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Groddjuren minskar i hela världen. I Sverige har de blivit så få att de flesta arterna nu är
hotade. Intensiv trafik och allt tätare vägnät är allvarliga hot mot grodor, paddor och
salamandrar. Konflikten mellan groddjur och vägar beror främst på att de regelbundet
vandrar genom landskapet mellan olika miljöer som är viktiga för deras fortlevnad. På
våra nordliga breddgrader leker de flesta groddjur under en kort period tidigt på våren.
Då vandrar stora mängder grodor, paddor och salamandrar från sin övervintringsplats
mot ett vatten där fortplantningen sker. Parbildningen påbörjas hos en del arter redan
under vandringen till lekplatsen. Flest groddjur är i rörelse från skymning och några
timmar framåt och vid milt och fuktigt väder.

För grodorna är vägen i sig inget hinder, men den kan ändå bli en dödsfälla. På vägba-
nan finns gott om insekter och den mörka asfalten blir varm och skön. Många groddjurs-
hanar utnyttjar också den släta vägbanan för att spana efter stora honor. En hona som
går ut på den öppna vägen kan ha en svans av parningsintresserade hanar efter sig. Ofta
lyckas någon av dem ta en position på hennes rygg. Förlust av en sådan hona och hen-
nes ägg påverkar groddjurens överlevnad i hela området.

Groddjuren
och vägen

Grodtunnlarna i Öijared, ovan, och i
Fjugesta, till höger, ger exempel på

lösningar som anpassats till den
lokala situationen.

Överkörda grodor och paddor har
länge varit ett påtagligt problem på
vägar i tätt befolkade och starkt
exploaterade delar av Europa.
Redan på 1960- och 70-talen
prövades olika metoder att hindra
grodor att ta sig ut på vägen och att
via tunnlar leda dem under vägen.

Grodtunnlar – med ”fångstarmar”
längs vägkanten och tunnlar under
vägen – fungerar bra om de placeras
och utformas rätt. På två platser i
Sverige, Öijared i Västergötland och
Fjugesta i Närke, har Vägverket
under de senaste åren byggt grod-
tunnlar. Utvärderingen av dessa visar på ett mycket positivt resultat.

För en lyckad lösning krävs framför allt goda insikter i hur groddjur beter sig, och
kunskap om deras vandringsmönster under olika årstider.

Danska studier visar att risken att en groda dödas när den
passerar en väg med cirka 2 000 fordon/dygn är närmare 50
procent. På motorväg drygt 90 procent.

Foto: Claes Andrén

Foto: Jan Malmgren

Foto: Anders Sjölund
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Groddjur startar sitt liv som ägg i en vattensamling. Äggen utvecklas och kläcks efter cirka
en vecka till yngel. Vattensalamandrarna lägger sina ägg enstaka på blad, paddorna i långa
genomskinliga snören och grodorna i mindre eller större klumpar. Antalet ägg varierar
mellan arterna, från några hundra till tusentals. Utvecklingen från grodyngel till landlevande
djur tar några månader. Tiden varierar beroende på temperatur och tillgång på föda. Yngel
hos grodor och paddor är växtätare, men på kort tid förändras mun och tarmar så att det
vuxna djuret kan fungera som rovdjur. Vattensalamandrar är rovdjur från början. Grodyng-
lens gälar försvinner när de omvandlas till landliv och får lungor. Syre kan också tas upp
genom huden via fina blodkärl. De flesta groddjur blir könsmogna på två till tre år. Paddor
och vattensalamandrar behöver ofta ytterligare något år.

Groddjuren har speciella miljökrav beroende på art. Några klarar sig fint i många olika
slags biotoper, t ex mindre vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda. Andra har
mycket speciella krav och påverkas allvarligt om landmiljön förändras, t ex lövgroda, lökgro-
da, gölgroda, grönfläckig padda och långbensgroda.

På land lever groddjuren i fuktig eller blöt miljö eftersom huden används vid andningen
och aldrig får torka ut. Det är också därför de oftast syns på natten eller vid regn. De flesta
är landbundna under hela den aktiva säsongen utom den korta period på våren då leken
äger rum. Undantagen är klockgroda, gölgroda och ätlig groda som lever i dammar och
deras strandkanter hela sommaren.

Efter övervintringen, som vanligen äger rum på land, vandrar grodorna mot en vatten-
samling för att leka. För de vanliga arterna inträffar
vårvandringen i slutet av mars i södra Sverige och
i maj i nordliga delar av landet, men förflytt-
ningarna är starkt beroende av vädret och
kan därför inträffa vid olika tidpunkter olika
år. Vissa av de sällsynta och värmekrävande
arterna i Skåne vandrar också sent på våren.

Efter leken sprider de sig ut i landskapet
där de söker föda under vår och sommar.
Groddjur är vanedjur och övervintrar och
leker på samma platser år efter år.

Vandring
del i grod-
djurens liv

Mindre vatten-
salamander – upp till Norrbotten.

 Lökgroda –
Skåne – akut hotad.

Löv-
groda – Skåne – sårbar.

Grönfläckig padda – sydkusten –
akut hotad.

Vanlig groda – hela landet utom
Öland och Gotland.

Åkergroda –
hela landet.
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Groddjuren
och deras
livsmiljöer

Groddjurens livsmiljöer
framgår av siffrorna på
teckningen. Arterna 1, 2, 6,
och 10 förekommer i flera
typer av miljöer.
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Större
vattensalamander – upp till
Dalälven - hänsynskrävande.

 Klockgroda –
Skåne – sårbar.

Vanlig padda – hela landet.
Stinkpadda – syd- och västkusten – sårbar.

Långbens -
groda – sydöstra Götaland - sårbar. Ätlig groda – östra Sverige till Uppland

– hänsynskrävande.
 Gölgroda –
norra Uppland - sårbar.
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Groddjurens
vägar och
människans
bilvägar

När en väg byggs är det viktigt att tänka på dess placering i landskapet. Det som ur teknisk
och estetisk synpunkt kan vara den lämpligaste platsen kan för djurlivet, bl a groddjuren,
vara förödande. Hänsyn måste tas till naturvärden och biologisk mångfald.

VÄGEN SOM BARRIÄR   Odlingslandskapet har förändrats från småskalighet och många
olika naturtyper till storskalighet där naturen är likartad i stora områden. Groddjuren har
blivit allt mer beroende av de få lämpliga miljöer som finns kvar och tvingas till allt längre
vandringar. De måste korsa fler vägar och svårigheterna ökar eftersom vägnätet och
trafiken växer i snabb takt. Groddjurens landskap splittras i små isolerade fragment.

Bilden visar en väg som dragits mellan skogen och sjön. Den hindrar groddjurens vand-
ringar mellan övervintrings- och lekplats. För att komma till vattnet måste djuren passera
vägen. Biltrafiken blir ett ständigt närvarande hot som kan leda till att populationen på sikt
dör ut.

VÄGEN FÖRSTÖR BIOTOPER   Den första stora förändringen för groddjuren kom med
utdikning av våtmarker och grunda sjöar. Från 1800-talets mitt har till exempel 90-95
procent av våtmarksarealen försvunnit i södra Sverige. Byggandet av vägar innebär också
stora ingrepp i naturen. Vattensamlingar försvinner, sumpskogar torrläggs och huggs ned
etc. Vägen ger störningar genom förändrad hydrologi, kvävenedfall, buller mm. Många
gånger kan även den påverkan som sker under byggande vara förödande för groddjuren.
Vattenkvaliteten i våtmarker vid vägen försämras av föroreningar som oljor, tungmetaller
och näringsämnen från vägbanan. I bilden ovan har vägen dragits över en lövskog och en
våtmark i ett gammalt grustag.

VÄGEN FÖRÄNDRAR LANDSKAPET    En aspekt som ofta inte uppmärksammas är
hur vägens placering påverkar framtida markanvändning. Det kan vara jord- eller skogs-
bruk, nybyggnation, störande friluftsliv etc. Vägen ovan har skurit av strandängarna från
det övriga landskapet vilket fått till följd att förbuskningen tagit fart när bete och slåtter
upphört. För grodor, men även för fåglar och andra djur, är öppna strandängar mycket
viktiga.

Ett avsnitt ur den
stora landskaps-
bilden med en ny
väg inlagd. Vald
lokalisering får
stor påverkan på
bland annat
groddjuren.
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Checklista
för säkra
grodpassager

❑ Det är viktigt att vägens placering och dess effekter på djurlivet, bl a grodor,
tas med redan i förstudien. Miljöbalken kan ge vägledning.

❑ När en väg planeras ska dess sträckning vara sådan att den inte skär av
viktiga biotoper eller vandringsvägar för groddjur. I de fall detta är omöjligt
ska passage ordnas.

❑ Våtmarker i odlingslandskapet ska lämnas opåverkade. Det samma gäller
värdefulla våtmarker för groddjur i skogsmark.

❑ Dammar för förorenat vägdagvatten kan aldrig ersätta en förstörd våtmark.
Eventuella dammar för omhändertagande av vägdagvatten ska dock anläggas
så att groddjur har möjlighet att
vandra mellan dammarna och
övervintringsplatser.

❑ På befintliga vägar är grodtunnlar
det bästa alternativet för säker
passage.

❑ Tunnlarna bör vara minst en meter
breda i öppningen för att djuren
inte ska stanna upp och tveka att
nyttja dem. Om fler tunnlar behövs
ska deras inbördes avstånd inte
överstiga cirka 30 meter. Använd
inte torrt material i tunnelbotten.
Det kan fastna på grodorna.

❑ Till tunnelöppningen ansluts låga
”murar” som löper längs vägkanten
och som leder djuren fram till tun-
neln. Murarna ska ha sådan form att
grodorna vare sig kan gräva sig un-
der eller klättra över utan tvingas
följa den till öppningen.

❑ När åtgärd för groddjur krävs ska
sakkunnig biolog konsulteras under
planerings- och byggskede. Detaljer i
placering och utformning är avgö-
rande för att åtgärderna ska lyckas.

❑ Anslutningar mellan tunnel och mur och mellan eventuella murelement ska
vara tät och jämn för att hindra djuren att ta sig förbi eller över konstruk-
tionen och upp på vägen.

❑ Murarna utformas så att grodor som ändå råkat komma upp på vägen lätt kan
ta sig över muren och bort från vägbanan.

❑ Välj material och konstruktion med lång funktionell livslängd som inte kräver
kostsamt underhåll. Släta betongelement fungerar bra.

❑ Täta fogarna mellan tunnlar och murelement så att inte växtlighet slår rot och
gör det möjligt för grodorna att klättra upp på vägen. Det är lättast att göra
infästningen mellan tunnel och mur tät om man väljer en rektangulär tunnel.

❑ Lämplig anläggningstid är sen höst eller vinter, beroende på var i landet
tunneln byggs.

❑ En gång varje år, sen höst eller tidig vår, bör tunnel och armar kontrolleras
och växtligheten längs muren röjas bort så att grodorna har fri passage.

Ett  exempel på fångstarmar som kan leda
groddjuren mot tunneln. Det utskjutande
taket skyddar dessutom mot rovfåglar.

Det är viktigt att groddjuren lätt kan ta sig
tillbaka över muren även om de råkat komma
upp på vägbanan.

Foto: Anders Sjölund
Foto: Anders Sjölund
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781 87 Borlänge

Tel 0243-750 00

Grodor, paddor och salamandrar har drabbats hårt av de omfattande förändring-
arna i landskapet under 1900-talet. Situationen är likartad i hela den industrialise-
rade världen.

Vid all exploatering av naturmiljöer ska målet vara att verksamheten inte nega-
tivt påverkar överlevnad och utveckling för groddjur och andra djurarter. Särskild
hänsyn ska tas till rödlistade och fridlysta arter. Från och med 1 januari 2000 är
samtliga groddjur fridlysta i Sverige.

I övriga Europa arbetar man sedan flera år aktivt för att lösa groddjurens pro-
blem. Ett exempel är österrikiska vägverket som inventerat viktiga konfliktpunkter
mellan grodor och vägar. En handlingsplan för de närmaste åren innehåller åtgär-
der för att minska konflikterna. I vissa länder stängs berörda vägar helt enkelt av
under en kort tid på våren, så att groddjuren kan vandra utan risk. Grodtunnlar är
annars den vanligaste lösningen och har länge används i bl a Tyskland och Dan-
mark. Erfarenheterna från dessa försök har ökat kunskapen om hur tunnlar bör
utformas för att fungera bra.

Även i Sverige krävs nu insatser för att vi i framtiden ska kunna lyssna till
grodornas konsert under ljumma vårkvällar och glädjas över artrikedomen i
naturen. Åtgärder krävs såväl vid nybyggnation av väg som vid konfliktpunkter
längs befintliga vägar.

Vid nybyggnad kan många konflikter med djurlivet undvikas med genomtänkt
lokalisering. På befintliga vägar handlar det mest om att ge groddjuren möjlighet
att tryggt och säkert passera vägen.

Det är viktigt att vi även i Sverige utvecklar och sprider kunskaper kring dessa
frågor. Genom att vidta åtgärder lär vi oss också för framtida behov.

Denna skrift ger en allmän orientering om groddjurens problem och möjliga
åtgärder som kan utföras av väghållare med flera.

Tätare trafik och fler vägar
hotar groddjurens existens

Omslagsfoto: Claes Andrén, Jan Malmberg och Anders Sjölund. Teckningar Per-Anders
Nilsson

Fler exemplar av skriften kan beställas från Vägverket, Butiken, 781 87 Borlänge.

Tel 0243-755 00, fax 0243-755 50, e-post: vagverket.butiken@vv.se
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