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Introduktion   

 

Strandpadda före detta kallad Stinkpadda (Bufo calamita) är klassificerad som VU (Sårbar) på 

rödlistan och är ett av Sveriges mest hotade groddjur. Arten är även extra utsatt eftersom att 

dess habitat även det finns i begränsad utsträckning. Strandpadda föredrar sandiga kustnära 

strandängar där de vuxna individerna kan jaga och gräva ned sig i sanden om dagarna. Artens 

föredragna habitat är sandiga kustnära strandängar, sandmarker, sanddyner och klippig 

terräng i inlandet, de kan även förekomma på rena klippöar. Dessa habitat finns i begränsad 

utsträckning i Sverige och är i många fall hotade. Detta bidrar till att göra strandpaddan 

ytterligare sårbar. Till skillnad från de flesta andra amfibier är strandpaddan ett utpräglat 

nattdjur även om det också kan påträffas dagtid (Cedhagen & Nilsson, 1978). Om dagen 

ligger strandpaddan gömd i håligheter under stenar, träbitar, klippspringor eller andra 

lämpliga objekt (Curry-Lindahl, 1975). Artens yngel klarar av högre salthalter än andra 

amfibier och det är vanligt att äggen läggs i hällkar. De vuxna individerna klarar av höga 

salthalter till den grad att de kan simma i saltvatten, vilket låter populationen spridas mellan 

olika öar (Cedhagen & Nilsson, 1978).  

Strandpaddan har något kortare och rundare kroppsform än den vanliga paddan 

och är Sveriges minsta art av padda. Storleken från nos till bak hos de vuxna individerna 

varierar mellan 43-80 mm i Skandinavien och honorna är ofta större än hanarna. Artens 

framben är typiska för paddor men de har kortare bakben än någon annan svensk art. Detta 

resulterar i att arten förflyttar sig genom att springa istället för att hoppa. Ryggsidan är täckt 

av platta ryggvårtor med en vårtfri zon mitt på ryggen där ett karaktäristiska gult ryggstreck 

kan återfinnas. Strandpaddan har en ganska mörk dyster olivgrå eller grå färg med gröna eller 

bruna markeringar, även små röda prickar kan förekomma. Buksidan är smutsvit med 

mörkgrå fläckar, hanens strupe är mörkgrå. Ögonen hos strandpaddan är karakteristiska med 

en oval pupill och en gröngul och svartspräcklig iris. Hanen har en stor inre strupsäck som vid 

kväkningar kan överträffa huvudet (Cedhagen & Nilsson, 1978). 

Strandpaddans larver är svarta med en trubbig svansspets som är en och en halv 

gånger längre än övriga kroppen. Avståndet mellan ögonen är nästan av dubbel längd som 

avståndet mellan näsborrarna, analöppningen ligger i kroppens mittlinje. Gälöppningen är 

placerad på kroppens vänstra sida riktad bakåt. Ynglet är mycket mindre än andra grodyngel 

endast 28-29 mm som störst, detta gör att den är lätt att känna igen i det tidiga stadiet. I april 

söker sig hanarna fram ur sitt övervintringstillhåll och uppsöker vatten, strax efter följer 

honorna. Övervintringen påbörjas i oktober och de kan då gräva ned sig till ansenliga djup, 

även gnagargångar kan utnyttjas (Cedhagen & Nilsson, 1978).  

Strandpaddans parningstid börjar i vissa fall redan i april men vanligtvis i maj 

och kan pågå till juni månads slut (Curry-Lindahl, 1975). Romläggningen sker under ett par få 

timmar under natten då honan lägger mellan 3000 till 4000 ägg. Äggen läggs i två ca 3 m 

långa strängar i vattnet, efter ett tag absorberar äggsträngen vatten och bildar således en enda 

lång sträng på ca 6 m. Om honan inte har lindat äggen runt föremål i vattnet sjunker de sedan 

till bottnen. Kläckningstiden varierar mellan 3-7 dygn.  I grunda väl uppvärmda vatten sker 

utvecklingen på 10-11 veckor men om temperaturen är låg kan det ta betydligt längre tid. 

Nymetamorfoserade paddor är 9-11 mm långa och växer till 20 mm innan de övervintrar. 

Strandpaddan blir könsmogen då den når fyra års ålder men kan leva upp till 16 år (Cedhagen 
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& Nilsson, 1978). Adulterna föredrar insekter och larver, spindlar, maskar, sniglar och andra 

småkryp medan ynglen är herbivorer och livnär sig på alger. Under leken hörs från hanen ett 

högljutt raspande drillande som kan förväxlas med nattskärrans läte, lätet kan höras upp till 4 

km. Detta sker inte bara under lektiden utan kan även ske spontant under andra 

sommarkvällar (Lindahl & Curry, 1975). 

Historik 

 

År 2003 utfördes en inventering av strandpadda på Balgö och längs Varberg kust i Hallands 

län. Under denna inventering utvärderades biotoper på en rad lokaler i Varberg. Dessa lokaler 

var Båle, Morups Tånge, Falkenbergs soptipp, Balgö, Ringenäs skjutfält och Vessingsö. Vid 

besöken observerades inga tecken på existens av strandpaddor på lokalerna men de 

utvärderades och de rekommendationerna som är intressanta för denna inventering är 

rekommendationerna för Balgö. Efter inventeringen sammanfattades Balgös status på detta 

sätt:  

Balgö är en mycket fin lokal med dess karakteristiska kulturbeteslandskap. Men det är av vikt 

att betesdjurens framfart begränsas då dammarna blir upptrampade och övergödda av alltför 

högt betestryck. Samtal inleddes med brukaren på ön och han var också för att gräva ur och 

återställa vattendragen eftersom att detta även skulle gynna hans djur. Han ställde sig även 

positiv till att vissa av vattendragen hägnades in. En dialog inleddes även med Göteborgs stift 

som var intresserad av ett framtida samarbete för en god utveckling för Balgö 

(Naturvårdsverket, 2003).   

2005 genomfördes ett antal inventeringar av strandpadda i Hallands län. De inventeringar av 

dessa som var relevanta som historik för denna inventering var inventeringarna i anslutning 

till Varbergs kust och Balgö. I Varbergsområdet undersöktes lokalerna Norstö, Utsö, 

Biskopshagens naturreservat, Båtafjorden, Västra sanddamm, Stora Lahall, Lerviken/Tången. 

Sammanfattningsvis observerades inga adulta strandpaddor, inga yngel eller ägg på dessa 

lokaler. Inte heller hördes spelande adulter vid besöken nattetid. Under 2004 utfördes en del 

åtgärder för att förbättra situationen för strandpadda på Balgö, sammanlagt skapades 12 

mindre lekvatten med olika förutsättningar för uttorkning och framgångsrik produktion. 2005 

besöktes Balgö under strandpaddans födoperiod och lekperiod för att bedöma lekdammarna, 

reproduktion och status. Under de första inventeringarna observerades lek i tio av dammarna, 

i sex av dammarna äggsträngar och i fyra av dessa konstaterades grodyngel. I fyra hällkar på 

sydsidan observerades lek och äggläggning och i två dammar på östsidan observerades 

nymetamorfoserade paddor. Sammanlagt observerades 20 vuxna djur under 

kvällsinventeringarna vilket tyder på ca 100 vuxna djur på Balgö (Naturvårdsverket, 2004). 
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Syftet med studien 

 

Detta projekt består av en inventering för att utreda populationen av strandpaddas status i 

Varbergsområdet med fokus på den tidigare bekräftade lokalen Balgö. Den sista 

inventeringen i detta område utfördes 2005 och då skedde även en del restaureringsåtgärder 

för att förbättra situationen för arten. I detta projekt kommer både strandpaddans status i 

området att utredas samt de tidigare utförda åtgärderna att utvärderas. Har strandpaddans 

situation i området förbättrats eller har den försämrats? Har arten rent av spridit sig till nya 

lokaler på fastlandet? Vad kan man göra för att skapa en livskraftig population på Balgö?  

 

Inventeringsmetodik 

 

Inventeringen delades upp i två olika perioder en under våren och en till hösten då dessa är de 

perioder som strandpaddan är mest aktiv och lättast att inventera. Under inventeringarna 

under våren den 1/6 och den 7/6 inventerades adulter aktiva i spel, äggsträngar och grodyngel. 

De vattendrag som var lämpliga för reproduktion av strandpadda utvärderades och 

undersöktes oavsett om förekomst av arten i vattendragen bekräftades eller inte. Balgö 

besöktes även nattetid för att lyssna efter spelande adulter och under samma undersökning 

gjordes även en genomgång av de olika vattendragen.  

Under hösten inventerades adulter på nattligt födosök den 21/8 och den 26/8 och 

äggsträngar, grodyngel och juveniler observerades. Dessa inventeringar gjordes främst 

nattetid och i avsikt att observera nattaktiva adulter på födosök. Men det utfördes även 

dagsinventeringar de båda dagarna för att leta efter sent lagda äggsträngar och grodyngel samt 

för att få en uppfattning för hur stor population av åkergroda (Rana arvalis) som fanns på 

lokalen. Sammanlagt gjordes det fyra inventeringar på Balgö. De lokaler som inkluderades i 

denna inventering var först och främst Balgö samt de andra lokaler längs Varbergkusten som 

utgjorde lämpliga födosökslokaler för strandpadda. Två olika inventeringar säkrade resultatet 

och var ett bra sätt att inventera just denna art på grund av att aktiviteten och äggläggningen är 

mycket varierande från år till år i både period och omfattning. Förökning både under våren 

och under hösten förekommer om förhållandena är gynnsamma. Under dessa inventeringar 

gjordes även mätningar av pH och salthalt i de olika vattensamlingarna för att kunna 

förespråka åtgärder och förutsättningar för arten på de olika lokalerna. Noterades gjorde även 

uttorkade vattensamlingar och förändringar i eutrofieringsgrad sedan den föregående 

inventeringen 2005.  
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Inventering av äggsträngar 

Äggsträngarna hos strandpadda är lätta att särskilja från andra arter av paddor eftersom att de 

endast blir tre gånger två meter långa medan de hos de andra arterna aldrig är lika korta. 

Äggsträngen läggs i två långa, strängar men efter att den legat i vattnet ett tag sväller 

mittdelen och bildar en sex meter lång äggsträng. Således är det inte lätt att blanda ihop 

strandpaddans äggsträngar med någon annan art. Äggsträngarna sjunker däremot till botten 

något dygn efter att de har lagts vilket kan göra dem svåra att upptäcka 

 

Inventering av yngel 

Strandpaddans yngel befinner sig ofta i väldigt grunda vattensamlingar vilket gör dem lätta att 

observera. Ynglen är väldigt karaktäristiska eftersom de är mycket mindre än alla andra arter 

på lokalen och mycket mörka till färgen. Mängden yngel av strandpadda uppskattades i tre 

olika nivåer. 0=inga, 1=lite, 2=medel, 3=mycket eftersom att det är den bedömningen som 

använts i tidigare inventeringar. En väldigt förenklad metod men även den metod som skadar 

ynglen minst och är lättast att jämföra med tidigare år. Antalet yngel av andra arter noterades 

om det var av signifikans. 

 

Inventering av adulter 

Detta kommer att göras nattetid eftersom dessa framför allt är nattaktiva. Strandpaddor 

lokaliserades med hjälp av två olika metoder, att lyssna efter spelande adulter och att med 

hjälp av en stark pannlampa avsöka lokalerna nattetid. Det sistnämna för att upptäcka adulter 

på sitt nattliga födosök. 

 

Etik 

Strandpaddan är en rödlistad art som kräver speciella tillstånd från länsstyrelsen för att håva 

in och artbestämma. En ansökan om tillstånd var alltså nödvändig och tillstånd erhölls för att 

fånga in, artbestämma och släppa ut yngel och adulter. Både yngel och adulterna hanterades 

mycket varsamt under kortast möjliga tid. Strandpadda är en mycket tacksam art att 

artbestämma, både adulterna och strandpaddans yngel är mycket karakteristiska och lätta att 

särskilja vilket gjorde att hanteringen inte behövde vara speciellt långvarig. Allt för att inte 

tära på populationen mer än nödvändigt. 

 

Mätning av pH och salthalt 

Dessa mätningar gjordes med pH-mätare samt salinitetsmätare i alla dammar på Balgö. Denna 

mätning utförs en omgång, under den första inventeringen. Därför att dessa värden är som 

mest relevanta under strandpaddans förökningsperiod eftersom att detta kan vara avgörande 

för fortplantningens framgång. 

 

Inventeringslokaler 

Varbergs kust består av en mosaik av karga berghällar, sandstränder och välbetade 

strandängar. Det finns många lokaler som har förutsättningar för att hysa strandpadda.  

Först och främst sattes det fokus på Balgö eftersom att denna lokal hade en bekräftad 

population av strandpadda och att det här hade utförts åtgärder för denna art. När de 

ytterligare lokalerna utvaldes fokuserades det på lokaler med direkt närhet till Balgö, lokaler 
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som inventerats innan och lokaler som såg ut att ha god förutsättning för strandpadda. 

Slutligen försöktes dessa lokaler fördelas på ett relativt utspritt sätt längs Varbergs kust för att 

täcka en stor yta. Lokalerna undersöktes främst med avsikten att ta reda på om den bekräftade 

populationen av strandpadda hade spridit sig in till fastlandet och etablerat sig. Nedan följer 

en lista på de övriga lokaler som inventerades.  

 

 Biskopshagens naturreservat. 

 Grässkär 

 Skällåkra strand 

 Kråkstad udde 

 Buastrand 

 V Sanddamm 

 Trollaviken 

 St. Lahall 

 Kärrstrand 

 Tången 

 Jonsudden 

 Näsboudd 

 Kullabacken 

 

Alla dessa lokaler inventerades en gång dagtid under våren den 7/6 och 8/6, vissa lokaler 

valdes även ut för en andra inventering under hösten den 22/8, och denna inventering skedde 

nattetid. De lokaler som valdes ut som lämpliga för en nattlig inventering av födosökande 

individer av strandpadda var Tången, Båtafjorden och Stora Lahall. Inventering skedde efter 

mörkrets inbrott och med hjälp av pannlampa genomsöktes lokalerna. Inga adulta 

strandpaddor, äggsträngar eller grodyngel observerades vid denna nattliga runda men ett fåtal 

åkergrodor 

observerades på 

varje lokal. Denna 

inventering hade som 

syfte att en extra 

gång inventera de 

kustlokaler som hade 

goda förutsättningar 

att fungera som 

jaktmarker för 

strandpadda.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Balgö med inringat fågelskyddsområde. Källa: Länstyrelsens 

kartdatabas. 
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Balgö 

Balgö är Hallands största ö och har mycket rika naturvärden. Ön är ett mycket rikt 

fågelområde med rast och häckningsplatser för många vadare och sjöfåglar. Hela ön ingår i ett 

Natura 2000 reservat. Delar av ön är fågelskyddsområden där tillträde är förbjudet 1/4 – 31/7. 

Man får inte heller tälta, elda, skada naturföremål, växter eller störa djurlivet. Det enda sättet 

att nå ön är med båt. Öns vegetation består främst av rika strandängar, torrängar och 

hällmarkshedar. På ön betar både mufflon, dovhjort, gäss och kor under sommarhalvåret. 

Denna ö är Hallands viktigaste lokal för strandpadda, på ön finns många dammar som lämpar 

sig väl för strandpadda med närhet till havet och de torra strandängarna är idealiska 

jaktmarker för arten (Naturvårdsverket, 2009).  Det finns även många möjligheter att gömma 

sig och övervintra på ön, allt detta gör Balgö till en mycket bra lokal för arten. 

Inventeringarna på Balgö utfördes alla på samma sätt, genom en rundvandring på ön där alla 

lämpliga vattendrag undersöktes efter yngel, adulter och äggsträngar. Och vattendragen 

undersöktes alltid i samma ordning från den sydvästra delen av stranden till den sydvästra 

delen av stranden (Fig. 1). Inventeringen har utförts på samma sätt föregående år vilket gör att 

det blir enkelt att jämföra resultaten över en tidsperiod.  

 

Resultat 

 

Totalt tolv dammar inventerades på Balgö och under hela inventeringen observerades åtta 

adulter och tre dammar med yngel. Två dammar med en medelförekomst av yngel (2) och en 

damm med litet antal yngel (1)  (Fig. 2). Observationerna varierade en hel del från de olika 

investeringstillfällena (Tab. 1). De strandpaddor som hittades under inventeringarna 

observerades främst mellan damm tre, fyra, fem och sex under vårinventeringen men även i 

närheten av damm åtta och nio under höstinventeringen. 

 

 
Fig. 2. Antal observationer över adulter (blå stapel), yngel (röd stapel) och äggsträngar (grön stapel) av 

strandpadda på Balgö.  
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Skillnaderna kan summeras som att inga äggsträngar observerades under höstinventeringen 

medan inga adulter observerades på den västra delen under vårinventeringen. Detta följer 

strandpaddans aktivitetsmönster med en fortplantning under våren och en aktiv 

födosöksperiod under hösten. 

 

Tab. 1. Observationer av strandpadda på Balgö under fyra olika tillfällen. 

 

 

Salthalterna som uppmättes i dammarna under besöken på Balgö var även de relativt låga 

(Tab.2) i jämförelse med den nivå som skulle ge strandpadda en fördel genom sin anpassning 

till en hög salthalt. Istället var de flesta av dammarna på ön sötvattensdammar vilket kan ha 

bidragit till den stora andelen åkergrodor som återfanns på lokalen. Salthalten visar sig även 

här ha en signifikant betydelse för förekomst av både yngel och adulter (linjär regression, 

adulter: p=0.01, r=0.36, yngel: p=0.04, r=0.29, Fig. 2A, B) medan pH värdet inte visade sig 

vara av någon betydelse (p>0.1, Fig. 3c, d).   

   Balgö den 1/6  Balgö den 7/6  Balgö den 21/8  Balgö den 26/8   

Damm Yngel  Adulter Äggsträngar Yngel  Adulter Äggsträngar Yngel  Adulter Äggsträngar Yngel  Adulter Äggsträngar 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Fig. 3: Samband mellan förekomst av (A) yngel och salthalt (practical salinity units). (B) 

Adulter och salthalt. (C) Yngel och pH (D) Adulter och pH.0= ej förekomst, 1=förekomst. 
 

 

Tab. 2. Uppmätta pH och salinitet i dammarna på Balgö. 

Damm pH ppt 

1 8,4 1,15 

2 8,2 0,89 

3 8,3 1,65 

4 8,2 1,75 

5 8,4 1,84 

6 8,5 0,7 

7 8,8 0,4 

8 9,1 0,3 

9  -  - 

10 8,4 0,14 

11 8,2 0,16 

12 8,1 0,16 

 

Antal observationer av strandpaddor var högst där pH är lågt och ppt är högt. Alltså i enlighet 

med strandpaddans föredragna habitat med hög salthalt och ett lite lägre pH. Detta pekar mot 

att strandpaddan främst förekommer runt och i de dammar som har en något högre salthalt än 

andra dammar på ön. 
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Vattendragens status  

Under vårinventeringen var de flesta dammar mycket grunda och eutrofierade med riklig 

omkringliggande vegetation. Relativt låga salthalter uppmättes i de flesta av vattendragen och 

ett av de tidigare inventerade vattendragen var uttorkade. Damm tre, fyra och sex var de enda 

vattendrag där reproduktion av strandpadda bekräftades. De hade också en något högre 

salthalt än de andra vattendragen (se Tab. 2). 

Inventering av fastlandslokaler 

 

Biskopshagens naturreservat. 

Reservatet består först och främst av klipphällar och har en 

mycket varierande växtlighet. Här finns flera lite större 

vattensamlingar i berghällen och en del små lämpliga 

födosöksytor mellan. Här inventerades de 18 vattensamlingar 

som fanns längs kusten vid detta tillfälle. Inga observationer 

av stinkpadda eller amfibier av annat slag men hade många 

lämpliga fortplantingsdammar om arten sprider sig hit i 

framtiden. 

 

Grässkär 

En klippig strand med en mosaik av klappersten och gräsytor. 

En del fina hällkar finns vid besöket och skulle kanske lämpa 

sig som fortplantingslokal i framtiden. På Grässkär 

inventerades 7 lämpliga vattensamlingar längs kusten.  

Ppt varierade från 0,5-4 och pH låg på 8,6. 

 

Skällåkra strand 

Lokalen bestod av en välbetad strandäng med en mängds små 

vattensamlingar längs kusten, en del av dessa låg i direkt 

närhet till havet och lokalen såg ut att ha goda förutsättningar 

för strandpadda. Vid besöket var dock de flesta av dammarna 

uttorkade. Även här fanns det gott om lämpliga jaktmarker för 

strandpadda även om lokalens närhet till motorvägen kanske inte skulle gynna en population 

på denna lokal. 

 

Kråkstad udde 

Lokalen utgörs av hällar, partier med sandmosaik och klippiga 

stränder. Här finns ett fåtal lämpliga dammar, många av dem 

är uttorkade vid besöket men skulle efter en regnigare vår 

kunna vara lämpliga fortplantingsdammar för strandpadda.  
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Buastrand 

Lokalen har en varierad mosaik av berghällar, små partier med 

sand och buskar som bidrar med skydd. Lokalen hade ett par 

lämpliga hällkar och en och annan lite större vattensamling 

som kanske också skulle lämpa sig för reproduktion av 

strandpadda.  

 

Trollaviken 

Lokalen bestod av klipphällar och en del strandäng i 

anslutning till havet. Lokalen hade mycket få lämpliga 

dammar för strandpadda vid besöket och de få som fanns var 

uttorkade.  

 

 

St. Lahall 

Lokalen består av en välbetad strandäng med en mosaik av fläckar med sand och dammar i 

många olika storlekar och djup. Marken är hårt betad av gäss 

som också har eutrofierat både marken och vattnet i hög grad. 

Lokalen bestod av en av gäss välbetad remsa av ängsmark i 

anslutning till havet. Här fanns gott om lämplig jaktmark för 

strandpadda och många dammar som hade kunnat fungera 

som lämpliga reproduktionsdammar. Marken och 

vattendragen var dock väldigt eutrofierad av gässens framfart. 

En del av dammarna hade också torkat ut.   

 

Kärrstrand 

En mycket sandig lokal med ett fåtal lämpliga dammar, de 

flesta var dessutom uttorkade vid besöket och lokalen saknade 

lämpliga jaktmarker i stor skala. 

 

Tången 

Lokalen består av en stor välbetad äng med många små 

vattensamlingar längs stranden. Området är ett 

fågelskyddsområde och här släpps inte kreatur förrän i början 

av juli. Men innan dess är lokalen redan väl betad av gäss och 

änder. Ytan skulle kunna te sig som en utmärkt jaktmark för 

strandpadda men vattendragen ger något sämre förutsättning 

då de är kraftigt eutrofierade och troligtvis inte skulle stödja 

reproduktion. 

 

Jonsudden  

Lokalen dominerades av berghällar med en del insprängd 

strandängsvegetation. Här återfanns en del lämpliga dammar 
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men de flesta var uttorkade. Terrängen tedde sig även något klippig och verkade inte vara ett 

idealiskt habitat vid besöket.   

 

 

 

 

Näsboudd 

Lokalen domineras av berghällar med inslag av strandhed. Här 

fanns ett fåtal lämpliga vattensamlingar.   

 

 

 

 

Kullabacken 

Lokalen dominerades av berghällar med inslag av ljung och 

strandhedar samt partier med gräs. Ett fåtal lämpliga dammar 

återfanns men många var uttorkade eller olämpliga genom sin 

belägenhet högt upp på klippor.  

 

 

 

 

V Sanddamm 

Klippig lokal med en del lämpliga hällkar, små sandområden 

och klappersten. En del av hällkaren skulle kunna stödja en 

reproduktion av strandpadda.   

 

Vid besöken på dessa hittades inga tecken på att strandpaddan skulle ha etablerat sig på någon 

av dessa platser men flera av platserna verkar vara lovande som potentiella lokaler för 

strandpadda om populationen breder ut sig mer i framtiden. 

Diskussion 

 

Under de sammanlagda inventeringarna observerades åtta vuxna individer under 

kvällsinventeringarna i jämförelse med de tjugo som observerades under inventeringen 2005 

(Naturvårdsverket, 2005). Detta indikerar en minskande population av strandpadda på Balgö 

då avsevärt färre observationer gjordes under denna inventering i jämförelse med de tidigare 

inventeringarna. Lekvatten visade också en tendens till att ha försämrats och till skillnad från 

2005 då det bekräftades reproduktion i tio av vattendragen, äggsträngar i sex av dem och 

yngel i fyra av dem bekräftades det endast larver i tre av de fyra vattendragen. Dessa tre 

vattendrag var 3, 4 och 5 och utmärkte sig som mer specifikt passande för strandpadda än de 

andra dammarna på ön, genom att i större utsträckning befinna sig i närhet till artens 

föredragna habitat, sandig strandäng. De hade också ett någon högre salthalt än de andra 
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vattendragen (se Tab. 2) detta möjligtvis för att de låg närmare havet än de andra 

vattendragen. Den högre salthalten kan ha minskat mellanartskonkurrensen mellan 

strandpadda och åkergroda och på detta sätt i dessa dammar gett en fördel till strandpadda. 

Många av vattendragen var dock inte längre lämpliga för reproduktion av strandpadda, flera 

av dem var uttorkade, en del alltför grunda och ännu en del alltför eutrofierade för att vara 

lämpliga. En bidragande faktor till detta kan vara ett högt betestryck på Balgö från gäss, kor 

mufflon och dovhjortar. 

De vattendrag som hade en bra vattenhållning med undantag av damm 3, 4 och 

5 var i stor grad dominerad av yngel av åkergroda. Det höga antalet observationer av 

åkergroda är oroväckande då detta kan hindra tillväxten av strandpaddans yngel genom 

konkurrens om föda, utrymme och syre. Studier har visat att yngel av strandpadda är mycket 

känsliga mot konkurrans med andra larver av amfibier (Griffiths et al. 1991). Detta stödjer 

resultaten som indikerar en mycket stor livskraftig population av åkergroda på lokalen i 

samband med indikationen om en negativ utveckling för populationen av strandpadda. En 

mindre population av strandpadda är också mycket känsligare för inavelseffekter vilket 

strandpadda har visat sig vara mycket känslig för. Detta gör även arten mycket känslig för 

predation, detta speciellt i små dammar med lågt vattenstånd (Rowe & Beebee, 2005) som var 

fallet på Balgö.  

 De fåtaliga observationerna kan också vara ett resultat av väderförhållandena 

vid besöken på Balgö, även om SMHI konsulterades innan besöken på Balgö var flera av 

besöken under relativt molniga dagar vilket kan ha minskat antalet födosökande strandpaddor 

just den dagen. Den kalla sommaren och den mycket tidiga varma våren kan också ha 

tidigarelagt reproduktionen av strandpadda vilket skulle förklara varför inga spelande 

strandpaddor observerades. Den varma våren kan också ha varit resultatet till att flera av 

dammarna hade dåligt vattenstånd och detta kan ha begränsat andelen framgångsrik 

reproduktion. Hösten var också relativt kall och blåsig vilket på samma sätt kan ha begränsat 

antalet observationer under de senare besöken. Det var inte heller alltid möjligt att begränsa 

sig till varma dagar då skjuts ut till ön inte var tillgängligt under alla dagar. Men det som kan 

konstateras är att detta år inte varit ett gynnsamt år för strandpadda med sitt oregelbundna 

väder och torrlagda dammar. 

Populationen av strandpadda i Halland har flera gånger varit i riskzonen och det 

är därför viktigt att följa upp populationen år för år, speciellt i detta scenario då det verkar 

som om populationen kan vara på väg att minska. Det är viktigt att skapa en lokal med en 

beständig population av strandpadda för att gynna och säkerhetsställa artens 

spridningsförmåga. Det är viktigt att denna lokal är ett stabilt habitat med bra förutsättningar 

för arten. Med en stark utgångspunkt kan man sedan gynna ytterligare spridning till andra 

mindre lokaler i närheten (Snep et al. 2008). Den lämpligaste lokalen för detta i Varberg är 

Balgö med den största och i nuläget enda bekräftade populationen av strandpadda i Halland.  

I Storbritannien har det tagits fram många bevarandeprogram för strandpadda som där har 

minskat avsevärt sedan den första halvan av 1900-talet. Detta som ett resultat av succession, 

förstörelse och antropogen försurning av habitaten. Bevarandeprogrammen har fokuserat på 

restaurering av lämpliga vattendrag samt skötsel av habitaten för att bevara en tidig 

succession av habitatens vegetation. Detta genom återintroducering av betning och röjning på 

lokalerna. Man har även återintroducerat strandpadda med blandad framgång på en del lokaler 
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där den har blivit utrotad. De misslyckade försöken berodde främst på en liten förståelse för 

artens krav på habitat och okunskap. Då man försökte återintroducera arten utan att först 

restaurera lokalerna. Vilket resulterade i att försöket misslyckades på många ställen (Denton 

et al. 1997). Detta är mycket likt det som vi har genomfört i Sverige förutom att vi inte har 

återintroducerat strandpadda med mänsklig hjälp.  

Om den negativa utvecklingen fortsätter på Balgö kan detta vara ett alternativt 

sätt att försöka återinföra lite fler gener och stärka populationen. Men detta är en dyr åtgärd 

och kan inte utföras om inte habitatstärkande åtgärder utförs först för att undvika samma fel 

som gjordes i Storbritannien. För att gynna populationen på Balgö skulle det vara lämpligt att 

restaurera några av de mer intressanta vattendragen, då först och främst de sydligare som 

ligger i direkt närhet till sandbankar, i detta fall främst damm 3, 4 och 5.  

Detta göres lämpligast under sen höst då alla yngel redan har metamorfoserats genom att 

gräva ut och göra dessa dammar lite djupare. Man skulle också kunna tänka sig att anlägga 

lite fler dammar som är mer specifikt anpassade för strandpadda eftersom konkurrensen 

mellan strandpadda och åkergroda troligtvis är stor. Detta vill säga fler dammar närmare havet 

som skulle leda till en högre salthalt och mindre konkurrens mellan arterna i dessa dammar. 

Inventeringen indikerar (Fig. 2) att dammar med högre salthalt har en större reproduktion av 

strandpadda, vilket gör denna åtgärd till den viktigaste av dem alla. Förslagsvis skulle fler 

dammar kunna anläggas vid de sydliga eller västra sandområdena på ön i närhet till fina 

jaktmarker och lä. Kanske man borde stängsla kring en del av dammarna eller på annat sätt 

begränsa eutrofieringen av dem. Men ett aktivt bete på ön är också av vikt för att för att 

förhindra succession, bevara strandängen för att hålla strandpaddans jaktmarker öppna. 

För att strandpaddan sedan ska kunna sprida sig skulle man kunna tänka sig att 

restaurera några av lokalerna på Varbergs kust. De olika lokalerna kräver dock lite olika 

tillvägagångssätt för detta. Vid lokalerna Skällåkra strand, St. Lahall och Tången var många 

av de lämpliga vattendragen på platsen uttorkade, här skulle man också kunna restaurera eller 

anlägga ett antal nya dammar närmare strandvallen. I kombination med den sandiga väl 

betade strandvallen skulle detta göra lokalen mycket idealisk för strandpadda. Det som 

däremot talar mot att försöka se till att strandpadda etablerar sig här är att lokalen ligger i 

anslutning till en motorväg. Vilket kanske inte skulle vara det mest ideala för nattaktiva 

strandpaddor som söker varma ytor att vila på under natten. På lokalerna Biskopshagens 

naturreservat, Grässkär, Kråkstad udde, Buastrand, V Sanddamm, Jonsudden, Näsboudd, och 

Kullabacken dominerade hällar och klippor kan restaureringsförslagen sammanfattas eftersom 

att de har en liknande habitatstruktur. På dessa lokaler skulle man kunna rengöra några av de 

större lämpliga hällkaren för att motverka eutrofiering och att de växer igen. Fokus borde 

ligga på de som är närbelägna till havet och erbjuder närhet till lämpliga jaktmarker och som 

inte är alltför otillgängliga. 
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Inför nästkommande inventeringar 

 

Efter denna inventering känns det av vikt att utföra fler inventeringar på Balgö under 

nästkommande år för att följa populationens utveckling. Man skulle också behöva inventera 

öar som ligger nära Balgö för att se om det finns en population av strandpadda på dessa 

lokaler. Tillgång till privat båt skulle underlätta sådana inventeringar. Om dessa inventeringar 

också bekräftar en minskande population av strandpadda borde åtgärder planeras och 

genomföras. Detta för att vi inte ska förlora denna fascinerande karakteristiska art från 

Halland. 

 

 

Tack till 

 

Jag vill framförallt tacka Nathalie Johansson och Petra Wallander för att de assisterat mig 

både vid inventeringar och med trevliga bilturer. Tack till min handledare Maria Karlsson 

som har hjälpt till att styra mig rätt och till min familj och mina vänner som har stöttat och 

uppmuntrat mig under arbetets gång. Jag vill sist men inte minst också tacka Sven Ruben som 

med sin båt har skjutsat ut mig med i de obekväma tider som arbete har krävt och tack till 

strandpaddorna som har hållit igång min fascination för ämnet. 

Referenser 

 

Cedhagen, T., Nilsson, G., 1978. Grod- och kräldjur i Norden. 1. uppl., Rahms i Lund, Lund. 

 

Curry-Lindahl, K., 1975. Groddjur och kräldjur i färg: Alla Europas arter, Stockholm, 

Almqvist & Wiksell Förlag AB. 

 

Denton, J.S., Hitchings, S.P., Beebee, T.J.C, Gent, A., 1997, A Recovery Program for the 

Natterjack Toad (Bufo calamita) in Britain. Conservation biology, vol. 11, pp: 1329-1338.  

 

Griffiths, R.A., Edgar, P.W., Wong, A.L.C., 1991, interspecific competition in tadpoles: 

growth inhibition and growth retrieval in natterjack toads Bufo calamita. Journal of Animal 

Ecology, vol. 60, pp: 1065-1076. 

 

Naturvårdsverket, 2003, Stinkpadda, Inventering av lämpliga biotoper för 

Strandpadda/Stinkpadda (Bufo calamita) i Hallands län. 

 

Naturvårdsverket, 2009, Åtgärdsprogram för strandpadda (stinkpadda) 2009-2014. 

 

Naturvårdsverket, Rugfelt, C., 2005, Stinkpadda, Inventering av Hallands population av 

Stinkpadda/ Strandpadda (Bufo calamita) i Hallands län.  

 



17 
 

Snep, R. P.H., Ottburg, F.W.A., 2008. The ‘habitat backbone’ as strategy to conserve pioneer 

species in dynamic port habitats: lessons from the natterjack toad (Bufo calamita) in the Port 

of Antwerp (Belgium). Landscape ecology, vol. 23, pp: 1277-1289. 

 

Rowe, G., Beebee, T.J.C., 2005, Intraspecific competition disadvantage inbred natterjack toad 

(Bufo calamita) genotypes over outbred ones in a shared pond environment. Journal of 

Animal Ecology, vol. 74, pp: 71-76. 

 

 

 




	TITEL PÅ ARBETET: Inventering av Strandpadda (Bufo calamita) 2012 på Balgö och inom Varbergs kust
	Författare: Matilda Larsson
	Ämne och omfattning: Examensarbete i Biologi15hp
	Ort och datum: Halmstad 2013-03-04


