 
detaljplanen fungera som ett viktigt område för grodornas lek, dagvattenhantering och som 
rekreationslänk mellan Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen.  

Arbetet med utformningen av naturområdet har främst genomförts av Sweco och har utgått 
ifrån tanken att kombinera dagvattenhantering med förekomsten av groddjur och med målet att 
åtgärden ej får försämra för groddjuren och förhoppningsvis förbättra miljön för dessa. I andra 
hand har sociala värden framtagits för att skapa en mer attraktiv och säker miljö för boende och 
barn från t.ex. förskolan (figur 4).  

Idén har varit att grönområdet ska fungera för groddjur, i kombination med rekreation och 
dagvattenhantering, samtidigt som detaljplanen kan genomföras med gator och byggnader. 
Syftet med olika vattennivåer i dammarna har gjorts för att ge variation i området där man tidvis 
har större översvämmade ytor (ljusare blå ytor i figur 4), men att man samtidigt håller en 
vattenspegel som under sommarhalvåret inte torkar ut (mörkare blå ytor i figur 4). 
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Figur 4. Nuvarande skiss framtagen av Sweco. Röd cirkel indikera ungefärliga placering av lekvatten (H) och blå 

förekommande vall.  

Calluna har följande konkreta förslag för att gynna groddjur inom nuvarande skiss: 

 Låt området förbli så naturligt som möjligt i förhållande till vegetation samt 
nuvarande fuktighet/hydrologi. Den naturliga vegetationen sparas och död ved får 
ligga kvar. Detta gäller först och främst lekvatten H och omkringliggande mark.  

 Markarbetet bör begränsas så mycket som möjligt tillsammans med mindre antal 
och till storlek mindre slänter för t.ex. stigar och vägar. För många och för branta 
slänter gör att området krymper i storlek och tappar sin ekologiska funktion. 

 Skapa så få hinder för grodorna som möjligt mellan dammarna samt vidare till 
övervintringsplatser. Individer ska lätt kunna röra sig i och i mellan områdena. 
Rörelsen ökar chanserna för genetiskt utbyte mellan individer och populationer. I 
skissen finns tre tunnlar under vägarna men även en kontakt mellan 
dagvattendammarna i öst bör förkomma. 

 Undvik skarpa kanter på dammarna. En mer naturlig "strand" med periodvis 
översvämningar över stora ytor är att föredra. Grodorna skall lätt kunna ta sig i och 
ur vattnet samtidigt som man får en variation i området. 

 Bredden på korridoren bör vara så stor att området inte tappar sin ekologiska 
funktion som spridningsstråk. Bredden bör vara minst 50 meter bredd. 

 Möjligheter finns för att öka hela områdets värde för grodor t.ex. genom artificiella 
övervintringsplatser och jaktmarker. Övervintringsplatser kan bestå av en 
kombination av sand, grus, jord och gamla kvistar som skapar en naturlig miljö för 
grodorna. Materialet som används kan med fördel vara det som försvinner i 
samband med utformaningen av dammarna. 
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 De förekommande strukturerna med stigar och gemensamma ytor ska ej anläggas i 
asfalt utan istället i mer naturligt material, såsom grus eller flis. 

 För att underlätta för groddjuren bör man undvika att belysa stillastående vattenytor 
helt. Om belysning är nödvändig i grönområdet föreslår vi att låga pollar med lampor 
riktade bort från vattnet används. På väl valda ställen kan man använda horisontella 
polarisationsfilter på lamporna som gör att ljuset liknar det som reflekteras från en 
vattenyta. Detta kan underlätta för groddjur att hitta lekvattnen i dammarna. 

Omarbetning av nuvarande förslag (2) 

Det är bra för den fortsatta planeringen och bedömningen av status för groddjur om det 
identifierade nuvarande lekvattnet tydligt markeras som orörd naturmark i detaljplanen (se 
figur 4).  

Enligt ett utlåtande från Sweco så är hydrologin vid lekvattnet som följer. Vatten kommer till 
lekvattnet från grönområdet norrifrån bl.a. via ett dike. Söderifrån är det vallen som hindrar 
vattenflöde. I dessa områden sker ingen förändring av hydrologin. Om diket längs vägen finns 
kvar och samma kapacitet bibehålls till området tillförs samma mängd vatten som idag. Det som 
inte får hända, att det blir förändringar i vattenflödet till lekvattnet och det i projekteringen görs 
åtgärder så att rådande förhållanden behålls. Det är viktigt att lekvattnet blir intakt 
hydrologiskt. Utöver naturlig höjdsättning och noggrann projektering skulle ett alternativ kunna 
vara att t.ex. tillföra eller avlägsna vatten med pump.  

Groddjurens fortlevande genom konkreta förslagen och anpassningarna (3) 

Med rätt utformning (som inte påverkar lekvattnet) enligt detta PM kan dagvattendammarna 
utformas så att spridning av åkergroda tvärs igenom Jakobsberg underlättas. I bästa fall kanske 
någon av dammarna så småningom kan fungera som ett nytt lekvatten, men detta är inte givet. I 
projektering bör man försöka åstadkomma dammar där alltför snabba vattenstånds-
fluktuationer och uttorkning undviks så de kan fungera som lekvatten för åkergroda. Omgivning 
runt dagvattendammar brukar inte vara gynnsamma för åkergroda direkt efter anläggandet, 
åtminstone inte förrän skog vuxit upp runt dem. Det är därför viktigt att skogen och vegetation 
vid planerade dammar bevaras så mycket som möjligt och att liknande vegetation planteras i de 
områden det behövs t.ex. söder om dammarna.  

De absolut viktigaste punkterna för grodornas fortlevande är att bevara området så naturligt 
som möjlighet och vidare kunna kombinera dagvattenhantering och nuvarande lekvatten för 
grodor så inte hydrologin och funktionen i detta påverkas negativt. Detta betyder att så få 
ingrepp i naturmiljön som möjligt. Vidare får dagvattendammarna inte dränera eller tillföra för 
mycket vatten till nuvarande lekvatten. Kan inte denna åtgärd genomföras naturligt måste 
maskinella funktioner undersökas. En sådan åtgärd kan t.ex. vara tillföra eller avlägsna vatten 
med pump.  

Med de undantagna områdena i detaljplanen i kombination med nya grodtunnlar, en försiktig 
genomförandefas utifrån noggrann projektering samt ett genomförande i övrigt där lekvattnet 
inte dräneras eller tillförs för mycket vatten, och där så få ingrepp som möjligt i naturmiljön görs 
bedöms det att åkergroda kan fortsätta leka i området samt få möjlighet att spridda sig under 
t.ex. Rosenborgsgatan och tvärs igenom Jakobsberg.  
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