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Abstract
This publication is the Swedish Transport Administration’s (Region West) analysis of the
conflicts between roads and amphibians. The report should be used as a knowledge base for
general work on the road system (planning) and for continued work with mitigation
measures for amphibians at selected road sections. The report was produced during 2007 –
2010 and is based on the administration’s own investigations as well as information received
from the public and other authorities.
In Sweden there are 13 amphibian species. Five species are endangered and most are
included in the EU Habitat directive. All amphibians are protected in Sweden. In spring the
amphibians migrate from their hibernation area to wetlands and ponds to spawn. They follow
the same route every year and return before winter.
There are several ways in which roads can have a negative impact on amphibians. The most
important is however when the animals’ migration route intersect with a road. There is a
significant risk that a large number of animals will get run over, which can ultimately lead to
the extinction of the local population. Such places are in the report called points of conflict.
In recent years, increased attention has been paid to amphibians in major investment
projects when new roads are built. Points of conflict are identified and if needed, amphibian
passages are built. A passage should consist of at least two tunnels under the road and a
barrier that prevents the animals from accessing the road.
Since 2001 the Swedish Transport Administration (previously the Swedish Road
Administration) has been collecting amphibians at several of points of conflict in order to
gain information about the number of animals that migrate across the road at each location.
The method varies but the animals are prevented from reaching the road and are lead in to
buckets that are emptied at least every morning. The animals are carried across the road and
released into the nearby wetland or pond. The data can be used when deciding which
protective measures should be implemented.
In 2008 a large effort was made in Region West to identify points of conflict. Altogether was
about 50 points of conflicts registered. Field visits were made to both previously known as
well as potential points of conflict. Some of the locations have been revisited during 20092012 and more points of conflict have also been identified. The noted points of conflict have
been graded in three classes, where class 1 are confirmed points of conflict, class 2 are
probable points of conflict which need further investigation and class 3 are points where no
conflict is assumed. Class 1 and 2 locations will need to be investigated further to establish
how serious the conflict is and what protective measures are required. Field visits during
migration season need to be conducted and collection efforts, as described earlier, are also
required. This has been done in several of the locations in recent years.
So far efforts have been focused on small scale effects of roads on amphibians. Barrier effects
on a larger scale, for example roads that cut through landscapes with plenty of aquatic and
wet environments, have not been studied. Considering how often conflicts arise between
amphibians and roads, the quality of planning and design need to be improved. It can be
achieved through clearer procedures for ecological issues in environmental engineering
support, through better inventory procedures and enhanced EIAs relating to fauna and
barrier effects.
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Inledning
Få djur känns så sårbara som groddjuren i relation till vägar och olika fordon. Arbetet med
att underlätta för groddjur att på ett säkert sätt passera olika vägar drar därför ofta till sig
stor uppmärksamhet.
Denna rapport utgör Trafikverkets Region Väst konfliktanalys för konflikten mellan vägar
och groddjur. Tanken är att den ska utgöra ett kunskapsunderlag vid åtgärder på vägsystemet
i allmänhet (planeringsunderlag) och för fortsatt arbete med särskilda åtgärder för groddjur
vid utvalda vägavsnitt i synnerhet (riktade fysiska miljöåtgärder).
Rapporten har kommit till stånd under åren 2007-2010 i samband med att dåvarande
Vägverket i landets olika regioner drev ett arbete kring konfliktpunkter mellan olika djur och
det statliga vägnätet så kallade konfliktanalyser. Underlaget utgörs av egna undersökningar
utefter det statliga vägnätet och inkomna tips. Vid några platser i regionen har dåvarande
Vägverket också bedrivit intensiva plockningsinsatser av groddjur, vilket resulterat i ganska
stort och unikt material, som delvis redovisas här.
Rapporten avslutas med en diskussion och förslag till åtgärder samt en redovisning av de
kostnader som är förknippade med att genomföra föreslagna åtgärder.

Två paddor på väg O 819 vid Säm i Bohuslän. Hanen har kopplat ett fast grepp redan på land och
sitter fast på honans rygg. Nu återstår för paret att överleva färden över vägen ner till leklokalen till
höger. På många av konfliktplatserna som beskrivs i denna rapport körs 100-tals eller t.o.m. 1000tals groddjur ihjäl varje år.
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Groddjur
Ekologi och utbredning

I Sverige finns det 13 groddjursarter varav två är salamandrar, tre är paddor och de övriga
åtta är grodor (Tabell 1). Fem arter är rödlistade (Gärdenfors 2010) och de flesta är upptagna
i EU:s Art- och habitatdirektiv, där framför allt större vattensalamander och klockgroda har
starkt skydd. Alla groddjur är fridlysta i Sverige. I Trafikverkets Region Väst förekommer sex
arter: Större vattensalamander, mindre vattensalamander, åkergroda, vanlig groda, vanlig
padda och strandpadda (stinkpadda). Ätlig groda har tidigare förekommit i Hallands län.
Tabell 1. De tretton groddjursarter som finns i Sverige och deras hotkategorier. Rödlistans
kategorier: NT – missgynnad, VU – sårbar, EN – starkt hotad, CR – akut hotad. Kategorier inom
art- och habitatdirektivet: N – kräver noggrant skydd, B – särskilda bevarandeområden behöver
utses, F – insamling och exploatering kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder.
Art
Vattensalamandrar
Mindre vattensalamander (Triturus
vulgaris)
Större vattensalamander (Triturus cristatus)
Grodor
Gölgroda (Rana lessonae)
Klockgroda (Bombina bombina)
Långbensgroda (Rana dalmatina)
Lökgroda (Pelobates fuscus)
Lövgroda (Hyla arborea)
Vanlig groda (Rana temporaria)
Åkergroda (Rana arvalis)
Ätlig groda (Rana esculenta)
Paddor
Grönfläckig padda (Bufo viridis)
Strandpadda (stinkpadda) (Bufo calamita)
Vanlig padda (Bufo bufo)

Rödlistade
2005

Rödlistade
2010

Art- och
habitatdirektivet

-

-

BN

VU
NT
VU
NT
-

VU
VU
NT
-

N
BN
N
N
N
F
N
F

CR
EN
-

CR
VU
-

N
N
-

Groddjur är växelvarma djur och lever oftast i fuktiga miljöer. Deras fortplantning är
beroende av vatten och på våren (de första regnnätterna i slutet av mars och under april i
södra Sverige) vandrar därför djuren från sina övervintringsplatser till våtmarker och
småvatten för att leka. Aktiviteterna pågår under hela april med varierande intensitet
beroende på bl.a. vädret. Eftersom groddjur är vanedjur så vandrar de samma sträcka till
samma lekvatten år efter år. Vandringen sker främst i skymningen och om natten. Under året
vandrar groddjuren så småningom tillbaka till sina övervintringsplatser.
Eftersom groddjur äter insekter, sniglar och andra småkryp och själva äts av många fåglar,
ormar och vissa däggdjur, indikerar groddjursförekomst en miljö med hög biologisk
mångfald. Groddjur är väl lämpade att använda som indikatorer i övervakningsprogram
eftersom de är känsliga för miljöförändringar såsom gifter, förändringar i markanvändning,
vattenkvalitet och klimat.
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Under 1900-talet har groddjurens miljöer förändrats och i stor utsträckning försvunnit. Till
stor del beror detta på förändringar av jordbruket (t.ex. torrläggning av våtmarker), men
intensiv trafik och ett tätare vägnät har också del i försämringarna för groddjuren. En väg
påverkar genom att ändra hydrologin i området samt öka kvävenedfallet och utsläppen av
gifter. Vägen blir även en barriär för djurens vandring och spridning. Groddjuren har
minskat och fortsätter minska både globalt och i Sverige. Många arter är därför hotade idag.

Mindre vattensalamander försöker klättra på den uppsamlande plastbarriär, som satts ut för att ta
hand om djuren på väg O2727 (Hällekis)

Groddjuren och vägarna

Vägar innebär problem för groddjuren av flera skäl. Dels håller vägbanan kvar värme vilket
gör att groddjuren gärna uppehåller sig på vägen. Dels drar vägen till sig insekter och
småkryp, vilket lockar upp groddjuren på vägen. Den största faran med vägar för groddjur är
dock då deras vandringsstråk korsar vägen. Detta innebär en stor risk att många ska bli
överkörda, vilket i värsta fall kan leda till att hela populationen slås ut. Det är sådana lokaler,
där många groddjur blir överkörda, som kallas konfliktpunkter. Förutom riskerna för
groddjuren kan konfliktpunkterna även utgöra en fara för trafikanterna då det kan bli halt på
vägen av överkörda groddjur.
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En död överkörd vanlig padda – en vanlig syn vid många av de identifierade konfliktpunkterna.
Ofta är det paddorna man mest lägger märke till eftersom de är ganska stora, men om man tittar
närmare finns ofta andra döda groddjur också.

Grodpassage på en nyanlagd större lokal väg i södra delen av Ullareds affärsetableringar (Heden).
Grodpassagen har bara försetts med en enda trumma, belägen mitt på anläggningen (bra initiativ,
men en ineffektiv anordning).
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Historik Region Väst
Det har varit förhållandevis trögt i Sverige att få till stånd åtgärder vid vägar som gör att
groddjuren kan passera utan att dödas. Konflikten vägar och groddjur har varit känd länge
och på kontinenten har länge funnits ganska många passager. I detta avsnitt finns en kort
historik över anlagda grodanordningar i Region Väst (tabell 2), samt de större riktade
åtgärder som genomförts av dåvarande Vägverket.
Sveriges första riktiga grodpassage byggdes av Vägverket 1999 på en enskild väg med mycket
trafik strax utanför Floda (som ligger mellan Göteborg och Alingsås). Den berörda vägen
ligger mellan Nääs slott och Öijareds säteri. Denna grodpassage utfördes med importerade
stabila betongelement utefter vägen och specialtrummor under vägen. Tyvärr har ingen riktig
utvärdering gjorts, men den tidigare massiva groddöden upphörde, så vi får utgå från att
åtgärden var effektiv. I samband med detta gjordes också ett par särskilda affischer om
projektet och konflikten grodor och vägar (Vägverket & WWF 2000).
Tabell 2. Kända anläggningar för att leda groddjur under vägen i västra Sverige
Plats
Vägnr Huvudman Konstruktion
Nääs-Öijared (Lerum)
Enskild
Ledarmar i betong och två särskilda
betongtrummor för passage. Utförd av
dåvarande Vägverket som ett försök.
Järnklevevattnet
Rv 161
Trafikverket
Uppskurna plasttrummor, en befintlig
(Uddevalla)
betongtrumma under vägen som passage.
Skogaby (Laholm)
Rv 117
Trafikverket
Två trummor under vägen, ingen barriär.
Ullared (Varberg)
Enskild
L-stöd och en mindre trumma i betong för
passage (kort sträcka på nybyggd mindre
väg).
Alafors, Sjövallen (Ale)
Kommunal
Ledarmar av uppskurna plasttrummor och
två plasttrummor under vägen.
Stora Vardsjön/ KvarnO1750
Trafikverket
Ledarmar i specialmaterial och två
dammen (Alingsås)
särskilda trummor för passage år 2011.
Hällekis (Götene)
O2727
Trafikverket
Ledarmar i specialmaterial och två
särskilda trummor för passage. Våren 2011.
Hoppetjärnet (Strömstad)
Rv164
Trafikverket
Ledarmar i specialmaterial och fem
särskilda trummor för passage. Våren 2012.
”Brönbäcken”/ StrömsRv164
Trafikverket
Ledarmar i specialmaterial och två
vattnet (Strömstad)
särskilda trummor för passage. Våren 2012.

Åtgärden fick ingen direkt efterföljd i Region Väst och man hade i vägplaneringen problem
med att se nya konflikter med nya vägar och lokaler med groddjur. År 2001 byggdes riksväg
161 om väster om Uddevalla och fick en ny sträckning. Den nya vägen lades alldeles norr om
en liten sjö och första våren efter anläggandet uppstod en massiv groddöd precis vid sjön.
Framför allt hade man lagt märke till att många paddor kördes över. För att undvika fortsatta
problem sattes ett insamlingssystem upp andra våren (2002). Detta var utformat med en
längsgående byggplast utefter viltstängslet och ett antal nedgrävda hinkar. Plasten hindrade
groddjuren att komma ut på vägen och ledde dem ner till närmsta hink. Väl nedfallna i
hinkarna sitter de där till dess hinkarna vittjades påföljande morgon. Djuren bars sedan över
vägen och släpptes i sjökanten. Djuren noterades till art och vilken hink de ramlat ned i.
Detta skapade ett kunskapsunderlag utifrån vilket åtgärder kunde planeras. Det visade sig
direkt att det inte bara fanns paddor på lokalen utan även vanlig groda, åkergroda, mindre
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vattensalamander och ett fåtal större vattensalamander (d.v.s. samtliga groddjur som finns i
denna del av Bohuslän). I samband med detta arbete inleddes ett samarbete med
grodexperten Claes Andrén och Nordens Ark.
År 2003 sattes ett permanent uppfångande system upp på riksväg 161. Detta utfördes med
uppskurna plasttrummor. Enda trumman under vägen, till vilket ledarmarna anslöts, var en
delvis vattenförande betongtrumma. För att testa anläggningen så fortsatte insamlingen i
hinkarna även år 2003, ifall djur skulle smita förbi. Anläggningen var tyvärr inte särskilt tät
utan ganska mycket djur tog sig förbi och fortsatte ramla ner i hinkar, samtidigt som det
totala antalet djur som infångades minskade ganska kraftig (figur 1). Detta kan ses som ett
utslag av den nya vägens påverkan på grodpopulationen vid Järnklevevattnet. Situationen
har inte analyserats färdigt ännu.

Figur 1: Resultatet av insamling av djur vid väg 161 Järnklevevattnet
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År 2007 sattes en liknande insamlingsanläggning upp vid Björvattnet på väg O764 strax öster
om Henån på Orust, efter tips från kommunen att många paddor kördes över. Det året
samlades in upp mot 2000 groddjur vid Björvattnet, som räddades över till sin lekmiljö. Tack
vare insamlingsmetoden där djuren registreras till art, var på sträckan då fallit ner i en hink
och datum, kan god statistik erhållas (se figur 7). Även år 2008, 2009, 2010 och 2011 har
insamling pågått på denna plats i avvaktan på eventuella åtgärder.

Groddjurspassage på enskild väg vid Nääs – Öijared, den första grodpassagen i Sverige.

Inför säsongen 2009 då Ale kommun byggde om en väg till idrottsplatsen Sjövallen utanför
Alafors, anlades en anläggning med uppskurna plasttrummor liknande den vid väg 161.
Enligt observationer av Göran Nilsson, Naturhistoriska museet i Göteborg, ska åtgärden ha
haft god effekt åren 2009 och 2010, med betydligt färre överkörda djur (främst paddor).
År 2010 startades en insamlingsaktion på väg O2727 i Hällekis på Kinnekulle. Här finns en
liten damm utefter vägen och övervintringsmiljöer med lövskog med gamla rödfyrhögar på
andra sidan. Undersökningarna har delvis gjorts i samarbete med ett par förskolor som ligger
i området, och som tagit in frågan om grodor och vägar i sitt pedagogiska arbete. I detta
material kan man bl a utläsa frekvensen i de olika groddjurens vandring från
övervintringsplatser till lekmiljön, fördelat på olika veckor(figur 2). Här anlades en
grodpassage våren 2011.
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Figur 2: Fångstresultat 2010 i hinkar vid väg O2770, Hällekis. Vid insamling av groddjur vid en
vägkonflikt så varierar omfattningen under vårveckorna och olika arter har olika toppar.
Vädersituationen spelar stor roll.

På en del platser har man satt upp skyltar i lite olika utförande som varnar för grodor på
vägen. Frågan är dock hur trafikanterna på dessa vägar ska reagera på och hantera denna
information. Skyltning är inte ett effektivt sätt att hantera konflikter mellan groddjur och
vägar. Möjligen kan trafikanterna göras uppmärksamma på att vägbanan periodvis kan bli
hal och att djur kan finnas på vägen.
Till detta ska läggas att det f n projekteras två stycken passager, en på E20 vid Kvarndammen
vid Stora Vardsjön före Alingsås och på en ny lokalväg till E6:an mellan Strömstad och Skee
vid Hoppetjärnet. Avsikten med dessa är att de ska utföras med speciella ledarmar och
tunnlar, av sådan typ som används i bl.a. Tyskland. Utöver detta finns på flera vägar vanliga
betongtrummor under vägar, men utan ledarmar kan dessa inte fungera för groddjur.
Under de senaste åren har ökad uppmärksamhet ägnats åt groddjuren i större
investeringsprojekt genom riktade inventeringar. Vid nyplanering av vägar är det angeläget
att tidigt identifiera tänkbara områden där en ny väg kan skära av stråk som groddjuren
använder. Efter ovan nämnda misstag vid planeringen av väg 161 har det varit nödvändigt att
höja nivån på inventeringarna av naturvärden och förbättra
miljökonsekvensbeskrivningarnas skärpa vad gäller behovet av passager för bl a groddjuren.
Aktuella inventeringar är t ex Ahlén & Stenström 2007, Ahlén 2009a, 2009b, Ahlén 2010a,
2010b, 2010c, Andrén 2005 och Olausson & Finsberg 2010.
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Groddjurspassage på ett mindre gatuvägnät i orten Norderstadt, norra Tyskland. På kontinenten,
bl.a. i Tyskland, har man under många år byggt många groddjurspassager på både större och
mindre vägar.

Barriärelement av plastmaterial som sammanlänkas och tar stöd mot viltstängslet på den tyska
vägen B31 neu i närheten av Bodensjön. Elementen måste sedan anslutas till lämplig tunnel eller
ekodukt.
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Dansk grodpassage med överskjutande barriärelement av betong, väg 251 Graested. 2010.

Dansk grodpassage med barriärelement av betong och en tunnel, väg 251 Graested. Observera
brädan som ska leda djuren in i tunneln. 2010.
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Regionala mål
Utifrån Sveriges miljökvalitetsmål, Vägverkets inriktningsmål och mål i Vägverkets
strategiska plan har förslag till regionala mål för arbetet med groddjur tagits fram i denna
rapport. Målen i Region Väst bör vara att:
•

alla kända konfliktpunkter ska vara identifierade och översiktligt bedömda senast
2010,

•

alla konfliktpunkter i klass 1 och 2 ska vara noggrant undersökta och bedömda senast
år 2015,

•

alla konfliktpunkter i klass 1 ska vara åtgärdade senast 2020.

Varningsskylt för groddjur på väg O764, Björvattnet (Orust). Att sätta upp skyltar på vägar med
hastigheter 50 km/h och mer är ingen vidare verksam åtgärd för att skydda grodor.
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Metod
För att lokalisera kända konfliktpunkter skickades under våren 2007 ut en enkät/förfrågan
till berörda inom Vägverket samt till alla länsstyrelser, kommuner och
Naturskyddsföreningar i regionen. Massmedia och privatpersoner uppmärksammade också
enkäten. Efter sommaren hade ett 40-tal tips kommit in. Detta kompletterades med
konfliktpunkter som vi redan hade information om. Innehållsmässigt varierade tipsen
sinsemellan vad gäller detaljrikedom och aktualitet.
Från Länsstyrelsen i Halland kom uppgifter in om fynd av hotade groddjursarter. Detta
material innehöll alltså inga direkta uppgifter om konfliktpunkter utan bara uppgifter om
fynd. Av fyndlokalerna valdes några ut som ligger nära vägar och som kan vara intressanta
att undersöka vidare.
Kartor togs fram för objekten och ÅDT (fordon/dygn, dvs. medeltrafikflödet per dygn för ett
visst år) samt hastighet noterades.
Våren 2008 utfördes en översiktlig fältinventering där 51 objekt besöktes. Vid fältbesöket
noterades hur omgivningarna ser ut och huruvida man kunde se groddjur (levande eller
överkörda). Även förekomst av grodlek/grodrom i närliggande vatten, diken etc.
kontrollerades. Vissa lokaler har även besökts på samma sätt år 2009 och 2010. Denna
översiktliga fältmetod har sina begränsningar. Ofta kan man få en uppfattning om det finns
överkörda djur, kan se spelande djur eller grodrom etc. Samtidigt varierar omfattningen av
grodaktiviteterna mycket p.g.a. väder och mellan dagar. Ett exempel är dammarna vid Ässet
på väg O697, som besöktes ett antal tillfällen utan att knappt några överkörda djur eller
större aktivitet noterades. Slutligen besöktes lokalen en sen gynnsam kväll med pannlampa
och det var mycket stor aktivitet av grodor och salamandrar både i dammarna och på vägen
(bl.a. åtskilliga överkörda större vattensalamandrar).
Utifrån fältarbetena och informationen i tipsen har en prioritering gjorts (se tabell 3).
Objekten har delats in i tre klasser:
-

Klass 1 innebär att objektet är en tydlig, konstaterad konfliktpunkt av tillräcklig
omfattning, som med största sannolikhet går och skall åtgärdas.

-

Klass 2 innehåller de objekt som är potentiella konfliktpunkter eller som är osäkra.
Många skall troligen flyttas upp i klass 1 efter noggrannare kontroller.

-

Klass 3 innehåller de objekt som troligtvis inte är konfliktpunkter (i alla fall inte i en
sådan grad att de behöver undersökas mer, än mindre åtgärdas).

I och med prioriteringen har även de objekt som behöver vidare undersökningar noterats
(observera att inga objekt i klass 3 ska behövas undersökas vidare om inte helt ny
information dyker upp). Undersökningarna är antingen insamling av djur för att få reda på
omfattning och eventuella stråk och/eller samtal med boende i närheten av objektet. Det kan
dock vara så att klass 3-objekt besökts vid tidpunkter då groddjuren inte alls varit aktiva trots
rätt säsong, varför de kan underskattats.
Utöver dessa mer konkreta konfliktpunkter, bör även platser med vatten/våtmarks- system
där vägen kan antas ha stor barriäreffekt på landskapsnivå beaktas. Detta sätt att analysera
konflikter mellan groddjur och vägar behöver dock utvecklas mer. Ett exempel på detta anges
i resultatdelen.
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Resultat
Ett antal av 56 konfliktpunkter har noterats i Region Väst, varav 49 stycken finns på det
statliga vägnätet (figur 4). Av dessa finns åtta objekt i Värmlands län (figur 5), 37 objekt i
Västra Götalands län (figur 6) och fyra objekt i Hallands län (figur 9). Övriga sju objekt finns
på kommunal eller enskild väg. Ytterligare två objekt utefter statlig väg har tillkommit i sent
skede. De finns bara med i rapporten som supplement och har inte medtagits i statistiken.
Objekten har delats in i tre klasser (tabell 3). Observera att objekt, framför allt i klass 2, kan
komma att omprioriteras när de har inventerats ytterligare. Konfliktpunkter på kommunal
och enskild väg har inte klassificerats och är inte med i tabellen. Dessa finns dock med på
översiktskartorna.
Tabell 3. Antal funna groddjurskonflikter längs allmän väg, uppdelat per län och
prioriteringsklass.
Län
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Värmlands län
4
3
1
Västra Götalands län
11
23
3
Hallands län
0
4
0
Totalt
15
30
4

Totalt
8
37
4
49

Ett exempel på objekt på landskapsnivå i regionen är väg 49 mellan sjösystemet i Valle härad
och Hornborgasjön. Här finns i nordsydlig sträckning en omfattande ”ekologisk
infrastruktur” i form av småsjöar, våtmarker och lövskogar. Väg 49 skär rakt igenom detta
landskap.
Objekten presenteras länsvis och objektnumren är kopplade till översiktskartorna. För varje
objekt finns en detaljerad karta, samt foton. Koordinaterna som anges är för sträckans
mittpunkt. Koordinaterna är angivna i RT 90 2,5 gon V. Mörkblå streck i kartorna anger
inventerad sträcka utifrån inkomna tips. Ljusblå streck i kartorna anger primärt
konfliktområde, avgränsat efter fältinventering (ibland har detta inte gått att identifiera).
Eventuella åtgärder görs troligen inom de ljusblå strecken.
Den art som förekom på flest lokaler var vanlig padda, följt av mindre vattensalamander
(figur 3). Den minst vanliga arten i inkomna tips och våra inventeringar var strandpadda.

Figur 3.
Fördelningen av
groddjursarter
på alla
inventerade
objekt i Region
Väst.
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Figur 4. Inventerade konfliktpunkter mellan groddjur och vägar i Region Väst. Objekt i bilaga 2 är
ej med.
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Värmlands län

Figur 5. Konfliktpunkter mellan groddjur och vägar i Värmlands län.
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1. Visterudsmossen – Jeriko, väg 62 (Forshaga kommun)
Klass: 1 Koordinater: 66008846/1367950
Beskrivning: Tips från den lokala Naturskyddsföreningen via kommunen: Omgivningarna
består av våtmarker. En hel del överkörda grodor och paddor, samt pågående grodlek
bredvid vägen sågs vid fältbesök 2008 och 2009. Vägen kan ha brutit vandring mot
övervintringsområde öster om densamma, men bättre undersökningar behövs. Eventuellt
har våtmarken förändrats nyligen så att bättre lekmiljöer uppstått.
Under 2011 och 2012 har en ca. 150 m lång tillfällig plastbarriär satts upp på den östra sidan
för att samla in och räkna antalet groddjur. Under 2011 samlades totalt 468 djur in, men
plockningen kom igång lite sent. Resultatet för 2012 återstår att se. ÅDT: 3450, hastighet: 90
km/h
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2. Risättertorp, väg 62 (Forshaga kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6610090/1367396
Beskrivning: Tips från kommunen: Damm ligger i närheten av vägen. Några döda grodor
hittades vid fältbesöket. Oklart om det är ett vandringsstråk, sluttningen finns i öster. Från
groddjursinventeringen 1993 finns fynd av vanlig groda, åkergroda, padda, större och mindre
vattensalamander. Kan mycket väl finnas en mycket större andel överkörda djur än vad som
registrerades. ÅDT: 3450, hastighet: 90 km/h
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3. Tjärnheden, väg 62 (Forshaga kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6613684/1366861
Beskrivning: Tips från kommunen: Våtmarker på bägge sidor vägen. ”Lämpligt ställe” enligt
kommunen, dock inga groddjurspassager observerade 2008. Under 2009 kontrollerades
området igen och en del grodor och grodrom fanns i dikena på östra sidan. Strukturellt skär
vägen av ett fuktstråk i nordväst från Klarälven. ÅDT: 2400, hastighet: 90 km/h. En
vägombyggnad planeras här.
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4. Prästängen mm, väg 172 (Arvika kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6620811/1317765
Beskrivning: Tips från kommunen: En sträcka, ca 600 m, där problem med groddjur har
uppmärksammats vid vår- och höstvandring. I närheten ligger våtmarker, diken och
Sävsjöälven. Vid fältbesöket 2008 noterades en överkörd padda samt grodrom i dike. Hela
sträckan från rondell till rondell bedömdes. Ingen uppenbar ”god” leklokal i närheten. Under
2009 noterades enstaka överkörda paddor och grodor på flera platser och grodrom i diken.
Fler djur än 2008. Behöver undersökas mer noggrant. ÅDT: 1460, hastighet: 70 km/h
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5. Råglandaberget - Sjöändan, väg 240 (Karlstads kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6617361/1381855
Beskrivning: Tips från kommunen: Bergsskärning mellan Råglandaberget och Sjöändan där
massor av grodor har observerats på hösten. Vid fältbesöket 2008 hittades mer än tio
överkörda groddjur, de flesta troligen vanlig groda, men även vanlig padda och mindre
vattensalamander. Vid besök 2009 noterades en del djur bl.a. paddor, främst i den
nordvästra delen nära sjöns i närheten av bäckens passage under vägen, men även mindre
vatten- salamander En tydlig konfliktpunkt på en del av sträckan, men möjligen svår att
åtgärda. ÅDT: 1080, hastighet: 90 km/h
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6. Vassgårdasjön, väg S604 (Kristinehamns kommun)
Klass: 1 (möjligen klass 2) Koordinater: 6581300/1408814
Beskrivning: Tips från privatperson: Grodor och paddor som vandrar vår och höst från
skogen till sjön. Omgivningarna består av skog, sjö med våtmark (i öster) och en del
odlingsmarker i norr. Vid fältbesöket hittades ett tiotal överkörda grodor och paddor, samt
några mindre vattensalamandrar. En del paddor rörde sig över vägen trots att det var mitt på
dagen. Tydlig konfliktpunkt men omfattningen svår att bedöma. Svår att åtgärda, eftersom
kärnområdet är svårt att avgränsa (groddjur hittades längs hela sträckan). ÅDT: 400
hastighet: 70 km/h
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7. Kyrksten, väg S607 (Storfors kommun)
Klass: 1 Koordinater: 6591713/1420374
Beskrivning: Tips från privatperson och kommunen: Vanlig padda vandrar över vägen
(lekområde ligger i närheten) och massor av dem blir överkörda varje år. Enligt tipset blir det
halt på vägen av alla överkörda paddor och boende kör omvägar för att undvika att köra över
dem. Vid fältbesöket hittades spridda rester av överkörda grodor och troligen paddor, samt
några mindre vattensalamandrar. En del överkörda paddor sågs även vid besök i slutet av
april 2010. Troligen finns en större konfliktpunkt vars utbredning dock kan vara begränsad.
Eftersom det var svårt att uppskatta storleken på problemet bedömdes att en
insamlingsåtgärd behövdes. Under åren 2011 och 2012 har en tillfällig plastbarriär satts upp
för att samla in och räkna antalet groddjur. I det arbetet har en förskola i närheten hjälpt till.
Under 2011 samlades totalt 713 djur in. Resultatet för 2012 återstår att se. ÅDT: 440,
hastighet: 70 km/h
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Kyrksten. Insamlingsanordning i form av plastbarriär och plasthinkar, 2012.
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8. Illberg/Norra Hyn, väg S714 (Kils kommun)
Klass: 1 Koordinater: 6601332/1363308
Beskrivning: Tips internt Vägverket. Vid fältbesök noterades följande: En del paddor och
salamandrar och sannolikt också grodor var överkörda på sträckan. Troligen ganska stor
konflikt och hyfsat viktigt objekt som eventuellt även finns på två delsträckor till längre åt
öster. Öster om vägen har strandängar och våtmarker nyligen restaurerats. Ytterligare
konfliktpunkter kan finnas längre österut där vägen skär igenom fuktstråk, som hänger ihop
med detta område. ÅDT: 1730, hastighet: 70 km/h
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9. Uddvägen, kommunal väg (Storfors kommun)
Klass: - Koordinater: 6602163/1412823
Beskrivning: Tips från kommunen: Många grodor och paddor har observerats på vägen. Vid
fältbesök hittades några överkörda grodor och paddor, norr om bron. Oklar avgränsning och
behov av mer observationer.

Observera att bara den nordliga av de två sträckorna är inventerad.
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Västra Götalands län

Figur 6. Konfliktpunkter mellan groddjur och vägar i Västra Götalands län.
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10. Järnklevevattnet, väg 161 (Uddevalla kommun)
Klass: 1 Koordinater: 6476870/1260589
Beskrivning: Tips internt Vägverket. År 2001 byggdes riksväg 161 om väster om Uddevalla
och fick en ny sträckning. Den nya vägen lades alldeles norr om Järnklevevattnet och första
våren efter anläggandet uppstod en massmedialt omskriven massiv ”groddöd” precis vid
sjön. Framför allt hade man lagt märke till att många paddor kördes över. För att undvika
fortsatta problem sattes ett insamlingssystem upp andra våren (2002). Arter som samlats in
är vanlig groda, åkergroda, mindre vattensalamander och ett fåtal större vattensalamander.
År 2003 sattes ett system med ledarmar upp som leder ner till en vattentrumma i den östra
delen. Anläggningen döptes i ett radioprogram till ”Grodsexan”. Den befintliga anläggningen
har inte fungerat effektivt och en tunnel under är för lite. Djur har samlats in under åren
2002 till 2010 och antalet har gått ner kraftig (tabell 4). Det kommer ut en del djur både på
de västra och östra sidorna. Det är dock svårt att sätta bra avgränsningar p.g.a.
bergskärningar.

Tabell 4. Insamlade groddjur vid Järnklevevattnet. OBS under 2010 har ingen insamling skett i den
trumma som många djur använt. Åren 2004-2008 användes trumman av lika många djur som togs
i hinkarna. Det är ett ungfärligt mått på ”läckaget” i grodarmarna.
2002
2003
2004 2005 2006 2007 2008 2010
Vanlig padda

324

53

186

119

105

92

34

19

Åkergroda

24

73

23

25

6

5

0

2

Vanlig groda

4

254

1

0

2

2

10

3

Mindre
vattensalamander

301

289

92

20

5

14

0

7

Större
vattensalamander

4

2

0

0

0

0

0

0

Totalt

657

671

302

164

118

113

44
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31
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11. Smevik, väg 165 (Tanums kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6514235/1253361
Beskrivning: Tips internt Vägverket: Massor med groddjur på vägen för några år sedan. Vid
fältbesöket hittades en hel del överkörda paddor (ev. även övriga groddjur). Liten
koncentrerad sträcka mest intressant. En vattentrumma finns där. Eventuell åtgärd. ÅDT:
710 hastighet: 90 km/h
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12. Stjärnås, väg O544 (Härryda kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6393661/1290795
Beskrivning: Tips från kommunen och privatperson: Massor med grodor och paddor (flera
olika arter?) som blir överkörda (framför allt i anslutning till tjärnen). Nära vägen ligger en
tjärn och ett våtmarkskomplex samt en gård. I övrigt består omgivningarna av
jordbruksmark och ädellövskog. Vid fältbesöket hittades några få, gamla rester från
överkörda paddor samt rom i diket intill. Troligen finns periodvis betydligt fler groddjur på
vägen än vad som noterades 2008. ÅDT: 710, hastighet: 70 km/h
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13. Skogomevägen, väg O578 (Göteborgs kommun)
Klass: - Koordinater: 6411429/1270001
Beskrivning: Tips från privatperson: Många paddor blir överkörda varje dag. Nära Hökälla
våtmarker på den södra sidan (nyskapade). Bäckar och skog på den norra. Ett finmaskigt
hönsnät har satts upp. Vid fältbesöket hittades tre nyligen överkörda mindre
vattensalamandrar samt rester av några paddor. Viktigt övervintringsområde intill. Ärendet
har vidarebefordrats till Göteborgs kommun, som är huvudman för driften av vägen.
ÅDT: Ganska mycket trafik (bedömt 1000-2000 ÅDT). Hastighet: -
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14. Lane - Ryr, väg O694 (Uddevalla kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6482205/1281062
Beskrivning: Tips från privatperson: Överkörda paddor och grodor har observerats. Intill
vägen ligger kräftdammar, en bäck och vattenförande diken. Enligt uppgift ska det vara gott
om åkergroda, vanlig groda, vanlig padda och åtminstone större vattensalamander i dammar
med småkräftor. Oklart hur mycket djur som egentligen körs över på vägen. ÅDT: 1460,
hastighet: 70 km/h
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15. Ässet, O697 (Vänersborgs kommun)
Klass: 1 Koordinater: 6473541/1291012
Beskrivning: Tips internt Vägverket: När väg 44 byggdes ut för ca 4-5 år sedan så anlades en
ny lokalväg vid Ässet och tre befintliga dammar hamnade på olika sidor. I norr kom en
trafikplats med rampvägar mm. En fjärde liten damm uppstod efter utbyggnaden. Trots att
det kunde anas att det fanns en konflikt utfördes inga undersökningar och ingen åtgärd
vidtogs. Området besöktes flera gånger under åren 2005-2008 men inga överkörda djur
rapporterades. Slutligen besöktes lokalen 2009-04-14 en sen gynnsam kväll med pannlampa
och det var mycket stor aktivitet av grodor (vanlig groda och åkergroda) och salamandrar
både i dammarna och på vägen (bl.a. 5-10 överkörda större vattensalamandrar). Den lilla
dammen i norr som senare helt torkar ut var helt full med lekande salamandrar och både
åkergroda och vanlig groda spelade där (25-tal). I den östra dammen på norra sidan fanns
mer än 100 åkergrodor/vanlig groda. I den förstorade dammen på söder sida fanns många
spelande åkergrodor och vanliga grodor, båda salamanderarterna samt vanlig padda.
Under 2012 har tillfälliga plastbarriärer satts upp samt hinkar. Plockning ska visa närmre hur
mycket djur som rör sig och vilka arter. I öster har avfallsanläggningen expanderat de senaste
åren. ÅDT: 730, hastighet: 70 km/h

Dammar och våtmarker som inte syns på grundkartan har lagts till.
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Nybyggd liten tillfällig vattensamling vid Ässet (fullt med båda arterna av vattensalamander).
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16. Sundsby säteri, väg O710 (Tjörns kommun)
Klass: 1 Koordinater: 6445511/1256784
Beskrivning: Tips från kommunen: På en 50-100 m lång sträcka har många (100-tals)
överkörda paddor (vanlig padda) observerats. Vägen går längs en våtmark och damm där
paddorna leker. Överkörda paddor har också setts på parkeringsplatsen och lokalvägen där.
Vid fältbesöket hittades en överkörd padda samt levande åkergroda på p-platsen och
åkergroda och vanlig padda i dammen intill. Det gick inte att registrera djur på sträckan
österut. År 2010 fanns enstaka rester av paddor på vägen mellan p-plats och säteriet. År 2009
fanns skyltar uppsatta där den östra sitter i höjd med säteriet. ÅDT: 1060, hastighet: 70 km/h
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17. Åsen, väg O734 (Orust kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6452342/1261186
Beskrivning: Tips från privatperson: Många grodor/paddor (100–1000-tals) blir överkörda
på en sträcka på några 100 m. Flest är det närmast det vattendrag som vägen korsar. En
bäckravin och åkrar och ängar. Ovanför gården en stor damm. Vid fältbesöket 2008 hittades
bara tre överkörda paddor och mer än fem överkörda grodor. En månad efter fältbesöket
ringde boende in och berättade att vandringen satt igång efter regnen och att 50-60
överkörda groddjur hittats. Kontroll 2010-04-21 visade ett 15–20-tal överkörda paddor
(några relativt nya, samt en del äldre). Flest fanns i den östra delen fram till korsningen.
Oklar avgränsning av primärt konfliktområde. ÅDT: 1950, hastighet: 70 km/h.
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18. Stala-Haga, väg O738 (Orust kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6452979/1252535
Beskrivning: Tips internt Vägverket: Vid fältbesök hittades inga överkörda djur. Ev. åtgärder
bara på den västra sidan, passage borde dock ej vara helt nödvändig. Tidpunkten kan ha varit
ogynnsam. Återbesök behövs för bättre klassning.
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19. Tångemyren, väg O744 (Orust kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6449072/1245443
Beskrivning: Tips internt Vägverket: Ett par döda mindre vattensalamander och ev. en död
groda. Förslag på åtgärd: 2x50 m ledarmar + 2 trummor 8 m. Det behövs vidare
undersökningar med fällor för att bättre fastställa omfattningen av konflikten. Oklart om
situationen vid Tångemyren (den östra delen av området).
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20. Björvattnet, väg O764 (Orust kommun)
Klass: 1 Koordinater: 6464025/1258575
Beskrivning: Tips från privatperson och kommunen: Många överkörda grodor/paddor.
Vägverket satte igång en insamling vid tillfälliga ledarmar 2007 vilket resulterade i ca 2000
djur, som sattes ut i sjön. Vanlig padda, vanlig groda, åkergroda och mindre
vattensalamander noterades. Insamlingen gjordes i ett västligt och ett östligt område.
Insamlingar har fortsatt genomförts även 2008, 2009 och 2010. Enligt boendeuppgift går
mycket djur ner även vid lilla vägen på mitten av sträckan (här har det inte varit möjligt att
samla in djur). År 2010 uppstod förmodligen syrebrist i sjön på vårvintern och vid den sena
issmältningen fanns en stor mängd döda gäddor i strandkanten. Grodskyltar är uppsatta.
ÅDT: 1550, hastighet: 70 km/h

Figur 7. Fångster 2008 till 2010 i ett av två delområden.
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Ledarmar i den västra delen.

Östra delen.
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21. Morlanda säteri, väg O770 (Orust kommun)
Klass: 3 Koordinater: 6460444/1247699
Beskrivning: Tips internt Vägverket. Vid fältbesök konstaterades att objektet troligen ej är
intressant. Inga groddjur. Det går inte att utesluta att besökstidpunkten och
omständigheterna varit ogynnsamma, varför någon ytterligare kontroll bör utföras. ÅDT:
1310, hastighet: 70 km/h
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22. Säm, väg O819 (Lysekils kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6485410/1249992
Beskrivning: Tips internt Vägverket: Grodor har observerats på vägbanan, några överkörda.
På ena sidan vägen ligger sankmarker. Vid fältbesöket sågs levande paddor korsa vägen, samt
ett antal överkörda. Ofullständigt avgränsad. Omfattning oklar. ÅDT: 250, hastighet: 70
km/h
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23. Önna vatten, Tossene, väg O870 (Orust kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6487657/1240694
Beskrivning: Tips från privatperson: Rester av några överkörda paddor hittades vid
fältbesöket. Tidpunkten kan ha varit ogynnsam och konflikten kan vara tydligare. Ytterligare
översiktliga kontroller behövs. ÅDT: 280, hastighet: 70 km/h
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24. Bryggeridammen Grebbestad, väg O1008 (Tanums kommun)
Klass: 1 Koordinater: 6516337/1236632
Beskrivning: Tips från kommunen: Överkörda groddjur har observerats av boende och
fällfångst av större och mindre vattensalamander har skett. Villaområde och naturmark
ligger intill vägen. Relativt enkla förbättringsåtgärder behövs. Vid fältbesök hittades
överkörda vattensalamandrar och ev. även paddor/grodor. En överkörd större
vattensalamander (trol.) hittades. Barn hade fångat > 20 vid besöket. Inget dike på östra
sidan (tomtmark). ÅDT: 460, hastighet: 50 km/h
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25. Mjölkeröd, väg O1018 (Tanums kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6523137/1236378
Beskrivning: Tips från kommunen: Döda groddjur på vägen har observerats. Djuren vandrar
antagligen till/från en anlagd damm på Mjölkeröds golfbana som ligger alldeles intill. Vid
besök 2011 noterades åtskilliga överkörda paddor. Flera groddjur på vägen trots solig
eftermiddag, lek i dammen och paddor i rensad å. Objektet kan vara intressant att undersöka
vidare, men omfattning och utbredning är oklar. Troligen bör gränserna utökas både norrut
och söderut. ÅDT: 1120, hastighet: 70 km/h
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26. Hoppetjärnet, väg O1028, blivande väg 164 (Strömstads kommun)
Klass: 1 Koordinater: 6543934/1236341
Beskrivning: Tips från kommunen och pågående vägplanering: Överkörda grodor (vanlig
groda och åkergroda) på en sträcka som snart ska byggas om med ny infart från Skee till
Strömstad. I söder finns en större våtmarker och lövsumpskog. I norr en solbelyst
banvallsslänt och sydvänd skogssluttning. Vid fältbesöket 2008 hittades inga överkörda djur,
men mycket grodrom noterades i den anslutande våtmarken. Boende berättade att det brukar
vara mycket grodor på vägen, särskilt på hösten. Våren 2009 hittades sandödlor utefter
banvallen som går i norr (Tobbe Helin i samband med att Vägverket repatrierade sandödlor
från Skee till Hålkedalen). Vid besök 2009-04-23 noterades mycket åkergrodor, men även
huggorm och snok fanns på sträckan. Inga överkörda djur fanns på vägen då. Grodor i diken
även en bit västerut nedanför berg. På den nya vägen som anläggs har ledarmar och
grodtunnlar anlagts under 2012. ÅDT: 40 (nya vägen kommer att få mycket mer trafik, flera
tusen fordon per dygn): hastighet 70 km/h
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Foton från 2008.
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Väg- och banvallsslänt medgroddjur och sandödla. Även huggorm och snok har noterats i området.
Vägen byggs f n om helt här och en grodpassage ska anläggas. Slänten till höger, som även är en
sandig bankslänt till järnvägen, är en lokal för den hotade sandödlan. I samband med utbyggnaden
har Trafikverket genomfört omfattande samråd med Länsstyrelsen om sandödlorna. Foton: Linda
Karlsson, 2012.
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27. Blomsholm, väg O1055 (Strömstads kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6548369/1238216
Beskrivning: Tips från kommunen: Överkörda grodor (vanlig groda och åkergroda), framför
allt på hösten. Omgivningarna består av våtmarker och barrskog. Vid fältbesök hittades några
få spår av överkörda djur, ev. vattensalamandrar. Ofullständig information. ÅDT: 250,
hastighet: 70 km/h
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28. Ytten, väg O1055 (Strömstads kommun)
Klass: 3 Koordinater: 6549763/1239661
Beskrivning: Tips från kommunen: Bäck passerar i öster. Alsumpskog på nedre sidan Ev.
något djur hittades vid fältbesöket. Kringliggande strukturer gör att objektet ej känns så
intressant. ÅDT 250, hastighet 70 km/h
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29. Tjänserödstjärnet, väg O1061 (Strömstads kommun)
Klass: 3 Koordinater: 6556988/1241333
Beskrivning: Tips från kommunen: Döda groddjur har observerats på vägen. Intill vägen
ligger våtmarker och omgivningarna består av spridda lövbestånd med inslag av barr. Vid
fältbesök hittades nästan inget, möjligen en padda. Objektet förefaller ej intressant, men
besökstidpunkten kan också ha varit ogynnsam. Ytterligare kontroll bör göras. ÅDT: 90,
hastighet: 70 km/h
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30. Toarp, Slätthult, väg O1700 (Borås kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6399887/1337273
Beskrivning: Tips internt Vägverket: Vid fältbesök hittades en del överkörda groddjur, bl.a.
vanlig padda. Vid besök i början av maj 2010 noterades några få överkörda paddor. Dammen
är konstruerad och har hört till en nu riven större villa. Ofullständigt undersökt till
omfattning och utsträckning. ÅDT: 2780, hastighet: 90 km/h
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31. Lyckåsvägen, Skälvarås, väg O1702 (Borås kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6401654/1340425
Beskrivning: Tips från privatperson: Många grodor passerar varje år då lekområdet ligger
intill vägen. Omgivningarna består av våtmarker, ängar, göl, vattenfyllda diken och
blandskog. Delar av lekområdet har förstörts av kabelnedläggning. Vägen blir hal av alla
överkörda grodor enligt uppgift. Både vuxna djur och smågrodor blir överkörda. Vid
fältbesöket hittades inga överkörda djur, men däremot romsamlingar i de vattenfyllda
dikena. Ytterligare undersökningar behövs. ÅDT: 770, hastighet: 70 km/h
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32. Björkvik, SV Lönern, väg O1870 (Ulricehamns kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6420885/1367450
Beskrivning: Tips från Länsstyrelsen: Många paddor (vanlig padda, 100-tals) har setts
vandra över vägen mot sjön. Vid fältbesök hittades sex överkörda paddor. Vattenfyllda diken.
Oklar gränsning och omfattning. ÅDT: 210, hastighet: 70 km/h
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33. Barsjön, väg O1993 (Lilla Edets kommun)
Klass: 1 Koordinater: 6445772/1285913
Beskrivning: Tips från kommunen: 100-tals groddjur blir överkörda varje år, främst
åkergroda och vanlig padda. En sjö där groddjuren leker ligger alldeles intill vägen. Vägen är
även i stort behov av andra åtgärder, det är stora sättningar i vägen och det bildas ofta svallis
på vägbanan vintertid. Vid fältbesök 2008 hittades fem paddor, fyra vanlig groda (trol.) samt
sex mindre salamandrar. Vid fältbesök 2009 noterades vanlig groda, vanlig padda samt
mindre och större vattensalamander, varav flera var överkörda. Tydligaste konfliktområdet
är i den västra delen. En del paddor förekom ända upp till den västra mörkblå markeringen.
ÅDT: 720, hastighet: 70 km/h.
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34. ”Bollsäng”, Stallbacka, väg O2015 (Trollhättans kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6469904/1296989
Beskrivning: Tips från kommunen: Överkörda grodor och paddor har observerats. Längs
vägens västra sida finns dike och våtmarksområde. Vid fältbesök hittades inget. Lekmiljöer
verkar bara finnas i diken. ÅDT: 3400, hastighet: 70 km/h
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35. Sjökullen, väg O2018 (Trollhättans kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6556714/1296295
Beskrivning: Tips från kommunen: Överkörda grodor och paddor har observerats. Flera
mindre dammar ligger alldeles i närheten av vägen. Lite längre in ligger en större damm. Vid
fältbesök hittades tre överkörda mindre vattensalamandrar, samt troligen äldre rester också.
Vattensamlingarna är p.g.a. äldre täktverksamhet. Ev. behövs noggrannare undersökning.
ÅDT: 660, hastighet: 70 km/h
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36. Munkesten - Grytet, väg O2045 (Vänersborgs kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6476765/1306049
Beskrivning: Tips från Länsstyrelsen: Massor med grodor och paddor har observerats på
vägen. Vägen går längs fuktig betesmark/slåttervall. I sydöst finns en vassrik Vänervik. Vid
fältbesöket hittades inget. Bör kontrolleras översiktlig igen. Troligen en tydlig konflikt men
omfattning och avgränsning är svåra att göra idag. ÅDT: 1130, hastighet: 70 km/h
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37. Lilla Lund - Åkersäng, väg O2045 (Vänersborgs kommun)
Klass: 1 Koordinater: 6479150/1309897
Beskrivning: Tips från Länsstyrelsen: Massor med grodor och paddor har observerats på
vägen. Vägen går intill Dätterns strandängar. Vid fältbesöket hittades överkörda paddor,
grodor och mindre vattensalamander. Spelande åkergroda hördes också nerifrån
våtmarkerna. Samtal med boende en månad senare: Väldigt många grodor på vägen. Det
hade regnat en del och det hade det gjort till och från hela dagen. Ett 40-tal var överkörda, de
hjälpte ett 50-tal över vägen. De flesta fanns mellan deras hus och vägen in till Åker
Svenningsgårdsvägen. En noggrann kartläggning behövs. ÅDT: 770, hastighet: 70 km/h
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38. Holm, väg O2048 (Trollhättans kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6462764/1293991
Beskrivning: Tips från kommunen: Överkörda grodor har observerats. En damm där
grodorna leker ligger alldeles intill vägen. Vid fältbesök hittades en del överkörda paddor.
Nyligen utbyggd GC-väg. ÅDT: 1380, hastighet: 70 km/h
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39. Kotten, väg O2537 (Essunga kommun)
Klass: 1 Koordinater: 6458437/1308989
Beskrivning: Tips internt Vägverket: Många grodor (och ev. paddor) överkörda varje år.
Dammar/småsjöar ligger i närheten (på båda sidor vägen). Vid fältbesök hittades en del
överkörda djur, 3-4 paddor, ev. någon groda och fem salamandrar, varav en misstänktes vara
större vattensalamander. Bättre undersökning behövs för avgränsningar och omfattning.
ÅDT: 680, hastighet: 70 km/h
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40. Råda mosse, väg O2578 (Lidköping kommun)
Klass: 1 Koordinater: 6490432/1343496
Beskrivning: Tips internt Vägverket och kommunen. Vid fältbesöket noterades följande: Två
nya stora dammar för dagvatten från bostadsområde har lagts väster om vägen (kommunen).
Ett tjugotal överkörda paddor och även vanlig groda. Enligt uppgifter från SNF-kretsen ska
det köras över en hel del djur här, vilket säkert stämmer. Övervintringsområde finns på
andra sidan vägen i ett skogsområde. Primärt är ca 300 m sträcka berörd. Ganska stor och
viktig konflikt, dammarna är fina grodmiljöer. Dammar anlagda efter vägen i detta fall. ÅDT:
5830, hastighet: 70 km/h
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Bjällum – Broddetorp, väg O2687 (Falköpings kommun)
Beskrivning: Hela sträckan är undersökt och därefter indelad i två objekt (1 och 2).
Översiktskarta Bjällum – Broddetorp
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41. Bjällum – Broddetorp 1, väg O2687 (Falköpings kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6471185/1371981
Beskrivning: Tips från Länsstyrelsen: Massor med grodor och paddor på vägen och många
blir överkörda. Omgivningar består av betes- och åkermark. En damm finns nära vägen. Vid
fältbesöket hittades spridda rester av överkörda grodor/paddor. Oklar avgränsning. Behöver
undersökas vidare. ÅDT: 820, hastighet: 70 km/h
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42. Bjällum – Broddetorp 2, väg O2687 (Falköpings kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6468411/1371496
Beskrivning: Tips från Länsstyrelsen: Massor med grodor och paddor på vägen och många
blir överkörda. Omgivningar består av en by, betes- och åkermark, även våtmark och lövskog
i svacka i terrängen. Vid fältbesöket hittades spridda rester av överkörda grodor/paddor.
Oklar omfattning. Behöver undersökas vidare. ÅDT: 820, hastighet: 70 km/h
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43. Hökaberg, väg O2691 (Skövde kommun)
Klass: 1 Koordinater: 6468267/1381692
Beskrivning: Tips från privatperson: Överkörda grodor. Gårdsmark, damm och våtmark med
lövskog. Vid fältbesöket hittades 20 i stort sätt dagsfärska rester av troligen grodor, samt en
del äldre spår. Åtgärd: bara hindra vandring österut? Oklar omfattning, men troligen en
mycket tydlig konflikt. Behöver undersökas vidare. ÅDT: 370, hastighet: 70 km/h
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44. Höksås, väg O2692 (Skövde kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6469138/1378647
Beskrivning: Tips från privatperson: Överkörda grodor. Vid fältbesöket hittades ett par
överkörda grodor. Ev. några äldre fläckar också (men oklart). Grodrom i diket, troligen
åkergroda. Oklar omfattning. Behöver undersökas vidare. ÅDT: 760, hastighet: 90 km/h

71

45. Hällekis, väg O2727 (Götene kommun)
Klass: 1 Koordinater: 6503004/1361988
Beskrivning: Tips från Länsstyrelsen och internt Vägverket: En sträcka på ca 150 m, Vanlig
padda och mindre vattensalamander som blir överkörda när de vandrar till närliggande
damm. På den norra sidan finns rödfyrhögar och lövskog vilket kan vara en attraktiv
övervintringsmiljö. Under april 2010 sattes ett insamlingssystem upp med hinkar för
insamling. Under en dryg månad samlades ca 1500 groddjur in (vanlig padda, vanlig groda,
åkergroda och mindre vattensalamander). Dessutom angav boende i närheten att man brukar
rädda djur undan från vägen Arbetet bedrevs i visst samarbete med två närliggande förskolor
och syftade till att utröna om en större åtgärd ska sättas in. Under våren 2011 byggdes en
grodpassage ut med barriärelement och två tunnlar. ÅDT: 800, hastighet: 50 km/h.

Figur 8: Insamlade groddjur 2010 i hinkar vid väg O2770, Hällekis.
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Beskrivande planritning över grodpassagen i Hällekis.
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Under 2011 anlades en grodpassage i Hällekis. Barnen från förskolan som 2010 hade hjälpt till att
kartlägga konflikten kunde då gå och inspektera grodtunnlarna.
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46. Brokvarn, väg O2839 (Tidaholms kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6437971/1385664
Beskrivning: Tips internt Vägverket: Grodor och salamandrar. Ådalgång med lövskog,
tomtmark, ängsmark och en damm. Artrik vägkant i den östra delen. Vid första fältbesöket
hittades tio döda paddor och ev. äldre rester öster om bron. Stängsel med småmaskigt nät
nederst finns vid dammen. Tydlig men begränsad konfliktpunkt. Nytt fältbesök gjordes 201104-24. Rester av 4 överkörda paddor hittades. Mycket lite trafik. ÅDT: 90, hastighet: 70
km/h (i praktiken långsammare).
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47. Anderstorp, väg O2991 (Mariestads kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6523294/1400574
Beskrivning: Tips från Länsstyrelsen: Många grodor och paddor blir överkörda varje år, samt
några vattensalamandrar och kopparödlor på en sträcka på några 100 m. I omgivningarna
finns en branddamm (i skogen), våtmarker och beteshagar med fuktiga partier och lövskog,
samt planterad granskog. Även en mindre damm vid fastighet. Vid fältbesök hittades några
mindre djur, ev. mindre vattensalamander, men inte större salamander. Besök i juni 2010
intervjuades en fastighetsägare. Det finns mycket grodor och mindre vattensalamander i
hennes damm. Även paddor finns på tomten. Har inte noterat så mycket överkörda djur.
Fortsatt undersökning behövs. ÅDT: 50, hastighet: 70 km/h (i praktiken krokigt och troligen
lägre)
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48. Sjövallen - Hälltorpssjön, kommunal väg (Ale kommun)
Klass: - Koordinater: 6427505/1280815
Beskrivning: Tips från Göteborgs naturhistoriska museum: En sträcka på ca 400 m (mest på
en 60 m sträcka) blir 100-tals djur överkörda (vanlig padda, vanlig groda, större och mindre
vattensalamander). Vandringen sker till lekplatserna i Hälltorpssjön och dess tillflöden.
Omgivningarna består ädellövskog, blandskog och forsravin. Mycket trafik till och från
fotbollsplan i närheten. Obs! Markeringarna i kartan är utifrån tipset, vi har ej inventerat
objektet i fält under vandringssäsong. Inför säsongen 2009 då Ale kommun byggde om vägen
till idrottsplatsen Sjövallen utanför Alafors, anlades en anläggning med uppskurna
plasttrummor liknande den vid väg 161. Enligt observationer av Göran Nilsson,
Naturhistoriska museet i Göteborg, ska åtgärden ha haft god effekt åren 2009 och 2010, med
betydligt färre överkörda djur (främst paddor).
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49. Vimmersjön, kommunal väg (Ale kommun)
Klass: - Koordinater: 6424215/1278839
Beskrivning: Tips internt Vägverket: Vanlig padda. Det finns en tidigare utförd
”groddjurspassage” utefter vägen på norra sidan sjön strax utanför kartan (bara en trumma
och skyltar så den åtgärden kan inte räknas som en egentlig anläggning). Obs! Markeringarna
i kartan är utifrån tipset, vi har ej inventerat objektet i fält 2008. Kort besök under 2009
visade en del överkörda paddor. Oklar omfattning. Behöver undersökas vidare.
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50. Tulebovägen, kommunal väg (Mölndals kommun)
Klass: - Koordinater: 6393633/1277798
Beskrivning: Tips från privatperson: Mängder av vandrande och överkörda grodor. På ena
sidan vägen ligger Tulebosjön med vassområden och på andra sidan betesmarker. Obs!
Markeringarna i kartan är utifrån tipset, vi har ej inventerat objektet i fält 2008. Kort besök
efter leksäsongen 2010. Inga groddjur observerades men fuktiga ängsmiljöer, lövsumpskog,
vassområden gör att området kan vara en tydlig konfliktpunkt. Oklar omfattning. Behöver
undersökas vidare.
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51. Rånnavägen, kommunal väg (Skövde kommun)
Klass: - Koordinater: 6480161/1385281
Beskrivning: Tips från kommunen och Länsstyrelsen: Många överkörda grodor på våren.
Damm/våtmark ligger på västra sidan. Objektet har mer karaktären av våtmark än damm.
Det är mer av öppna grunda vattenytor i den norra delen och där finns också en liten
dammvall. I övrigt finns mycket starrtuvor. Obs! Markeringarna i kartan är utifrån tipset, vi
har ej inventerat objektet i fält 2008 utan vid ett höstbesök 2010-09-07. Ev. kan själva
konfliktsträckan sträcka sig längre söderut. Oklar omfattning, men förhållandena verkar vara
sådana att en påtaglig konflikt kan finnas. Vid kraftledningen börjar en kommunal ”Artrik
vägkantssträcka”, som sträcker sig söderut. Behöver undersökas vidare. Hastighet: 70 km/h
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Hallands län

Figur 9. Konfliktpunkter mellan groddjur och vägar i Hallands län.
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52. Vessingesjön, väg 117 samt N549 (Laholms kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6272470/1332790
Beskrivning: Tips om artfynd från Länsstyrelsen: I närheten finns en fyndlokal med
strandpadda/stinkpadda (Bufo calamita). Vessingesjön med strandmiljöer, en mindre
våtmark i sydöst, samt ett stort grustäktsområde i väster. Det finns flera andra större och
mindre dammar i trakten. Ej inventerat 2008. Sannolikt ingen tydlig konflikt, men det kan
vara svårt för groddjur att nå andra dammar i närheten p.g.a. det ganska täta vägnätet (dock
ganska lite trafik på de flesta mindre allmänna vägar). När ny länsväg 117 anlades för ett par
år sedan vidtogs inga särskilda åtgärder. Troligen bedömdes ingen direkt konflikt att finnas.
Väg 117 ÅDT: 2250, hastighet: 80-90 km/h. Väg N549 ÅDT: 130, hastighet: 70 km/h
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53. Skogaby, väg 117 (Laholms kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6269758/1339820
Beskrivning: Internt tips från Vägverket i samband med planering av ny väg 117. En del
grodor och grodrom (troligen både vanlig groda och åkergroda) i vattensamlingar i mossen
på sydöstra sidan. Den nya vägen drogs på den norra sidan vilket kan ha skurit av lekvatten
från övervintringsmiljöer. I väst, öst och nord finns flera småsjöar och tjärnar. Ett par
trummor lades under nya vägen ifall det skulle behövas göras ledarmar i framtiden.
Konflikten oklar i dagsläget. Oklar omfattning. Behöver undersökas vidare. ÅDT: 3180,
hastighet: 90 km/h
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54. Båtafjorden, väg N847 Varbergs kommun
Klass: 2 Koordinater: 6352603/1278136
Beskrivning: Tips från Länsstyrelsen: Vägen går längs med stranden. I närheten finns två
äldre fyndlokaler med strandpadda/stinkpadda (Bufo calamita). Den ska ha försvunnit, men
via ett projekt återplanterats 2006. Tips har även kommit in om överkörda åkergrodor.
Kryssen på kartan markerar tidigare fyndplatser för strandpadda. Inventerat översiktligt
2009. Ett fåtal överkörda grodor. Vägsträckan har blivit Artrik vägkant nyligen. Ett särskilt
våtmarksprojekt pågår i området vilket gynnar eventuella strandpaddor. Behöver utredas
vidare. ÅDT: 860, hastighet: 70 km/h
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55. Karsjövägen/Hällingsjövägen, väg N974 (Kungsbacka kommun)
Klass: 2 Koordinater: 6382646/1285192
Beskrivning: Tips internt Vägverket: Lokalen ligger vid Fixsjön och har strandområden på
andra sidan vägen. Många grodor/paddor har observerats för några år sedan. Vid fältbesöket
hittades fem nyligen överkörda paddor (spridda), samt även lite äldre rester. Oklar
omfattning och utsträckning. ÅDT: 680, hastighet: 70 km/h
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56. Göstorp, enskild väg (Laholms kommun)
Klass: - Koordinater: 6276558/1335152
Beskrivning: Tips från privatperson (äldre tips): Grodor, paddor och ormar som körs över på
vägen . Bl.a. en damm nära vägen. Ej undersökt. Besökt under juni 2010, dvs. efter
vandringssäsong. Eventuellt rester av överkörd snok. Grustaget i norr verkar nedlagt.
Sannolikt har det tidigare varit mycket trafik tidigare med koppling till dessa verksamheter.
Troligen mycket lite trafik på vägen. Oklar omfattning och utsträckning, men konflikten kan
ha minskat.
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Diskussion
Trafikverkets arbete med vägsystemet och groddjuren kan delas in i följande moment:
•

Identifiera och åtgärda konfliktpunkter (arbete med denna konfliktanalys och
efterföljande riktade fysiska miljöåtgärder)

•

Förhindra att planeringen av nya vägar gör att nya konfliktpunkter uppstår (via
ekologiskt inriktat miljöteknikstöd i investeringsprojekt)

•

Skötsel och förvaltning av befintliga grodpassager (statuskontroll av anläggningar och
ekologiskt miljöteknikstöd åt driftsorganisationen)

Objekt i denna rapport i framför allt klass 1, men även i klass 2, kommer att behöva
undersökas vidare. Dels för att utreda omfattningen av konfliktpunkterna, dels för att utreda
möjligheterna till och omfattningen av eventuella åtgärder. Fältbesök under vandringssäsong
behöver ske, samt ibland samtal med närboende.
I de fortsatta undersökningarna kommer även åtgärder i form av insamling att behövas. Vid
en sådan åtgärd sätts tillfälliga barriärer upp, tillsammans med hinkar som samlar upp
groddjuren. Detta är ett sätt att få mer konkret information om konfliktpunktens omfattning,
men kan också vara en tillfällig lösning för att förhindra att groddjuren blir överkörda. Detta
har regionen arbetat med på flera platser de senaste åren och ett upparbetat arbetssätt finns.
Det kommer också att vara nödvändigt att utveckla synsätt som tydligare anger graden av
konflikt och när åtgärder är rimliga. Det finns idag inga direkt utarbetade kriterier som ligger
bakom klassningen av konfliktpunkterna (klass 1 till 3).

Grodkonflikten på väg O2727 vid Hällekis
studerades inte bara av trafikverkets
miljöspecialister. Barnen från två närbelägna
förskolor deltog på sitt sätt genom att besöka
dammen och den insamlingsanordning som
satts upp för att rädda grodorna. Grodorna
engagerade verkligen barnen.
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För att åtgärda en uttalad konfliktpunkt behöver minst två tunnlar anläggas under vägen. Till
dessa måste anslutande rätt utformade fångstarmar byggas för att leda in groddjuren i
tunneln. Hur detta ska göras för att bli effektivt finns erfarenheter från i det nuvarande
arbetet. Det finns tyvärr också erfarenheter från att man inte anlägger dessa anordningar på
rätt sätt med rätt material, och därför riskerar anläggningarnas effektivitet. Slutligen måste
utbyggda groddjurspassager skötas årligen för att fungera effektivt. Detta kommer successivt
att inarbetas i driftområdenas entreprenader.
Konfliktanalysen bygger på inkommande tips och är inte heltäckande. Kartläggningar som
bygger på inkommande tips är vanskliga eftersom metoden i sig öppnar för skevheter.
Bristen på tips från Halland har gjort att bilden där knappast stämmer särskilt väl eller är
jämförbar med de andra länen. Vidare är det ojämnt fördelat geografiskt inom länen. Även
om de flesta större konflikter bör ha upptäckts i denna genomgång, kommer troligtvis fler
groddjurskonflikter komma in framöver och materialet successivt behöva revideras.
För att inte skapa nya groddjurskonflikter vid nybyggnation av vägar behöver man undersöka
terrängen, titta på groddjursbiotoper, leta enskilda arter och bedöma eventuella vandringar i
området som groddjur kan tänkas företa sig. Finns groddjursstråk bör man bygga en
groddjurspassage samtidigt som man bygger vägen. Anläggning av en passage direkt är
billigare och lättare än att åtgärda i efterhand. En annan brist i dagens kunskapsbild är att vi
fokuserat på små mycket tydliga konfliktpunkter där lekmiljöer ligger i omedelbar anslutning
till vägar och dödlighet kan konstateras. Effekten av barriäreffekter i större skala, t ex vägar
som skär genom hela landskapsavsnitt med mycket vattenmiljöer, har inte studerats. Man
kan notera att man på nya motorvägar i norra Tyskland, satt upp ledarmar och tunnlar för
groddjur på långa sträckor.

Grodpassager utefter ny motorväg A20 i norra Tyskland 2007, Tessenitz resp. Warnkenhagen. Här
finns kilometerlånga ledarmar med tillhörande tunnlar i större landskapsavsnitt med mycket fuktig
mark.

Anläggning av en damm (t.ex. dagvattendamm eller annan damm/våtmark) intill en befintlig
eller ny väg, kan skapa nya lämpliga groddjurslokaler. Samtidigt riskerar man dock att skapa
en konfliktpunkt. Därför är det viktigt att tänka på lokaliseringen av eventuella dammar och
om man behöver skapa någon form av barriär och/eller tunnel i anslutning till dammarna.
Det finns flera exempel på att restaurerade våtmarker och stora vägnära dammar (som
används för kräftor, fisk, bevattning etc.) har skapat konfliktpunkter som tidigare inte
funnits. I en sådan situation är det inte självklart att det är vägens huvudman som är ansvarig
för att åtgärda konflikten.
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Det finns idag inga kända undersökta konflikter mellan dagvattendammar och motorvägar.
På så stora vägar verkar det inte märkas om konflikter finns, men orsaken kan vara att det är
svårt att registrera djur som blir överkörda – det är mycket lättare på mindre vägar. Många
dagvattendammar fungerar dock i verkligheten som leklokaler för groddjuren. Utökade
lekmiljöer behöver kanske ställas mot ökad risk för dödlighet p.g.a. av trafik i närområdet.
Om det ena tar ut det andra är oklart.
Erfarenheterna beträffande hur lätt det uppstår konflikter mellan groddjur och vägar, från
olika investeringsprojekt, gör att kvaliteten på planerings- och projekteringsarbetet behöver
förbättras. Det kan göras via tydligare rutiner för ekologiska frågor i miljöteknikstödet, via
bättre inventeringar och tydligare MKB:er i frågor som rör faunan och barriäreffekterna.
Erfarenheter finns också från skötseln av befintliga grodpassager. Om den försummas
försämras anläggningarnas effektivitet avsevärt. Rutiner i driftskedet för att följa upp detta
behöver skapas.

Grodpasssage anlagd med L-stöd, M999 Högestad (Skåne).
Anläggning för främst klockgrodor.
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Kostnader och åtgärdsplan
Kostnaden för en groddjurstunnel varierar beroende på längd, val av material, på vägens
konstruktion m.m., men för beräkningarna i denna analys har en schablonkostnad på
500 000 kr/objekt satts (för långa objekt kan kostnaden bli betydligt större).
År 2010 kan, som en översiktlig riktningsangivelse, en anordning med ledarmar på 200 m
och två underföringar (med riktiga grodtunnlar), bedömas kosta ca 300 000 kr att anlägga.
Alla objekt som anläggs bör ha minst två tunnlar/trummor. Beräkningar under slutet av
2010, i samband med projektering av grodpassage Hällekis, visar dock att kostnaderna kan
vara väsentligt högre för både material (riktiga ledarmar och tunnlar avsedda för groddjur,
inte L-stöd av betong etc.) och uppsättning av materialet. Schablonen kan efter erfarenheter
av utbyggnader komma att behöva fördubblas.
I beräkningarna har det vidare antagits att hälften av alla objekt i klass 2 kommer bli
uppflyttade till klass 1 när de vidare undersökningarna är klara. I kostnadsberäkningen för
denna konfliktanalys har således 30 objekt i klass 1 ingått. Här får man hålla i minnet att
grundmaterialet i sig inte är heltäckande för regionen, med geografiska luckor, där
kompletterande material med helt nya objekt kommer att behöva läggas till. Bedömningen av
kostnader och åtgärder i denna rapport är därför troligen ganska konservativt gjord, och skall
ses som en undre nivå på investeringar.

Våtmarksmiljö för groddjur vid Rv 40, Nitta. Anlagd som en kompensation för att utbyggnaden av
motorvägen tog våtmarksmiljöer i anspråk. Dammen har hamnat onödigt nära den nya vägen. Vid
planering av nya vägar behöver man ta hänsyn till att ytor för kompensationsmiljöer krävs, något
som inte görs i tid.
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Beräknad totalkostnad för åtgärder i 30 st. klass 1-objekt blir 15 miljoner kr. Till detta
kommer kostnader för akuta räddningsinsatser, undersökande insamlingsåtgärder och
eventuella särskilda inventeringar uppskattat till ca 75 000 kr per objekt. Detta kan ses som
projekteringskostnader. Totalt beräknat på 45 objekt blir det 3,375 Mkr. Andra objekts
projekteringskostnader har inte beräknats (alla objekt kräver sannolikt ingen regelrätt
projektering). Uppskattningsvis blir således den totala kostnaden fram till år 2020 för arbetet
med groddjur längs befintlig väg knappt 19 Mkr (obs att den låga schablonen på 500 000 kr
per objekt använts vilket troligen är en kraftig underskattning).
Planeringen är gjord utifrån att alla klass 1-objekt skall hinna åtgärdas innan 2020, samt att
två-tre objekt är rimligt att hinna projektera och bygga under ett år (tabell5). Observera att
planeringen kan komma att ändras efter att vidare inventeringar gjorts.
Tabell 5. Åtgärdskostnader för de groddjurskonflikter (klass 1 och hälften i klass 2) som måste
åtgärdas per år om de regionala målen ska uppnås.
År
Antal åtgärder
Miljoner kr
2010
2
1
2011
3
1,5
2012
3
1,5
2013
3
1,5
2014
3
1,5
2015
3
1,5
2016
3
1,5
2017
3
1,5
2018
3
1,5
2019
3
1,5
2020
1
0,5
Totalt
30
15,0

Åtgärder behöver också genomföras på det administrativa planet för att förbättra sättet att
analysera potentiella grodkonflikter i investeringsprojekten och utveckla driftorganisationens
sätt att sköta grodpassager (i grundpaket drift).
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Bilaga 1 – Groddjursobjekt Region Väst
Objektnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Vägnummer
S 62
S 62
S 62
S 172
S 240
S 604
S 607
S 714
Kommunal gata
O 161
O 165
O 544
kommunal/O
578
O 694
O 697
O 710
O 734
O 738
O 744
O 764
O 770
O 819
O 870
O 1008
O 1018
O 1028
O 1055
O 1055
O 1061
O 1700
O 1702
O 1870
O 1993
O 2015
O 2018
O 2045
O 2045
O 2048
O 2537
O 2578
O 2687
O 2687
O 2691
O 2692
O 2727
O 2839
O 2991

Lokalnamn
Visterudsmossen - Jeriko
Risättertorp
Tjärnheden
Prästängen
Råglandaberget
Vassgårdasjön
Kyrksten
Illberg/Norra Hyn
Uddvägen
Järnklevevattnet
Smevik
Stjärnås

Klass
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2

Skogomevägen
Lane-Ryr
Ässet
Sundsby säteri
Åsen
Stala-Haga
Tångemyren
Björvattnet
Morlanda säteri
Säm
Önna vatten, Tossene
Bryggeridammen
Mjölkeröd
Hoppetjärnet
Blomsholm
Ytten
Tjänserödstjärnet
Toarp, Slätthult
Lyckåsvägen, Skälvarås
Björkvik, SV Lönern
Barsjön
Bollsäng (Hedeäng)
Sjökullen
Munkesten-Grytet
Lilla Lund- Åkersäng
Holm
Kotten
Råda mosse
Bjällum-Broddetorp 1
Bjällum-Broddetorp 2
Hökaberg
Höksås
Hällekis
Brokvarn
Anderstorp

2
1
1
2
2
2
1
3
2
2
1
2
1
2
3
3
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
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Objektnummer
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Vägnummer
kommunal
kommunal
kommunal
kommunal
N 117
N 117
N 847
N 974
enskild

Lokalnamn
Sjövallen
Vimmersjön
Tulebovägen
Rånnavägen
Vessingesjön
Skogaby
Båtafjorden
Karsjövägen/Hällingsjövägen
Göstorp

Klass
2
2
2
2
-

Följande objekt har lagts till i efterhand och finns i ett supplement till rapporten:
Objektnummer
57
58
59

Vägnummer
O625
O2218
O787

60

O787

Lokalnamn
Kringledammen
Hallersbyn
Rotviks vatten, Gunneröd vatten, Piltorps
vatten
Kvarndammen
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Trol. klass
1 (› 2)
2
1
1 (?)

Bilaga 2 – Supplement (nya sent tillkomna objekt)
57. Kringledammen, väg O 625 (Kungälvs kommun)
Klass: Troligen klass 1 Koordinater: 6427037/1273089
Beskrivning: Internt tips Vägverket samt tidigare från privatperson vid hus öster om
dammen: Troligen ett 30-tal nyare och lite äldre spår av påkörda paddor, främst utefter
dammen. Ev. fanns även spår av mindre groddjur. Troligen fanns en del djur även nere mot
gården. Undersöktes 2010-04-21, efter ganska kallt och torrt väder. Antagligen en ganska
tydlig konfliktpunkt, som dock behöver kontrolleras bättre. Troligen problem även på
enskilda vägen öster om dammen. ÅDT: 4720, hastighet: 70 km/h
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58. Hallersbyn, väg O 2218 (Melleruds kommun)
Klass: 2 (kanske klass 1) Koordinater: 6525167/1299087
Beskrivning: Internt tips från Vägverket i samband med ombyggnadsåtgärder på vägen.
Mycket liten damm alldeles intill vägen på den östra sidan (finns ej på fastighetskartan), samt
även ett område med vattensamling på den västra sidan. Vid besök 2010-05-28, sågs en hel
del vattensalamandrar i dammen. Sannolikt fanns det både mindre och större
vattensalamander. Gott om iglar i vattnet också. ÅDT: 170, hastighet 70 km/h, men sannolikt
lägre vid denna punkt p.g.a. krön och fastigheter.
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59. Gunneröd vatten m.fl., väg O 787 (Uddevalla kommun)
Klass: Oklart. Koordinater: 6478645/305015 (SweRef99)
Beskrivning: Vägen gränsar till flera vattensamlingar (Rotviks vatten, Gunneröd vatten och
Piltorps vatten) och konfliktpunkter finns längs en stor del av sträckan. Vid ett fältbesök
2011-04-18 fanns det ganska gott om överkörda paddor längs vägen, både vid Piltorps vatten
och vid Gunneröd vatten. På vägen vid Rotviks vatten fanns relativt många överkörda mindre
vattensalamandrar, men även en levande mindre vattensalamander såg. Paddlek
observerades dessutom i Rotviks vatten. ÅDT: 740, hastighet 70 km/h.
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60. Kvarndammen, Skredsviksvägen, väg O 787 (Uddevalla kommun)
Klass: Eventuellt 1. Koordinater: 6472960/306900 (SweRef99)
Beskrivning: Lång vägsträcka med konfliktpunkter för groddjur. Dammen har öppet vatten i
väster och kärrartad öppen våtmark i norr med bl.a. fräken och starr. Vid fältbesök 2011-0418 fanns ganska många överkörda paddor på hela sträckan. Många spelande paddor
observerades utefter norra stranden. Grodleken var omfattande i kärrmiljöerna i öster med
både åkergroda och vanlig groda. En förbipasserande motionär bekräftade att det finns
mycket överkörda ”grodor” här. I väster finns även en mindre damm. Där fanns ganska
mycket spelande paddor (+överkörda). Dammvallen är brusten, vilket bidragit till lägre
vattennivå. ÅDT: 480, hastighet 70 km/h.
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