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Sammanfattning 
Vägverket i Skåne har genomfört inventeringar av konfliktpunkter mellan statlig väg och 
hänsynskrävande groddjur under senare år (bland annat år 2004 och 2007). Baserat på resultaten av 
dessa inventeringar har vägverket under vintern 2008/2009 bland annat satt upp staket (vid väg 1147 
Häljarp, Landskrona kommun, väg 11 Smedstorp, Tomelilla kommun samt väg 999 Högestad, Ystad 
kommun) och barriärer och tunnlar (väg 999 Högestad, Ystad kommun) för att minska risken för att 
hänsynskrävande och hotade groddjur (särskilt lökgrodan) blir överkörda. Avsikten var även att sätta upp 
en barriär vid Vikhög (väg 1135, Kävlinge kommun) under 2009 men detta gick inte att genomföra. De nya 
objekten, inklusive vägsträckan vid Vikhög, har följts upp genom att groddjuren och deras beteende på 
vägarna och objekten har kartlagts i samband med lekvandringen på våren och när årsungarna och en del 
av de vuxna djuren rör sig på sensommaren. 
 
Resultaten visar att om barriärer och tunnlar utformas korrekt kan de på ett mycket effektivt sätt att 
hindra groddjur att korsa vägar och samtidigt möjliggöra rörelser mellan olika lekvatten och landmiljöer. 
Detta förutsätter att det finns styrhinder vid tunnelingångar och vid början och slut på barriärer. I detta 
fall kunde vi med säkerhet konstatera att arter som lökgroda, lövgroda och vanlig padda använde sig av 
tunnlarna. Vi kunde också visa att större vattensalamander och andra groddjur effektivt hindrades från 
att komma ut på vägen. 
 
Staketen kunde förhindra att groddjur gräver sig under och klättrar över dem. Staketen verkar också 
hindra groddjur för att ta sig från lekvattnen ut på de undersökta vägarna men eftersom en del groddjur, 
troligen när de varit små, lyckats korsa vägarna kan de till viss del hindras när de blivit könsmogna att 
återvandra till lekvattnen. Därför bör man, när staket satts upp, hjälpa grodorna under några år och flytta 
dem på ”rätt” sida av staketet. Om det finns praktiska och ekonomiska förutsättningar bör barriärer 
övervägas i stället för staket. 
 
Resultatet av inventeringen i Vikhög visade att det fortfarande finns många grodor (inte minst lökgrodor) 
som uppehåller sig på och korsar vägen. Därför bör en barriär fortsatt prioriteras här. 
 
Avslutningsvis rekommenderas att effekterna av barriärer, staket och tunnlar utvärderas under flera 
säsonger. Detta för att det sker snabba förändringar vid objekten och det börjar växa vegetation och 
liknande som kan påverka groddjurens förmåga att röra sig längs den. Sommaren var ovanligt torr under 
2009 och reproduktionen var dålig vid många vatten (torkade ut) och därför är kunskaperna fortfarande 
begränsade vad gäller hur olika objekt påverkar små groddjur. Det är också av intresse att se om 
groddjuren kan lära sig att hitta tunnelingångar snabbare efter några år. 
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Bakgrund 
Groddjursfaunan i Skåne är till stor del unik för Sverige eftersom det finns arter här som inte finns i 
resten av landet och många av dessa arter är hotade (rödlistade) och/eller föremål för särskilda 
åtgärdsprogram. Dessa åtgärdsprogram, som skall vara vägledande vid bevarandearbetet, är fastställda av 
Naturvårdsverket. Groddjuren är dessutom fridlysta enligt artskyddsförordningen. Svenska 
hänsynskrävande groddjursarter som enbart förekommer i Skåne är lökgroda, klockgroda och lövgroda, 
men vi har även med svenska mått mätt värdefulla förekomster av strandpadda, grönfläckig padda, 
långbensgroda och större vattensalamander. Det finns goda vetenskapliga belägg för att ökad 
trafikintensitet i närheten av lekvattnen till viss del kan förklara att lökgrodan försvunnit från västra 
delarna av Skåne (Berglund 1998, Nyström och Stenberg 2008a). Detta beror på att lökgrodan, precis som 
den större vattensalamandern, rör sig så sakta på land (Hels och Buchwald, 2001).  
 
För att få underlag för att kunna sätta in åtgärder för att minska trafikpåverkan på groddjur har Vägverket 
låtit göra inventeringar av konfliktpunkter mellan trafik och hotade groddjur i Skåne under 2004 (Loman, 
2004) och 2007 (Nyström och Stenberg, 2008b). Inventeringarna visade på flera konfliktpunkter där 
dödligheten av groddjur på vägarna bedömdes så omfattande att åtgärder behövdes. Därför byggdes först 
en barriär vid Tryde (väg 19, Tomelilla kommun) som syftade till att främst förhindra lökgrodor att 
vandra ut på den trafikerade vägen. Denna åtgärd visade sig fungera bra, även om uppföljningen år 2007 
visade att det hade varit lämpligt att förlänga barriären något mot norr eftersom några överkörda 
lökgrodor hittats där (Nyström och Stenberg, 2008b).   
 
Andra konfliktpunkter, främst där lökgroda förekommer, som bedömdes vara i behov av åtgärder, var väg 
1135 vid Vikhög, Kävlinge kommun (barriär rekommenderades), väg 1147 vid Häljarp; Landskrona 
kommun (barriär eller staket rekommenderades), väg 999 vid Högestad, Ystad kommun (staket vid 
Högestad mosse samt tunnlar och barriärer vid Högestad gods rekommenderades), väg 11 vid Smedstorp, 
Ljungavångens Naturreservat, Tomelilla kommun (barriär eller staket rekommenderades) samt väg 11 vid 
Stensberg, Tomelilla kommun (barriär och tunnel rekommenderades)(Figur 1). 
 
De ur konfliktsynpunkt mest prioriterade objekten genomfördes under vintern 2008/2009 och tidig vår 
2009 (Häljarp, Högestad och Ljungavången), förutom Vikhög där en överenskommelse med markägaren 
ännu inte kommit till stånd. De mindre prioriterade objekten (Tryde och Stensberg) genomfördes under 
hösten 2009, men ingår inte i denna uppföljning. 
 
Eftersom kunskapen om hur staket, barriärer och tunnlar fungerar är bristfällig är det viktigt att 
uppföljningar av alla åtgärder görs. Det är också viktigt att studera olika groddjursarters beteende vid 
såväl aktuella vägsträckor som vid de anlagda objekten. Denna kunskap är nödvändig för att kunna 
motivera lämpliga åtgärder där det finns konfliktpunkter mellan trafik och olika groddjursarter. 
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Figur 1. Lokalisering av objekt som undersökts där konfliktpunkter mellan groddjur och vägar identifierats. 
 
 
 

Syfte 
Syftet med denna rapport är att kortfattat redovisa förekomst av samtliga groddjur (men främst lökgroda 
och långbensgroda) vid de nyanlagda objekten och aktuella vägsträckor (Figur 1) i Högestad (lökgroda), 
Häljarp (lökgroda), och Smedstorp (långbensgroda) under 2009. Rapporten bygger på fyra inventeringar 
vid varje objekt under lekvandring (tidig vår) efter leken (sen vår) samt vandring av juvenila groddjur 
(bland annat årets kull) från lekvattnen (hösten). Dessutom genomfördes en inventering av vägsträckan 
vid Vikhög under tidig vår för att se om det fortfarande fanns en konflikt mellan groddjur och trafiken 
här.  
 
 
 

Genomförande och upplägg 
Samtliga objekt besöktes efter mörkrets inbrott vid ett flertal tillfällen (för mer detaljerad information se 
nedan under respektive objekt). Vi varje besök kontrollerades förekomsten av groddjur på vägen och vid 
objektet. Då artbestämdes groddjuren och noteringar gjordes om de var levande eller överkörda och deras 
position togs ut med GPS (noggrannhet, ± 5 m). På våren var det möjligt att räkna alla groddjur som 
förekom vid barriärer och staket, men observationer vid staketen försvårades senare under hösten då 
växtligheten etablerats (kunde dock genomföras på ett bra sätt vid Häljarp). Angivna groddjur på vägarna 
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är däremot betydligt säkrare uppgifter (med reservation för att det inte alltid gick att artbestämma 
överkörda djur) och det som är mest relevant för denna utvärdering.  
 
Generellt var upplägget vid varje besök som följer. Besöken gjordes i möjligaste mån under kvällar och 
nätter då groddjuren är aktiva, dvs. när det var varmt (> 5 ºC) och när det var fuktigt på marken, t.ex. efter 
regn eller när det fanns dagg i gräset. Målsättningen var att vid varje besök avsöka vägsträckan 5 ggr med 
20 minuters mellanrum. Som tidigare nämnts var det även möjligt att göra noteringar av groddjur och 
deras beteende vid såväl staket som barriärer och tunnlar (riktning på rörelsemönster, om de klättrade på 
staketet, befann sig i tunnlar etc.). Vid staketen noterades även om groddjuren befann sig på ”rätt sida” 
om staketet, dvs. på samma sida som lekvattnet. När groddjur hittades på vägbanan eller vid staketen, 
flyttades de ca 20 m från staketet, men på ”rätt” sida för att minska risken för att de skulle bli överkörda 
och sannolikheten för att de skulle räknas igen samma kväll. Vid barriärerna i Högestad flyttades inga 
groddjur eftersom vi ville följa hur de vandrade och om de använde tunnlarna. Eftersom lökgrodorna var 
av särskilt intresse här noterades deras teckning på rygg och huvud (genom digitalt foto) och varje individ 
kunde därmed följas. Dessa resultat, och en mer detaljerad uppföljning av groddjursfaunan i Högestad vid 
staket, barriärer, vägar och lekvatten finns sammanställt i Lundquist och Schönbäck (i tryck). 
 
 

Undersökta objekt och tidigare groddjursinventeringar 
Högestad – väg 999 
I området finns idag uppskattningsvis mer än 200 spelande hanar av lökgroda, fördelat på ca 10 lekvatten. 
Därmed finns ca 10 % av landets lökgrodor i området. Flera av dessa lekvatten ligger nära väg 999 och det 
finns lekvatten på båda sidor om vägen för lökgroda. I området finns andra hänsynskrävande groddjur 
som klockgroda, lövgroda och större vattensalamander och flera nya lekvatten för dessa arter har nyligen 
anlagts och kommer att anläggas. Under inventeringen våren 2007 (Nyström och Stenberg, 2008b) 
observerades två vuxna lökgrodor på vägen (levande) där barriärer och tunnlar finns idag, men inga 
lökgrodor observerades utanför detta vägavsnitt. I samband med avsökningen av detta vägavsnitt 
observerades då även två lövgrodor (levande) och två vanliga paddor (levande) (Nyström och Stenberg, 
2008b). 
 
För att minska konflikterna mellan trafik och groddjur i området byggdes vintern 2008/2009 ett 
grodstaket norr om vägen vid Högestad mosse (lekvatten finns och nya planeras på denna sida om vägen) 
(Figur 2). Staketet (ca 190 m långt) är gjort av galvaniserat material, finmaskigt (5 mm) och 0,6 m högt. 
Staketet grävdes ner ca 20 cm i marken för att förhindra grävande arter, som lökgroda, att ta sig under 
staketet. Samtidigt byggdes två barriärer (ca 280 m långa barriärer på vardera sida om vägen) och två 
tunnlar under vägen för att möjliggöra för groddjuren att röra sig mellan lekvattnen som ligger på båda 
sidor om vägen vid Högestad gods (Figur 3) utan att röra sig på vägen. Tunnlarna kunde inte göras 
”öppna” mot marken eftersom hållfastigheten blir sämre än om ett rör används. Därför gjordes tunnlarna 
av rör (80 cm i diameter) och sand/grus blåstes in i dem för att bilda ett naturligt substrat för groddjuren 
att röra sig på. Vid varje tunnelingång anlades ”t-formade styrhinder” för att underlätta för groddjuren att 
hitta ingången. Barriärerna avslutades med ett styrhinder för att förhindra att groddjuren följde barriären 
och sedan tog sig upp på vägen igen vid slutet. Samma princip användes för staketet vid Högestad mosse. 
Inventeringar längs staket, barriärer, tunnlar och vägsträcka genomfördes den 4/4, 3/5, 19/5 samt den 
5/9. 
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Figur 2. Staket vid väg 999, söder om naturreservatet Högestad mosse. Fotot är taget 23 december 2008. 
 
 

 
Figur 3. Barriär med tunnlar vid väg 999. På fotot syns den västra tunneln vid den norra barriären. 
Fotot är taget 20 april 2009. 
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Häljarp - väg 1147 
Strax intill vägavsnittet (norr om vägen) finns en av de bättre reproduktionslokalerna (s.k. baslokal) för 
lökgroda i västra Skåne. Det finns även ett mindre vatten strax intill baslokalen (också norr om vägen) 
som också har spelande lökgrodor. Norr om dessa lokaler, finns ytterligare ett vatten med spelande 
lökgrodor. I området finns även större vattensalamander. Vid baslokalen fanns tidigare ett snöstaket, 
uppsatt av Landkrona kommun (ca 140 m långt). Detta verkade ha fungerat tillfredställande eftersom 
populationen fortfarande finns kvar, till skillnad från populationer i liknande områden i sydvästra Skåne 
där det inte funnits staket. Staketet var däremot trasigt, och lökgrodorna kunde säkerligen krypa under 
det och ut på vägen, vilket inventeringen våren 2007 också visade (Nyström och Stenberg, 2008b). Därför 
sattes ett nytt staket upp vintern 2008 som förlängdes (med 100 m), jämfört med det tidigare snöstaketet, 
mot öster för att förhindra att groddjuren strax öster om den viktigaste reproduktionslokalen tog sig ut på 
vägen. En barriär hade varit att föredra, men av kostnadsskäl sattes ett staket upp. Staketet var av samma 
typ som det som sattes upp i Högestad med den skillnaden att det finns en liten grusväg till en fastighet 
som ligger norr om vägen och där fick ett uppehåll i staketet göras (Figur 4). Vid denna infart förlängdes 
staketet längs grusvägen för att minska risken för att grodorna norr om vägen skulle kunna ta sig ut på väg 
1147. Inventeringar längs staket och vägsträcka genomfördes den 1/4, 8/4, 20/5 och den 26/8. 
 

 
Figur 4. Staket vid väg 1147 i Häljarp. Fotot är taget 1 april 2009. 
 
 
Smedstorp – väg 11 
Intill Ljungvångens naturreservat, som ligger strax norr om väg 11, finns sju lekvatten för bland annat 
lökgroda, långbensgroda, lövgroda och större vattensalamander. Vid inventeringen av vägsträckan år 
2007 (Nyström och Stenberg, 2008b) observerades överkörda lökgrodor och långbensgrodor, främst 
årsungar, vilket tolkades som om att smågrodor sprider sig från reservatet och korsar då vägen söderut. 
För att minska risken för konflikter mellan trafik och groddjur rekommenderades en barriär vid 
reservatet (norr om vägen) eftersom det inte finns några lekvatten i närheten vid den södra sidan. Av 
kostnadsskäl sattes ett staket upp (ca 360 m långt, Figur 5) liknande det i Högestad och Häljarp. Precis 
som i Häljarp fick ett litet avbrott i staketet göras (Figur 5), men i detta fall för att ”infarten” till reservatet 
inte skulle påverkas. Inventeringar längs staket och vägsträcka genomfördes den 16/3, 3/5, 4/8 samt den 
1/9. 
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Figur 5. Staket vid väg 11 i Smedstorp. Fotot taget 30 april 2009. 
 
 
Vikhög – väg 1135 
Området är viktigt för lökgrodan och där finns ett tiotal lekvatten, de flesta norr om 
vägen. Ett av lekvattnen ligger precis intill vägen (Figur 6) och vid inventeringen kvällen den 27 maj 2007 
(Nyström och Stenberg, 2008b) observerade tre levande lökgrodor, 3 vanliga paddor (varav en död) samt 
en död åkergroda på en sträcka av ca 980 m. Samtliga av dessa djur verkade vandra norrut över vägen. 
Därför rekommenderades en barriär som skulle förhindra lökgrodor att vandra norrut över vägen. Denna 
barriär har ännu inte kunnat byggas (se bakgrund) men sträckan inventerades med avseende på groddjur 
den 8/4 för att få en uppfattning om konflikten mellan groddjur och trafik fortfarande var aktuell. 
 

 
Figur 6. Lekvatten för bl.a. lökgroda intill väg 1135 i Vikhög. Fotot är taget 19 maj 2008. 
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Inventeringsresultat år 2009 
Groddjurs beteende vid staket, barriärer och tunnlar 
I samband med inventeringarna har det gjorts flera observationer av groddjurens beteende som kan vara 
värt att lyfta fram när konstruktionen av objekten och deras funktion skall utvärderas. När det gäller 
staketen noterades vid flera tillfällen att såväl större som mindre vattensalamander försökt klättra över 
dem utan att lyckas (Figur 7), troligen på grund av att den översta delen av staketet saknar maskor och är 
helt slät. Inga andra groddjursarter har heller setts ta sig över staketen. Vid staketen noterades ofta att 
såväl lökgrodor som salamandrar grävt ner sig intill dem (Figur 8). Däremot kunde vi inte hitta några 
gångar som gick under staketen och att staketen varit nedgrävda minst 20 cm verkar fungerat. Nackdelen 
med staketen, jämfört med t.ex. barriärer, är att de stoppar upp eventuella groddjur som lyckats ta sig 
över en vägbana för att sedan återvända när de skall leka (se resultat Häljarp, och Smedstorp). Men det är 
möjligt att groddjuren som hamnat på ”fel” sida trots allt kan följa staketen och sedan ledas in till 
lekvattnen eftersom ”fångstarmarna” i slutet av staketen då kan följas. 
 

 
Figur 7. En mindre vattensalamander som försöker klättra över staketet vid väg 1147, Häljarp. 
 

 
Figur 8. Lökgroda (vänster) och större vattensalamander (höger) som grävt ner sig intill staketet vi 
väg 1147, Häljarp. 
 
Precis som vid staketen observerade vi inga groddjur som lyckades klättra över barriärerna. Däremot sågs 
flera lökgrodor och större vattensalamandrar som grävt ner sig intill dem. Det är uppenbarligen 
fördelaktigt att man använder sand och/eller grus vid staket och barriärer så att djuren enkelt kan gräva 
ner sig om det behövs, t.ex. om det börjar ljusna och de ej hittat en tunnelingång eller befinner sig på ”fel” 
sida om ett staket. Det är trots allt bättre att de gräver ner sig än att de vänder och går ut på vägen igen. 
Det är vikigt att det i slutet (och början) av barriärerna finns styrhinder som gör att groddjuren inte följer 
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dem och sedan tar sig upp på vägen. Detta noterades vid Högestad eftersom det i slutet av barriären 
(öster) inledningsvis inte fanns styrhinder, och flera individer, där ibland lökgrodor lyckades ta sig upp på 
vägen. När väl styrhindret hade kommit på plats noterades inga fler lökgrodor på vägen (se resultat 
Högestad). Vid och i de två tunnlarna i Högestad noterades inledningsvis få djur, trots att många djur 
befann sig vid barriärerna. Detta berodde troligen på att det inledningsvis saknades styrhinder och att 
markförhållandena var sådana att det istället för att luta in mot tunnelingången sluttade bort från 
tunnelingången. När väl detta rättats till (Figur 3) utnyttjade groddjuren tunnlarna (se resultat Högestad). 
 
Högestad – väg 999 
Under hela undersökningsperioden har lökgroda, lövgroda, större och mindre vattensalamander samt 
åkergroda, vanlig groda och vanlig padda observerats vid barriären på såväl den norra som den södra 
sidan (Figur 9). Vid barriärerna har det totalt hittats 48 olika individer av lökgroda och på vägen (utanför 
vägavsnittet vid barriären) 6 lökgrodor (Figur 10).  I tunnlarna har observationer gjorts av lökgroda, 
lövgroda och vanlig padda. På vägavsnittet vid barriärerna har det bara observerats en lövgroda under 
hela undersökningsperioden. Däremot förekommer groddjur, inklusive lökgroda, lövgroda och mindre 
hänsynskrävande groddjur på vägarna i hela området (Figur 10, Tabell 1). Man kan se ett tydligt mönster 
vad gäller lökgrodans rörelsemönster vid barriären. Den 4 april noterades flest lökgrodor vid den norra 
sidan medan det senare den 3 maj noterades flest lökgrodor vid den södra sidan (Figur 11). När det gäller 
lövgrodan (och övriga groddjur, Figur 12) verkar de däremot huvudsakligen finnas vid den norra sidan 
den 3 maj. Vid undersökningen den 5 september noterades enbart större vattensalamander och vanlig 
padda, huvudsakligen vid den södra barriären (Figur 12, Tabell 1). 
 

 
Figur 9. Alla observationer av groddjur vid barriären/tunnlarna och staket vid väg 999 under hela undersöknings-
perioden. Notera att inga av groddjuren i figuren är observerade på vägen men noggrannheten på GPS:en kan göra 
att det kan se så ut.  De vertikala svarta linjerna markerar start och slut på staket (till vänster) och barriär (till 
höger). De röda vertikala linjerna markerar tunnlarna. 
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Figur 10. Alla observationer av groddjur på väg 999 under hela undersökningsperioden. Notera att alla groddjuren i 
figuren är observerade på vägen men noggrannheten på GPS:en kan göra att det inte ser så ut.  De vertikala svarta 
linjerna markerar start och slut på staket (till vänster) och barriär (till höger). De röda vertikala linjerna markerar 
tunnlarna. 
 
 
Tabell 1. Antal observerade groddjur vid de olika objekten under den kväll det sågs flest djur på våren 
respektive sensommaren. – betyder att inventering längs staketen inte var möjlig på sensommaren pga 
mycket växtlighet. Söder om objekt innebär att groddjuren befunnit sig på ”fel” sida om staketen i 
förhållande till lekvattnen. Vid barriären finns ingen ”rätt” eller ”fel” sida eftersom det går tunnlar 
under vägen. 
 
Objekt Datum På vägen Norr om objekt Söder om objekt 
Våren     
Högestad (vid 
barriär) 

3 maj 1 23 36 

Högestad (vid staket) 3 maj 4 2 50 
Häljarp (vid staket) 8 april 7 11 22 
Smedstorp (vid 
staket) 

16 mars 44 5 35 

     
Sensommaren     
Högestad (vid 
barriär) 

5 
september 

0 1 22 

Högestad (vid staket) 5 
september 

4 - - 

Häljarp (vid staket) 26 augusti 7 9 22 
Smedstorp (vid 
staket) 

4 augusti 31 - - 
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Vid staketet har observationer huvudsakligen gjorts, med undantag av större vattensalamander, av 
mindre hänsynskrävande groddjur (Figur 11, Figur 12). Dessa har huvudsakligen befunnit sig på ”fel” sida 
om staketet (Tabell 1). Vid observationerna av vägavsnittet vid staketet och längs med staketet den 3 maj 
fanns 7 % av de observerade groddjuren på vägen medan resterande fanns längs med staketet, varav 89 % 
på ”fel” sida (Tabell 1). 
 
 
 
Häljarp – väg 1147 
Vid Häljarp noterades en lökgroda på vägavsnittet, men betydligt fler andra groddjur, inklusive större 
vattensalamander (Figur 13). Vid staketet noterades flera lökgrodor (nyligen könsmogna) på ”fel” sida om 
staketet den 8 april (djur som vandrar för att leka), medan efter leken den 20 maj noterades det flest 
lökgrodor på ”rätt” sida om staketet (Figur 14). När det gäller övriga groddjur fanns det fortfarande en 
stor andel av dessa som var på vägavsnittet (Figur 15, Tabell 1) och på ”fel” sida om staketet den 20 maj 
(18 % respektive 55 %) och på sensommaren (18% respektive 58%). På sensommaren var det 
huvudsakligen små paddor som rörde sig norrut och då korsade vägen. Det finns troligen ett lekvatten för 
vanlig padda söder om vägen (ca 500 m). 
 

Figur 12. Antalet groddjur (inte 
lökgroda) som observerats vid 
olika tidpunkter och platser vid 
väg 999 i Högestad. Notera att 
inga groddjur (2 lövgrodor) har 
observerats på vägen vid 
barriären. 

Figur 11. Antalet lökgrodor som 
observerats vid olika tidpunkter 
och platser vid väg 999 i 
Högestad. Notera att inga 
lökgrodor har observerats på 
vägen vid barriären. 
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Figur 13. Alla observationer av groddjur vid staketet och på väg 1147 under hela undersökningsperioden. De vertikala 
svarta linjerna markerar start och slut på staket. 
 
 
 

 
 

Figur 14. Antalet lökgrodor som 
observerats vid olika tidpunkter 
vid staket och på väg 1147 i 
Häljarp.  
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Smedstorp – väg 11 
Vid Smedstorp noterades lökgroda, långbensgroda, lövgroda, större vattensalamander samt mindre 
hänsynskrävande groddjur både på vägavsnittet och vid staketet (Figur 16). Under hela 
undersökningsperioden var det var förhållandevis få lökgrodor som observerades vid staketet (6 st) och 
på vägen (7 st). Långbensgrodan var betydligt vanligare och det fanns flera som var på ”fel” sida om 
staketet i mars (på väg till lekvattnen) och i början på maj som var på väg därifrån och på ”rätt” sida om 
staketet (Figur 17). Ett liknande men inte lika tydligt mönster finns för övriga groddjur (Figur 18). 

 
Figur 16. Alla observationer av groddjur vid staket och på väg 11 under hela undersökningsperioden. De vertikala 
svarta linjerna markerar start och slut på staket. 

Figur 15. Antalet groddjur (inte 
lökgroda) som observerats vid 
olika tidpunkter vid staket och 
på väg 1147 i Häljarp.. 
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Vid undersökningen av staketet och vägavsnittet den 16 mars fanns de flesta groddjuren på vägen (44 
individer, 53%) eller på fel sida om staketet (41%) (Tabell 1). På sensommaren (4 augusti) noterades 31 
groddjur på vägavsnittet Tabell 1). 
 
 
Vikhög – väg 1135 
Den 8 april observerades ett stort antal groddjur på vägsträckan (kl 22.30–23.50). Totalt sågs 12 vuxna 
lökgrodor (varav en överkörd), 14 vanliga paddor (varav en överkörd), tre åkergrodor samt fem mindre 
vattensalamandrar (Figur 19). 
 

Figur 18. Plats där groddjuren 
(inte långbensgroda) 
observerats vid de olika 
tillfällena i Smedstorp. 

Figur 17. Plats där 
långbensgroda observerats vid 
de olika tillfällena i Smedstorp. 
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Figur 19. Alla observationer av groddjur på väg 1135 den 8 april 2009. Notera lekvattnet för bla. lökgroda intill vägen. 
 
 
 

Slutsatser och rekommendationer 
Denna uppföljning visar att utformningen av barriärer och tunnlar är viktiga för att hotade groddjur (och 
även andra groddjur) skall kunna använda dem på ett bra sätt. Utformningen av ingången till tunneln 
måste utformas så att groddjuren enkelt hittar in i dem liksom att det måste finnas styrhinder vid slutet av 
barriärerna så att groddjuren hindras från att hitta ut på vägen. Uppföljningen av tunnlarna i Högestad 
(väg 999) visar att om dessa är korrekt utformade utnyttjas de av groddjursarter som lökgroda, lövgroda 
och vanlig padda. Resultaten visar också att barriärerna på ett mycket effektivt sätt förhindrar samtliga 
groddjur, inklusive den klättrande lövgrodan, att ta sig upp på vägen. 
 
Staketen som satts upp vid Häljarp (väg 1147), Högestad (väg 999) och Smedstorp (väg 11) visar att de kan 
stoppa groddjur genom att de inte kan gräva ner sig under dem och att de inte kan klättra över dem. 
Däremot kan staketen (som i dessa fall placerats norr om vägarna där lekvattnen finns) till viss del minska 
möjligheten för de groddjur, som trots trafiken lyckats ta sig över vägen mot söder (troligtvis som 
juveniler), att återvända till lekvattnet som könsmogna. Därför bör man där staket satts upp hjälpa 
groddjur under några år över på rätt sida om staketet. Detta bör påbörjas i samband med lekvandringen 
på våren. Om det finns ekonomiska och praktiska förutsättningar bör barriärer övervägas i stället för 
staket. 
 
Den föreslagna barriären vid Vikhög (väg 1135) hade inte kunnat sättas upp under 2009. Uppföljningen 
visade att detta bör prioriteras framöver eftersom det vid ett kvällsbesök i samband med lökgrodans lek 
fanns förhållandevis många djur på vägen, även trafikdödade. Årets inventering motiverar även att göra 
denna barriär något längre än vad som föreslagits tidigare i Nyström och Stenberg (2008b). 
 
Att utvärdera hur barriärer, staket och tunnlar fungerar efter några år i drift är önskvärt. Det sker snabbt 
förändringar vid objekten och det börjar växa vegetation mm som kan påverka groddjurens förmåga att 
röra sig. Samtidigt skall noteras att våren och sommaren år 2009 var väldigt torr vilket gjort att det, bland 
annat i Högestad söder om väg 999 och troligen även i Häljarp, inte kunnat ske reproduktion av alla 
groddjur då lekvattnen torkade ut väldigt tidigt på året (lökgroda och större vattensalamander har lång 
larvutveckling, in i augusti). Därför behövs mer underlag för att se hur juvenila groddjur uppför sig vid 
staketen och om de kan utnyttja tunnlarna. Det är troligt att det är just de juvenila groddjuren som är 
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mest rörliga och som sprider bort från området kring lekvattnen. När det gäller de vuxna groddjuren är 
det av intresse att se om de kan lära sig att hitta tunnelingångar snabbare efter några år. 
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