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Inledning

Bakgrund
Groddjur kan lokalt drabbas hårt av vägar och järnvägar. Groddjuren är beroende
av flera olika miljöer för sin överlevnad – våtmarker, sjöar och vattendrag,
gräsmarker och skog – och vandrar regelbundet vår och höst mellan dessa. De
vägar och järnvägar de måste passera på dessa vandringar kan utgöra både
betydande barriärer och stor dödlighetsrisk. Vid nyanläggning av väg och järnväg
kan också viktiga livsmiljöer förstöras eller nya konfliktpunkter skapas.
Groddjuren är allmänt känsliga för miljöförändringar, och de är globalt en av de
mest hotade djurgrupperna1. Även i Sverige är groddjuren hårt trängda av
landskapsförändringar, såsom utdikning, igenväxning av sjöar och småvatten,
bebyggelse och vägar, borttagande av småbiotoper och gräsmarkers försvinnande2.
Groddjuren har generellt en stark skyddsstatus genom Artskyddsförordningen3 och
EU:s art- och habitatdirektiv4.
De nationella miljömålen5 anger att den biologiska mångfalden ska bevaras, vilket
bland annat innebär att groddjurens livsmiljöer ska värnas och att arterna ska
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.
Såväl de nationella miljömålen som regeringens och EU:s handlingsplaner för grön
infrastruktur6 anger att arterna ska ha sina spridningsvägar säkerställda.
Mer specifika mål för vägars och järnvägars ekologiska funktion finns uttryckta i
Trafikverkets riktlinjer för landskap7. Där fastställs bland annat att vägar och
järnvägar ska erbjuda säkra passagemöjligheter för djur, och att riktade åtgärder
för groddjur ska vara genomförda på identifierade konfliktsträckor för denna
djurgrupp8. För att stärka åtgärdernas funktion och kostnadseffektivitet ska
kunskapen utvecklas systematiskt i en göra-och-lära-process.
I denna göra-och-lära-process är det viktigt att åtgärderna följs upp och att det
görs med metoder som ger direkt jämförbara resultat mellan olika projekt och på
olika platser. Enhetlig, kvalitetssäkrad metod är inget som i sig fördyrar; istället
kan det bli mer kostnadseffektivt då resultaten blir mer robusta och transparenta,
och lättare att använda i planering och forskning. Då ett allt större referensmaterial
anrikas med tiden ges möjlighet att svara på frågor av mer övergripande slag. En
sådan övergripande fråga av stor ekonomisk betydelse är hur kostnadseffektiva
åtgärder kan utformas.

1 Stuart m.fl. (2004)
2 Nyström m.fl. (2007)
3 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:SV:HTML
5 http://www.miljomal.se
6 http://www.regeringen.se/sb/d/17423/a/213903

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
7 Riktlinje landskap TDOK 2015:0323 (Trafikverket 2016a)
8 Konfliktsträckor identifieras med metod beskriven i Trafikverkets publikation 2017:97
(Trafikverket 2017).
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Behovet av enhetlig metodik för Trafikverkets miljöarbete ökar också rent allmänt i
samband med att en allt större del av planering och utförande läggs på externa
aktörer, med minskat inflytande från Trafikverket i de enskilda fallen. Att kunna
utgå ifrån en nationell grundmetod blir därmed ett sätt att i upphandlingsskedet
säkra kvaliteten på externa uppdrag.

Faktaruta: Groddjursåtgärder
Beprövade åtgärder finns idag för att hindra groddjur att komma upp på vägbanan
och att erbjuda dem en säker passage förbi vägen. Sådana åtgärder består av
tunnlar under vägen kombinerade med barriärer/ledarmar längs vägen som både
hindrar groddjuren att komma upp på vägbanan och styr dem mot tunnlarna. I
enstaka fall, när det inte är kritiskt för groddjuren att kunna passera vägen utan
tillräckliga livsmiljöer finns på ena sidan vägen, kan endast barriärer utan tunnlar
anläggas.
Åtgärderna finns närmare beskrivna, med råd och krav för placering, mått,
material mm, i Trafikverkets temablad Groddjur (Trafikverket 2016b) och i VGU
(Trafikverket 2015).

Figur 1. Groddjurstunnel med ledarmar, vid Kyrksjölöten, Bromma. Foto J-O Helldin.

Åtgärder kan också bestå av skapande av livsmiljöer, såsom lekdammar och
stenkummel för övervintring, för att ersätta förlorade miljöer eller styra om
djurens vandringar (och därmed minska behovet att passera väg). Sådana åtgärder
omfattas dock inte av metodiken som beskrivs i denna rapport.
Åtgärd längs järnväg kan bestå av att hindra groddjur att fångas och dö i
kabelrännor/kabeltrummor, främst genom att anlägga evakueringsmöjlighet från
trummor. Åtgärden beskrivs i handboken Vilda djur och infrastruktur (Banverket
& Vägverket 2005).
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Rapportens syfte och omfattning
I denna rapport beskrivs en grundmetod för att följa upp funktionen av
groddjursåtgärder bestående av tunnlar kombinerade med barriärer/ledarmar.
Metoden är avsedd att fungera för samtliga svenska groddjursarter och att ge
jämförbara resultat mellan olika projekt och olika platser. Metodiken omfattar
endast åtgärder vid väg, eftersom det inte finns tillräckligt underlag för att föreslå
metod för att följa upp åtgärder vid järnväg, och den omfattar inte uppföljning av
åtgärder i form av nyskapande av livsmiljöer.
Metoden bygger på de praktiska erfarenheter som finns från genomförda
uppföljningar i Sverige och utomlands. Metodbeskrivningen har granskats av
nationell groddjursexpertis samt av Trafikverkets nationella arbetsgrupp för
djurfrågor.
Grundmetoden kan i vissa fall behöva anpassas eller ytterligare specificeras inom
det enskilda uppdraget, vilket i så fall ska framgå av uppdragsbeskrivningen.
Vartefter ytterligare erfarenheter byggs upp kan grundmetoden behöva utvecklas
och metodbeskrivningen därför uppdateras.
Metoden är primärt avsedda att fungera på sträckor inom det statliga vägnätet och
därmed tillfredsställa Trafikverkets behov, men den kan självklart anammas även
av icke-statliga väghållare.

Metodbeskrivning
Uppföljningen ska läggas upp så att den på ett tydligt sätt relaterar till målen för
åtgärden. Hur dessa mål är formulerade varierar från fall till fall, men typiskt görs
groddjursåtgärder längs konfliktsträckor för att uppnå följande:
1. Färre trafikdödade groddjur längs sträckan, och
2. Bibehållen eller återupprättad migration av groddjur förbi vägen9.
I de flesta fall finns också, mer eller mindre uttalat, ett bakomliggande mål att
bevara en utpekad lokal groddjurspopulation (eller flera), vilket självklart är det
ultimata skälet att genomföra en åtgärd. Det finns dock många faktorer som
påverkar groddjurspopulationerna, inte bara vägar och järnvägar, så att följa upp
bevarandestatusen hos groddjurspopulationer är inte bara komplicerat (och
därmed dyrt) utan även ett mindre direkt och mindre effektivt sätt att säga något
om åtgärdens funktion. Om de praktiska och ekonomiska möjligheterna finns att
följa upp populationsutvecklingen är det ett värdefullt komplement, men det
behöver inte ingå i en metodstandard och beskrivs därför inte vidare här.
Viktigare är att uppföljningen kvantifierar de två punkterna ovan. För punkt 1 ska
uppföljningen ge svar på hur stor minskning av trafikdöden som åtgärden har
medfört, i jämförelse med situationen före åtgärd (se huvudkomponent 1 nedan).
För punkt 2 ska uppföljningen ge svar på hur många djur som passerar sträckan
jämfört med före åtgärd eller med en önskad situation (se huvudkomponent 2
nedan). Med ”önskad situation” avses hur många djur som skulle passerat om

9 Detta mål är inte aktuellt i de fall där åtgärden endast består av en barriär.
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varken trafik eller ledarmar/barriär funnits på plats, alltså vad som skulle kunna
uttolkas som fria rörelser över sträckan10. Även utvecklingen åren efter åtgärd ska
kvantifieras. Av detta följer att uppföljningen måste påbörjas redan innan åtgärden
anläggs, och sträcka sig till en längre tid (förslagsvis ca 5 år) efter att åtgärden
anlagts. En enkel beräkning av åtgärdseffektivitet kan göras; se vidare nedan under
resultatredovisning.
Inventeringen före åtgärd kan med fördel också bidra med underlag för en effektiv
placering och utformning av åtgärden (så att ledarmar och tunnlar placeras där
djuren helst vill passera vägen).
Inventeringarna av groddjur (döda och levande) kräver medverkan av
biologisk/ekologisk expertis, både för artbestämning, för att avgöra lämpliga
tillfällen för fältbesök, och för att säkerställa rätt tolkning av resultaten. Vid allt
fältarbete är det av största vikt att alla krav på säkerhet och behörighet beaktas11.
Förutom inventeringen av groddjur krävs även en undersökning och bedömning av
den tekniska konstruktionen och dess underhåll, för att kunna förstå
inventeringsresultaten och dra rätt slutsatser (se vidare nedan). Denna
undersökning ersätter dock inte den som ska ingå i det regelbundna
vägunderhållet.
Då det i dagsläget i praktiken genomförts mycket få uppföljningar av
groddjursåtgärder i landet bör uppföljning enligt den metod som beskrivs här
göras i samtliga fall då groddjursåtgärder anläggs, för att skapa en grundkunskap
om åtgärdernas funktion, med en kvantifiering av effekterna enligt ovan. På sikt,
när grundläggande kunskap kommit på plats, kan det räcka att uppföljning
genomförs endast då standardutformning frångås, exempelvis då man vill testa
enklare eller billigare konstruktionslösningar.

Huvudkomponent 1) Inventering av trafikdödade groddjur

Grundkravet i metoden är att antalet trafikdödade groddjur längs
konfliktsträckan räknas på jämförbara sätt före och efter åtgärd.
Inventeringen genomförs som en s.k. stråkinventering, vilken går till så att vägytan
söks av noggrant och alla döda och levande groddjur noteras12. Särskilt noggrant
söks den vägsida, inklusive vägkant och om möjligt dike, från vilken djuren i
huvudsak kommer. För varje fynd noteras art (så långt artbestämning är möjlig;
eventuellt även storlek och kön), plats (noggrannhet max ±5 meter) och tidpunkt.
Levande djur flyttas över vägen så att de kan fortsätta sin vandring i säkerhet13;
flyttade djur kan ändå bidra till beräkningen av trafikdödade genom att
sannolikheten att de hade trafikdödats beräknas baserat på trafikflödet (se figur 2).
Om inte hela den identifierade konfliktsträckan omfattas av åtgärden ska ändå hela
konfliktsträckan omfattas av uppföljningen, inte bara de åtgärdade delarna. Detta

10 I de fall åtgärden endast består av barriär är detta resonemang inte tillämpligt, eftersom
bedömningen då redan gjorts att groddjur inte behöver passera vägen på denna plats.
11 Här ingår bland annat varningsskyltning och varselklädsel, rätt behörighet för arbete på väg, och
beaktande av risker med natt- och ensamarbete.
12 Genomförda stråkinventeringar beskrivs exempelvis i Petersson (2013) och Olsson & Helldin
(2016).
13 Tillstånd kan krävas för flytt och övrig hantering av groddjur, åtminstone när det gäller de
ovanligare arterna, och samråd med naturvårdande myndighet (primärt länsstyrelsen)
rekommenderas.
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är viktigt för att kunna beräkna åtgärdseffektiviteten utslaget på hela den
identifierade konfliktsträckan. I de fall hela konfliktsträckan omfattas av åtgärden
ska ändå det inventerade området utsträckas åtminstone ett par hundra meter
utanför varje barriärslut, för att få med de eventuella djur som går runt
barriärsluten14.
Inventeringen genomförs den tid på året som de största problemen med
trafikdödade groddjur noterats. Detta är ofta vid den koncentrerade vandringen till
lekvattnen på våren (någon gång under perioden mars-maj, beroende på art).
Inventeringen ska genomföras vid en väderlek och tid på dygnet då sannolikheten
är som störst att hitta trafikdödade djur, eftersom det ger mest data per tidsenhet.
Inventering bör ske nattetid eller tidig morgon, och vid regn eller fuktigt väder och
temp minst +5°C – särskilt lämplig är en period med omslag till varmare och
fuktigare väder15. Oavsett vilken tidpunkt eller väderlek som inventering sker ska
detta vara så lika som möjligt vid inventeringarna före och efter åtgärd.
Inventeringen före åtgärd ska utföras åren närmast innan åtgärden anläggs, och
helst under mer än ett år för att i någon mån fånga upp eventuella
mellanårsvariationer16. Inventeringen efter åtgärd ska utföras åren närmast efter
åtgärden har anlagts, och även här helst under mer än ett år, samt upprepas efter
ca 5 år.
Ett specialfall utgörs av om någon form av tillfällig eller akut åtgärd genomförts
innan den permanenta åtgärden är på plats, så att groddjur flyttats för hand över
vägen efter att ha fångats i fallfällor vid s.k. driftsstängsel eller letats upp på vägen
eller i vägkanten (s.k. plockinventering). Före-inventeringen bör då ha påbörjats
innan den tillfälliga eller akuta åtgärden vidtas. Om det inte är möjligt kan istället
sannolikheten att flyttade djur hade dödats beräknas baserat på trafikflödet (se
figur 2), och antalet ”trafikdödade” djur före åtgärd på det viset konstrueras. Även
för flyttade djur ska art, plats och tidpunkt noteras så noggrant som möjligt.
Inventeringen ska ske i sådan omfattning att rimligt säkra slutsatser kan dras om
förändringar i antal trafikdödade djur. Detta innebär typiskt minst 3-5
inventeringstillfällen per säsong vid lämplig väderlek och tidpunkt, men detta
måste anpassas till de aktuella förhållandena. Resultaten från fältbesöken i
samband med identifieringen av konfliktsträckan17 kan ge en indikation på behovet
av inventeringsinsats.

14 Undantaget är om sträckan utanför barriärslut är uppenbart omöjlig för groddjur att passera.
15 Vid inventering dagtid och längre tid efter regn riskerar många döda djur ha försvunnit från
vägytan; särskilt vissa arter försvinner fort och resultaten kan då bli otillräckliga för dessa.
16 Men om det gäller en akut hotad art bör man självklart inte vänta med åtgärd bara för att få
bättre före-data. I de fallen rekommenderas akutåtgärder eller att en förenklad uppföljning utan
före-data görs.
17 Dessa resultat ska finnas tillgängliga i Miljöwebb landskap.
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Faktaruta: Risken att dödas för groddjur som passerar en väg
Risken att ett groddjur trafikdödas när det passerar en väg beror framför allt på
trafiktätheten; är antalet bilar mycket lågt kan djuren passera relativt säkert över
vägytan. Men risken påverkas även av djurens beteende: hur snabbt de rör sig
(långsamma arter uppehåller sig längre tid på vägen och löper större risk), deras
dygnsrytm (arter som är enbart nattaktiva passerar när trafiken är glesare), samt
även på passagevinkeln (om djuren passerar diagonalt uppehåller de sig längre tid
på vägen och löper större risk).
I ett danskt försök (Hels & Buchwald 2001) studerade man dessa faktorer, och
beräknade teoretiskt risken för olika arter att dö vid olika trafiktätheter, se figur 2.
Beräkningen kan användas för att uppskatta andelen som kommer att dö av de
individer som försöker korsa en väg, eller omvänt andelen som kommer att klara
sig över.
Risken är störst för långsamma arter, såsom vattensalamandrar och paddor, som
börjar röra sig tidigt på kvällen då trafiken fortfarande är tät. För snabbare arter,
såsom vanlig groda och åkergroda, är risken något mindre. Lägst är risken för
lökgroda, som huvudsakligen rör sig nattetid.
Figuren ska läsas som att den genomsnittliga risken vid 5.000 fordon/dygn för
dessa arter är 40-70%, vid 10.000 fordon 55-80%, osv. För övriga arter får man
välja den kurva som bäst motsvarar artens beteende.
Att risken inte är större än vad som visas i figuren beror på att beräkningen väger
in variationen över dygnet, dvs. att många individer passerar när trafiken är
glesare. Under tider på dygnet då trafikflödet är mer genomsnittligt är risken för
långsamma arter nära 100% redan från ca 4.000 fordon/dygn.

Figur 2. Risken att individer av olika arter blir trafikdödade när de passerar en väg, i
förhållande till det genomsnittliga trafikflödet. Beräkningen motsvarar ett genomsnitt,
där hänsyn tagits till trafikens och djurens fördelning över dygnet, samt till att inte alla
djur passerar vinkelrätt över vägen. Efter Hels & Buchwald (2001).
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Huvudkomponent 2) Inventering av passerande groddjur

Grundkravet i metoden är att antalet groddjur som passerar konfliktsträckan
(över vägen och genom tunnlar/trummor) räknas på jämförbara sätt före och
efter åtgärd.
Som utgångspunkt ska denna inventering omfatta samma sträcka och perioder
som inventeringen av trafikdöda (ovan). Av praktiska orsaker behöver inventering
före och efter åtgärd göras med delvis olika metoder.
- Stråkinventering, som beskrivs ovan (s. 8), görs såväl före som efter åtgärd, för

att beräkna antalet groddjur som trots trafiken klarar av att passera över
vägytan. För de djur som hittas levande och flyttas över vägen används
trafikflödet för att beräkna sannolikheten att de även skulle tagit sig levande
över vägen utan hjälp (se figur 2).

- Om en tillfällig eller akut åtgärd genomförts, så att groddjur flyttats efter att ha
fångats i fallfällor, samlats in vid temporärt driftsstängsel eller på annat sätt
letats upp på vägen eller i vägkanten, beräknas antalet som skulle ha klarat att
passera levande på samma sätt.

- Groddjur som passerar genom tunnlar/trummor räknas med någon form av
automatisk kameraövervakning i tunnlarna eller tunnelmynningarna18.
Kamerorna kan ta bilder med ett visst tidsintervall (erfarenheter pekar på att 3-
6 bilder per minut är en lämplig frekvens19). Alternativt kan kamerorna vara
rörelseutlösta, men det finns en risk att vissa groddjur rör sig för långsamt för
att kamerorna ska utlösas. Kamerorna opererar hela dygnet och kontinuerligt i
flera dagar i sträck (beroende på batteri och minneskort), och kan därför
generera data från en betydligt längre tidsperiod än exempelvis
stråkinventering eller annan arbetsintensiv metod.

Figur 3. Vanlig padda fotograferad med autokamera i grodtunnel vid Skeppdalsström.
Foto Calluna.

18 Direktobservationer eller fångst med säckfällor/fallfällor monterade i tunnelmynning ger troligen
inte rättvisande resultat då dessa metoder kan förväntas störa djuren.
19 Hartup & Petrovan (2015), Loman (2015)



11

I samtliga fall noteras art (så långt artbestämning är möjlig; eventuellt även storlek
och kön), plats (noggrannhet max ±5 meter; för kamerorna vilken trumma) och
tidpunkt. För djur i trummorna noteras rörelseriktning så att nettoantalet
passerande djur kan beräknas20.
Något att beakta är användning av eventuella trummor som funnits på plats längs
sträckan redan före åtgärd. Om möjligt ska även antalet groddjur som passerar
dessa uppskattas.

Undersökning av konstruktionen
För att rätt kunna tolka resultaten från inventeringarna av döda och passerande
groddjur krävs att den tekniska konstruktionen och dess underhåll undersöks.
Denna undersökning görs enklast i samband med övrigt fältarbete. Särskilt fokus
läggs på fel och skador som kan påverka åtgärdens funktion för groddjuren (och
därmed påverka resultaten av groddjursinventeringarna). Det kan handla om:

· springor mellan ledarm och mark, i anslutningen mellan ledarm och tunnel,
eller mellan ledarmselement så att djur kan krypa igenom,

· skräp, förna eller vegetation som gör att djuren kan klättra uppför ledarmarna
eller hindras att gå igenom tunnlarna,

· skador på ledarmselement eller tunnlar som riskerar påverka funktionen för
groddjur,

· vattenstånd som riskerar att hindra passage alternativt locka djuren att stanna
vid eller i passagen,

· starka vattenflöden genom tunnlarna
Eventuella brister som kan påverka inventeringsresultaten redovisas och
kommenteras i rapporten. Alla betydande brister dokumenteras.

Figur 4. I samband med fältinventeringen ska fel
och skador som kan påverka inventerings-
resultatet noteras. I detta exempel gör eftersatt
vegetationsröjning och skador på ledarmen att
groddjur lätt kan ta sig upp på vägen längs
åtgärdad sträcka. Foto J-O Helldin.

20 Metoder och problem vid bildanalysen beskrivs i Hartup & Petrovan (2015) och Helldin (2015).
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Ytterligare möjligheter
Förutom de två huvudkomponenterna som beskrivs ovan (inventering av
trafikdödade och passerande groddjur) kan ytterligare undersökningar göras och
data samlas in. Detta kan vara motiverat om det kan göras i samband med övrigt
fältarbete och därför tillföra små extrakostnader. Exempel på sådan ytterligare
datainsamling är:

Inventering av groddjur vid ledarmarna

Stråkinventeringen kan breddas till att omfatta även djur som befinner sig längs
ledarmarna (och alltså inte bara på vägytan och i vägkanten som beskrivs ovan),
åtminstone på den vägsida från vilken djuren i huvudsak kommer. För varje djur
noteras art, eventuellt även storlek och kön, exakt plats och tidpunkt. Resultaten
kan användas för en kvalitativ bedömning av om det uppkommer ansamlingar av
djur längs ledarmarna, och om det i så fall beror på felkonstruktioner (fälleffekt),
på särskilt gynnsamma miljöer längs vissa partier, på att groddjur anhopas kring
tunnelöppningarna, eller andra orsaker.

Beteendestudier

Särskilt för observationer av groddjur vid ledarmarna kan det vara av intresse att
notera beteende, såsom stilla/i rörelse, rörelsehastighet och -riktning, eventuella
interaktioner mellan individer, predation, försök att klättra på barriären, och
liknande observationer av intresse. Även vid stråkinventering (levande djur) och på
bilder från autokameror kan vissa beteenden noteras. Beteendena kan analyseras
kvalitativt eller kvantitativt. Vid direktobservationer av djur finns dock anledning
att varna för att djuren kan vara störda av mänsklig närvaro och därför kanske inte
bete sig naturligt. Att använda rött ljus vid beteendestudier kan minska
störningsrisken.

Resultatredovisning

Grunddata/rådata
Grunddata från uppföljningen ska levereras till beställaren (Trafikverket) för att
kunna analyseras inom kommande forskningsprojekt och jämföras med resultat
från andra uppföljningar. Sådana grunddata är information om
inventeringstillfällen (metod, datum, klockslag (start-slut), väderlek, inventerare
och inventerad sträcka) och artfynd med plats (bästa möjliga noggrannhet),
inventeringsmetod/fyndsätt, död/levande, eventuell ålder/storlek och kön på
djuret, samt beteende (t.ex. rörelseriktning, djur i amplexus) om detta noterats. I
redovisningen hanteras data så att de görs jämförbara mellan olika
inventeringstillfällen och olika typer av datainsamling.
Datahanteringsprogram som Excel eller liknande lämpar sig väl för
sammanställning av data av detta slag. Även foton från autokameror och
fältdokumentation ska levereras, inklusive protokoll från fotoanalyser. Data ska
diarieföras i ett eget ärende vid leverans.
Samtliga fynd av groddjur ska också rapporteras till Artportalen.
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Uppföljningsrapport
Sammanställning av inventeringsdata från det enskilda uppföljningsprojektet,
inklusive den analys och tolkning av fältdata som det innebär, ligger på utföraren
av uppföljningen och redovisas i en uppföljningsrapport. I rapporten redovisas
också metodiken detaljerat, inklusive tidpunkter för fältbesök (datum, klockslag,
väderlek). Uppföljningsrapporten ska läggas som bilaga till den aktuella sträckan i
Miljöwebb landskap.
I rapporten analyseras resultaten i förhållande till det specifika målet för åtgärden
om ett sådant finns. Antalet trafikdöda och passerande djur standardiseras per
delsträcka och tidsenhet för att bli jämförbara mellan perioder och metoder, se
exempel i figur 6. Beräkningar av åtgärdseffektivitet (förbättring i %) kan göras
genom att jämföra de standardiserade antalen före och efter åtgärd, se exempel i
Helldin (2015) och Olsson & Helldin (2016). Resultaten sammanställs och
analyseras så långt som möjligt uppdelat per art, eventuellt även kön och ålder
(beroende på antal individer i varje kategori), så att åtgärdens effektivitet kan
bedömas separat för olika kategorier av djur.

Figur 6. Antal ”trafikdödade” groddjur på väg 222 vid Skeppdalsström före (blå staplar)
och efter (orange staplar) anläggandet av groddjursåtgärd, bestående av två barriärer
med tre respektive två tunnlar under vägen. Antalet trafikdödade är en summering av
djur som verkligen dödats och djur som har flyttats men annars skulle ha dödats. Antalet
är standardiserat till per 50m-intervall och inventeringstillfälle. Från Olsson & Helldin
(2016).
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