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Genomförande 

Uppdrag/bakgrund 
På uppdrag av Härryda kommun har Naturcentrum AB utfört en fördjupad 
artinventering av groddjur på Bocköhalvön vid Hindås i Härryda kommun. Ut-
redningen ska användas som underlag till vidare detaljplaneprocess i området. 
Så gott som hela halvön har inventerats med avseende på groddjur och för 
groddjur lämpliga lekvatten (figur 1). Inventeringen har utförts genom fältbe-
sök såväl dag- som kvällstid i april. Förutom inventeringsresultaten förs i rap-
porten ett resonemang om möjliga åtgärder för att gynna groddjur i området i 
samband med eventuell bebyggelse. 

Av de groddjur som kan förekomma i området är åkergroda och större vattensa-
lamander fridlysta enligt artskyddsförordningen 4 §, vilket innebär att det är 
förbjudet att: 1. avsiktligt fånga eller döda djur, 2. avsiktligt störa djur, särskilt 
under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, 
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 4. skada eller förstöra 
djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Vanlig groda, vanlig padda 
och mindre vattensalamander är fridlysta enligt artskyddsförordningen 6 §, vil-
ket innebär att det är förbjudet att: 1: döda, skada, fånga eller på annat sätt 
samla in exemplar, och 2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. Skill-
naden mellan paragraferna är alltså i stort sett att det enligt 6 § är förbjudet att 
direkt skada eller döda djur, medan 4 § även förbjuder negativ påverkan på 
lekvatten och övervintringsmiljöer. 

Metodik 
Området besöktes såväl dag- (kl. 15:00–20:00) som kvällstid (kl. 21:00–22:00) 
den 19 april. Vi dagbesöket genomströvades initialt hela inventeringsområdet 
för att identifiera småvatten som bedömdes lämpliga för groddjurslek. Samtliga 
vattensamlingar beskrevs kortfattat, fotograferades och digitaliserades med 
hjälp av GPS i ett kartprogram (Map+). Därefter gjordes en noggrann under-
sökning av alla identifierade småvatten med fokus på att söka efter vuxna grod-
djur och rom. För varje småvatten undersöktes hela strandlinjen samt de delar 
av klarvattenytan och bottnen som var möjliga att nå med hjälp av stövlar. De 
undersökta vattnen var i nästa alla fall små och grunda vilket gjorde sökandet 
tämligen enkelt. Endast i ett fall var det omöjligt att noga genomsöka hela små-
vattnets botten, detta var vid en ca 5 meter bred breddning av en bäck. Här var 
bottnen mycket dyig och lös för att kunna vada ut i, vattenytan genomsöktes 
däremot noggrant med handhållen kikare.  

Efter mörkrets inbrott, mellan klockan 21:00 och 22:00, den 19 april gjordes en 
andra genomsökning av alla lämpliga småvatten, denna gång med fokus på att 
hitta vuxna groddjur samt lyssna efter spelande groddjur.  
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Värdet vid fältbesöket klart, vindstilla och temperaturen ca +8 C, vilket är opti-
malt för groddjursinventering. 

 
Figur 1. Inventeringsområdet på Bocköhalvön är markerat med en röd linje. 
Svarta linjer visar fastighetsgränser. Kartbilden har erhållits av Härryda kommun.  
 

Ofta görs groddjursinventeringar med flera fältbesök vid olika datum för att 
täcka in alla arters lekperiod och på så sätt öka chansen att hitta alla förekom-
mande groddjur. Initialt planerades fältbesök vid två olika datum även i denna 
inventering. Det andra besöket bedömdes dock som omotiverat på ett antal 
grunder. För det första gav besöket den 19 april en mycket god bild av områ-
dets groddjursfauna. Antalet småvatten var begränsat och lätta att söka igenom 
noga. De småvatten som förekom bedömdes dessutom sakna kvaliteter för re-
produktion av större vattensalamander, en art som normalt leker något senare 

Webbkarta Plan sekretess

±
 

Datum:  01.29.2021
1:3 000Skala 0 50 100 150 200 250 300

[m]

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
infromation kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.



Groddjursinventering Bocköhalvön 
Naturcentrum AB  2021-05-05 
 
 

 6 

än de övriga groddjuren, och därför motiverar ett senare kompletterande besök. 
Då denna art inte bedömdes förekomma var det inte heller motiverat att göra ett 
senare fältbesök. 

Inventeringen har i stort utförts enligt Naturvårdsverkets rekommenderade me-
toder för större vattensalamander, i huvudsak metoden ”Visuell observation 
med hjälp av lampa”, vilken innebär att strandzonen genomlyses nattetid under 
artens lekperiod i april-maj med kraftig lampa. Vid långsam vandring längs 
strandlinjen görs uppehåll var femte meter varvid strandzonen genomlyses 
grundligt under 30 sekunder (Malmgren m fl 2005). Eftersom det i det aktuella 
fallen rör sig om små vattensamlingar och ett par smala diken har i praktiken 
allt vatten inom inventeringsområdet genomlysts grundligt. Alla groddjur, 
vuxna såväl som rom, som stöttes på noterades och koordinatsattes med hand-
hållen GPS. 

 

Resultat  

Allmän områdesbeskrivning 
Ungefär hälften av inventeringsområdet på Bocköhalvön utgörs av privat tomt-
mark. Övrig mark ägs till stora delar av Aktiebolaget Hindås Villastad och en 
mindre del av Härryda kommun. Endast marker som ägs av Aktiebologat 
Hindås Villastad och kommunen har inventerats i denna studie.  

Den aktiebolagets och kommunens mark på Bocköhalvön utgörs främst av 
olika skogsbestånd, mestadels bland- och lövskogar i olika ålder. Här finns 
också en del hårdgjord yta i form av vägar, järnvägsspår en tennisbana och 
några parkeringsplatser. I den östligaste delen finns en iordningställd badplats. 
Hela halvön omgärdas av Västra Nedsjön som är en tämligen näringsfattig sjö.  

Förekomst av småvatten 
Lämpliga vattensamlingar för groddjur förekommer tämligen sparsamt och bara 
i den södra halvan av inventeringsområdet. Totalt noterades nio olika vatten-
miljöer (figur 2). Av dessa utgjordes tre stycken av små våtmarkskomplex, 
varav två sumpskogar och ett område med små vätar intill en bäck (markerade 
med blå polygoner på kartan). De övriga sex småvattnen är delsträckor av 
bäckar eller diken med varierande kvalitet som grodvatten (markerade med blå 
linjer på kartan).  
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Figur 2. Förekomst av småvatten inom inventeringsområdet.  

Fynd av groddjur  
Totalt gjordes 11 olika observationer av vanlig groda under inventeringen. 
Fem observationer av totalt 16 vuxna individer och sex observationer av to-
talt 37 romklumpar (figur 3 och tabell 1).  
 

Tabell 1. Sammanställning av samtliga groddjursobservationer under in-
venteringen.  

 
Fyndnummer Art Typ  Antal Småvatten 

1 Vanlig groda Vuxen 2 1 
2 Vanlig groda Rom 6 1 
3 Vanlig groda Rom 6 1 
4 Vanlig groda Vuxen 7 7 
5 Vanlig groda Rom 2 7 
6 Vanlig groda Rom 15 7 
7 Vanlig groda Vuxen 1 8 
8 Vanlig groda Vuxen 4 8 
9 Vanlig groda Rom 1 8 

10 Vanlig groda Rom 7 8 
11 Vanlig groda Vuxen 2 8 
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Figur 3. Fynd av groddjur på Bocköhalvön. Siffrorna markerar varje obser-
vations fyndnummer som refereras till i tabell 1. Samtliga fynd var av arten 
vanlig groda.  
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Beskrivning av småvatten. 

Småvatten 1: Sumpskog 
Fynd groddjur: 2 vuxna vanliga grodor varav en spelande hanne samt 12 rom-
klumpar av vanliga groda.  
 
Beskrivning: Ett cirka 600 kvm stort våtmarkskomplex i en liten sumpskog 
med klen al, sälg, fågelbär, björk och gran alldeles nära Bockövägen. Här finns 
en handfull små vattenfyllda sänkor som är några decimeter djupa och maxi-
malt några 10-tals kvadratmeter stora. Sänkornas botten är täkt med döda löv 
och det finns gott om nedfallna grenar och klena stammar i vattnet.  

 
Figur 4. Småvatten 1 utgörs en sumpskog med flera små vattensamlingar. 

Småvatten 2: Våtmark 
Fynd groddjur: Inga groddjur noterades. 
 
Beskrivning: Även detta småvatten utgörs av en liten sumpskog, drygt 600 
kvm, men några få vattenfyllda sänkor. Trädskiktet domineras av klibbal och 
andra lövträd men med inslag av klenare granar. Vattensamlingarna var bara ett 
par decimeter djupa vid besöket och det är troligt att de torkar ut helt vid under 
sommaren. Sumpskogen bedöms därför som mindre lämplig som reprodukt-
ionsplats för groddjur.  
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Figur 5. Småvatten 2 är litet sumpskogsbestånd med några små vattenfyllda sän-
kor. 

Småvatten 3: Flera mindre vätar öster om bäck nr 7. 
Fynd groddjur: Inga groddjur noterades. 
 
Beskrivning: Öster om den anlagda bäck som rinner ut vid badplatsen (bäck-
sträcka 7) finns ett litet område med flera små vattenfyllda sänkor, några utgörs 
av körspår. Här finns även en liten källa längst i öster. Vattensamlingarna är 
kraftigt igenväxta och så pass grunda att de sannolikt torkar ut under sommaren 
och därmed bedöms som mindre lämpliga som reproduktionsplatser för grod-
djur.   
 

Småvatten 4: Dike 
Fynd groddjur: Inga groddjur noterades. 
 
Beskrivning: Småvatten 4 utgörs av två diken som rinner samman, en sträck-
ning som löper genom skogsmarken och en sträckning som går ut med Västra 
Nedsjövägen. Båda sträckorna är spikraka och endast 0,5–1 meter breda. 
Sträckningen i skogsmarken är bitvis strömmande. Båda sträckningarna be-
döms som mindre lämpliga för groddjurslek. 
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Figur 6. Småvatten 4 utgörs av två dikessträckningar med mycket begränsade vär-
den för groddjur. Bilden visar sträckningen genom skogsmark. 

Småvatten 5: Bäck 
Fynd groddjur: Inga groddjur noterades. 
 
Beskrivning: En naturlig bäck med strömmande vatten. Bäcken är den natur-
liga och ej rätade fortsättningen på dikena i småvatten 4. Vattnet bedöms som 
allt för strömmande för att utgöra en lämplig reproduktionsplats för groddjur.  
 

Småvatten 6: Dike 
Fynd groddjur: Inga groddjur noterades. 
 
Beskrivning: Ett rätat vägdike som går ut med Bockövägens östra sida och 
binder samman sumpskogen i småvatten 1 med den anlagda bäcken som är 
småvatten 7. Diket bedömts vara mindre lämpligt som reproduktionsplats för 
groddjur.  
 

Småvatten 7: Bäck 
Fynd groddjur: 7 spelande exemplar av vanlig groda och 15 plus 2 romklum-
par observerades. 
 
Beskrivning: Småvatten 7 är en delvis anlagd bäck som rinner mot norr mellan 
Vinkelvägen och Ringvägen genom en före detta parkmiljö. Bäcken är 1–2 me-
ter bred men har breddats med ytterligare ca 2–4 meter på ett par ställen. I 
breddningarna är vattnet i det närmaste stilla stående och med en rik vegetation 
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av svärdsliljor, starr och nateväxter. Det finns flera trädstammar och grövre gre-
nar som fallit ner i bäcken. Hela bäcksträckningen är kraftigt igenväxt och bott-
nen har slammat igen med dy. Vattendjupet är därför bara någon decimeter i 
nuläget. På båda sidor av bäcken har kraftiga skogsröjningar gjorts under se-
nare år vilket öppnat upp för solinstrålning till bäcken.  
 
Såväl vuxna individer som rom av vanlig groda observerades i bäckens båda 
breddningar. Bäcken är en reproduktionsplats för vanlig groda. 
 

 
Figur 7. Bilden visar den södra av bäcksträckans två breddningarna.  
 

Småvatten 8: Bäck 
Fynd groddjur: 7 exemplar av vanlig groda, vara av enstaka spelande, och 7 
plus 1 romklumpar observerades. 
 
Beskrivning: Småvatten 8 utgörs av samma anlagda bäck som i småvatten 7, 
men är en nedströms sträcka, från Ringvägen till badplatsen. Vid badplatsen är 
bäcken delvis kulverterad. Bäcken är ca 2 meter bred och meandrar långsamt 
fram genom en kraftigt gallrad lövskog med främst ek, björk och klibbal. Även 
denna sträcka är kraftigt igenslammad med dy och vattendjupet är därför endast 
någon decimeter. Vattenvegetationen är tämligen tät och består av starr, svärds-
lilja, tågväxter och bäckveronika.  
 
Såväl vuxna individer som rom av vanlig groda observerades i bäckens båda 
breddningar. Bäcken är en reproduktionsplats för vanlig groda. 
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Figur 8. Bäcken i småvatten 8 meandrar är kraftigt igenslammad med dy 
och därför mycket grund.  
 

Småvatten 9: Dike 
Fynd groddjur: Inga groddjur noterades. 
 
Beskrivning: Ett litet rakt dike som rinner från Bockövägen ner till bäcken i 
småvatten 8. Diket är bara ca 0,5 meter brett och det är tveksamt om det är vat-
tenförande året om. Diket bedömts vara mindre lämpligt som reproduktions-
plats för groddjur.  
 

Övervintringsmiljöer 
Övervintringsplatser för groddjur har ej eftersökts i denna inventering, men till-
gången på sådana bedöms ändå vara god inom detaljplaneområdet. I halvöns 
skogsbestånd kan man anta att det finns bra förutsättningar för övervintrings-
platser i form av håligheter i marken och dödvedshögar. Det samma gäller i de 
många och stora villaträdgårdarna som finns här. Rishögar, stenmurar och hus-
grunder kan fungera som lämpliga övervintringsplatser. För en del grodor kan 
även den omgivande Västra Nedsjön utgöra möjlig övervintringsplats. Över-
vintringsplatser bedöms inte vara en begränsande faktor för groddjur på 
Bocköhalvön.  

 



Groddjursinventering Bocköhalvön 
Naturcentrum AB  2021-05-05 
 
 

 14 

Slutsats 

Bedömning av groddjursförekomster  
Observationerna under fältbesöket visar att vanlig groda reproducerar sig i tre 
av de identifierade småvattnen inom detaljplaneområdet, nämligen nummer 1, 7 
och 8. Antalet observerade individer och romklumpar är så pass stort att man 
kan anta att lek sker regelbundet i dessa småvatten. Å andra sidan var inte anta-
let spelande hannar eller mängden rom så stor att grodleken kan betraktas som 
påtagligt stor och av regional betydelse för arten.  
 

 
Figur 9. Spelande hanne av vanlig groda omgiven av flera romklumpar i 
småvatten 1.  
 
Förutom vanlig groda noterades inga andra groddjursarter vid besöket på 
Bocköhalvön. De småvatten som förekom bedöms inte heller vara lämpliga re-
produktionslokaler för arterna större vattensalamander och vanlig padda. Båda 
dessa arter kräver normalt något djupare vatten för att leka, åtminstone några 
decimeters djup. Det är dock troligt att vanlig padda kan leka i Västra Nedsjön.  
 
Arterna mindre vattensalamander och åkergroda kan normalt leka i samma typ 
av vatten som vanlig groda och skulle därför teoretiskt kunna förekomma i de 
småvatten som finns i detaljplaneområdet. Datumet för fältbesöket, en 19 april, 
var under den tid på säsongen då både mindre vattensalamander och åkergroda 
leker. Observationer av lek av båda dessa arter gjordes på flera platser i Västra 
Götalands län redan ett par veckor innan och ett par veckor efter fältbesöket. 
Det visar att fältbesöket gjordes under arternas lekperiod våren 2021. 
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Avsaknaden av fynd indikerar därför tydligt att arterna faktiskt saknas i inven-
teringsområdet.  
 
Man kan naturligtvis inte helt utesluta att någon eller några exemplar av de öv-
riga groddjur som förekommer i Härryda kommun (åkergroda, vanlig padda 
samt större och mindre vattensalamander) tillfälligt kan reproducerar sig på 
Bocköhalvön. Men detaljplaneområdet utgör knappast någon viktig lekplats för 
någon av dessa arter i nuläget.  
 
Som helhet bedöms småvattnen i detaljplaneområdet vara viktiga för vanlig 
groda, men tämligen obetydliga för övriga groddjur.  

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgär-
der 

Skyddsåtgärder 
Vanlig groda är skyddad i Artskyddsförordningen 6 §, vilket innebär att det är 
förbjudet att: 1: döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, 
och 2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. Artens lekvatten är 
dock inte juridiskt skyddade. Men eftersom vattenförekomster generellt 
starkt bidrar till att gynna den biologiska mångfalden och då småvattnen 
framöver kan komma att nyttjas av andra groddjur bör man eftersträva att 
bevara dessa vid en eventuell exploatering.  
 
Den enklaste och mest effektivaste skyddsåtgärden för att undvika skada på 
områdets groddjur är att undvika exploatering i och i direkt närhet av småvatten 
1, 7 och 8. För att dessa miljöer ska bibehålla sitt värde för groddjur är det vik-
tigt att de även framöver är vattenhållande i samma utsträckning som idag och 
att de även förblir solbelysta.  

Kompensationsåtgärder 
Om man vid eventuell exploatering inte skadar småvattnen 1, 7 och 8 bedöms 
påverkan på områdets groddjurspopulationer bli begränsad. Men med tämligen 
små och enkla insatser kan man också förbättra området förutsättningar för 
groddjur generellt.  

Skapa och restaurera reproduktionsmiljöer 

Genom att göra biologiska anpassningar av det dagvattensystem som planeras i 
detaljplanen kan man tillskapa nya bra lekmiljöer för groddjur. Dagvattendam-
mar kan utformas så att de både uppfyller sin funktion för dagvattenhantering 
men samtidigt blir bra reproduktionsplatser för groddjur. Strandkanten behöver 
då vara flack och långgrund. Strandlinjen ska vara flikig så att det bildas många 
små vikar där vattnet snabbt värms upp på våren. Man bör sträva efter en rik fö-
rekomst av vattenväxter. Då många grodor övervintrar i botten av dammar är 



Groddjursinventering Bocköhalvön 
Naturcentrum AB  2021-05-05 
 
 

 16 

det viktigt att det finns djuphålor på ca 1 meters djur för att undvika att vattnet 
bottenfryser och övervintrande groddjur dör. 

Den befintliga bäcken som utgör småvattnen 7 och 8 skulle kunna förbättras 
genom restaureringsåtgärder. Med fördel kan bäcken rensas försiktigt på dy för 
att få ett större vattendjup. Denna åtgärd är särskilt värdefull på de båda ställen 
där bäcken breddats mellan Vinkelvägen och Ringvägen. Om dessa breda, 
dammlikande partier blir djupare (ca 0,5–1 m) kan de utvecklas till lämpliga re-
produktionsmiljöer för flera groddjursarter. Vid rensningen är det dock viktigt 
att bibehålla mindre partier med grunt vatten och flacka strandzoner. 

Vidare skulle vattenmiljöernas kvalitet som grodmiljöer kunna förbättras ytter-
ligare genom att tillföra grov död ved (stockar) och stenröse i direkt närhet till 
vattensamlingarna. Någon mindre stenhög kan med fördel även placeras i själva 
vattensamlingen för att skapa en liten ö. Den döda veden och stenhögarna kan 
då utgöra övervintringsplatser för groddjur.  

Grodpassage 

Ytterligare en tänkbar åtgärd kan vara att skapa grodpassager under vägar, vil-
ket skulle kunna underlätta groddjurens vandring mellan reproduktionslokaler 
och landmiljöer. Grodpassager kan med fördel anläggas i samband med ny-
byggnation av villavägar i området. Passagerna görs lämpligast genom att man 
lägger betongtrummor med en diameter av 40–50 cm under vägen på platser 
med naturliga fuktstråk.  

Samtliga ovanstående åtgärder bör för bästa effekt utföras i samråd med sak-
kunnig. 
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