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Kompletterande uppgifter angående åkergroda vid 
Våmb 
Enetjärn Natur AB på uppdrag av Cementa AB 2016-06-22 

 

Bakgrund och metodik 

I samband med huvudförhandling i miljödomstolen avhandlades frågan om artskydd. 
Vid tillfället saknades kunskap om åkergroda. I domen hanterades åkergrodan så här: 

Det framgår inte av handlingarna om någon av gölarna utgör fortplantningsområde för 
åkergroda. Om så är fallet – vilket inte förefaller osannolikt – är det ofrånkomligt att den 
ansökta verksamheten kommer att förstöra dessa fortplantningsområden. I sådant fall 
föreligger skyldighet att ansöka om dispens. Eftersom dispensansökan inte framställts i 
detta avseende vid mark- och miljödomstolen kan domstolen inte pröva någon dispens 
inom ramen för detta mål. Emellertid gör domstolen nu bedömningen att en förstörelse 
av fortplantningsområden för åkergroda i det ansökta täktområdet inte utgör en 
omständighet som föranleder att den valda platsen inte ska godtas. En eventuell 
dispensansökan får prövas i annan ordning. 

För att bringa reda i huruvida åkergroda fortplantar sig i området har en inventering 
utförts. Inventeringsinsatsen omfattade två fältbesök, det ena 20160411-12 och det 
andra 20160426-27.  

Vid det första besöket studerades de vattensamlingar inom planerat 
verksamhetsområde där lek och fortplantning av åkergroda skulle kunna förekomma. 
Insatsen utfördes 22:00-00:00 och 07:30-12:30. Vid det andra besöket studerades 
vattensamlingar i omgivningarna. Insatsen utfördes 16:30-17:00, 17:30-19:30, 22:00-
00:00 och 07:45-14:00. Olika arter av groddjur är i olika grad aktiva dag- respektive 
nattetid varför inventeringarna utfördes under olika delar av dygnet. 

Båda besöken gjordes under en period när lekaktiviteten av groddjur var stor i 
Västergötland. Vid båda besöken rådde goda väderförutsättningar med svag vind, 
solsken och dagstemperaturer på 10-15 grader. 

I samband med inventeringen hittades även andra groddjur. Även dessa resultat 
redovisas här. 

Inom planerat verksamhetsområde 

Inom planerat verksamhetsområde finns tre småvatten. Det är en grävd damm på en 
åkerholme i norra delen (A) som håller hyfsat med vatten över sommaren. I södra delen 
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finns två svackor i terrängen. Den ena (B) ligger på öppen mark. Den torkar ut på 
senvåren men har en zonerad våtmarksvegetation med olika arter av starr. Den andra 
(C) ligger i anslutning till banvallen och håller vatten större delen av året. Här finns ett 
tätt träd- och buskskikt med främst vide som växer i vattnet. 

Groddjur har inventerats i dessa tre småvatten. Dessutom har mindre, tillfälliga 
vattensamlingar genomsökts, både i anslutning till Hållsdammsbäcken och i åkerdiken. 

Vid inventeringen kunde konstateras att det inom det planerade verksamhetsområdet 
förekommer åkergroda, vanlig groda och mindre vattensalamander. 

Småvatten A 

I småvattnet på åkerholmen observerades vanlig groda, åkergroda och mindre 
vattensalamander. Vid första besöket observerades två spelande åkergrodor samt 
ytterligare en tyst individ. I vattnet hittades sex romklumpar av åkergroda samt en stor 
romklump av vanlig groda. (Honor av vanlig groda lägger sina ägg i en gemensam klump 
medan honor av åkergroda lägger var sin äggklump.) Vid nattbesöket noterades fyra 
individer av vanlig groda varav två hördes spela tillfälligt, två spelande individer av 
åkergroda, ytterligare en groda som observerades hastigt och därför inte kunde 
bestämmas till art (åkergroda eller vanlig groda) samt en hona av mindre 
vattensalamander.  

Bedömningen är att vattnet används för fortplantning av åkergroda, vanlig groda och 
mindre vattensalamander. Det bedöms osannolikt att ytterligare arter skulle ha missats 
vid inventeringen.  

Antalet individer av de inblandade arterna var dock svårare att bedöma då ett antal 
individer av vardera art sannolikt gömde sig i vegetationen och spelaktiviteten vid 
nattbesöket var låg. Vattendjupet var så pass stort att platsen bedöms som lämplig som 
föryngringslokal även för mindre vattensalamander (som kräver att pölen håller vatten 
även under sommarmånaderna).  

Småvatten B (svacka) 

I småvattnet på åkermarken observerades vanlig groda. Vid första besöket noterades en 
relativt stor ansamling av rom av vanlig groda. Dessutom sågs en adult individ av vanlig 
groda i vattnet. Inga grodor hördes dock spela. Vid nattbesöket hördes tillfälligt spel från 
en individ av vanlig groda och totalt observerades tre individer. 

Hela vattensamlingen kunde genomgås noggrant. Kraftig förekomst av fjolårsgräs i 
vattnet gjorde att det i princip inte fanns något fritt vatten för groddjuren att simma i, 
utan allt vatten var bemängt med vegetation. Vattensamlingen är grund och torkar ut 
under sommaren. Dessa omständigheter gör att platsen inte bedöms vara en lämplig 
fortplantningsmiljö för salamandrar.  
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Bedömningen är att vattnet används för fortplantning av vanlig groda. Det bedöms som 
osannolikt att ytterligare arter skulle ha missats vid inventeringen.  

Småvatten C (svacka) 

Vid videträsket i södra delen av området hittades vid inventeringen inga groddjur. Det 
fanns ett fåtal vattenpölar inom området vars yta understeg 1 m2 och vattenmängden 
var begränsad (maxdjup 5 cm). Bedömningen är att vattnet inte används för 
fortplantning av groddjur. 
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I närområdet 

I närområdet (inom 1 km från planerat verksamhetsområde) identifierades elva 
småvatten med potential att hysa groddjur (blå prickar i kartan). Ett område med 
småvatten i "Södra brottet" kunde på grund av beträdandeförbud (fågelskyddsområde) 
inte besökas. Detta område omfattar ett lite större vatten där det bedöms troligt att det 
finns groddjur. De övriga tio småvattnen inventerades vid det andra besöket. I sju av 
småvattnen kunde förekomst av olika groddjur konstateras (numrerade punkter i karta, 
detaljer för respektive småvatten finns i tabell 1). Ytterligare fyra småvatten besöktes 
men visade sig inte utgöra potentiella grodvatten. 

 

Tabell 1. Småvatten med beskrivning av de groddjur som konstaterats vid 
inventeringstillfällena. 

Lokal Observationer 

1 3 romklumpar av åkergroda 

2 Rom av vanlig groda. 

3 Tre romklumpar av åkergroda. 

4 Två romklumpar av åkergroda 

5 Ymnigt med rom av både åkergroda och vanlig groda 

6 Två adulta vanliga paddor och ca 20 adulta individer av mindre 
vattensalamander. 

7 Ymnigt med rom av både åkergroda och vanlig groda. Ca 15 adulta individer av 
mindre vattensalamander. 

 

Det kan konstateras att flera av våra vanligaste groddjur; åkergroda, vanlig groda och 
mindre vattensalamander förekommer spritt i området. Vanlig padda verkar förekomma 
mindre frekvent. Flertalet mindre vattensamlingar inom det planerade 
verksamhetsområdet såväl som inom 1 km från detta hyser en eller flera arter av 
groddjur. Det handlar dock om begränsade förekomster med endast enstaka individer i 
flertalet fall. De lokaler som sticker ut, p.g.a. att de hyser lite större förekomster, är de 
båda dammarna i det nedlagda Södra brottet samt en damm på golfbanan söder om 
täktområdet. I Södra brottet förekom ett större antal individer av mindre 
vattensalamander och i dammen på golfbanan en lite större mängd rom av åkergroda 
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och vanlig groda. Ingen av lokalerna tycks dock hysa några stora populationer. Ingen av 
lokalerna i området kan t.ex. mäta sig med Paradissjön SO om Skövde (ca 5 km från 
verksamhetsområdet) varifrån det i Artportalen finns uppgifter om 50 lekande paddor 
och ”många” spelande individer av åkergroda eller Åsbotorpsjön ca 2,5 km N om 
verksamhetsområdet där det i Artportalen finns uppgifter om minst 20 spelande vanliga 
grodor.  

Arternas ekologi och bevarandestatus 

Åkergroda bedöms i Sverige ha en livskraftig population. Det är en av landets vanligaste 
groddjur. Arten är upptagen i EU:s art och habitatdirektiv och dess bevarandestatus följs 
därmed regelbundet. Vid senaste bedömningen (2013) har artens bevarandestatus i 
boreal region (där Våmb ligger) bedömts vara gynnsam med avseende på samtliga 
aspekter (utbredning, population, livsmiljö och framtidsutsikter). 

Vanlig groda bedöms i Sverige ha en livskraftig population och är i regionen vanligt 
förekommande. 

Mindre vattensalamander bedöms i Sverige ha en livskraftig population är i regionen 
vanligt förekommande. 

Samtliga arter föredrar fiskfria småvatten. Dessa behöver hålla vatten under hela ägg- 
och yngelperioden. 

Förenlighet med artskyddsförordningen 

De skyddade arter som förekommer i det planerade verksamhetsområdet är åkergroda, 
vanlig groda och mindre vattensalamander. Dessa arter är samtliga vanligt 
förekommande i regionen och det finns lämpliga fortplantningsmiljöer även i 
närområdet. Alla tre arter har i den senaste rödlistan bedömts ha en livskraftig 
population i landet.  

De i området förekommande arterna skyddas av olika förbud enligt 4 och 6 §§ 
artskyddsförordningen (artF, 2007:845) enligt nedanstående: 

  Åkergroda 4 § 
  Mindre vattensalamander 6 § 
  Vanlig groda 6 § 

Artskyddsförordningen ska ses som en precisering av vad som kan följa av de allmänna 
hänsynsreglerna när det gäller skydd av arter (MÖD 2013:13 och MÖD M11317-14). Det 
innebär att tillståndsmyndigheten har att bedöma hur skyddade arter påverkas av en 
planerad verksamhet. Syftet med artskyddet är enligt 8 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken att 
skydda arter. Artskyddet syftar således inte till att skydda varje enskild individ av arterna 
(MÖD M11317-14).  
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Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i dom den 25 januari 2016, mål M 11317-14, 
ingående belyst och klarlagt hur förbuden i artF avseende såväl bilaga 1- som bilaga 2-
arter ska tillämpas. Avgörande är när fridlysningsförbuden i artF inträder. MÖD gör i detta 
avseende avsteg från Naturvårdsverkets handbok 2009:2 om artskydd och anser att det 
är rimligt att det, ifråga om verksamheter där syftet uppenbart är ett annat än att ta bort 
eller skada fridlysta arter, krävs en risk för negativ effekt på förutsättningarna att 
bibehålla eller återställa den gynnsamma bevarandestatusen för den skyddade arten i 
området för att utlösa förbuden. Påverkan ska bedömas inom såväl relevant 
biogeografisk region som lokalt. Avgränsningen måste anpassas efter den enskilda arten. 
Skada på enstaka exemplar, exemplar som endast utgör en liten del av artens 
förekomst i regionen, har av MÖD inte ansetts försvåra upprätthållandet av gynnsam 
bevarandestatus hos arten varken lokalt eller i dess naturliga utbredningsområde – 
varför förbuden i artF inte inträdde i målet.  

Avgörande för bedömning av om förbuden i artF inträder eller inte, är alltså vilken 
påverkan ett tillstånd till täktverksamheten skulle ha på de identifierade arternas 
bevarandestatus inom dels det lokala området, dels den biogeografiska regionen.  

Förbud enligt 4 § - bedömning 

MÖD anger i mål 11317-14 att det ifråga om verksamheter där syftet uppenbart är ett 
annat än att störa eller skada fridlysta arter krävs en risk för negativ påverkan på den 
skyddade artens bevarandestatus i området för att utlösa förbuden i 4 § 1-3 punkten 
artF. En exploatering som innebär att tillgången till platser för fortplantning inom 
kärnområdet minskar ska dock anses vara en sådan skada på fortplantningsområden 
som är förbjuden enligt 4 § 4 punkten artF. Den fråga som då uppstår är om det är 
möjligt att föreskriva om skyddsåtgärder för att undvika att verksamheten kommer i 
konflikt med förbudet i 4 § 4 punkten artF.  

I det planerade verksamhetsområdet vid Våmb berörs åkergroda som är skyddad genom 
förbuden i 4 § artF. Avsiktligt dödande eller störande av individer av arten är därför 
förbjudet enligt 1-3 punkterna nämnda §, men även skada på fortplantningsområden 
inom kärnområden enligt 4 punkten. Den planerade verksamheten medför för det första 
ingen avsiktlig påverkan på individer, för det andra medför en påverkan på enstaka 
individer av förekommande arter inte en negativ inverkan på artens bevarandestatus, 
varken lokalt eller inom boreal region. Förbuden i 1-3 punkterna inträder därför inte.  

Beträffande fortplantningsområden rör det sig om ett småvatten där föryngring sker. 
Flera småvatten med motsvarande föryngring finns i närområdet. Bedömningen är att 
det planerade verksamhetsområdet inte är viktigare än miljöerna i närområdet, varför 
utredningsområdet inte bedöms hysa några kärnområden för arten. Den planerade 
verksamheten bedöms därför inte innebära att tillgången till platser för fortplantning 
inom kärnområden minskar. Därmed bibehålls den ekologiska funktionen i området. 
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Förbud enligt 6 och 8 §§ - bedömning 

På motsvarande sätt som MÖD anger i mål 11317-14 bör det ifråga om verksamheter där 
syftet uppenbart är ett annat än att ta bort eller skada fridlysta groddjur krävas en risk 
för påverkan på den skyddade artens bevarandestatus i området för att utlösa förbuden 
i 6 § artF.  

I det planerade verksamhetsområdet vid Våmb berörs mindre vattensalamander och 
vanlig groda vilka är skyddade genom förbuden i 6 § artF. Förekomsterna av dessa arter i 
det planerade verksamhetsområdet bedöms inte vara särskilt stora eller talrika. I 
landskapet i övrigt bedöms de vara relativt vanligt förekommande. Förekomsterna av 
dessa arter i utredningsområdet bedöms inte vara särskilt stora eller talrika och de är 
relativt vanligt förekommande i landskapet i övrigt. Samtliga bedöms ha en livskraftig 
bevarandestatus. Påverkan från den planerade verksamheten bedöms inte medföra 
någon risk för påverkan på arternas bevarandestatus, vare sig lokalt eller regionalt.  

Slutlig bedömning 

De lokaler inom planerat verksamhetsområde som skulle omintetgöras vid en 
exploatering bedöms inte vara av stor vikt för populationerna av berörda groddjur varken 
på lokal, regional eller nationell nivå. 

För samtliga arter görs bedömningen att en eventuell påverkan på enstaka exemplar av 
arterna inte skulle ha någon negativ påverkan på arternas bevarandestatus, vare sig 
lokalt eller i regionen. I och med att det i närområdet (inom vandringsavstånd för 
groddjuren) finns flera småvatten med lekvattenskvalitet för de aktuella arterna 
bibehålls den ekologiska funktionen i området. Förbuden i artF bedöms därför inte 
inträda till följd av den planerade verksamheten. Detta grundar sig på bedömningar av 
artförekomsterna i området lokalt och i regionen samt kunskap om respektive arts 
bevarandestatus. 


