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Sammanfattning 
Vallentuna kommun vill i sin behovsbedömning att en groddjursinventering kring det 
planlagda området Bällsta 2:158 och 2:807 genomförs innan beslut om exploatering kan tas. 
Groddjursinventeringar utförs under tidig vår då vandringen från övervintringsområde till 
lekvatten sker. Föreliggande utredning har utförts under hösten 2017 och därmed utanför 
säsongen för groddjursinventeringar och syftar till att klargöra det kända läget över groddjur 
i trakten. Genomgången av de data som finns tillgängliga visar på få fynd av groddjur i 
utredningsområdet. Det är främst vanlig padda som observerats och det är troligt att arten 
använder Vallentunasjön som lekvatten. Några övriga lekvatten har inte gått att få fram ur 
denna studie. Ecocoms samlade bedömning av hur groddjursfaunan kommer att påverkas 
vid en exploatering av fastigheterna Bällsta 2:158 och 2:807 blir, utifrån de data som finns 
tillgängliga, att en exploatering inte nämnvärt påverkar groddjursfaunan i området. 
Bedömningen görs främst utifrån de sparsamma fynd som noterats i området samt 
avsaknaden av lekvatten. Vanlig padda använder troligtvis Vallentunasjön som lekvatten och 
upptagningsområdet till lekvattnet är stort. Med största sannolikhet är den västra stranden 
av Vallentunasjön med angränsande våtmark och naturreservat ett lämpligare habitat för 
vanlig padda än de habitat som erbjuds i tätorten Bällsta och i synnerhet 
exploateringsområdet. 
 

Uppdrag 
Ecocom AB har under 2017 på uppdrag av Sambostäder AB genomfört en groddjursstudie 
över hur planlagd exploatering av bostäder på fastigheterna Bällsta 2:158 och 2:807 i 
Vallentuna kan komma att påverka groddjursfaunan i området. Studien har utförts i 
november genom att data över observerade groddjur och lämpliga groddjursmiljöer i 
området samlats in och sammanställts från olika databaser. Utifrån data har det sålunda 
gjorts bedömningar av hur upprättandet av bostadshusen kan komma att påverka 
groddjuren.  
 

Bakgrund 
Groddjur i Sverige 
I Sverige finns 13 olika groddjursarter där de flesta påträffas i södra Sverige. Fem av dessa är 
rödlistade, dock inte några av de arter som finns i Vallentunaområdet. I Vallentuna kommun 
finns fem groddjursarter; vanlig groda, åkergroda, vanlig padda, mindre vattensalamander 
och större vattensalamander.  

Alla groddjur i Sverige är fridlysta vilket innebär att det är förbjudet att döda eller skada 
romyngel eller vuxna djur. För större vattensalamander gäller även förbud mot att fånga 
individer utan tillstånd enligt Art- och habitatdirektivet. Kunskapsläget för de rödlistade 
groddjursarterna är gott, däremot finns luckor när det gäller mer allmänt förekommande 
arter som mindre vattensalamander, vanlig groda, åkergroda och vanlig padda, särskilt 
gällande deras beståndsutveckling. Större vattensalamander har tidigare varit på̊ rödlistan 
men togs bort från listan 2005, trots att ingen reell förändring ägt rum. Statusförändringen 
från nära hotad till livskraftig gjordes på grund av ökad kunskap om artens förekomst och 
utbredning. Troligtvis minskar arten fortsatt men dock inte i en takt som medför rödlistning. 

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

Groddjurens habitat består av en mosaik av land- och småvattenmiljöer som det äldre 
kulturlandskapet utgjorde. Denna miljö har till stora delar försvunnit på grund av ändrad 
markanvändning, som ett effektivare och mer storskaligt jord- och skogsbruk inneburit. 
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 följaktligen blir större.  
 

Groddjurens ekologi 
Flertalet groddjursarter har en relativt likartad årscykel som innefattar tillgänglighet till 
vanligen tre mer eller mindre åtskilda områden: övervintringsplats, lekplats och 
födosöksområde. Groddjuren är vanligen trogna sina lokala habitat och återvänder till 
samma områden år efter år. 

Groddjurens tre områden kan till viss del överlappa så att lekplats och övervintringsplats 
är identiska och även så att övervintringsplatsen är belägen i födosökshabitatet. Vanligen 
måste dock groddjuren vandra mellan de tre skilda livsmiljöerna, vilket kan innebära 
konflikter mellan groddjuren och fordonstrafik (Figur 1). 

 

Efter att ha vaknat upp från vinterdvalan vandrar groddjuren under våren från 
övervintringsplatsen till lekplatsen (vanligen en damm, göl eller våtmark) där de parar sig och 

Figur 1. Vandringen mellan övervintringshabitat, lekhabitat och födosökshabitat gör ofta att groddjuren behöver 
korsa vägar, vilket är ett stort hot mot groddjurspopulationer. Illustration: Elin Boberg, Ecocom AB. 
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där honorna lägger sin rom. Lekperioden infaller vanligen under februari-maj, men den 
exakta tidpunkten varierar beroende på art och väderförhållanden. Långbensgrodans lek kan 
ibland börja så tidigt som i februari, medan strandpaddan hör till de arter som leker senare, 
vanligen i maj. Strandpaddan kan också ha flera lekperioder och leken under senare perioder 
kan sträcka sig in i juli/augusti. 

När lekperioden är över vandrar flertalet groddjur från lekområdet till födosöksområdet 
som skiljer sig mellan de olika arterna (t ex skog, betesmark eller strandäng). Detta område 
utgör uppehållsplats under sommaren. En del arter som t ex den vanliga paddan kan vandra 
långa sträckor mellan lekplats och födosöksområde (ca två kilometer). 

När vädret blir kallare vandrar groddjuren åter från födosökshabitatet till 
vinteruppehållsplatsen som kan vara ett akvatiskt habitat eller ett landhabitat. I det senare 
fallet gräver groddjuren sig ned i marken eller använder t ex. stenmurar, odlingsrösen eller 
musbon för övervintringen (Ahlén et al. 1995, Fog et al. 2001). 
 

Utredningsområde 
Det område som utredningen omfattar är beläget i stadsdelen Bällsta i den södra delen av 
Vallentuna tätort, Vallentuna kommun (Figur 2). Exploateringsområdet i Bällsta som föreslås 
planläggas är lokaliserat alldeles sydost om korsningen Stockholmsvägen och Gamla 
Karlsbergsvägen. Exploateringsområdet är beläget runt 800 meter öster om Vallentunasjön. I 
bilaga 1 presenteras situationsplanerna för de bägge planlagda fastigheterna.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Metod 
I skrivbordsstudien studeras tidigare dokumenterad information om naturen i 
utredningsområdet tillsammans med inrapporterade artfynd till Artportalen. Kunskap om 
området inhämtas från relevanta källor som omfattar utredningsområdet. Inga besök i fält 
har utförts inom ramen för uppdraget. 

Figur 2. Karta över utredningsområdet för skrivbordsstudien över groddjur i Vallentuna kommun 2017. 
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Resultat 
De arter som är inrapporterade till Artportalen från utredningsområdet är vanlig padda, 
vanlig groda och mindre vattensalamander. Totalt har det rapporterats in ett fynd av vanlig 
groda respektive mindre vattensalamander och sex fynd av vanlig padda (Figur 3).  

Kartan i figur 4 är ett utdrag ur Skogsstyrelsens databas Skogliga grunddata över 
markfuktighet, och visar var i området det finns vattendrag, diken och fuktmarker. Enligt 
kartan finns ett fuktområde runt 900 meter sydsydost om exploateringsområdet. Detta 
fuktområde visas i figur 5 som en utpekad sumpskog. Samma karta i figur 5 visar även att det 
finns utpekade Ängs- och betesmarksobjekt, ett naturreservat och en utpekad våtmark norr 
om Vallentunasjön. Dessutom finns nyckelbiotoper både öster och väster om sjön och 
flertalet sumpskogsobjekt öster om exploateringsområdet. 

Figur 3. Kartan visar utredningsområdet där utsök av fynd från Artportalen har skett fram till 2017. Stjärnorna 
visar inrapporterade artfynd, den blåa ytan motsvarar utredningsområdet och den röda ytan visar det område 
som planläggs för upprättande av bostäder. 
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Bedömning  
Inom utredningsområdet finns ströfynd av vanlig padda. Med stor sannolikhet använder 
vanlig padda Vallentunasjön som lekvatten. Vanlig padda kan vandra långa sträckor från sina 
övervintringsmiljöer för att nå samma lekvatten som den gärna återkommer till år efter år. 
Det innebär att de fynd av vanlig padda som rapporterats från utredningsområdet troligtvis 
är individer som antingen använder de kringliggande sumpskogarna öster om Vallentunasjön 
eller tätortens villaträdgårdar som födosöks- och övervintringsmiljöer. Det finns gott om 
lämpliga övervintringsmiljöer i villaträdgårdar i form av stenmurar, altaner, källare och 
komposthögar. Det är inte uteslutet att även exploateringsområdet hyser lämpliga miljöer 
för övervintring av vanlig padda.  

I övrigt verkar det vara bristfälligt med lekvattenmiljöer i området, där övriga 
groddjursarter kan leka, vilket kan vara en förklaring till de sparsamma rapporteringarna av 
övriga groddjursarter. De noterade fynden av främst mindre vattensalamander i den södra 
delen av utredningsområdet men också av vanlig groda, hör säkerligen till Täby prästgårds 
naturreservat där flera sumpskogar tillsammans med Gullsjön är lämpliga habitat för arten.    

Ecocoms samlade bedömning av hur groddjursfaunan kommer att påverkas vid en 
exploatering av fastigheterna Bällsta 2:158 och 2:807 blir, utifrån de data som finns 
tillgängliga, att en exploatering inte nämnvärt påverkar groddjursfaunan i området. 
Bedömningen görs främst utifrån de sparsamma fynd som noterats i området samt 
avsaknaden av lekvatten. Vanlig padda använder troligtvis Vallentunasjön som lekvatten och 
upptagningsområdet till lekvattnet är stort. Med största sannolikhet är den västra stranden 
av Vallentunasjön med våtmark och naturreservat ett lämpligare habitat för vanlig padda än 
de habitat som erbjuds i tätorten Bällsta. De ströfynd av vanlig padda som rapporterats till 

Figur 4. Utsnitt ur Skogsstyrelsens databas över skogliga grunddata som visar markfuktighet. I mitten av kartans 
övre del är exploateringsområdet inritat som en röd yta. 
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Artportalen är troligtvis individer som antingen är på väg till sumpskogsområdet öster om 
exploateringsområdet eller som har hittat lämpliga övervintringsmiljöer i villaträdgårdarna. 
Att den planlagda exploateringen skulle utgöra ett stort hot mot eventuella populationer av 
vanlig padda är i nuläget inte troligt. Den vandring av vanlig padda som kan tänkas ske 
mellan Vallentunasjön och sumpskogsområdet sker troligtvis längs blöta vägbanor eller 
vattenfyllda diken.  

Dock kan området vara undermåligt undersökt på groddjur vilket kan innebära att det 
finns dammar som kan fungera som lekvatten för groddjur och som inte framkommer i 
denna studie. Fiskfria dammar är lämpliga lekvatten för flera arter som vanlig groda, 
åkergroda, mindre vattensalamander och större vattensalamander.  
 
 

Figur 5. Karta över identifierade objekt från olika databaser. 
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