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Abstract 
 
Many species of amphibians are threatened both in Sweden and globally. The causes are 
many and a main factor is habitat alterations which often results in populations being 
isolated. Changes in the agricultural landscape have among other things resulted in small 
water bodies being filled and dried out and that has severely affected the Swedish 
amphibians. Swedish amphibians are depended upon small water bodies for their 
reproduction. Wetlands have been constructed to reduce the impacts of the eutrophication 
in the Laholm bay. In my study I have chosen to examine the composition of amphibian 
species in 34 of those newly constructed wetlands. Netting is the method that has been 
used to find the animals but there have also been visual observations. The inventories 
took place during spring and summer year 2006. The study has been carried out in the 
municipality of Laholm and has proven that colonization can proceed rapidly. All of the 
wetlands had been colonized and the youngest wetland was only 15 months old at the 
first inventory. All of the five amphibian species that according to the literature could be 
represented were also found during the inventories. In one wetland all five species were 
found. In my study I found out that presence of crayfish had a negative impact on 
amphibians. Amphibians were reproducing in all wetlands and many of the wetlands did 
also contribute with a healthy environment since the offspring could develop and finally 
get up on land. 
 
 

Sammanfattning  
 
Många groddjur är hotade både globalt och i Sverige. Orsakerna till att amfibier är hotade 
är många och en betydande faktor är habitatförändringar som ofta leder till att 
populationer blir isolerade. Förändringar i kulturlandskapet har bland annat medfört att 
småvatten fyllts igen och har drabbat de svenska groddjuren hårt. Svenska amfibier är 
beroende av småvatten för sin reproduktion. För att minska övergödningen i 
Laholmsbukten har våtmarker anlagts. I min studie har jag valt att undersöka 
amfibiekompositionen i 34 stycken av dessa nyanlagda våtmarker. Håvning är metoden 
som använt för att hitta djuren men också visuella observationer har gjorts. 
Undersökningen genomfördes under vår och sommar 2006. Studien har genomförts i 
Laholms kommun och har visat att kolonisationen kan gå mycket snabbt. Samtliga 
våtmarker hade koloniserats och den yngsta våtmarken var bara 15 månader vid första 
inventeringstillfället. Samtliga fem arter som enligt litteraturen borde kunna finnas 
representerade återfanns under inventeringarna. I en våtmark hittades alla fem arter. I min 
studie fann jag att kräftor hade en negativ inverkan på amfibier. Groddjur reproducerade 
sig i samtliga våtmarker och många av våtmarkerna bidrog med en god miljö då 
avkomman kunde utvecklas och slutligen ta sig upp på land. 
 
 
 
 
 



Inledning 
 
Ordet amfibie kommer från latin och kan tolkas på två sätt 1: Ett djur som tillbringar en 
del av sitt liv i vatten (som larv) och sedan omvandlas (omvandlingen kallas metamorfos)  
till fortsatt vattenlevande adult eller 2: Ett djur som tillbringar tid växelvis både på land 
och i vatten under sin adulta livsfas (10. s. 1). Det senare gäller groddjuren i min 
undersökning. 
 
Populationsminskningar och utrotandet av olika amfibiearter är ett globalt och komplext  
problem och beror på många olika faktorer (21. s. 133). Ett stort problem är 
habitatförändringar (22. s. 617) och särskilt de omfattande skogsavverkningarna i 
tropikerna är förödande (10. s. 8). I den tropiska regnskogen finns den högsta diversiteten 
av groddjur på vår jord (10. s. 8). Globala klimatförändringar är ett hot mot amfibier (22. 
s. 617) och påverkar amfibier på främst två sätt. Den ökade UV-B strålning som 
förtunningen av ozonlagret fört med sig påverkar groddjurens utveckling, särskilt i 
bergsområden (22. s. 617). Amfibier är på många sätt beroende av fuktiga miljöer (10. s. 
197) och klimatförändringarna har inneburit förändringar i regnfall och temperaturer och 
därmed haft förödande konsekvenser (22. s. 617). Introducering av främmande arter kan 
många gånger påverka groddjur negativt (22. s. 619). Den amerikanska oxgrodan (Rana 
catesbeina) har i USA visat sig vara både konkurrent till och predator (rovdjur) av 
inhemska grodor när den utplanterats utanför sitt ursprungliga utbredningsområde (21. s. 
137). Inplantering av fisk har också ofta visat sig vara negativt för amfibiefaunan (22. s. 
619). Exploatering av groddjur har påverkat och påverkar många populationer (22. s. 
619). Över 200 miljoner grodor exporterades årligen från Asien i slutet av 1980-talet (22. 
s. 619), destinationen för dessa var ofta terrarier i Europa (8. s. 9). I Europa förekommer 
också exploatering av groddjur och oftast för att sedan säljas som gourmetmat (10. s. 9). 
Olika miljögifter från bland annat industrier och jordbruk hamnar i sötvatten där amfibier 
lever och påverkar särskilt larvernas utveckling och tillväxt (22. s. 618). Det finns 
rapporter om att massdöd av amfibier har orsakats av infektioner och att detta kan vara en 
orsak till att amfibierna minskar i världen (22. s. 618) De olika faktorerna samverkar. 
Ökad UV-B strålning kan t.ex. medföra ökad känslighet för patogener när 
immunförsvaret försvagats (21. s. 141).  
 
I södra Sverige har förändringar i kulturlandskapet drabbat groddjuren hårt (12. s. 1664). 
Många groddjur är beroende av våtmarker för sin reproduktion (10. s. 13) och framförallt  
den omfattande torrläggningen av våtmarksområden är ett allvarligt hot mot våra 
amfibier (1. s. 5). Torrläggningen i jordbrukslandskapet påbörjades redan på medeltiden 
för att leda bort överflödigt vatten som annars kunde skada grödorna (5. s. 150). Dikning 
är metoden som användes och i början på 1800-talet tog den ordentlig fart i samband med 
att fuktiga ängsmarker började odlas upp (5. s. 150). Numera sker nästan ingen dikning 
(5. s. 150). De småvatten som i början av 1900-talet fortfarande var vanliga började under 
slutet av seklet att betraktas som odlingshinder. Många av dessa har fyllts igen och detta 
har haft en negativ inverkan på våra groddjur (5. s. 151).  
 
 Många småvatten har även påverkats och påverkas negativt av övergödning (1. s. 5). 
Övergödning kan orsakas genom ett alltför intensivt kreatursbete (7. s. 18) eller pga. 



näringsläckage från åkermark (5. s. 150). Detta kan leda till igenväxning av våtmarker (5. 
s. 150). Avfall dumpas i vattensamlingar (1. s. 5) och leder ofta till att de till sist fylls 
igen (7. s. 19), detta samt läckage från åkrar av olika kemikalier som används i jordbruket 
(7. s. 18) påverkar groddjursfaunan negativt. Försurningen påverkar många arter och även 
groddjuren på ett negativt sett (1. s. 5). Försurningen har också medfört ytterligare ett hot 
genom att den fått aluminium att urlakas, förgifta vår miljö och våra våtmarksorganismer 
(7. s. 19). Granplanteringen där det tidigare vuxit lövskog medför konsekvenser för våra 
svenska groddjur (7. s. 19). Gran har bland annat en uttorkande effekt på marken och 
granskog utgör ingen lämplig miljö för adulta amfibier (7. s. 19). Inplantering av kräftor 
och fisk har medfört att hela populationer dött ut (7. s. 20). En unik population av större 
vattensalamandern i den nordligaste delen av sitt utbredningsområde i Sverige utrotades 
när fisk planterades in i dammen som hyste denna population (7. s. 20). Den stadigt 
ökande vägtrafiken dödar i Sverige som på många andra håll i världen många groddjur, 
särskilt då djuren under våren vandrar till sina leklokaler (7. s. 21). Den ökade 
infrastrukturen och minskningen av antalet småvatten medför sämre 
spridningsmöjligheter för svenska groddjur och leder till att populationer blir isolerade (7. 
s. 17). Vid lokala utrotningar finns då ingen möjlighet till rekolonisation (22. s. 623), 
dessutom ökar risken för inavel (7. s. 17).  
 
För att minska övergödningen i Kattegatt har våtmarker anlagts i bland annat Halmstad 
och Laholm (24. s. 120). Flertalet av dessa i jordbrukslandskapet (25.). Huvudsyftet med 
dessa våtmarker är att de tar bort en del av det kväve som annars skulle hamnat i havet 
(24. s. 118) och förvärrat eutrofieringsproblemet (övergödningsproblemet) (24. s. 90). 
 
Jag valde som C-uppsats att genomföra inventeringar av amfibiefaunan i anlagda 
våtmarker i Laholms kommun. Fem stycken arter groddjur som samtliga är fridlysta i 
Sverige borde kunna finnas representerade och dessa är: Två arter brungrodor: Åkergroda 
(Rana arvalis) och vanlig groda (Rana temporaria), vanlig padda (Bufo bufo), mindre 
vattensalamander (Triturus vulgaris) samt större vattensalamander (Triturus cristatus). 
Den större vattensalamandern finns också med i EU:s Habitatdirektiv annex 2 (13. s. 3). I 
Hallands län förekommer även stinkpaddan (Bufo calamita), denna förekommer dock 
enbart vid ett fåtal lokaler i länet och enbart vid kusten. 
 
Syftet med mitt projekt har varit att utröna om 34 våtmarker, anlagda för att minska 
övergödningen också påverkar våra hotade amfibier på ett gynnsamt sätt. Med min studie 
ville jag se vilka amfibier som förekommer och hur vanliga de är. Vidare ville jag se om 
de utnyttjas för reproduktion. Om en anlagd våtmark används som lekvatten ville jag 
även se om ägg utvecklas som de ska. Detta innebär (för amfibier i min studie) att äggen 
kläcks (10. s. 134) och blir till frisimmande larver (10. s.150). Jag ville se hur lång tid det 
tar innan en våtmark koloniseras efter anläggning. Jag ville även undersöka om 
våtmarkernas ålder och storlek skulle ha någon betydelse för hur många arter de kunde 
hysa. Dessutom ville jag undersöka varje art för sig och se om de var beroende av ålder 
och våtmarksyta. Om jag observerade kräftor eller fisk ville jag även undersöka om dessa 
djur hade en negativ påverkan på amfibiefaunan i min studie. 
 



 Om de olika groddjuren förekommer i nyanlagda våtmarker i Laholms kommun så 
betyder det att oavsett syftet med våtmarkerna så har de bidragit med att gynna denna 
djurgrupp. Förekomsten av de olika groddjuren speglar också hur vanliga de är i 
områdena kring Laholms våtmarker och med tanke på att samtliga våtmarker i min studie 
var yngre än 57 månader så skulle förekomst visa att dessa groddjur kan kolonisera 
snabbt. Särskilt om våtmarker placeras på strategiska platser vilket innebär att de placeras 
i närheten av andra lekvatten så att avstånden inte gör kolonisation omöjlig.  
 
 

Material och metoder 
 
En projektkatalog (25.) innehållande kartor och information om nyanlagda våtmarker i 
Laholms kommun användes för att välja ut 34 våtmarker för inventering. Sedan togs 
koordinaterna för våtmarkerna ut med hjälp av gröna kartan. Med hjälp av GPS 
rekognoserades därefter våtmarkerna. Cykel användes som transportmedel och därför 
valdes våtmarkerna ut så att avstånden inte skulle göra projektet ogenomförbart. I den 
norra delen av kommunen inventerades 12 stycken våtmarker och i den södra 22 stycken 
(se Bilaga 1.).  
 
 Våtmarkerna är anlagda mellan 2001 och 2004 (för anläggningsår och erhållna 
koordinater se Bilaga 2.). Våtmarkerna har en vattenyta på mellan 0,10 och 0,72 ha (se 
Bilaga 2.) och är omgivna av åker-, betes- och ängsmarker. De flesta är belägna intill 
Genevadsån, Smedjeån, Lagan eller något av deras biflöden.  
 
 Audiell inventering är en metod (1. s.10) som används för identifiering av grodor och 
paddor eftersom hanarna spelar under parningsperioden. Grodor lägger äggklumpar (1. s. 
35) och paddor äggsträngar (1. s.36). Visuell observation av äggklumpar är en ytterligare 
metod för inventering av grodor (15. s.10). Varje hona lägger en äggklump vid 
reproduktion (10. s. 112). Eftersom jag inte hade någon tidigare erfarenhet vågade jag 
mig inte på att artbestämma ägg av brungrodor. Jag valde dessutom att enbart studera 
förekomst eller ej (gäller samtliga arter och livsstadium). Förekom det bara en eller ett 
par äggklumpar så noterade jag dock detta.  
 
Håvning genomförs för att se om salamandrar och yngel finns i våtmarkerna. Z-håvning 
är metoden som används och innebär att man för en håv under en sekund parallellt med 
strandkanten, vrider håven 180 grader och för den genom vattnet ännu en sekund 
Slutligen vänder man den åter 180 grader och för håven genom vattnet en sista sekund 
och drar upp den ur vattnet. Processen skall ske i en rörelse. (16. s. 11). Jag använde även 
en metod som jag valt att kalla ”ryckhåvning”. Ryckhåvning innebär att man för ut 
håvkorgen så långt man kan i vattnet och sedan i en enda rörelse för in håven mot land. 
Håvning gjordes cirka var femte meter och runt hela dammen vid inventering. Båda 
håvningsmetoderna användes, ungefär lika mycket och båda vid varje inventering. 
Visuell observation och håvning var metoder som användes för kräftor. 
 



 Artbestämning gjordes på plats med hjälp av två olika bestämningsböcker (1., 2.). I vissa 
fall behövdes lupp för att studera olika detaljer på djuren. Lätena för åkergroda, vanlig 
groda och vanlig padda finns på cd (6.) som lyssnades igenom innan inventering. 
 
 Inventeringar påbörjades den 10 april och under två dagar genomsöktes 14 av 34 
våtmarker i jakt på lekande groddjur och ägg. Eftersom enbart en äggklump hittades 
under dessa två dagar valde jag att avbryta inventeringarna och inventerade inte de övriga 
20 våtmarkerna. Mellan den 18:e och 30:e april undersöktes var och en av de 34 
våtmarkerna vid två tillfällen för att notera ägg och adulta groddjur. I maj månad  
inventerades våtmarkerna mellan den 18:e och 22:e för att se om yngel utvecklats samt 
förekomst av salamandrar. I slutet av juni (mellan de 21:e och 25:e) undersöktes 
våtmarkerna en sista gång och då fanns även metamorfer (larver som precis omvandlats). 
Larverna artbestämdes först vid inventeringen i juni eftersom det var svårt att se skillnad 
på larverna i maj då de fortfarande var små och inte nått så långt i sin utveckling. 
 
Statistiska tester som användes var Spearman rank korrelation för att undersöka om 
artantalet var beroende av våtmarksåldern och vattenytan. Mann-Whitney U test              
användes för att undersöka betydelsen av ålder och yta på våtmarkerna för varje enskild 
art. Mann-Whitney U test nyttjades även för att se om kräftor påverkar amfibiefaunan. 
Alla statistiska beräkningarna gjordes i datorprogrammet SPSS 13.0. Obestämda ägg, 
yngel eller adulta individer togs inte med i mina statistiska beräkningar.  
 
 

Resultat 
 
Amfibier påträffades i samtliga 34 våtmarker, antingen som ägg, yngel eller adulta djur 
(lokaler med förekomst se Bilaga 3., Bilaga 4. och Bilaga 5.). 
Jag hittade samtliga arter jag förväntade mig: Åkergroda, vanlig groda, vanlig padda, 
mindre vattensalamander och större vattensalamander (förekomstfrekvens se Fig. 1.). I 
våtmarken Bökeberg 2:2 (se Bilaga 1.) hittades alla fem arter som observerats under  
inventeringarna.  
 
Adulta vanliga åkergrodor återfanns vid två tillfällen och detsamma gäller för den vanliga 
grodan. Ytterligare fem gånger kunde vuxna individer av brungrodor ses. Dock enbart 
hastigt då de hoppade i våtmarkerna. Dessa kunde inte infångas och därför inte 
artbestämmas. Endast en gång fick jag se en adult vanlig padda. Vid mina inventeringar 
hörde jag aldrig spelande hannar av varken åkergroda, vanlig groda eller vanlig padda. 
Vuxna individer av mindre vattensalamander håvades under projektets gång upp i 11 av 
de undersökta våtmarkerna. 
 
Ägg var när det gäller brungrodor betydligt vanligare än adulta individer och äggklumpar 
återfanns i 33 av 34 undersökta våtmarker under april månads inventeringar. Äggsträngar 
av vanlig padda hittades i tre av våtmarkerna. Under min studie observerade jag aldrig 
ägg av varken mindre eller större vattensalamander. 
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Fig. 1. Antalet våtmarker innehållande respektive groddjur. Detta är minimiantal då 
inte grodägg eller alla adulta grodor kunde artbestämmas.  
 
 Yngel och/eller metamorfer av åkergroda fanns i 14 stycken våtmarker. I 17 våtmarker 
hittades yngel och/eller metamorfer av vanlig groda. I sju av mina 34 våtmarker fann jag 
yngel och/eller metamorfer av de båda arterna brungrodor i samma damm. I nio stycken 
våtmarker där ägg av brungroda observerats återfanns aldrig yngel eller metamorfer av 
brungrodor (i en av dessa observerades yngel vid inventeringen i maj då det dock ej 
artbestämdes). Yngel och/eller metamorfer av vanlig padda hittades i 10 stycken 
våtmarker inklusive de tre där äggsträngar observerats. Larver av mindre 
vattensalamander håvades i juni månad upp i 10 av de 34 våtmarkerna. Yngel av större 
vattensalamander observerades i en våtmark.  
 
Yngel av de olika groddjuren och adulta mindre vattensalamandrar håvades upp med 
både ryckhåvning och Z-håvning. Mindre vattensalamander fångades oftast med 
ryckhåvning. Kolonisation av groddjur kan gå snabbt och hade i min undersökning skett 
redan efter 15 månader vilket var åldern på den yngsta våtmarken.  
 
När jag undersökte samband mellan våtmarkernas ålder i månader (åldern är den vid 
första inventeringen) och antalet arter som påträffats gav Spearman rank korrelation    
rs=-0,107 och P=0,547 (ålder i månader se Bilaga 2). När jag undersökte om det fanns 
något samband mellan antalet arter och ytarean på våtmarkerna gav Spearman rank 
korrelation  rs=0.243 och P=0,166.  
 
När jag undersökte om de fanns något samband mellan våtmarksålder och de olika 
arterna groddjurs förekomst var för sig gav Mann-Whitney U test för åkergroda: Z=-
0,277 och P=0,798, vanlig groda: Z=-0,914 och P=0,375, vanlig padda: Z=-0,719 och 
P=0,491 och för mindre vattensalamander: Z=-0,690 och P=0,496. Då förekomsten av 



varje art undersöktes mot ytarean gav Mann-Whitney U test för åkergroda: Z=-0,743 och 
P=0,463, vanlig groda: Z=-1,362 och P=0,182, vanlig padda: Z=-1,986 och P=0,046 och 
för mindre vattensalamander: Z=-0,086 och P=0,946. 
   
Kräftor observerades totalt i fem stycken våtmarker (lokaler se Bilaga 5.). I fyra av dessa 
lokaler förekom amfibier men endast som ägg av brungroda. Yngel återfanns inte i någon 
av dessa våtmarker. Förekomst av kräftor påverkar artantalet negativt och Mann-Whitney 
U test gav Z=-3,092 och P=0,01.  
 
 

Diskussion 
 
Att amfibier påträffades i alla våtmarker är positivt. En studie av nyanlagda våtmarker i 
England visade att cirka 35 procent av lokalerna inte innehöll en enda amfibieart och en 
studie i Holland visade att groddjur saknades i 20 procent av de undersökta våtmarkerna 
(23. s.129). Förekomst av amfibier i 100 procent av våtmarkerna i min studie är hög om 
man jämför med studierna i England och Holland och anläggandet av våtmarker i 
Laholms kommun har gynnat amfibier.  
  
I Falkenbergs kommun har det 2004 och 2005 gjorts inventeringar av 24 nyanlagda 
dagvattendammar (17.). Andelen dagvattendammar med vanlig groda och vanlig padda är 
i stort sett lika stor som för våtmarkerna i min studie i Laholms kommun (42 och 29 
procent i Falkenberg respektive 50 och 29 procent i min studie). Däremot är andelen 
lokaler med åkergroda och mindre vattensalamander (förekomst åkergroda: noll procent i 
Falkenberg och 47 procent i Laholm) betydligt högre i Laholms jordbrukslandskap. I 
Falkenberg har man däremot inte håvat efter yngel av mindre vattensalamander och 
enbart förekomst av adulta individer av denna art är 32 procent för de 34 våtmarkerna i 
Laholm, att jämföra med 29 procent i Falkenberg. Möjligen är mindre vattensalamander 
betydligt vanligare även i Falkenberg. 
 
 Flertalet dagvattendammar i Falkenberg är belägna i relativt urbana miljöer (17. s. 26). 
Detta till skillnad från våtmarkerna i min undersökning som därför kunnat koloniseras av 
åkergrodan som lever i våta skogsmarker och ängsmarker i jordbrukslandskapet (1. s. 
23). Tidigare studier (18. s. 402 och 9. s. 232) har visat att inte enbart kvalitet på och 
kvantitet av våtmarker är av betydelse för vilka arter som reproducerar sig. Omgivande 
landskap är också av betydelse för vilka arter man finner (18. s. 406) Detta är ju inte helt 
ologiskt med tanke på att många amfibier (inklusive alla Halländska) är landlevande till 
stor del (10. s. 1). 
 
Enligt en svensk studie har hög jordbruksintensitet negativ inverkan på förekomst av den 
vanliga grodan i södra Sverige (12. s. 1672). Den vanliga grodan är dessutom känslig mot 
försurningen som drabbat västra Sverige hårt (1. s. 6). Att den vanliga grodan 
reproducerat sig och att avkomman visat sig vara livsduglig i så stor del av de undersökta 
våtmarkerna måste därför anses positivt.  
 



Att jag funnit yngel av paddor i fler våtmarker än de som jag hittat rom i är inte så 
märkligt då äggsträngarna ofta lindas kring vegetation och är svåra att observera (17. s. 
8). Med tanke på att den vanliga paddan är den mest tåliga av våra amfibier i många 
avseenden (3. s. 61) och att den är vanligt förekommande i många skilda biotoper (1. s. 
18) är det något märkligt att den är mindre vanlig än båda våra brungrodor. En studie i 
Nederländerna har emellertid visat att den vanliga paddan bör kunna förväntas i 
våtmarker som är minst fyra år (23. s. 136) och i min studie av Laholms kommun 
påträffade jag inga paddor i våtmarker konstruerade senare än November 2002. 
Inventeringar i både Sverige och England har även visat att paddor är trogna sina 
lekvatten och oftast återvänder till sina lekplatser år efter år (19. s. 207). ). Att jag varken 
hörde spelande paddor eller grodor vid någon av mina inventeringar beror förmodligen på 
att spel förekom vid andra tidpunkter än tiderna för inventering. I vissa fall kan det även 
bero på att antalet hannar var för få när våtmarkerna inventerades och i brist på 
konkurrens uteblev ropen.  
 
Att det fanns mindre vattensalamander i 50 procent av våtmarkerna är positivt eftersom 
de är vanligast i äldre våtmarker och särskilt med tanke på att arten precis som den 
vanliga grodan är känslig för försurning (23. s. 133). Detta ger åtminstone en indikation 
på att omgivande vattendrag inte är kraftigt försurade. Jag har observerat märgelhålor och 
andra småvatten i närheten av några av våtmarkerna i min studie. Dessa borde rimligen 
vara äldre och möjligheten är stor att mindre vattensalamander (och även andra arter) 
spridits från dessa vatten. Hur vanliga småvatten är i mina undersökta områden är dock 
svårt att utröna. Jag behövde GPS för att hitta många av mina våtmarker som inte alltid är 
lätta att observera på avstånd. De märgelhålor som jag observerat men som inte var 
föremål för mina inventeringar var i samma storleksordning eller till och med mindre än 
de nykonstruerade som jag valde att undersöka. 
 
Ryckhåvning var från början inte tänkt som metod men i vissa delar av våtmarkerna är 
vegetationen tät och Z-håvningen omöjlig att genomföra. Jag räknade aldrig hur många 
salamandrar jag fångat med vardera metod men fångade fler med ryckhåvning. Detta 
behöver dock inte betyda att ryckhåvning är en bättre metod, mer troligt är det att 
salamandrar föredrar den mer skyddade miljö som tät vegetation ger. 
 
Den större vattensalamandern är en indikatorart och indikerar fiskfria vatten med stora 
möjligheter att hysa en rik mångfald av amfibier (13. s. 3). Den har större krav på sin 
livsmiljö än många av våra andra amfibier (13. s.6) Ifall den låga förekomsten av denna 
art i mina undersökta våtmarker (1 lokal) beror på att den inte hunnit sprida sig eller om 
de  anlagda våtmarkerna inte hyser de abiotiska och biotiska förutsättningar som den 
kräver är svårt att avgöra. Det går inte att utesluta att större vattensalamander finns på fler 
lokaler. Utsättning av flaskfällor och inventering nattetid med pannlampa är effektiva 
metoder för inventering av större vattensalamander (13. s. 8,10) dessa metoder var av 
praktiska skäl ej genomförbara under projektet men kunde möjligen påvisat en större 
förekomstfrekvens av arten i våtmarker i Laholms kommun. En mer omfattande 
inventering av den hänsynskrävande större vattensalamandern och övriga amfibier hade 
varit intressant för att studera möjliga spridningsvägar. 
 



Att groddjur reproducerade sig i samtliga våtmarker är mycket positivt. Studien i Holland 
(23.) visade att reproduktion där förekom i 68 procent av lokalerna vilket är lägre än i 
min studie. Däremot är det negativt att ägg av brungrodor inte utvecklades till yngel i mer 
än 24 av våtmarkerna i min studie. Orsaker till detta skulle kunna vara att våtmarkerna i 
Laholms jordbrukslandskap mottar kväve både från omgivande åkrar i form av läckage 
och som exkrement från betande djur som i vissa fall betar ända nere vid strandkanten 
(personlig observation). Under min studie noterade jag även att brungrodor gärna lägger 
sina äggklumpar nära strandkanten och när djuren betar så finns det en risk att de trampar 
sönder ägg. Höga kvävehalter har en negativ inverkan på förekomst av amfibier och 
särskilt deras yngre livsstadium som till skillnad från adulta individer tillbringar hela sin 
tid i vatten (14. s. 677). Kväve som nitrater kan vara skadliga för amfibier och höga 
kvävehalter påverkar groddjur även indirekt genom att syrenivån ofta är lägre i 
högproduktiva vatten (14. s. 678). Det går därmed inte att utesluta risken att höga 
kvävehalter kan ha medfört att ägg inte utvecklats. Kväve kan ha varit ett problem i de 
våtmarker där jag hittade ägg utan att senare observera yngel och kanske även i de andra 
våtmarkerna. Även om jag aldrig fann ägg av salamandrar skulle kväve kunna ha orsakat 
att ägg av dessa inte heller kunnat utvecklas. Eftersom jag i min studie inte mätte 
abiotiska parametrar är detta dock bara spekulationer från min sida.   
 
Att det inte fanns något samband mellan våtmarkernas ålder och artantal skulle kunna ha 
sin orsak i att åldern inte skilde sig alltför mycket åt mellan våtmarkerna och att alla 
amfibier ännu inte haft tid att hitta de nykonstruerade våtmarkerna. Orsaken skulle även 
kunna vara den motsatta och i så fall innebära att groddjur koloniserar våtmarker så 
snabbt att en ålder på 15 eller 57 månader inte har någon betydelse för hur många arter 
man hittar (de arter som hade en möjlighet att kolonisera har efter 15 månader redan gjort 
så). Det hade varit intressant med en undersökning i Laholm med en större spännvidd 
beträffande våtmarksåldern. Att det inte fanns något signifikant samband mellan 
våtmarksålder och de olika arternas förekomst var för sig har förmodligen samma orsaker 
som när det gäller artantalet. Med min studie har jag hur som helst visat att kolonisation 
av amfibier kan ske snabbt.  
 
Det fanns inget samband mellan artantalet och våtmarksarea. När jag undersökte 
förekomst av den vanliga paddan mot arean på våtmarkerna fick jag däremot ett 
signifikant samband (P=0,046). Den vanliga paddan förekom enbart i en av de 15 till ytan 
minsta våtmarkena och återfanns inte i de två största våtmarkerna. Enligt den ekologiska 
ö teorin (8. s.620) så bör större våtmarker innehålla fler arter och särskilt med tanke på 
våtmarkernas ringa ålder i min studie så är risken stor att den vanliga paddan inte hunnit 
hitta de minsta våtmarkerna. Eftersom den vanliga paddan var den enda arten som verkar 
påverkas av arean så bör det vara en god idé att inte konstruera alltför små våtmarker utan 
de bör vara större än åtminstone 0,20 hektar (se Bilaga 2. och Bilaga 4.). Man bör dock 
undersöka fler våtmarker och särskilt större för att se hur de olika amfibierna trivs i 
våtmarker av olika storlek.  
 
Jag fann att kräftor påverkar groddjur negativt. Kräftor konsumerar groddjurs yngel och 
rom (4. s. 325). I fyra av de nio våtmarkerna där jag inte hittade yngel trots att ägg 
förekommit observerade jag kräftor och risken är stor att äggen blivit uppätna. Det fanns 



ytterligare våtmarker där utveckling av rom inte kunde observeras och predation från  
kräftor skulle kunna vara en orsak även här. Kräftor kan även påverka adulta groddjur 
indirekt genom att de förstör vegetationen och detta medför att många makroevertebrater 
minskar i antal (20. s. 79). Eftersom adulta groddjur är predatorer av dessa 
makroevertebrater (10. s. 230) så försvinner därmed viktiga byten. De flesta salamandrar 
som jag håvade upp under mina inventeringar återfanns i tät vegetation så även 
salamandrar påverkas förmodligen indirekt av kräftors påverkan på våtmarksväxter.  
 
Förekomsten av amfibier och kompositionen av arter i en våtmark varierar från år till år 
(11. s. 2091 och 15. s. 11) och det hade varit intressant med framtida inventeringar för att 
studera populationsdynamiken hos groddjuren i våra halländska våtmarker. Mitt arbete 
utgör ett gott underlag för sådana studier. Amfibier trivs bäst i fiskfria vatten och fisk kan 
som predator och konkurrent ha ödesdigra effekter (4. s. 325). Undviks inplantering av 
fisk och kräftor så är möjligheten stor att våtmarkerna i Laholms kommun kan förbli en 
välkomlig oas för våra hotade amfibier. 
 
Min studie av våtmarkerna i Laholms kommun har visat att våtmarkerna utnyttjas av våra 
halländska groddjur. Vidare har den visat att samtliga våtmarker använts som lekvatten 
och dessutom har en stor del av de nyanlagda våtmarkerna hyst tillräckligt goda 
förutsättningar så att avkomman kunnat utvecklas till adulta individer.  
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Bilaga 1. 
 

 
 

Bilagan visar Laholm med omnejd. De blåa trianglarna visar de olika våtmarkernas placering i landskapet. 
Kartbilden är tagen ur Gröna Kartan- Hallands län. 



Bilaga 2. 
 

Namn på lokaler, yta och anläggningsår har tagits ur projektkatalog (Våtmarksprojektet i Laholms 
kommun). Om flera våtmarker har samma namn ligger de intill varandra och är benämnda med n, s, ö och v 

beroende på hur de ligger geografiskt. (n= norra  osv.) M=Månader (vid första inventeringen). 
Koordinaterna är angivna enligt rikets nät (RT90). 

 
Lokal x-koordinat y-koordinat Anlagd Ålder (M) Yta (ha) 
1 Hov 1:14 n 6264816 1333731 Juni 2001 57 0,15  
2 Hov 1:14 s 6264816 1333731 Juni 2001 57 0,16 
3 Vessinge 1:58 6273923 1332125 Juli 2001 56 0,20 
4 Edenberga 8:3 6264183 1332664 Juli 2001 56 0,15 
5 Ränneslöv 43:2  6262160 1332229 Augusti 2001 55 0,13  
6 Nyby 3:108 6265809 1329451 Oktober 2001 53 0,31 
7 Kövlinge 1:12 6264825 1329606 Oktober 2001 53 0,16 
8 Veinge 5:9  6276061 1329433 Oktober 2001 53 0,36 
9 Edenberga 1:2 6262617 1332495 November 2001 52 0,23 
10 Vessinge 4:2  6273829 1334158 December 2001 51 0,53 
11 Årnaberga 1:18 6271290 1333446 December 2001 51 0,58 
12 Brostorp 2:1 6275945 1333220 Januari 2002 50 0,25 
13 Edenberga 8:2 6264352 1332922 Januari 2002 50 0,21 
14 Bölarp 3:7 6274298 1334004 April 2002 47 0,29 
15 Edenberga 25:1 ö  6263130 1333015 April 2002 47 0,12  
16 Edenberga 25:1 v 6263130 1333015 April 2002 47 0,12  
17 Edenberga 17:1 ö 6262655 1331965 Maj 2002 46 0,33  
18 Edenberga 17:1 v  6262655 1331965 Maj 2002 46 0,33  
19 Elestorp 7:35  6273864 1331996 Juni 2002 45 0,25 
20 Altona 3:61 ö 6266540 1331380 September 2002 42 0,10  
21 Altona 3:61 v  6266540 1331380 September 2002 42 0,10  
22 Kövlinge 1:14 ö 6264985 1330051 Oktober 2002 41 0,12 
23 Kövlinge 1:14 v  6264985 1330051 Oktober 2002 41 0,30 
24 Bökeberg 2:2  6276240 1337165 November 2002 40 0,46 
25 Skogaby 4:39 6271969 1335139 Januari 2003 38 0,58 
26 Kullsgård 1:15 6274730 1334345 Februari 2003 37 0,23 
27 Göstorp 4:14  6274730 1334345 Februari 2003 37 0,29 
28 Ysby 7:2 6263806 1330102 Februari 2003 37 0,17 
29 Skogaby 3:39 6272175 1336559 September 2003 30 0,21 
30 Hov 3:4 n 6265983 1331982 Mars 2004 24 0,60 
31 Hov 3:4 sv 6265983 1331982 Mars 2004 24 0,18 
32 Hov 3:4 sö 6265983 1331982 Mars 2004 24 0,18 
33 Hov 2:20  6266195 1334519 April 2004 23 0,11 
34 Klägstorp 1:17 6264668 1333402 December 2004 15 0,72 

 
 
 



Bilaga 3. 
 

Tabellen visar i vilka lokaler olika groddjur påträffats. Lokalerna följer samma nummerordning 
som i Bilaga 2. A=Adult och AO=Obestämd adult. 

 
Lokal R. temporaria (A) R. arvalis (A) R. sp (AO) B. bufo (A) 

1 - - - - 
2 - - Förekomst - 
3 - - - - 
4 - - - - 
5 - - - - 
6 - - - - 
7 - - - - 
8 - - - - 
9 - - - - 
10 - - - - 
11 - - - Förekomst 
12 - - - - 
13 - Förekomst - - 
14 - - Förekomst - 
15 - - - - 
16 - - - - 
17 - - - - 
18 - - - - 
19 - - - - 
20 - - Förekomst - 
21 - - - - 
22 - - - - 
23 - - - - 
24 - - - - 
25 - - - - 
26 - Förekomst - - 
27 Förekomst - - - 
28 - - Förekomst - 
29 - - - - 
30 - - - - 
31 - - - - 
32 - - - - 
33 Förekomst - - - 
34 - - - - 

 
 
 
 
 



Bilaga 4. 
 

Tabellen visar i vilka lokaler ägg eller yngel av olika groddjur påträffats. Lokalerna följer samma 
nummerordning som i Bilaga 2. Ä=Äggklump och Y=Yngel. R.. sp. betyder antingen åkergroda, vanlig 

groda eller båda arter. 
 

Lokal R. sp. (Ä) R. temporaria (Y) R. arvalis (Y) B. bufo (Ä) B. bufo (Y) 
1 Förekomst - Förekomst - - 
2 Förekomst - - - - 
3 Förekomst - - - - 
4 Förekomst Förekomst - - - 
5 Förekomst - Förekomst - - 
6 Förekomst Förekomst - - - 
7 Förekomst - - - - 
8 Förekomst Förekomst - - Förekomst 
9 Förekomst Förekomst - - - 
10 Förekomst Förekomst Förekomst Förekomst Förekomst 
11 Förekomst Förekomst Förekomst Förekomst Förekomst 
12 Förekomst - Förekomst Förekomst Förekomst 
13 Förekomst Förekomst - - Förekomst 
14 Förekomst Förekomst Förekomst - Förekomst 
15 Förekomst - - - - 
16 Förekomst - - - - 
17 Förekomst - Förekomst - - 
18 Förekomst - Förekomst - - 
19 Förekomst - - - Förekomst 
20 Förekomst Förekomst Förekomst - - 
21 Förekomst - - - - 
22 - - - - Förekomst 
23 Förekomst Förekomst - - Förekomst 
24 Förekomst Förekomst Förekomst - Förekomst 
25 Förekomst - Förekomst - - 
26 Förekomst - - - - 
27 Förekomst Förekomst - - - 
28 Förekomst - Förekomst - - 
29 Förekomst Förekomst Förekomst - - 
30 Förekomst Förekomst - - - 
31 Förekomst Förekomst - - - 
32 Förekomst Förekomst - - - 
33 Förekomst Förekomst Förekomst - - 
34 Förekomst - - - - 

 
 
 
 



Bilaga 5. 
 

Tabellen visar i vilka lokaler salamandrar och kräftor påträffats. Lokalerna följer samma  
nummerordning som i Bilaga 2. A=Adult och Y=Yngel. 

 
Lokal T.vulgaris (A) T.vulgaris (Y) T.cristatus (Y) Kräftor 

1 - - - - 
2 - - - - 
3 - - - Förekomst 
4 Förekomst - - - 
5 Förekomst - - - 
6 - - - - 
7 - - - Förekomst 
8 Förekomst Förekomst - - 
9 Förekomst - - - 
10 - Förekomst - - 
11 Förekomst - - - 
12 - - - - 
13 Förekomst - - - 
14 - - - - 
15 - - - Förekomst 
16 - - - Förekomst 
17 - - - - 
18 - - - - 
19 - - - - 
20 Förekomst Förekomst - - 
21 Förekomst Förekomst - - 
22 - - - - 
23 - Förekomst - - 
24 Förekomst Förekomst Förekomst - 
25 - Förekomst - - 
26 - - - - 
27 - Förekomst - - 
28 Förekomst - - - 
29 Förekomst - - - 
30 - - - Förekomst 
31 - Förekomst - - 
32 - - - - 
33 - Förekomst - - 
34 - - - - 

 
 


