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1 Sammanfattning 

Calluna AB har under 2021 på uppdrag av Härnösands kommun utfört en fördjupad 
artinventering av groddjur inför framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra 
industrietableringar på Västra Saltvik. I detta skede är etapp 2 av detaljplanen i sin linda vilket 
innebär att det inte finns några detaljerade planer. Området ska planläggas för industri, dock ej 
klart vilken sorts industri som kommer att etableras och i vilken omfattning. Syftet med den 
fördjupade groddjursinventeringen är främst att undersöka om groddjursarter, som alla är 
skyddade av artskyddsförordningen, förekommer inom detaljplaneområde Västra Saltvik etapp 
2 med omnejd. Olika groddjursarter har olika starkt skydd och beroende på vilka arter som 
påträffas kan det komma att krävas extra utredningar för att inte detaljplanen ska utlösa 
förbuden i artskyddsförordningen. 

Resultatet av den fördjupade groddjursinventeringen visade att vanlig groda leker i östra delen 
av detaljplaneområdet samt strax utanför. Vanlig groda är skyddad av 6 § 
artskyddsförordningen vilket innebär att detaljplanen är förbjuden om vanlig groda skadas eller 
dödas under och efter en exploatering av området. Förbudet kan även aktiveras om det finns en 
risk att artens bevarandestatus försämras genom att värdefulla livsmiljöer försämras eller 
förstörs.  

Vid en eventuell exploatering av planområdet anser Calluna att det är mycket viktigt att 
hydrologin i myren öster om planområdet lämnas opåverkad. Likaså bör bäcken som avvattnar 
myren, som är ett lekvatten för vanlig groda, skyddas och buffras med 20 meter västerut inom 
planområdet för att inte påverka eller förstöra lekvattnet för vanlig groda. Calluna anser att det 
kan bli aktuellt att anlägga en barriär västerut från bäcken in mot den tänkta exploateringen för 
att förhindra att grodor tar sig in i planområdet och skadas eller dödas. En befintlig 
anslutningsväg till en kraftledningsgata från Gamla Ådalsvägen till kraftledningsgatan måste 
fortsatt hållas öppen och får inte växa igen, vilket skulle öka beskuggningen av bäcken och 
därmed försämra lekvattnets kvalitet. Eventuella vägdragningar i den befintliga 
kraftledningsgatan kan utföras så länge hydrologin i området inte påverkas.   

Det är viktigt att försiktighetsprincipen används i så stor utsträckning som möjligt för att 
undvika att hydrologin påverkas, vilket kan få stora påföljder på den lokala bevarandestatusen 
för vanlig groda. Calluna anser att ytterligare utredningar utförs när planerna för etapp 2 börjar 
tas fram. Med en tydligare bild av vad området ska användas till kan mer noggranna förslag på 
hur groddjuren kan skyddas tas fram. Calluna rekommenderar att nästa steg i processen är att 
göra en artskyddsutredning för att klargöra den lokala populationens bevarandestatus i 
dagsläget och på vilka sätt planen riskerar att påverka den. I artskyddsutredningen 
rekommenderas även att en habitatnätverksanalys utförs, för att kartlägga lämpliga 
groddjursmiljöer, spridningsvägar och barriärer för groddjuren. Olika scenarion av planförslag 
kan då prövas för att klargöra hur stor påverkan olika planförslag har på de lokala 
populationerna av vanlig groda. I artskyddsutredningen tas också förslag på anpassningar och 
skyddsåtgärder fram för att undvika att planen utlöser förbud enligt artskyddsförordningen. 
Därefter bör ett samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken anmälas till länsstyrelsen för att 
presentera lämpliga skyddsåtgärder. 
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2 Inledning 

Calluna AB har under 2021 på uppdrag av Härnösands kommun utfört en fördjupad 
artinventering av groddjur inför framtagande av ny detaljplan för Västra Saltvik. Calluna utförde 
en naturvärdesinventering av Västra Saltvik under 2020 (Scarpellini 2020) där fynd av grodor 
gjordes och lämpliga groddjursmiljöer identifierades. En första etapp inom Västra Saltvik är 
redan detaljplanelagd och vann laga kraft 14 juli 2016. Naturvärdesinventeringen från 
2020 ska utgöra underlag för etapp 2 i detaljplanearbetet.  

Ytterligare underlag i det fortsatta detaljplanearbetet för etapp 2 krävs dock och därför har 
Calluna fått i uppdrag av kommunen att utföra en fördjupad artinventering av groddjur i 
området med anledning av de groddjursfynd som gjordes under naturvärdesinventeringen 
2020. Det berörda inventeringsområdet, områdesgräns för planprogrammet, visas i Fel! Hittar 
inte referenskälla. nedan.  

 

Figur 1. Områdesgräns för planprogrammet för etapp 2 Västra Saltvik visas med en röd polygon. 

3 Uppdragets syfte 

I detta skede är etapp 2 av detaljplanen i sin linda vilket innebär att det inte finns några 
detaljerade planer. Området ska planläggas för industri, dock ej klart vilken sorts industri som 
kommer att etableras och i vilken omfattning. Syftet med den fördjupade 
groddjursinventeringen är främst att undersöka om groddjursarter, som alla är skyddade av 
artskyddsförordningen, förekommer inom detaljplaneområde Västra Saltvik. Olika 
groddjursarter har olika starkt skydd och beroende på vilka arter som påträffas kan det komma 
att krävas extra utredningar för att inte detaljplanen ska utlösa förbuden i 
artskyddsförordningen. Påträffade arter registreras och förslag lämnas på hur deras livsmiljöer 
kan värnas vid en exploatering tillsammans med att förslag till eventuell fortsatt 
artskyddsutredning presenteras.  
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3.1 Lagstiftning om groddjusfaunan  

Alla groddjur i Sverige är fridlysta och skyddas enligt 4 § eller 6 § artskyddsförordningen. För 
arter som skyddas av 6 § finns förbud mot att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in 
exemplar, samt att ta bort eller skada ägg, rom eller larver. Förbudet gäller för vanlig groda, 
vanlig padda och mindre vattensalamander. 

För arterna åkergroda och större vattensalamander är det, enligt 4 § i artskyddsförordningen, 
förbjudet att med avsikt fånga, döda eller störa djur, särskilt under djurens parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är dessutom förbjudet att skada eller 
förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos 
djuren. 

4 Sveriges groddjur 

I Sverige finns 13 olika groddjursarter av vilka de flesta påträffas i södra Sverige. Fem av de 13 
arterna är rödlistade, men dessa förekommer inte i Härnösandsområdet. I Härnösands kommun 
finns fem groddjursarter;  

• vanlig groda (Rana temporaria) 

• åkergroda (Rana arvalis) 

• vanlig padda (Bufo bufo) 

• mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris)  

• större vattensalamander (Triturus cristatus) 

Kunskapsläget för de rödlistade groddjursarterna är mycket bra, däremot finns kunskapsluckor 
när det gäller mer allmänt förekommande arter som mindre vattensalamander, vanlig groda, 
åkergroda och vanlig padda, särskilt gällande deras beståndsutveckling. 

Det främsta hotet mot groddjur är habitatförlust, dvs. förlust av livsmiljö. Detta sker bland annat 
genom utdikning och igenfyllning av våtmarker, ökad igenväxning av landmiljön kring 
lekdammarna samt genom avverkning och fragmentering av äldre sammanhängande 
skogsbestånd som hyser för groddjuren lämpliga miljöer för övervintring. Skuggning, 
övergödning, försurning och toxiner är faktorer som hämmar larvutvecklingen medan 
introduktion av fisk och kräftdjur i lekvatten medför predation på larverna.  

Groddjurens habitat består av en mosaik av land- och småvattenmiljöer. Det äldre 
kulturlandskapet hade gott om sådana miljöer men som i dag till stora delar har försvunnit på 
grund av omfattande utdikningar och ändrad markanvändning som till exempel ett effektivare 
och mer storskaligt jord- och skogsbruk. Genom urban exploatering tillkommer även annan 
form av markanvändning med bebyggelse och vägar med hårdgjorda ytor och allt mindre plats 
för småvatten. Förlusten av olika typer av småvatten bidrar till att avståndet mellan lämpliga 
lekvatten för groddjuren blir större.  

VÄGLEDANDE DOM: MÖD 2016:1 

Enligt Naturvårdsverkets artskyddshandbok (2009) bör det vid exploateringar av olika slag krävas dispens 
från 6 § artskyddsförordningen (d.v.s. att förbud utlöses) även för åtgärder som påverkar enstaka exemplar 
av de skyddade arterna. Detta är en sträng tolkning, som sedan dess har uppdaterats i praxis. I en dom i 
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD 2016:1) slog man fast att när syftet med en verksamhet är ett annat 
än att skada en skyddad art, krävs en risk för påverkan på den skyddade artens bevarandestatus i området 
för att förbud ska utlösas. 
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5 Metod 

En GIS-analys med hjälp av ortofoto, markfuktighetskarta från skogliga grunddata och 
höjdraster genomfördes för att hitta sänkor där vatten troligtvis ansamlas och som därför kan 
utgöra potentiella lekmiljöer. Området naturvärdesinventerades under 2020 (Scarpellini 2020) 
och de naturvärdesobjekt som framkom under naturvärdesinventeringen samt de från 
skrivbordsförstudien besöks i fält med avsikt att lyssna efter spelande groddjur samt söka efter 
äggklumpar. Tidpunkten för inventeringen har förlagts till då det är störst chans att påträffa spel 
av vanlig groda och åkergroda samt att romklumpar av dessa två arter fortfarande är färska och 
därav kan artbestämmas, vilket vanligtvis sker i mitten av maj i Härnösandstrakten. 
Detaljplaneområdet avgränsas i öster av E4, vilket även utgör den norra gränsen för 
utredningsområdet för groddjursinventeringen. Utredningsområdet sträcker sig utanför 
detaljplaneområdet i öster, väster och söder för att inkludera de omkringliggande våtmarkerna 
och fuktmiljöerna (Figur 2).  

 

Figur 2. Karta som visar utredningsområdet för den fördjupade artinventeringen samt områdetsgränser för både 
planprogrammet och detaljplanens etapp 1. 

6 Resultat 

6.1 Områdesbeskrivning 

Planområdet för etapp 1 består av ett nyligen avverkat skogsparti i den norra delen närmast E4 
som är torrt och småkuperat. Planområdet ligger på morän och angränsar till en 
kraftledningsgata söderut. Kraftledningsgatan går i nordvästlig-sydostlig riktning och löper 
tvärs igenom området för planprogrammet, över en relativt opåverkad myr med öppna 
vattenspeglar i öster som övergår i allt torrare och brantare mark västerut. Den opåverkade 
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myren tangerar området för planprogrammet och avvattnas genom en bäck som löper norrut 
inom planområdets östra del. I höjd med området för planprogrammets västra del finns en höjd 
med en liten brant. Uppe på höjden anträffas mindre sänkor som tidvis är vattenfyllda. Söder om 
kraftledningsgatan finns en yngre produktionsskog som är torr i höjdlägena och fuktig till blöt 
närmare myrmarkerna i söder. Alldeles utanför planområdet i väster finns en äldre granskog 
med naturvärden. Bortsett från den norra delen så omges planområdet av fuktmarker, antingen 
av igenväxande myrar eller sumpskogar med rörligt markvatten.  

6.2 Påträffade groddjur 

Den fördjupade groddjursinventeringen av Västra Saltvik resulterade i att fyra adulta individer 
av vanlig groda noterades i eller strax utanför planområdets östra del (Figur 3). I detta område 
noterades även sju äggklumpar av vanlig groda. En juvenil vanlig groda påträffades utanför 
planområdet i en myrmark väster om området (Figur 4).  

 
Figur 3. Karta över de fynd av vanlig groda som gjordes vid den fördjupade artinventeringen.  
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Figur 4. I en av myrmarkerna i utredningsområdets västra del påträffades en juvenil vanlig groda, ett tecken på att 
dessa myrmarker är en viktig födosöksmiljö för groddjur. 

6.3 Värdefulla groddjurshabitat 

Den opåverkade myren öster om planområdet med den tillhörande avrinningen, som rinner 
norrut in i planområdet, är viktiga miljöer för vanlig groda och är konstaterade lekvatten (Figur 
6). Även vissa öppna vattenspeglar i myren är konstaterade lekvatten. Alldeles öster om bäcken 
som avvattnar myren finns en anslutningsväg till kraftledningsgatan. Denna anslutningsväg 
bidrar till att delar av bäcken blir solbelyst och därmed skapar goda möjligheter till snabbare 
yngelutveckling.  
Fyndet av en juvenil vanlig groda som påträffades i en av de igenväxande myrmarkerna utanför 
planområdet belyser de närliggande fuktiga miljöernas funktion och vikt som födosöksområde 
och dagviloplatser. De myrmarker och sumpskogar som omger planområdet är av stor vikt som 
födosöksmiljö, spridningsvägar och dagviloplatser för vanlig groda i området och bidrar till 
artens bevarandestatus (Figur 5). 
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Figur 5. Identifierade groddjursmiljöer vid den fördjupade groddjursinventeingen av Västra Saltvik. 2021. 

 

 
Figur 6. Strax öster om området för planprogrammet finns en myrmark belägen där vanlig groda leker i de öppna 
vattenspeglarna. 
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6.4 Juridiska aspekter 

Vanlig groda som påträffades i området för planprogrammet och strax intill är upptagen i 
artskyddsförordningens 6 §, vilket innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på 
annat sätt samla in exemplar, samt att ta bort eller skada ägg, rom eller larver både under 
anläggningsarbetet och när exploateringen av området är klart. Detta innebär att alla åtgärder i 
närheten av lekvattnet för vanlig groda som kan skada eller döda grodor eller ägg och yngel är 
förbjudna. Det är också förbjudet att bygga bort grodornas vandringsstråk så att de inte kan ta 
sig till sina lekvatten. Enligt artskyddsförordningen måste en kontinuerlig ekologisk funktion för 
groddjuren upprätthållas under hela byggperioden, vilket innebär att om grodor hindras från att 
använda vissa delar av sina hemområden under en viss tid kan det bryta mot 
artskyddförordningen. Dessutom kan en påverkan på hydrologin innebära att lekvatten 
försämras så mycket att de inte längre används, det i sin tur leder till att arten inte fortplantar 
sig i samma utsträckning som tidigare och därmed försämras artens lokala bevarandestatus. En 
sådan påverkan är också förbjuden enligt artskyddsförordningen. Att anlägga vägar och 
byggnader är tillåtliga så länge individer inte skadas eller dödas samt att den lokala 
bevarandestatusen inte påverkas.  

7 Slutsatser och rekommendationer    

Vid en eventuell exploatering av planområdet anser Calluna att det är mycket viktigt att 
hydrologin i myren lämnas opåverkad. Likaså bör bäcken som avvattnar myren, som är ett 
lekvatten för vanlig groda, skyddas och buffras med 20 meter västerut inom området för 
planprogrammet för att inte förstöra eller påverka lekvattnet för vanlig groda (Figur 7). Calluna 
anser att det kan bli aktuellt att anlägga en barriär strax bortanför buffertzonen mot den tänkta 
exploateringen i detaljplanen för etapp 1 för att förhindra att grodor tar sig in i planområdet och 
skadas eller dödas (Figur 7). En sådan barriär bör vara minst 40 centimeter hög med en 
överliggare som sticker ut cirka fem centimeter för att undvika att groddjur klättrar över. 
Barriären kan anläggas i linje med gränsen för detaljplanen för etapp 1 mellan 
kraftledningsgatan och Gamla Ådalsvägen. Den befintliga anslutningsväg till kraftledningsgatan 
från Gamla Ådalsvägen till kraftledningsgatan måste fortsatt hållas öppen och får inte växa igen, 
vilket skulle öka beskuggningen av bäcken och därmed försämra lekvattnets kvalitet.   

Calluna gör bedömningen att den omgivande marken till planområdet har naturvärden som är 
kopplade till det rörliga markvattnet och de relativt opåverkade myrmarkerna och 
sumpskogarna. Stora delar av myren intill planområdets östra del får sin tillrinning från dessa 
fuktområden och bör därför lämnas opåverkade. Med bakgrund av de groddjursfynd som gjorts 
kan Calluna konstatera att flera av fuktområdena runt planområdet används av groddjur för att 
söka föda under sommarhalvåret.  

Utifrån föreliggande inventering är det inte helt uppenbart var vanlig groda övervintrar. Det kan 
inte helt uteslutas att viss övervintring kan ske inom planområdet, även om det tycks finnas 
lämpligare miljöer i skogen och brynen öster om planområdet. Därmed föreslår Calluna att 
stenrösen på lämpliga platser vid de identifierade lekvattnens närhet kan skapas. Förslagsvis 
kan stenrösen anläggas i en sluttning i kraftledningsgatan öster om myren eller i skogsbrynen 
intill. För att lyckas med stenrösen som ska fungera som övervintringsmiljöer bör mängden 
stenar vara så pass stor att det i mitten av stenröset alltid är frostfritt. Stenrösen kan med fördel 
anläggas på marken där hälften av stenarna grävs ner för att minska risken för frost. Förutom 
stenar kan stockar och grenar användas för att skapa liknande övervintringsplatser. Den barriär 
som Calluna föreslagit för att förhindra att grodor tar sig in i planområdet söderifrån kan med 
fördel anläggas som en stenmur med håligheter. En rätt konstruerad stenmur med håligheter 
och i solbelysta lägen kan inte bara fungera som barriär utan även som övervintringsmiljö.  
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Figur 7. Förslag på buffertzon kring fynd av vanlig groda, placering av eventuell barriär samt stenrösen som kan 
anläggas för att skapa övervintringsmiljöer för vanlig groda. 

Avslutningsvis vill Calluna trycka på att det är viktigt att försiktighetsprincipen används i så stor 
utsträckning som möjligt för att undvika att hydrologin påverkas, vilket kan få stora påföljder på 
den lokala bevarandestatusen för vanlig groda. Calluna anser även att ytterligare utredningar 
utförs när planerna för området börjar tas fram. Med en tydligare bild av vad området ska 
användas till kan mer noggranna förslag på hur groddjuren kan skyddas tas fram. Calluna 
rekommenderar att nästa steg i processen är att göra en artskyddsutredning för att klargöra den 
lokala populationens bevarandestatus i dagsläget och på vilka sätt planen riskerar att påverka 
den. I artskyddsutredningen rekommenderar vi även att en habitatnätverksanalys utförs, för att 
kartlägga lämpliga groddjursmiljöer, spridningsvägar och barriärer för groddjuren. Olika 
scenarion av planförslag kan då prövas för att klargöra hur stor påverkan olika planförslag har 
på de lokala populationerna av vanlig groda. I artskyddsutredningen tas också förslag på 
anpassningar och skyddsåtgärder fram för att undvika att planen utlöser förbud enligt 
artskyddsförordningen. Därefter bör ett samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken anmälas till 
länsstyrelsen för att presentera lämpliga skyddsåtgärder. 
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http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845
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