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PM Förslag till skyddsåtgärder för 
groddjur 

Västra Saltvik Härnösand 2021 

 

Bakgrund och syfte 

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 (Calluna 2021). Resultatet av den fördjupade 
groddjursinventeringen visade att vanlig groda leker i och strax utanför östra delen av 
detaljplaneområdet för Etapp 1. Vanlig groda 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 måste minimeras. Det får inte förekomma att 
grodornas vandringsstråk byggs bort så att de inte kan ta sig till sina lekvatten. Påverkan på 
hydrologin som innebära att lekvatten försämras så mycket att de inte längre kan används som 
lekvatten måste också minimeras.  

Detta PM lämnar förslag på lämpliga försiktighetsåtgärder och skyddsåtgärder för vanlig groda 
som möjliggör det fortsatta detaljplanearbetet vid Västra Saltvik. Förslagen presenteras i en 
kronologisk ordning där de först nämnda förslagen bör utföras först i anläggandet. Calluna anser 
att innan arbetet med anläggning av nya vägar bör delar av föreslagna skyddsåtgärder vara i 
bruk för att inte påverka den lokala populationen av vanlig groda. Förslagen är av permanent 
natur och det är viktigt att de anläggs så att de lätt kan underhållas och skötas under en lång tid 
framöver.   
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Försiktighetsåtgärder och förslag till skyddsåtgärder 

Enligt det planförslag som detta PM grundar sig på för Etapp 1 går den tänkta vägdragningen in 
till Etapp 1 från där Gamla Ådalsvägen svänger 90 grader under väg E4. Denna vägdragning 
innebär att bäcken som utgör lekvatten för vanlig groda inte påverkas (figur 1). Etableringen av 
Etapp 1 medför en ökad aktivitet i området som riskerar att skada vanlig groda. Av den 
anledningen bör skyddsåtgärder som motverkar att individer skadas eller dödas vid 
etableringen utföras. Dessa skyddsåtgärder presenteras i tabell 1 nedan och åtgärderna bör 
utföras i den ordning de presenteras för att inte skada groddjuren eller bryta områdets 
ekologiska funktion för vanlig groda. I figur 2 presenteras var de föreslagna skyddsåtgärderna 
ska utföras. Ljusföroreningar är ytterligare en påverkan på groddjuren och anpassningar som 
minskar ljusföroreningar bör göras under anläggningsskedet. Det kan handla om val av ljuskälla, 
placering av belysning, val av armaturer och tidsstyrning av belysningen.  

 

Figur 1. Kartutsnitt med den planerade vägdragningen från Gamla Ådalsvägen in till planområdet för Etapp 1. 
Groddjursfynden som noterades under fältinventering 2021 visas med brandgula prickar. 

 



 

 3 

PM Förslag till skyddsåtgärder för groddjur i Västra Saltvik, Härnösand 2021 
 

Table 1. Förslag till skyddsåtgärder för vanlig groda. Skyddsåtgärderna ska utföras i den ordning som 
presenteras i tabellen för att utgöra så bra skydd som möjligt för groddjuren 

Skyddsåtgärd Syfte Förklaring Tid för utförande 

Buffertzon vid 
lekvatten 

En buffertzon på cirka 
20 meter från 
lekvattnena märks upp 
för att påvisa att inga 
upplag eller 
anläggningar utförs 
inom buffertzonen 

Buffertzonen visas i figur 2 och märks 
upp i terrängen med käppar och/eller 
skyltar som informerar om att ingen 
aktiviet får utföras i området så som 
upplagsplats, grävningar eller 
körningar. 

Snarast 

Stenröse För att undvika att 
groddjuren rör sig mot 
planområdet för Etapp 
1 anläggs landmiljöer 
för förstärka 
övervintrings och 
dagviloplatser öster ut 
från planområdet. Det 
kan få groddjuren att 
välja dessa ytor hellre 
än att de rör sig till 
planområdet, åtgärden 
fungerar även som en 
kompensation för 
förlust av landhabitat i 
planområdet.   

Stenrösen kan anläggas i sluttningen i 
kraftledningsgatan öster om myren 
och i skogsbrynen intill. För att lyckas 
med stenrösen som ska fungera som 
övervintringsmiljöer bör mängden 
stenar (15-25 cm i diameter) vara så 
pass stor att det i mitten av stenröset 
alltid är frostfritt (cirka 4 m i diameter 
och 2 m högt). Stenrösen kan med 
fördel anläggas på marken genom att 
gräva en 1,5 m djup grop med måtten 
2x2 m, där hälften av stenarna hamnar 
i gropen och hälften ovan mark täcks 
med jord. Förutom stenar kan stockar, 
lövkompost och grenar användas för 
att skapa liknande 
övervintringsplatser. Viktigt att dessa 
rösen hamnar i solbelysta lägen. Se 
figur 3 för exempelbild. 

Snarast 

Försiktighets 
åtgärder vid 
våtmarkerna 

Försiktighetsprincipen 
gäller vid anläggningar 
intill eller i våtmarker 
för att inte påverka 
hydrologin negativt och 
därmed försämra 
grodornas lekmiljöer. 

All exploatering intill eller i 
våtmarkerna ska föregås av 
hydrologiska undersökningar så att 
vattenföringen kring lekvattnena 
lämnas opåverkad. 

Innan 
anläggningsarbetet 
startas. 

 

Barriär/ 
grodstaket 

En barriär som hindrar 
groddjur från att 
vandra in på 
planområdet anläggs 
intill den nya 
vägdragningen.  

Barriären ska anläggas av ett tätt 
material och ska vara minst 40 
centimeter högt med en överliggare på 
cirka 5-10 centimeter för att motverka 
att groddjur klättrar över. Viktigt att 
skarvarna är täta. Längs östra sidan av 
barriären anläggs en stödremsa med 
grus/stenkross ovanpå markväv för 
att motverka igenväxning av barriären. 
Stödremsan bör vara cirka 50 
centimeter bred. Barriären kan 
anläggas av exempelvis L-stöd.  
Se figur 4. 

Innan arbetet med 
byggnation av 
barriären påbörjas 
ska samråd ske 
med biolog/ekolog 
på plats. Barriären 
ska anlläggas 
innan 
anläggningen av 
vägen påbörjas.  

 

 



 

 4 

PM Förslag till skyddsåtgärder för groddjur i Västra Saltvik, Härnösand 2021 
 

 

Figur 2. Karta över de föreslagna skyddsåtgärdernas placering i landskapet. 
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Figur 3. Förslag på ett stenröse anlagt i syfte att skapa dagviloplats och övervintring för groddjur.  
Foto: Daniel Segerlind 
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Figur 4. Förslag på anlagd barriär, notera att det på bilden saknas en grusad del som motverkar igenväxningen 
av barriären. Foto: Daniel Segerlind 
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