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Inledning
Ekologigruppen AB har för Vägverket i  Stockholm studerat en sträcka av gamla
E4 vid Skårbydammen strax söder om Bornsjön i Salems kommun. Uppdraget har
varit att undersöka uppgifter om att det vid grodlekens infallande på våren körs
över stora mängder groddjur. Dels att utreda om uppgifterna är aktuella, dels att
närmare beskriva var de flesta av groddjuren korsar vägen.
Inventeringen har i korthet gått till så att antalet döda och levande salamandrar på
vägbanan har räknats under en lämplig vandringsnatt i början av april.
Ansvarig för uppdraget hos Vägverket har Martin Larsson varit.
Per Collinder från Ekologigruppen har inventerat och tagit fram rapporten

Resultat av inventeringen
• Sammanlagt hittades 247 överkörda mindre vattensalamandrar och 26

levande exemplar av samma art på vägbanan.
• 92 döda större vattensalamandrar hittades och 6 levande exemplar av

samma art på vägbanan.
• 3 överkörda grodor (åkergroda eller vanlig groda)
• 3 överkörda groddjur (padda eller groda)
• 1 överkörd padda.

På nästa sida redovisas fördelningen av överkörda groddjur längs vägsträckan norr
om dammen. Hela sträckan är ca 1,6 km.

Fördelningen av antyder att de flesta av salamandrarna har övervintrat på kullen
norr om vägen som hyser ett gravfält (Se karta). De har vandrat tvärs över en ca
100 meter bred stubbåker med riktning rakt mot dammen.  En annan koncentra-
tion av dödade djur finns längst i öster där ett skogparti ansluter direkt mot vägen
vilket då tyder på att det även i detta område övervintrar salamandrar. Ströfynd av
överkörda salamandrar fanns också väster om det område som redovisas på illust-
rationen nedan vilket pekar på att ett mindre antal salamandrar övervintrar i
skogsområdet väster om Skårby gård. Endast några få grodor hittades överkörda,
möjligen hade de flesta grodorna passerat vägen någon annan natt. I Skårbydam-
men spelade vid tillfället både åkergroda och vanlig groda samt padda.
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Slutsatser
Skårbydammen hyser en stor population av mindre och större vattensalamander.
Exakt hur stor den är går inte att avgöra med den typ av undersökning vi gjort.
Med tanke på det stora antalet överkörda djur vid gamla E4 påverkar trafiken med
stor sannolikhet beståndet vid Skårbydammen kraftigt. Jämfört med andra ställen
där det utförts åtgärder för att minska trafikens påverkan på groddjurspopulationer
framstår passagen över E4 vid Skårbydammen som mycket angeläget att åtgärda.
Större vattensalamander är rödlistad (NT) och dessutom upptagen i EU:s habitat-
direktiv. För sådana arter har Sverige förbundit sig att vidmakthålla en ”positiv
bevarandestatus”.

Åtgärder
Rör under vägen som möjliggör groddjursvandringar utan  att groddjuren behöver
ta sig över vägbanan bör anläggas. Ett rör var trettioende meter uppges som önsk-
värt (Malmgren) men har inte praktiserats i Sverige. Med tanke på den troligen
stora populationen bör det dock placeras ut mer än ett groddjursrör. Rören bör
kompletteras med ledarmar som gör det omöjligt för groddjuren att komma upp på
vägbanan, de skall istället ledas mot de iordninggjorda Rören. Rören bör ha ca 50
cm:s diameter och förses med en bädd av sand.

Det finns en befintlig stentrumma under vägen, denna bör även i fortsättningen
kunna fungera som en passagemöjlighet för groddjur.

Ledarmarna kan vara av olika typer. För närvarande håller en typ av ledarmar
som görs av avloppstrummor i plast att utvärderas vid ett försök i Göteborgstrak-
ten. Hittillsvarande försök visar att denna typ av ledarmar fångar upp ca 75 % av
de vandrande groddjuren. (Mats Lindqvist).

Placeringen av trummor och ledarmar kan lämpligen göras enligt medföljande
skiss. Trummorna läggs där koncentrationen av döda djur varit störst. Ledarmarna
måste läggas så att de  respektive ände vinklas upp mot norr så att groddjuren
istället för att ta sig upp på vägen vänder och försöker ta sig fram åt andra hållet i
stället. Bäst effekt nås om ledarmar läggs ut på ömse sidor om vägen. Groddjuren
skall ju tillbaka mot övervintrings platserna igen efter sommaren.
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Bild från Göteborg på trum-ledarmar. Försöket håller när detta skrivs på att ut-
värderas. (# Martin du kan väl ta reda på vem fototgrafen är?

I ett fall där åtgärder ej hinner göras innan våren 2005 bör tillfälliga ledarmar gö-
ras som riktas mot det befintliga trumman under vägen. Sådana ledarmar kan gö-
ras med byggplastfolie, käppar och ståltråd.

Diskussion
Vid jämförelser med andra områden där det uppgivits vara problem med överkör-
da groddjur vid lekvandring förefaller populationen vid Skårby vara mycket stor.
Malmgren uppger att man vid Fjugesta där ledarmar och hinkfällor satts ut under
hela lekvandringen på ca tre veckor fångar ett par hundra djur. Magnus Lindgren
på Vägverket Väst uppger att mellan 600-700 djur fångas under våren varje år un-
der en månads tid vid en passage över en väg i Bohuslän.   Även om vi vid in-
venteringen vid Skårby lyckades pricka in den natt då flest salamandrar vandrade
bör rimligtvis ytterligare salamandrar korsa vägen under andra nätter.

I Närke kontrolleras i ett groddjursprojekt antalet vandrande groddjur var tredje
dag under våren. För att få en bättre uppfattning om hur vandringen under hela
lekperioden fördelar sig kan uppgifter från detta projekt användas för en grov jäm-
förelse.

 För att få ett grepp om vilken barriäreffekt E4:an utgjorde klockades både större
och mindre vattensalamander när de tog sig över vägen. Flera tidtagningar gjordes
och en medeltid på ca 4 minuter kunde konstateras för båda arterna (vägen är ca 6
m bred). Denna tid måste betraktas som en minimitid eftersom salamandrarna sä-
kert kände sig stressad av tidsstudiemannens närvaro och envetna ficklampskägla.
I medeltal passerar ca 1900 fordon per dygn på (Martin Larsson) vägen vid Skår-
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bydammen. Omräknat till minuter så passerar ca 1,3 fordon Skårbydammen varje
minut. En salamander som skall ta sig över vägen riskerar att bli överkörd ca 5
gånger vilket torde innebära att vägen är att betrakta som en total barriär för sala-
mandrarna. Nu varierar ju trafiken lyckligtvis över dygnet. Vid klockan 23 var tra-
fikintensiteten låg och ännu senare var det endast en handfull bilar som passerade
dammen vilket gav möjlighet för de sent passerande individerna att komma över.
Åtminstone denna kväll tycktes det som om många salamandrarna försökt ta sig
över vägen ganska tidigt på kvällen.  Det föreföll under inventeringen som att det
inte var fullt så många salamandrar i rörelse som det stora antalet döda djur på
vägbanan gav bilden av. Det finns också i kartläggningen av var de döda sala-
mandrarna en övervikt fynd vid vägens norra sida vilket skulle tyda på att de
flesta salamandrarna inte ens han över halva vägen innan de blev överkörda.

Metodik

Förarbete
Kontakter har tagits med grodforskare för att uppdatering av kunskapsläget. Efter-
sök har också gjorts för att nå personer med lokalkännedom, se referenslistan.

Fältarbete
För att avgöra om och var groddjur passerade gamla E4 vid Skårbydammen val-
des en natt i början på april då förutsättningarna var gynnsamma för grodvand-
ring. Natten mellan den 15 och 16/4 Var en av de första nätterna på året då tempe-
raturen var över 4° C samtidigt som väderlekstjänsten förutspådde regn.

Klockan 23 gjordes en snabb översökning av vägbanan från väster till öster norr
om dammen. Vi fick då en uppfattning om hur den undersökta vägsträckan skulle
avgränsas. Under natten finkammades sedan vägen efter levande och överkörda
groddjur. Art och plats noterades samt om de var levande eller döda. För att av-
gränsa sökandet till att gälla en natt räknades bara överkörda salamandrar som var
”kladdiga” salamanderrester som var helt intorkade räknades inte. De bedömdes
ha blivit överkörda tidigare. Tidigare erfarenheter visar att vägbanan rensas effek-
tivt av framförallt kråkfåglar så fort gryningen kommer, vi bedömer därför att alla
de döda salamandrar vi påträffade hade körts över samma natt som inventeringen
skedde.

Inventeringen avslutades kl 05.
Under natten noterades också grodlek från Skårbydammen. Vanlig groda, åker-

groda och padda noterades.

Analys och sammanställning
Fördelning av överkörda groddjur på art och plats samt tillstånd har markerats på
en schematisk väg för att bedöma var de största koncentrationerna av groddjur
var.
Lämpliga ställen för  grodtunnlar har sedan markerats på karta utifrån var de
största koncentrationerna av döda groddjur.
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Uppgifter om erfarenheter vid andra konfliktpunkter mellan groddjur och trafik
har sammanställts och refererats.
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