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PM: Skydds-och kompensationsåtgärder för amfibier och reptiler,  
särskilt större vattensalamander, åkergroda, hasselsnok och sandödla 

kring Volvo Cars fabriksanläggning, Torslanda, Göteborg 

I detta PM presenteras generella ekologiska förutsättningar för några svenska amfibier och 
reptiler, jämte förslag på genomförande av relevanta och realistiska skydds- och kompensat-
ionsåtgärder för dessa arter inom utpekade områden. Bakgrunden är att en ny anläggning 
inom Volvo Cars fabrikområde planeras inom ett område där dessa arter finns, har funnits, el-
ler kan tänkas finnas. Rapportens syfte är att peka ut hur, var och när sådana skydds- och kom-
pensationsåtgärder kan utföras. Arbetet har utförts på uppdrag av COWI AB. 

Allmänt om amfibier 

Amfibierna	(grodor,	paddor	och	salamandrar)	är	den	första	gruppen	av	ryggradsdjur	som	tagit	
klivet	upp	på	land,	men	de	har	inte	helt	kunnat	frigöra	sig	från	beroendet	av	vatten.	Alla	amfi-
bier	på	våra	breddgrader	lägger	ägg	i	vattnet	och	där	sker	den	tidiga	utvecklingen	fram	till	om-
vandlingen	till	ett	liv	på	land	(metamorfosen).	Amfibier	har	också	en	tunn	hud	som	ständigt	
måste	hållas	fuktig,	eftersom	den	används	vid	djurens	andning.	Syre	tas	upp	direkt	via	fina	
blodkärl	i	huden.	Den	tunna	huden	gör	också	att	omgivningens	pH-värde	och	olika	typ	av	för-
oreningar	i	vattenmiljön	är	viktiga	faktorer	att	ta	hänsyn	till.	Amfibier	kan	inte	producera	sin	
egen	kroppsvärme	som	däggdjur	och	fåglar.	Omgivningens	temperatur	har	betydelse	för	alla	
livsprocesser.	Detta	påverkar	valet	av	livsmiljö	och	inte	minst	solexponering	och	vattentempe-
ratur	som	är	avgörande	för	om	ägg	och	yngel	kan	utvecklas	tillräckligt	snabbt.	Amfibierna,	
både	nationellt	och	internationellt,	har	drabbats	hårt	av	sentida	förändringar	både	i	det	öppna	
kulturlandskapet	och	i	skogen.	Alla	svenska	arter	är	fridlysta	och	flera	arter	är	upptagna	i	EU:s	
art-	och	habitatdirektiv	och	har	därmed	ett	starkt	skydd	genom	direktivets	implementering	i	
vår	nationella	Artskyddsförordning.		

Större vattensalamander, levnadssätt, miljökrav och förekomst inom planområdet 

Vattensalamandrarna	delar	mycket	av	sitt	levnadssätt	och	sina	miljökrav	med	grodor	och	pad-
dor,	men	de	har	utvecklats	på	egen	hand	skilt	från	de	svanslösa	groddjuren	sedan	mycket	
länge.	I	Sverige	lever	två	arter	av	vattensalamandrar,	mindre	och	större	vattensalamander.	
Den	större	vattensalamandern	är	upptagen	i	art-	och	habitatdirektivet	men	är	inte	rödlistad	i	
Sverige	enligt	Artdatabankens	bedömning.	Vi	har	ändå	skyldighet	att	följa	direktivets	krav.	Ar-
ten	övervintrar	i	marken	på	frostfria	platser.	Ofta	söker	sig	den	större	vattensalamandern	ner	i	
lucker	blockrik	mark	eller	utnyttjar	nedbrytningsvärmen	i	komposter	eller	annat	biologiskt	
material,	såsom	gamla	liggande	lövträdstammar.	På	våren	i	mitten	till	slutet	av	april	vandrar	
de	vuxna	salamandrarna	till	sin	lekdamm.	Den	större	vattensalamandern	har	stora	krav	på	sin	
lekdamm.	Där	skall	finnas	rätt	sammansättning	av	vattenväxter,	ett	välutvecklat	ekosystem	
med	mycket	bytesdjur	och	ett	inte	alltför	lågt	pH-värde.	Först	kommer	hanarna	och	så	små-
ningom	honorna.	Leken	sker	under	maj	månad	och	honan	lägger	sina	ägg	ett	och	ett	på	om-
sorgsfullt	utvalda	platser,	på	stenar	eller	blad.	Salamandrarna	är	rovdjur	både	som	vuxna	och	
som	yngel.	Beroende	på	tillgången	av	föda	i	lekdammen	så	stannar	de	vuxna	djuren	kvar	olika	
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länge.	De	tillbringar	sedan	resten	av	den	aktiva	säsongen	på	fuktiga	platser	på	land	fram	till	
nästa	övervintring.	Lämpliga	miljöer	är	gammal	skog	med	fuktig	mark	och	inte	alltför	tät	mark-
vegetation.	Äggen	utvecklas	till	ett	frisimmande	yngel	som	påminner	ganska	mycket	om	det	
vuxna	djuret	i	utseendet.	Utvecklingen	går	relativt	långsamt	jämfört	med	grodor	och	paddor.	
Först	på	sensommaren	eller	tidig	höst	är	salamanderynglen	mogna	att	lämna	lekdammen.	Det	
är	därför	viktigt	att	dammen	håller	vatten	hela	säsongen	fram	till	hösten.	Den	större	vattensa-
lamandern	kan	i	naturen	bli	gammal,	upp	till	15–16	år.	

Större	vattensalamander	uppges	förekomma	i	en	damm	i	den	centrala	delen	av	planområdet	
(2010	ArtPortalen).	Se	karta	i	BILAGA.	

Åkergroda – levnadssätt, miljökrav och förekomst inom planområdet 

Åkergrodan	har	ett	liknande	skydd	som	den	större	vattensalamandern.	Den	är	fridlyst	och	är	
upptagen	i	art-	och	habitatdirektivet.	Åkergrodan	uppskattas	ha	en	mycket	stor	population	i	
Sverige.		Trots	att	den	inte	är	hotade	(rödlistad)	i	Sverige,	har	vi	har	ändå	skyldighet	att	vidta	
skyddsåtgärder	enligt	vår	naturskyddslagstiftning.	Åkergrodan	har	en	intressant	invandrings-
historia	efter	senaste	istiden,	den	kom	söderifrån	via	Danmark	men	också	norr	ifrån	via	Fin-
land.	Detta	förklarar	varför	arten	har	olika	utseende	och	olika	miljöval	i	olika	delar	av	landet.	I	
södra	Sverige	dominerar	den	fläckiga	formen	och	ofta	håller	den	till	i	våtmarker	i	skogen	eller	i	
kärr	och	mossar	i	mer	öppen	terräng.	Typiskt	är	att	lekdammen	på	västkusten	ofta	omges	av	
våtmarker	och	att	de	vuxna	djuren	i	stor	uträckning	håller	till	där	i	närheten	av	dammen	efter	
lekperioden.	Åkergrodan	leker	i	mitten	av	april,	några	veckor	tidigare	än	den	större	vattensala-
mandern.	De	vuxna	djuren,	både	hanar	och	honor,	lämnar	dammen	direkt	efter	leken.	Ägg	och	
yngel	har	en	snabbare	tillväxt	och	omvandlingen	till	landliv	(metamorfosen)	sker	de	sista	veck-
orna	i	juni.	Vid	inventering	av	åkergroda	drar	man	fördel	av	lätet,	det	är	ett	typiskt	skällande	
läte	som	är	lätt	att	känna	igen.	Om	man	besöker	lekdammarna	i	mitten	av	april	kan	man	också	
bedöma	populationens	storlek	genom	att	räkna	antalet	lagda	äggsamlingar,	varje	hona	lägger	
en	äggklump.	Åkergrodan	lägger	många	ägg	jämfört	salamandrarna,	normalt	mellan	1000	och	
2000.	De	vuxna	djuren	blir	könsmogna	efter	2–3	år	och	i	genomsnitt	lever	de	till	ca	4	års	ålder	i	
naturen.		

Det	finns	inga	rapporter	om	åkergroda	från	planområdet,	men	däremot	finns	ett	flertal	uppgif-
ter	från	kringliggande	områden	(ArtPortalen).	Det	finns	därför	anledning	att	tro	att	arten	före-
kommer	i	planområdet.	Se	karta	i	BILAGA.	

Skyddsåtgärder för amfibier 

I	samband	med	ändrat	markutnyttjande,	bebyggelseexploatering,	ny	infrastruktur	och	lik-
nande,	är	det	viktigt	att	veta	var	i	landskapet	djuren	kan	förväntas	vara	under	olika	delar	av	
året.	Uppskattning	av	populationens	storlek	kan	göras	genom	att	besöka	lekdammen	på	våren	
under	fortplantningen	och	beroende	på	art	välja	bästa	metod,	till	exempel	räkna	antalet	ägg-
samlingar,	sätta	ut	fällor	i	vattnet	eller	söka	med	ficklampa	nattetid.	Med	hjälp	av	ny	teknik,	
eDNA,	kan	man	genom	analys	av	ett	vattenprov	från	en	lekdamm	avgöra	vilka	arter	av	amfibier	
som	finns	här.	Samtidigt	kan	man	se	om	det	finns	fisk	och	i	så	fall	vilka	arter	som	förekommer.	
Dammar	utan	fisk	är	särskilt	värdefulla	för	amfibier.	Lekdammen	är	viktig	att	skydda	och	den	
är	lätt	att	identifiera	vid	fältbesök	under	april–maj	månad.		
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En	studie	med	radiosändare	på	större	vattensalamander	visade	att	huvuddelen	av	de	märkta	
djuren	efter	leken	rörde	sig	i	dammens	närhet	under	hela	sommaren	och	övervintrade	oftast	
inom	50–60	meter	från	dammen.	Genom	att	skydda	ett	cirkulärt	område	med	en	radie	av	50–
100	meter	runt	dammen	kommer	en	stor	del	att	skyddas,	och	med	en	extra	säkerhetsnivå	upp	
till	150–200	meter	kommer	de	flesta	exemplaren	att	bevaras.	För	åkergrodan	på	västkusten,	
och	den	miljö	som	förekommer	inom	Volvos	industriområde,	kan	ett	liknande	resonemang	fö-
ras.	Åkergrodan	uppehåller	sig	i	fuktig	mark	i	närområdet	av	lekdammen.	Genom	att	här	dra	
cirkeln	med	en	radie	av	ca	100	meter,	kommer	man	att	täcka	merparten	av	artens	aktivitets-
område	under	sommarhalvåret.		I	samband	med	en	exploatering	är	det	viktigt	att	kontrollera	
att	det	skyddade	området	runt	dammen	innehåller	den	typ	av	miljö	som	arten	kräver,	det	vill	
säga	lämpligt	födosöksområde	och	goda	övervintringsmöjligheter.	Storleken	på	det	område	
som	måste	skyddas	runt	en	lekdamm	kan	därför	variera.		

Man	skall	vara	uppmärksam	på	att	olja	och	diesel	från	arbetsmaskiner	och	dagvatten	vid	avrin-
ning	från	hårdgjorda	ytor	kan	påverka	miljön	negativt,	särskilt	dammar	och	våtmarker.	Amfi-
bier	är	på	grund	av	sin	tunna	hud	generellt	mycket	känsliga	för	petroleumprodukter.	Vid	ar-
bete	i	en	naturmiljö	där	amfibier	vistas	är	det	bra	att	all	verksamhet,	maskiner,	dieseltankar	
och	liknande,	tydligt	hålls	skild	från	de	områden	där	amfibierna	vistas	genom	någon	form	av	
barriär.	Det	finns	enkla	beprövade	metoder	att	göra	sådana	barriärer.	

Kompensationsåtgärder för amfibier 

Naturskyddslagstiftningen	skall	medverka	till	att	långsiktigt	skydda	och	bevara	hotade	arter.	
Det	skall	finnas	möjlighet	för	de	skyddade	arterna	att	långsiktigt	kunna	upprätthålla	en	gynn-
sam	bevarandestatus.	Alla	nödvändiga	miljöer	under	en	livscykel	skall	finnas	och	i	tillräcklig	
mängd	för	att	upprätthålla	en	livskraftig	population.	Om	man	gör	ett	ingrepp	i	en	skyddad	arts	
miljö,	måste	man	visa	att	de	kompensationsåtgärder	som	föreslås	är	tillräckliga	och	kan	er-
sätta	de	som	går	förlorade.	Det	är	en	stor	fördel	om	dessa	åtgärder	kan	göras	i	direkt	anslut-
ning	till	den	befintliga	populationen.	Om	detta	inte	är	möjligt	finns	möjligheten	att	flytta	en	lo-
kal	population	till	en	likvärdig	miljö	så	nära	som	möjligt.		

För	den	större	vattensalamanderns	del	så	innebär	detta	att	lekdammen	omgärdas	med	en	bar-
riär,	ett	tätt	plaststaket	med	regelbundet	utplacerade	fångsfällor	längs	staketet.	Den	vuxna	po-
pulationen	kan	då	samlas	in	och	flyttas	till	ett	nytt	område	på	våren	i	samband	med	leken.	I	det	
nya	området	omgärdas	en	ny	lekdamm	och	de	vuxna	djuren	har	då	bara	ett	val,	att	genomföra	
sin	lek	i	den	nya	dammen.	När	de	vuxna	djuren	lämnar	dammen	efter	leken	erbjuds	de	nya	
jaktområden	och	övervintringsmöjligheter	inom	det	nya	hägnade	området.	Eftersom	de	vuxna	
djuren	normalt	återvänder	till	inlärda	lekvatten	och	övervintringsplatser	måste	de	hållas	av-
skilda	från	de	tidigare	och	har	då	som	enda	alternativ	att	etablera	sig	i	sin	nya	miljö.	Den	nya	
generationen	av	ägg	och	yngel	uppfattar	den	nya	dammen	där	de	växer	upp	som	sitt	naturliga	
lekvatten	och	återvänder	hit	när	de	blivit	vuxna.	Att	flytta	en	population	av	större	vattensala-
mander	har	testats	tidigare	med	övervägande	goda	resultat.	Att	flytta	en	population	av	åker-
groda	kan	genomföras	på	motsvarande	sätt.	

I	samband	med	anläggningen	av	det	angränsande	logistikcentret	genomfördes	ett	kompensat-
ionsprogram	för	ett	antal	skyddade	arter,	bland	annat	större	vattensalamander	och	åkergroda	
(Park	och	naturförvaltningen	i	Göteborg	2017).	Två	nya	dammar	anlades	norr	om	
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Logistikcentrum.	De	båda	dammarna	grävdes	i	fuktiga	svackor	för	att	skapa	permanenta	vat-
tensamlingar.	Den	större	dammen	blev	ca	400	m2	och	den	mindre	ca	100	m2.	Sedan	tidigare	
fanns	ytterligare	en	damm	som	grävts	för	groddjur.	Inventeringar	visade	att	åkergrodan	före-
kommer	i	de	flesta	av	dammarna	i	området,	både	befintliga	och	nygrävda.	Arten	svarade	alltså	
snabbt	på	de	nya	livsmiljöer	som	skapats.	Större	vattensalamander	har	en	mer	begränsad	ut-
bredning	och	förekommer	bara	i	enstaka	dammar.	En	individ	noterades	under	2015	i	en	damm	
i	mellersta	delen	av	Svarte	mosseområdet.	Under	2017	noterades	arten	i	en	nygrävd	damm	i	
Kålsered	(ej	utgrävd	inom	detta	projekt).	Dessutom	noterades	en	trolig	individ	i	den	större	av	
de	två	nygrävda	dammarna,	men	identifikationen	kunde	inte	säkerställas.	Man	betraktade	åt-
gärderna	för	större	vattensalamander	och	åkergroda	som	lyckade.			

I	BILAGA	presenteras	en	karta	över	hela	inventeringsområdet	i	naturvärdesinventeringen	
(Hultengren	&	Arvidsson	2021),	planområdet,	områden	med	habitatförlust	och	områden	som	
bedöms	vara	lämpliga	för	kompensationsåtgärder,	liknade	de	ovan	nännda,	för	större	vatten-
salamander	och	åkergroda.	
  

Allmänt om reptiler 

Reptilerna	(ormar	och	ödlor)	har	frigjort	sig	från	beroendet	av	vatten,	och	har	kunnat	etablera	
sig	i	torra	och	varma	områden.	Den	kraftiga	huden	skyddar	mot	uttorkning	och	är	försedda	
med	fjäll	och	plåtar.	På	samma	sätt	som	hos	amfibierna,	så	är	de	beroende	av	omgivningens	
temperatur	för	att	reglera	sin	egen	kroppstemperatur.	Av	största	vikt	för	reptilerna	är	att	ha	
tillgång	till	väldränerade	torra	och	solexponerade	miljöer	för	att	kunna	upprätthålla	en	opti-
mal	kroppstemperatur.	Hos	vissa	arter	utvecklas	ungarna	inne	i	honans	kropp.	Andra	arter	
lägger	ägg	med	mjukt	läderartat	skal,	och	för	deras	fortsatta	utveckling	måste	det	finnas	plat-
ser	med	rätt	kombination	av	fuktighet	och	värme.	På	våra	nordliga	breddgrader	är	tillgången	
till	solexponerade	och	varma	miljöer	en	avgörande	faktor	för	reptilernas	överlevnad.	Det	äldre	
kulturlandskapet	hölls	tidigare	öppet	genom	bete	och	småskalig	odling.	Till	stor	fördel	var	
också	variationen	och	förekomsten	av	många	små	biotoper	som	stenmurar,	dikeskanter,	
buskage,	småvatten,	med	mera.	Där	fanns	föda,	gömställen	samt	varma	och	soliga	platser.	Om-
givningens	temperatur	och	landskapets	struktur	har	betydelse	för	alla	livsprocesser	hos	repti-
lerna.	Det	påverkar	valet	av	livsmiljö	och	inte	minst	möjligheten	till	solexponering.	Reptilerna	
både	nationellt	och	internationellt	har	på	samma	sätt	som	amfibierna	drabbats	hårt	av	sentida	
förändringar	både	i	det	öppna	kulturlandskapet	och	i	skogen.	Alla	svenska	arter	är	fridlysta	
och	flera	arter	är	upptagna	i	EU:s	art-	och	habitatdirektiv	och	har	därmed	ett	starkt	skydd	ge-
nom	direktivets	implementering	i	vår	nationella	Artskyddsförordning.		

Hasselsnok – levnadssätt, miljökrav och förekomst inom planområdet 

Hasselsnoken	är	svår	att	hitta	och	förekommer	normalt	i	glesa	populationer.	Den	skiljer	sig	
från	andra	svenska	ormar	genom	att	huvudsakligen	utnyttja	ledningsvärme	från	marken	för	
sin	termoreglering.	Det	gör	att	man	sällan	ser	den	framme,	den	ligger	i	stället	under	varma	
flata	stenar	eller	direkt	på	berget	under	ris	eller	grästuvor.	Störst	chans	att	göra	observationer	
är	under	tidig	vår	i	samband	med	framkomsten	från	övervintringen,	då	den	ofta	ligger	expone-
rad	och	solar	sig	under	korta	perioder.	Det	speciella	sättet	att	reglera	sin	kroppstemperatur	
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gör	att	man	finner	arten	i	områden	med	mycket	hällmark	eller	i	torra,	sandiga	marker	som	
snabbt	torkar	upp.	Hasselsnoken	lever	främst	på	andra	reptiler	och	favoritfödan	är	
kopparödla,	en	art	som	är	knuten	till	fuktig	ängsmark	där	det	finns	gott	om	daggmask	och	snig-
lar.	Detta	gör	att	hasselsnokens	livsmiljö	också	innefattar	jaktområden	i	det	öppna	kulturland-
skapet.		

Det	finns	en	rapport	om	hasselsnok	från	planområdet	(uppgift	från	2009	rapporterad	till	Art-
Portalen).	Då	lämpliga	livsmiljöer	förekommer	inom	planområdet	finns	viss	anledning	att	tro	
att	arten	förekommer.	Se	karta	i	BILAGA.	

Sandödla – levnadssätt, miljökrav och förekomst inom planområdet 

Sandödlan	lever	i	torra	marker	i	tidig	succession	med	rik	ört	eller	gräsvegetation	och	öppna	
fläckar	med	sand	där	den	kan	gräva	ner	sina	ägg.	Berghällar	kan	lokalt	också	vara	bra	solplat-
ser	till	exempel	på	västkusten,	särskilt	när	de	är	omgivna	av	ris	och	gräsvegetation.	Parnings-
perioden	är	i	maj	månad	och	hanen	får	då	en	tydlig	grön	färg	på	rygg	och	sidor.	Födan	utgörs	
av	insekter,	spindlar	och	andra	småkryp	typiska	för	torra	marker.	Sandödlan	övervintrar	ned-
grävd	i	marken.	De	vuxna	djuren	påbörjar	sin	övervintring	redan	i	mitten	av	augusti.	Sandöd-
lan	har	på	många	platser	små	isolerade	förekomster	och	om	miljön	förändras	ogynnsamt,	till	
exempel	genom	ökad	beskuggning,	så	kan	de	lätt	slås	ut	eftersom	återkolonisation	oftast	inte	
är	möjlig.	Sandödlan	är	klassad	som	sårbar	(VU)	enligt	Artdatabankens	bedömning	och	finns	
upptagen	i	art-	och	habitatdirektivet,	bilaga	4.	Det	betyder	att	artens	miljö	behöver	ges	ett	
starkt	skydd.	

Det	finns	en	rapport	om	sandödla	från	planområdet.	Det	handlar	om	en	uppgift	om	en	död	san-
dödla	från	2010	rapporterad	till	ArtPortalen,	arten	eftersökt	2016	av	länsstyrelsen	men	inte	
återfunnen.	Då	lämpliga	livsmiljöer	i	viss	mån	finns	inom	planområdet	är	det	möjligt,	men	inte	
troligt,	att	arten	förekommer.	Se	karta	i	BILAGA.	

Skyddsåtgärder för reptiler 

Reptiler	är	känsliga	för	frost	och	måste	ha	tillgång	till	övervintringsplatser	där	djuren	kan	
komma	ner	i	marken	tillräckligt	djupt.	Eftersom	de	inte	äter	under	vintern	eftersträvar	de	sam-
tidigt	att	hela	tiden	befinna	sig	på	platser	där	energiförbrukningen	är	så	låg	som	möjligt,	ofta	
3–5	plusgrader.	De	behöver	under	vintern	ha	tillgång	till	vatten.	Lämpliga	övervintringsplatser	
brukar	vara	sydexponerade	slänter	med	lucker	mark.	Sådana	platser	blir	snabbt	uppvärmda	
på	våren	och	gör	att	djuren	tidigt	kan	förbereda	sig	för	fortplantningen.	De	flesta	reptiler	har	
sina	parningsplatser	nära	övervintringsplatsen.	Med	utgångspunkt	från	övervintringsplatsen	
skyddas	sedan	för	respektive	art	viktiga	omkringliggande	miljöer.	De	kan	därför	vara	olika	bio-
toper	och	de	kan	ligga	olika	långt	från	övervintringsplatsen.		

Man	kan	inventera	hasselsnok	antingen	genom	att	långsamt	och	uppmärksamt	vandra	genom	
de	miljöer	där	den	lever	och	göra	direkta	observationer	eller	lägga	ut	skivor	på	marken	och	
därefter	"vittja"	dessa	regelbundet.	Skivorna	bibehåller	dagens	solvärme	och	bästa	tid	att	kon-
trollera	dem	är	därför	sen	eftermiddag,	då	värmeälskande	reptiler	söker	sig	till	dessa	varma	
platser.		
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Sandödla	förekommer	oftast	lokalt	i	små	isolerade	kolonier.	Har	man	hittat	en	sådan	lokal	po-
pulation	kan	man	utan	större	problem	med	direkta	observationer	under	maj–juni	uppskatta	
populationsstorleken.	

Skyddsåtgärder	skall	utformas	så	att	de	bevarar	och	skyddar	särskilt	viktiga	miljöer	avseende	
övervintring,	fortplantning,	födosök,	dag-gömställen	och	lämpliga	platser	för	termoreglering.	

Om	platser	där	utpekade,	presumtiva	övervintringsmiljöer	för	hasselsnok	finns,	kommer	att	
förstöras,	bör	inget	arbete	ske	i	eller	i	direkt	anslutning	till	rösena	under	artens	övervintrings-
period	i	oktober	till	april	för	att	undvika	att	ormar	dödas.		

Kompensationsåtgärder för reptiler 

Övervintringsplatser	skall	i	ett	tidigt	skede	identifieras	och	inte	störas	eller	förstöras.	Om	detta	
inte	är	möjligt,	så	kan	man	skapa	nya	övervintringsplatser.	På	samma	sätt	som	hos	amfibier,	så	
lär	sig	reptiler	sitt	hemområde	och	de	känner	till	var	de	hittar	föda,	var	gömställena	finns	och	
de	återkommer	till	sin	övervintringsplats	på	hösten.		

När	det	gäller	sandödlan	så	finns	bra	exempel	på	att	det	framgångsrikt	går	att	flytta	en	popu-
lation.	En	sådan	åtgärd	har	gjorts	utanför	Strömstad	i	samband	med	ett	större	vägprojekt.	Ge-
nom	att	skapa	likvärdiga	förutsättningar	och	hålla	djuren	instängda	i	det	nya	området	under	
ett	par	års	tid,	etablerade	populationen	sig	på	den	nya	platsen.	Efter	10	år	finns	ödlorna	fortfa-
rande	kvar	i	det	nya	området.	Sandödlan	lever	på	ganska	begränsade	områden	i	terrängen,	
detta	gör	det	lite	lättare	att	samla	in	och	flytta	en	population.		

Det	är	svårare	att	göra	bra	kompensationsåtgärder	för	hasselsnok.	Det	bästa	man	kan	göra	är	
att	optimera	förutsättningarna	i	närliggande	områden	och	flytta	djuren	dit.	Även	för	denna	art	
har	ett	nytt	övervintringsröse	skapats	i	samband	med	ett	vägprojekt	och	senare	utvärderats.		

I	samband	med	arbete	med	det	angränsande	logistikcentrum-området	påträffades	två	hassel-
snokar	vid	en	inventering	2015	(Sörensen	&	Stahre	2015).	Dessa	infångades	och	släpptes	se-
dan	i	Svarte	mosses	nordligaste	del	som	en	kompensationsåtgärd	eftersom	området	där	de	på-
träffades	senare	skulle	exploateras.	Betydande	delar	av	Svarte	mosseområdet	bedömdes	som	
lämpligt	eller	mycket	lämpligt	habitat	för	hasselsnok.	Inventeringar	genomfördes	också	2017	
(Park-	och	naturförvaltningen	2017)	och	totalt	påträffades	enbart	tre	hasselsnokar	under	
2015	och	2017,	trots	drygt	500	timmars	eftersök.	Arten	är	sålunda	mycket	svårinventerad.	En	
kompensationsåtgärd	som	utfördes	var	att	vegetationstäckta	ytor	röjdes.	Röjningarna	bedöm-
des	vara	väl	utförda	med	gott	om	rishögar	där	hasselsnokar	kunde	finna	föda	och	skydd.	Under	
inventeringarna	påträffades	flera	huggormar,	skogsödlor,	kopparödlor	och	en	snok	i	eller	i	an-
slutning	till	sådana	miljöer.	Dessa	arter,	särskilt	skogs-	och	kopparödla,	utgör	viktig	föda	för	
hasselsnoken.		De	anlagda	övervintringsplatserna	anlades	under	2016	och	bedömningen	var	
att	det	tar	lång	tid	innan	hasselsnokar	etablerar	sig	i	nya	övervintringsmiljöer	och	att	det	där-
för	var	förväntat	att	inga	grod-	eller	kräldjur	noterades	i	anslutning	till	de	nyskapade	övervint-
ringsplatserna	knappt	ett	år	efter	att	de	anlagts	(Park-	och	naturförvaltningen	2017).	Inte	hel-
ler	vid	de	framröjda,	naturliga	övervintringsplatserna	noterades	några	hasselsnokar	eller	
andra	kräldjur.	Skälet	till	detta	bedömdes	vara	något	oklart,	men	en	teori	var	att	djuren	över-
vintrar	utspritt	i	landskapet,	något	som	förefaller	rimligt	då	terrängen	på	ett	flertal	platser	er-
bjuder	utrymmen	som	skulle	kunna	tjäna	som	övervintringsplats	för	enstaka	individer.	
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Möjligen	hade	även	för	kort	tid	förlöpt	från	det	att	övervintringsplatserna	röjts	fram	till	tiden	
för	återinventeringen.			

I	BILAGA	presenteras	en	karta	över	hela	inventeringsområdet	i	naturvärdesinventeringen	
(Hultengren	&	Arvidsson	2021),	planområdet,	områden	med	habitatförlust	och	områden	som	
bedöms	vara	lämpliga	för	kompensationsåtgärder	liknade	de	ovan	nämnda	för	hasselsnok	och	
sandödla.	
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PM: hemområden för amfibier, särskilt större vattensalamander, 
inom utpekat område på Volvo Cars industriområde i Torslanda,  

Göteborgs kommun 

Frågställning 

Frågeställningen	handlar	om	hemområden	för	amfibier	(groddjur-	och	salamandrar)	och	var	
man	kan,	och	inte	bör,	utföra	arkeologiska	grävningar	som	kan	skada	individer	av	dessa	arter	
inom	utpekat	område	kring	Volvo	Cars	industrianläggningar	på	Hisingen.	Inom	det	utpekade	
området	finns,	som	vi	lokaliserat,	11	dammar	och	våtmarker	med	vattensamlingar.	I	sex	av	
dessa	har	amfibier	(större	vattensalamander,	åkergroda	och	ätlig	groda)	påträffats	vid	tidigare	
inventeringar	(ArtPortalen	och	Artdatabankens	observationsdatabas).	Ätlig	groda	har	ingen	
naturlig	förekomst	på	västkusten,	det	är	resultatet	av	utsättningar	som	skett	utan	tillstånd.	
Flera	inventeringar	i	kommun	och	region	har	också	gjorts	tidigare,	bland	annat	Stenström	
(2009)	och	Park-	och	naturförvaltningen	(2011).		

Alla	amfibier	är	fridlysta,	men	åkergroda	och	större	vattensalamander,	omfattas	dessutom	av	
EU:s	art-	och	habitatdirektiv	bilaga	4	och	har	ett	så	kallat	"strikt	skydd".	Ingen	av	arterna	är	
rödlistad	(ArtDatabanken	2020).	

Vad är ett hemområde? 

Ett	hemområde	för	amfibier	innehåller	lämpliga	vatten	för	reproduktion,	fuktiga	landmiljöer	
där	dessa	arter	vistas	under	sommarhalvåret,	samt	övervintringsplatser.	Större	vattensala-
mander	är	den	art	där	hemområdet	mer	noggrant	specificerats.	I	en	rapport	(Herbert	&	Ohlin	
2019)	anges	att	radiosändarstudier,	en	från	Sverige	och	en	från	Frankrike,	visar	att	djuren	är	
mycket	specifika	i	val	av	landmiljö,	att	de	har	långt	mindre	hemområden	och	att	de	inte	vand-
rar	så	långt	från	sin	”hemmadamm”	som	man	tidigare	trott.	En	majoritet	av	individerna	i	en	
population	uppges	vandra	endast	mellan	10–100	m	från	det	småvatten	de	reproducerar	sig	i,	
och	under	förutsättning	att	lämpliga	landmiljöer	finns	inom	detta	avstånd.	Andra	studier	anger	
kapacitet	till	betydligt	längre	vandringar.	Längre	vandringar	sker	ofta	av	yngre	individer	och	
detta	ger	populationen	möjlighet	att	sprida	sig	till	lämpliga	omkringliggande	områden.	

Andrén	(2020)	uppger	att	det	under	en	årscykel	måste	det	finnas	lämpliga	övervintringsplat-
ser,	lekdammar	av	god	kvalité	och	utan	fisk,	födosöksområden	och	gömställen	dagtid	under	
aktiva	sommarperioden.	Dessa	förutsättningar	pekar	ut	hemområdet,	och	miljöerna	måste	
dessutom	finnas	i	anslutning	till	varandra.	Merparten	av	individerna	i	en	lokal	population	av	
större	vattensalamander	har	ett	hemområde	som	sträcker	sig	ca	100	meter	runt	övervintrings-
platsen.		

I	Naturvårdsverkets	åtgärdsprogram	för	större	vattensalamander	(Malmgren	2007),	med	hän-
visning	till	ett	flertal	vetenskapliga	artiklar,	anges	att	hemområdet	omfattar	50–300	meter	från	
artens	lekdamm.	

BILAGA 5
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Hemområden och särskilt viktiga livsmiljöer i det utpekade området 

Dessa	har	pekats	ut	på	en	karta	(BILAGA).	Kartan	har	tagits	fram	med	ovan	beskrivna	fakta	i	
beaktande	och	på	ett	sätt	som	beskrivs	nedan.		

Kring	varje	damm	i	området,	med	eller	utan	förekomst	av	amfibier	(oaktat	art),	har	en	cirkel	
med	en	radie	av	200	meter	ritats	in	i	ett	GIS-program.	200	meters	radie	innebär	ett	överslag	av	
de	olika	uppgifter	som	florerar,	möjligen	tilltagen	lite	i	överkant,	och	vår	bedömning	är	att	
detta	område	innehåller	en	mycket	stor	andel	av	de	viktigaste	övervintringsplatserna	i	områ-
det.	Cirklarna	har	därefter	lagts	över	ett	kartskikt	med	en	vegetationskarta	som	vi	själva	tagit	
fram,	och	som	innehåller	barrblandskog,	lövskogar	(allehanda	typer	inklusive	sumpskog),	häll-
marksskogar,	hyggen	och	industrimarker.	Vi	har	antagit	att	lövskogar	innehåller	den	helt	do-
minerade	andelen	av	hemområdesmiljöer	för	större	vattensalamander,	och	att	de	delar	som	
omfattas	både	av	"hemområdescirklarna"	och	lövmiljöer	därför	inhyser	den	absolut	största	de-
len	av	övervintringsmiljöer.	Dessa	antaganden	gäller	främst	större	vattensalamander,	men	i	
hög	grad	också	andra	amfibier.	Dessa	områden,	som	både	ligger	inom	lagom	avstånd	från	en	
damm	och	som	består	av	lövskog,	har	markerats	med	blått	raster	på	kartan.	Vi	har	också	kom-
pletterat	kartan	med	områden	som	kan	innehålla	ytterligare	övervintringsmiljöer	för	åker-
groda.	Det	gäller	främst	fuktig	bland-	och	barrskog	på	tjockare	jordlager	och	har	markerats	
med	gult	raster	på	kartan.	Åkergrodan	på	västkusten	vistas	under	sommaren	ofta	i	fuktiga	om-
råden	runt	lekdammen.	Det	kan	vara	blöta	öppna	mossmarker	eller	fuktig	skogsmark.	På	vin-
tern	gräver	den	ner	sig	marken	eller	i	vatten	som	inte	bottenfryser.		

Vi	har	också	tagit	begreppet	"konnektivitet"	i	beaktande	och	därför	tagit	bort	områden	som	är	
avskurna	av	större	partier	av	industrimark,	större	vägar	och	liknande,	och	lagt	till	områden	på	
lite	längre	avstånd	än	200	meter	som	är	lämpliga	och	där	det	finns	goda	vandringsvägar.	

Kartan	visar	sålunda	lämpliga	hemområden	kring	samtliga	noterade	dammar	i	hela	det	utpe-
kade	området.	

Slutligen	kan	man	också	notera	att	det	inom	de	utpekade	hemområdena	finns	stora	arealer	
som	inte	uppfyller	kraven	på	övervintringsplatser.	Den	större	vattensalamandern	övervintrar	
naturligt	på	platser	som	är	frostfria,	fuktiga	men	dränerade.	Det	kan	vara	i	växtmaterial	under	
nedbrytning,	som	lövhögar,	gammal	ved	av	lövträd	eller	i	stubbar.	Långt	ifrån	all	mark	inom	de	
utpekade	områdena	uppfyller	dessa	kriterier.	Åkergrodan	behöver	ett	tjockare	markskikt,	så	
att	den	kan	gräva	ner	sig	i	marken	till	frostfritt	djup.		
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PM: Skyddsåtgärder för amfibier, särskilt större vattensalamander och 
åkergroda vid planerad infartsväg från NO 

Inledning 

Att	enbart	en	liten	del	av	dammen	(blå	färg	på	bifogad	karta)	vid	krockanläggningen	kommer	
att	tas	i	anspråk	för	tillfartsvägen	är	bra	nyheter	för	dammen	och	även	för	eventuella	framtida	
kompensationsåtgärder	eftersom	dammen	är	en	av	de	största	i	hela	det	undersökta	området	
och	som	dessutom	har	näraliggande	och	lätt	tillgängliga	platser	för	övervintring,	jakt	och	vand-
ring.	

1	–	Vårt	förslag/plan	är	att	skärma	av	de	två	mest	aktuella	delarna	(där	det	kan	finnas	över-
vintringsmiljöer)	med	en	enkel	plastskärm	(se	figur	1)	och	med	fångstspänner	längs	kanterna	
(var	10–20	meter).	Detta	skall	vara	klart	senast	15	mars.	Dessa	båda	områden	B1	och	B2	har	
markerats	med	blå	streckad	linje	på	kartan.		

Figur 1. Plastskärm som hindrar groddjur från att ta sig från ett område till ett annat. 

2	–	Därefter,	och	medan	groddjuren	fortfarande	är	i	vintervila,	kan	anläggningsarbeten	sättas	
igång	i	resterande	delar	A1–A3.		
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3	–	När	djuren	sedan	vaknar	i	områdena	B1	och	B2	och	börjar	vandra	mot	dammarna	fångas	de	
upp	i	fångsspänner	utmed	plastskärmarna.	Därefter	tömmer	man	helt	enkelt	ut	grodor	och	
eventuella	salamandrar	i	dammen.	Spännerna	töms	dagligen	efter	att	man	registrerat	vilka	ar-
ter	och	hur	många	som	fångats.	
		
4	–	När	sedan	lekperioderna	är	i	full	gång,	och	alla	djur	förflyttats	till	dammarna,	till	exempel	
från	och	med	1:a	juni,	är	det	klart	att	utföra	resterande	arbete	inom	de	blå	områdena	B1	och	B2.	
		
PS!	Om	groddjur	fångats	i	spännerna	så	vet	vi	att	dessa	övervintrat	i	de	områden	som	försvin-
ner	och	att	det	därmed	krävs	någon	sorts	kompensation	(i	form	av	nya	övervintringsplatser).	
En	sådan	kan	vara	att	lägga	upp	ett	antal	komposthögar	av	material	från	de	avverkade	plat-
serna	nordöst	om	dammen.	Om	det	inte	dyker	upp	några	groddjur	i	spännerna	så	behövs	ingen	
sådan	åtgärd.	Plastskärmarna	kan	vara	kvar	fram	till	sen	höst	för	att	hindra	amfibierna	att	
vandra	tillbaka	till	sina	tidigare	övervintringsplatser.	
			
Svante	Hultengren	&	Claes	Andrén	
2022-01-05	 	
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PM: Om fladdermöss på Volvo Cars område, Torslanda 

I detta PM presenteras generella ekologiska förutsättningar för faddermöss, jämte förslag på 
genomförande av relevanta och realistiska skydds- och kompensationsåtgärder för dessa arter. 
Bakgrunden är att en ny anläggning inom Volvo Cars fabrikområde planeras inom ett område 
där dessa arter finns, eller kan tänkas finnas. Rapportens syfte är att peka ut hur, var och när 
sådana skydds- och kompensationsåtgärder kan utföras. Arbetet har utförts på uppdrag av 
COWI AB. 
Vår bedömning, utan att några inventeringar är genomförda,  är att det förekommer en några 
vanliga fladdermusarter inom planområdet. Alla svenska fladdermusarter är fridlysta, men 
några av arterna kräver särskilda åtgärder. Vi anser att det främst handlar om rödlistade arter 
samt arter i Art- och habitatdirektivets bilaga 4. Arter som bedöms som sannolika i området är 
dvärgpipstrell och nordfladdermus.  

Tidigare uppgifter om fladdermusfaunan 

Den	mest	omfattande	inventeringen	av	fladdermöss	som	finns	från	västra	delen	av	Hisingen	är	
gjord	under	2018	på	Preems	raffinaderis	område	(Ahlén	2019),	beläget	ungefär	en	kilometer	
söder	om	planområdet	på	Volvo	Cars	område.	Vid	denna	inventering	påträffades	nio	arter,	vil-
ket	är	ett	ganska	högt	antal.	Inventeringen	omfattade	hela	sex	nätter	och	sex	autoboxar	(stat-
ionära	stationer	som	samlar	in	fladdermusljud)	som	användes	varje	natt.	Detta	gör	att	möjlig-
heten	att	få	med	tillfälligt	jagande	eller	förbiflygande	individer	mycket	stor.	Av	de	nio	arterna	
bedömdes,	utifrån	antal	observationer	och	beteenden,	endast	nordfladdermus	Eptesicus	nils-
sonii	NT	med	större	sannolikhet	ha	en	koloni	i	eller	i	närheten	av	detta	inventeringsområde.	
Med	viss	sannolikhet	bedömdes	det	också	finnas	en	koloni	av	dvärgfladdermus	Pipistrellus	
pygmaeus.	Dessa	två	arter	har	de	mest	individstarka	populationerna	i	landet	med	beräknade	
antal	på	knappt	1,7	miljoner	(nordfladdermus)	respektive	3,3	miljoner	(dvärgpipistrell)	i	Sve-
riges	rapportering	till	EU	2019	(Naturvårdsverket	2020).	

I	Artportalen	finns,	utöver	ovanstående	rapporter,	även	andra	uppgifter	om	fem	av	de	nämnda	
arterna	som	konstaterades	i	inventeringen	på	Preemraff.	Dessa	observationer	är	gjorda	på	
spridda	platser,	bland	annat	i	skogsområdet	väster	om	Volvo	Cars	område,	där	nordfladder-
mus,	dvärgpipistrell,	gråskimlig	fladdermus	Vespertilio	murinus	och	större	brunfladdermus	
Nyctalus	noctula	finns	rapporterade.	Inga	antalsuppgifter	finns	från	denna	plats.	

Även	vattenfladdermus	Myotis	daubentonii	bedöms	vara	så	pass	vanlig	i	landskapet	att	många	
observationer	kan	förväntas	kring	Volvo	Cars	fabriker.		

Bedömd jämförbarhet 

Sett	till	att	inventering	utförts	så	nära	och	i	likartad	terräng	är	det	troligt	att	faunan	ser	lik-
nande	ut	på	Volvo	Cars	område.	Preemraff	ligger	dock	närmre	havet	vilket	både	kan	vara	nega-
tivt	genom	mer	vindexponering,	och	positivt	i	och	med	att	ett	strandnära	läge	ofta	drar	till	sig	
fler	fladdermöss,	särskilt	individer	som	drar	runt	utmed	ledlinjer	landskapet	exempelvis	
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kuster.	Vid	Preemraff	finns	också,	till	skillnad	från	Volvos	område,	ett	större	våtmarksområde,	
vilket	brukar	ha	en	gynnsam	effekt	på	fladdermusfaunan.	

Inventering 

Huvudsakligen	utförs	inventering	inför	exploateringsprojekt	under	kolonitid,	eftersom	det	
mest	kritiska	är	att	få	reda	på	om	och	var	kolonier	förekommer.	Många	arter	jagar	över	relativt	
stora	områden,	vissa	många	kilometer	ifrån	sina	koloniplatser,	vilket	gör	att	enstaka	observat-
ioner	av	en	art	inte	går	att	jämställa	med	att	den	har	en	koloni	i	området	man	studerar.	

Med	den	tidsplan	som	föreligger	är	dock	inte	inventering	under	kolonitid,	som	infaller	i	juli	och	
början	av	augusti,	fullt	genomförbar.	Ett	alternativ	är	då	att	inventera	i	maj	och	juni	samt	göra	
en	noggrann	genomgång	av	vilka	förutsättningar	(hålträd,	gynnsamma	jaktmiljöer	på	detalj-
nivå,	mm)	som	finns	inom	området	och	utifrån	det	göra	en	bedömning.	I	juni	börjar	kolonierna	
etableras	och	vid	tillfällen	med	tidig	och	varm	försommar	kan	man	ha	möjlighet	att	registrera	
kolonindikationer.	Den	huvudsakliga	värdet	vid	en	tidig	inventering	är	dock	bedömningen	av	
de	ingående	miljöernas	förutsättningar	för	fladdermöss.	

Åtgärder 

Utifrån	erfarenheterna	från	Preemraffs	område	är	det	rimligt	att	anta	att	det	inom	det	aktuella	
området	finns	någon	form	av	fast	förekomst	(honkoloni	eller	hantillhåll,	främst)	för	någon	av	
de	vanligaste	arterna.	Detta	innebär	man	bör	ta	höjd	genom	att	utföra	åtgärder	som	förstärker	
populationerna	hos	fladdermöss	i	det	kringliggande	landskapet	så	att	det	inte	sker	någon	popu-
lationsminskning	i	landskapet	i	stort.		

För	de	aktuella	arterna	finns	det	en	hel	del	exempel	på	att	holkar	kan	vara	effektiva,	åt-
minstone	i	en	miljö	där	det	är	ont	om	håligheter	i	träd.	En	rimlig	nivå	skulle	kunna	vara	att	
sätta	upp	20–25	små	fladdermusholkar	parade	med	var	sin	mesholk	för	att	hålla	blåmesar	
borta	från	fladdermusholkarna	samt	1–3	stora	holkar	av	amerikansk	modell	–	flerskiktade	
storholkar	med	plats	för	större	kolonier.	

För	de	vanligaste	arterna	kan	också	nyanlagda	våtmarker	vara	gynnsamma	för	att	skapa	jakt-
miljöer,	särskilt	om	man	kan	dämma	på	ett	sådant	sätt	att,	förutom	öppen	vattenyta,	också	ett	
parti	med	sumpskog	skapas.	
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