Som underlag för en detaljplan har Ekologigruppen fått i uppdrag av Veidekke bostad
att genomföra en groddjursinventering i Österhagen, Huddinge. Uppdragets mål är att i
kartor och rapport dokumentera groddjur och de miljöer de kan nyttja i området.
Groddjursinventeringen har genomförts inom hela planområdet samt till viss del i dess
omgivning.
Under inventeringen gjordes fynd av mindre vattensalamander, vanlig padda och en
obestämd brungroda (vanlig groda eller åkergroda).
Vid fältbesök i området dagtid noterades flertalet våta områden med potentiella
lekvatten som sedan besöktes kvällstid för eftersök av groddjur. Redan vid andra
kvällsbesöket noterades dock att flertalet av dessa var på väg att torka ut och endast två
större diken bedömdes därefter utgöra potentiella lekmiljöer för 2018.
Inom det inventerade området bedöms främst de låglänta naturmiljöerna i norr kunna
utgöra livsmiljö och/eller övervintringsmiljö för groddjur. Särskilt passande är blöta
områden med lövträd som lövsumpskogen kring de större dikena.
Även om flertalet av vattensamlingarna som inventerades inte höll tillräckligt mycket
vatten tillräckligt länge för att möjliggöra lek 2018, kan de dock ändå vara värdefulla för
födosök. Området har en del tillgång på död ved som kan ge skydd och hysa diverse
insekter som utgör passande föda.
Alla arter som noterats under inventeringen (mindre vattensalamander, vanlig padda och
vanlig groda/åkergroda) är vanligt förekommande i regionen och bedöms i den senaste
rödlistan ha en livskraftig population i landet (Artdatabanken 2015). Enligt Artportalen
finns inom Huddinge kommun ett 20-tal tidigare noterade lokaler för åkergroda, ett 40tal för vanlig groda, ett 40-tal för vanlig padda och ett 40-tal för mindre
vattensalamander (Artportalen 2018-06-12). Vi gör bedömningen att groddjuren i
Österhagen troligtvis kan röra sig i både östlig och västlig riktning från området, varför
en påverkan på enstaka individer av arterna i området inte bedöms medföra någon
påtaglig negativ inverkan på arternas bevarandestatus, varken inom kommunen eller
inom boreal region.
Det låga antalet groddjur som observerades under inventeringen, samt det faktum att
ingen rom påträffades indikerar att småvattnen i Österhagen inte utgjorde populära
lekområden under 2018. Under maj månad var nederbördsmängden i
Stockholmsregionen långt under det det statiska normalåret (endast 10-25 % av normala
vattenmängder enligt SMHI). Det är möjligt att fler platser håller vatten längre och är
mer funktionella som lekmiljöer under ett normalår. Troligtvis hyser området endast små
bestånd av groddjur eftersom väldigt få individer påträffades och inga spelande groddjur
kunde höras.
Eftersom alla groddjur är skyddade enligt artskyddsförordningen och eftersom det är
osäkert om den obestämda brungrodan som observerades i området var en vanlig groda
eller en åkergroda bör man beakta försiktighetsprincipen och genomföra åtgärder så att
groddjurens fortsatta fortlevnad i området säkerställs. Genom att spara passande lek-,
livs- och övervintringsmiljöer eller anlägga nya kan områdets ekologiska funktion för
groddjur finnas kvar.

Som underlag för en detaljplan har Ekologigruppen fått i uppdrag av Veidekke bostad
att genomföra en groddjursinventering i Österhagen, Huddinge. Uppdragets mål är att i
kartor och rapport dokumentera groddjur och de miljöer de kan nyttja i området.
Groddjursinventeringen har genomförts inom hela planområdet samt till viss del i dess
omgivning.
Fredrik Engdahl har varit uppdragsansvarig och genomfört fältinventering samt skrivit
rapport. I inventeringen har även Tim Schnoor, Mimmi Wester och Hélenè Littke
deltagit. Granskning av rapporten har genomförts av Erik Zachariassen.
Rapporten redovisar resultatet från utförda inventeringar och ska kunna användas som
underlag vid konsekvensbedömningar avseende bebyggelseplaner i området.
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Groddjur skyddas av lagstiftning enligt 4 och 6 §§ artskyddsförordningen
(artskyddsförordningen, 2007:845) och är fridlysta i Sverige. Artskyddsförordningen ska
ses som en precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna när det
gäller skydd av arter (mark- och miljööverdomstolen 2013:13 och mark- och
miljööverdomstolen M11317-14). Detta innebär att tillståndsmyndigheten ska bedöma
hur skyddade arter påverkas av en planerad verksamhet. Syftet med artskyddet är enligt 8
kap. 1 och 2 §§ miljöbalken att skydda arter.
Enligt en dom i Miljööverdomstolen (MÖD 2016:1) skall artskyddsförordningen tolkas
så att när syftet med ett projekt inte är att döda och skada så gäller inte skyddet enskilda
individer. En bedömning skall istället göras om åtgärden försvårar möjligheterna att
uppnå gynnsam bevarandestatus för arten. Om ett projekt försvårar möjligheterna så kan
man inte få dispens, och om projektet inte försvårar möjligheterna så behöver man
inte dispens. Den juridiska tolkningen innebär därför praktiskt att dispensansökningar
sällan är aktuella, och enligt Naturvårdsverkets handledning om artskyddsförordningen
är en detaljplan dessutom ytterst sällan dispensgrundande (Naturvårdsverket 2009). Ofta
genomförs istället åtgärder, som del av själva projektet, så att det går att upprätthålla en
ekologisk funktion och kontinuitet i det aktuella området, och så att populationer av de
skyddade arterna i området därmed kan finnas kvar. Storleken på den lokala
populationen är beroende av vilken art det är, hur rörlig den är, och hur omgivningen ser
ut (se faktaruta).
För groddjuren i Österhagen, som både åt väst och öst har möjliga groddjursmiljöer, är
det troligt att genetiskt utbyte sker med omgivningen och att man därför inte kan
fastställa att det rör sig om lokala populationer av de groddjur som påträffats.
Om det finns behov av att ytterligare tydliggöra om ett projekt kan innebära en möjlig
påverkan eller inte kan det vara lämpligt att göra en specifik artutredning, där statusen
för varje förekommande art tydligt gås igenom, tillsammans med en analys om trolig
påverkan eller inte.

En GIS-analys genomfördes för att hitta sänkor i landskapet där vatten troligtvis
ansamlas och en dialog hölls med utförare av naturvärdesinventeringen i området för att
lokalisera möjliga lekvatten. Området besöktes under dagtid och potentiella lekvatten
markerades i GIS och en bedömning på plats gjordes utifall dammen/våtmarksområde
kunde hysa lekande groddjur. Endast de platser som bedömdes kunna hysa lekande
groddjur återbesöktes nattetid. Förutom vattensamlingar inom planområdet besöktes
också en svämningsyta öster om pendeltågsspåren, ca 150 meter från planområdet (se
figur 2).
För att en vattensamling ska betraktas som ett potentiellt lekvatten måste det uppfylla
vissa kriterier, och ju fler av dessa som uppfylls, desto större sannolikhet att
vattensamlingen är lämplig som lekvatten:
▪ Torkar inte ut för snabbt vid torrväder
▪ Ligger i ett öppet och soligt läge
▪ Fiskfritt
▪ Ligger låglänt
▪ Är rikligt bevuxen med vattenvegetation
▪ Vattenkvalitén är tillräckligt god
Överlag värderas alla kriterier av alla groddjur, men större vattensalamander har något
högre krav på att det finns vatten längre under säsongen, eftersom ynglen tar längre tid
på sig för sin utveckling.
Fältinventering efter potentiella dammar för lek, övervintringsplatser samt livsmiljöer för
groddjur gjordes dagtid den 20 april 2018.

Avgränsningar har endast gjorts översiktligt. Avgränsning av groddjurens livsmiljöer är
komplicerat eftersom flera arter, till exempel vanlig padda och vanlig groda, förekommer
i många typer av miljöer och fuktiga biotoper.
Ett område som bedöms vara övervintringsplats ska helst ligga i ett varmt läge, gärna en
sydsluttning, eftersom groddjuren då tidigt kan vakna på våren ur sin dvala, men det är
inte ett krav. Det måste även vara möjligt att krypa undan och gå i dvala i ett utrymme
som är frostfritt, till exempel stenrösen, stenmurar eller komposthögar. Potentiella
övervintringsplatser togs med i bedömningen av passande livsmiljöer.

Inventeringen av de potentiella lekmiljöerna utfördes under tre kvällar/nätter, 1 – 2 maj,
14 – 15 maj och 23 – 24 maj. Som regel påbörjades inventeringen direkt efter mörkrets
inbrott. Den metod som användes var en variant av den standardiserade
ficklampsmetoden för inventering av vattensalamander (Naturvårdsverket 2005).
Metoden går ut på att eftersök görs med hjälp av ficklampa i 30 sekunder var femte
meter längs strandkanten på varje damm. Eftersom alla vattensamlingar i området var av
ringa storlek kunde dock varje del av dessa genomsökas noggrannare och med tätare
intervall. Både för vattnen inom planområdet och öster om pendeltåget noterades också
om groddjur observerades vid besök dagtid. Alla groddjur som observerades under
inventeringarna räknades och bestämdes till art, utvecklingsfas (vuxna individer, rom,
yngel) och kön där det var möjligt.

Brungrodor, i det här fallet vill säga vanlig groda och åkergroda, kan vara väldigt lika.
Det kan därför vara svårt att skilja på dessa utan att de studeras i detalj. Den brungroda
som observerades i vatten vid inventering 2018-05-16 grävde snabbt ner sig i botten och
kunde därför inte artbestämmas.
Det torra vädret under våren gjorde att många av områdets vatten torkade ut vilket ger
en osäkerhet i hur passande de är som lekvatten. Men eftersom det fanns en hel del
vatten kvar på vissa platser som bedömdes kunna vara passande lekvatten under 2018
anses osäkerheten i områdets lämplighet för groddjur som förhållandevis liten.

Vid fältbesök i området dagtid noterades flertalet våta områden med potentiella
lekvatten som sedan besöktes kvällstid för eftersök av groddjur (figur 2). Redan vid
andra kvällsbesöket noterades dock att flertalet av dessa var på väg att torka ut och
endast dikena A och B bedömdes därefter utgöra potentiella lekmiljöer för 2018 (figur
3). Förutom de större dikena höll även sumpskogen och vattendraget som avvattnade
denna en del vatten (E, J), men här bedömdes lek som osannolik i alla fall då det
saknades passande vegetation och då vattnet delvis var strömmande.
Under maj månad var nederbördsmängden i Stockholmsregionen under det normala,
endast 10-25 % av normala vattenmängder enligt SMHI. Det är möjligt att fler platser
håller vatten längre och är mer passande som lekmiljöer under ett normalt år.
A: Ett större dike som leder vatten österut, under pendeltåget och vidare via C till
Drevviken. Diket höll vatten under hela inventeringsperioden. Slänterna är delvis branta
och delvis ganska flacka. Det fanns en hel del vattenvegetation som blev mer påtaglig allt
eftersom den tillväxte och vattennivåerna sjönk mellan investeringstillfällena. I diket
finns en del mindre död ved som kan tillhandahålla gömslen för groddjur. Trots en del
tillförsel av vatten från D var vattnet till största delen stillastående på grund av dämning
vid vägpassage och en del bröten och riklig vegetation. Längst österut i diket påträffades
ca 10 signalkräftor av varierande storlek vid tredje inventeringstillfället. Diket bedömdes
som ett möjligt lekvatten under 2018.
B: Ett större dike med stillastående vatten som leder till A. Diket har flacka slänter och
kan översvämmas vid högflöden. Allt eftersom inventeringen pågick torkade de västra
delarna av diket ut och vatten fanns kvar i östra delen. Diket bedömdes som ett möjligt
lekvatten under 2018.
C: Ett större dike som utgör förlängningen av A och som leder vattnet vidare till
Drevviken. Slänterna här är väldigt branta och diket är fördjupat vilket begränsar
möjligheterna för groddjur att ta sig framför allt från diket till omgivningen. Diket höll
vatten under hela inventeringen och bedömdes som ett möjligt men osannolikt lekvatten
för 2018.
D: Ett dike som leder dagvatten från en trumma in till A. Här flödade vatten under hela
inventeringsperioden i sådan mängd att sträckan bedömdes som opassande för
groddjurslek.
E: Ett mindre vattendrag som leder vatten från sumpskogen (J) till dike A. Brist på
passande vegetation och flöden gjorde att vattendraget bedömdes som opassande för
groddjurslek.
F, G, H och I: Mindre diken som torkade ut under inventeringen och som inte
bedömdes passande som lekmiljö under 2018.
J: En sumpskog som höll en del vatten men som inte bedömdes som en passande
lekmiljö på grund av brist på passande vegetation.
K, L, M, N, O och P: Sumpiga miljöer som höll vatten i början av inventeringen men
som torkade ut för snabbt för att kunna utgöra passande lekmiljö under 2018.
Q: En lite större sammanhängande blöt yta där flertalet mindre vattensalamandrar
påträffades första kvällsinventeringen. Senare torkade platsen ut och bedömdes inte
utgöra en passande lekmiljö 2018. Troligtvis kan salamandrar leka här under ett år med
normal nederbördsmängd i maj.

Inom det inventerade området bedöms främst de låglänta naturmiljöerna i norr kunna
utgöra livsmiljö och/eller övervintringsmiljö för groddjur. Särskilt passande är blöta
områden med lövträd som lövsumpskogen kring dike A och B samt område J. Mindre
passande miljöer är exempelvis hällmarkstallskogen norr om område S och norr om dike
G.
Även om flertalet av vattensamlingarna som inventerades inte höll tillräckligt mycket
vatten tillräckligt länge för att möjliggöra lek 2018, kan de dock ändå vara värdefulla för
födosök. Området har en del tillgång på död ved som kan ge skydd och hysa diverse
insekter som utgör passande föda.
Övervintring kan ske i många av områdets miljöer, men under inventeringen noterades
flertalet särskilt passande platser för övervintring.
R: En sydvänd, delvis solbelyst slänt med riklig förekomst av sten och en del död ved
direkt norr om planområdet. Det finns även en mindre lämning av ett värnsystem som
kan fungera för övervintring då groddjuren kan krypa ner i skrevor mellan stenar.
S: Slänt vänd åt öster med en del sten.
T och U: Slänter mot tågvallen för pendeltåget i öster med en hel del krossten där
groddjur skulle kunna hitta skrymslen för övervintring. Dock är det oklart om de
avskräcks av ljud och vibrationer från trafiken. Det finns exempel på studier som
indikerar påverkan på groddjur från oljud (exempelvis Sun & Narins 2005).
V: Slänt mot tidigare utfyllnadsområde med en del block.
X: En sydvänd slänt med många block och skrymslen öster om pendeltåget.

Under inventeringen gjordes fynd av mindre vattensalamander, vanlig padda och
en obestämd brungroda (vanlig groda eller åkergroda) (tabell 1). Inga spelande
groddjur kunde höras och ingen rom kunde observeras vid något av
inventeringstillfällena.
Inom det primära inventeringsområdet hittades flest groddjur i det största diket
(A, Figur 3). Här noterades två hanar av mindre vattensalamander vid första
kvällsinventeringen, en brungroda som inte kunde artbestämmas vid andra
inventeringen och en hona och en obestämd mindre vattensalamander samt en
vanlig padda vid tredje kvällsinventeringen. Enligt kommunekolog Thomas Strid
i Huddinge kommun förekommer vanlig groda och vanlig padda i området,
vilket tyder på att den obestämda brungrodan är en vanlig groda (ekologigruppen
2018).
I dike B hittades en hona av mindre vattensalamander vid tredje
kvällsinventeringen.
I område Q öster om planområdet och pendeltågsspåren noterades 4 honor och
en hane av mindre vattensalamander vid första kvällsinventeringen.

Vattensamling

2017-04-20

2018-05-01

2018-05-16

2018-06-23

(dagtid)

(kvällstid)

(kvällstid)

(kvällstid)

A

Inga fynd

Mindre vattensalamander
(2 hanar)

Mindre vattensalamander (1
hona, 1 obest.), Brungroda*
(adult)

Vanlig padda
(adult)

B

Inga fynd

Inga fynd

Inga fynd

Mindre
vattensalamander
(1 hona)

C

Inga fynd

Inga fynd

-

-

D

Inga fynd

Inga fynd

Inga fynd

-

E

Inga fynd

Inga fynd

-

-

F

Inga fynd

Inga fynd

Torr

-

G

Inga fynd

Torr

Torr

Torr

H

Inga fynd

Torr

Torr

Torr

I

Inga fynd

Torr

Torr

Torr

J

Inga fynd

Inga fynd

-

-

K

Inga fynd

Inga fynd

Torr

Torr

L

Inga fynd

Inga fynd

Torr

Torr

M

Inga fynd

Inga fynd

Torr

Torr

N

Inga fynd

Inga fynd

Torr

Torr

O

Inga fynd

Torr

Torr

Torr

P

Inga fynd

Torr

Torr

Torr

Q

Inga fynd

Mindre vattensalamander
(4 honor 1 hane)

Inga fynd

Torr

Vi gör bedömningen att groddjuren i Österhagen troligtvis kan röra sig i både östlig och
västlig riktning från området. Åt öster kan de passera genom vattenvägen under
pendeltåget eller genom cykel/gångtunneln. I öster finns de möjliga lekmiljöerna i
område Q och även sjön Drevviken där de kan sprida sig längs stranden. Åt väster kan
de ta sig genom villaträdgårdar eller skog förbi Gamla Nynäsvägen till en del blöta
områden i skogen söder om Lyckåsen. Inom området finns lämpliga spridningsmiljöer
över en större yta som innefattar åtminstone all mark mellan gång/cykelvägen i norr och
slänten för den gamla deponin i söder (område V och förlängningen av detta i figur 12).

Sannolikt var den obestämda brungrodan som påträffades under inventeringen en vanlig
groda eftersom den arten noterats i området tidigare (Ekologigruppen 2018). Alla arter
som noterats under inventeringen (mindre vattensalamander, vanlig padda och vanlig
groda/åkergroda) är vanligt förekommande i regionen och bedöms i den senaste
rödlistan ha en livskraftig population i landet (Artdatabanken 2015). Enligt Artportalen
finns inom Huddinge kommun ett 20-tal tidigare noterade lokaler för åkergroda, ett 40tal för vanlig groda, ett 40-tal för vanlig padda och ett 40-tal för mindre
vattensalamander (Artportalen 2018-06-12).
Vi gör bedömningen att groddjuren i Österhagen troligtvis kan röra sig i både östlig och
västlig riktning från området. Detta tillsammans med det ringa antalet groddjur som
påträffades under inventeringen ger bedömningen att en påverkan på enstaka individer
av arterna i området inte bedöms medföra någon påtaglig negativ inverkan på arternas
bevarandestatus, varken inom kommunen eller inom boreal region.
Det låga antalet groddjur som observerades under inventeringen, samt det faktum att
ingen rom påträffades indikerar att småvattnen i Österhagen inte utgjorde populära
lekområden under 2018. Troligtvis hyser området inga större etablerade bestånd av
någon av de funna arterna, eftersom inga spelande groddjur kunde höras och eftersom
endast ett fåtal individer påträffades. Under maj månad var dock nederbördsmängden i
Stockholmsregionen långt under det statiska normalåret (endast 10-25 % av normala
vattenmängder enligt SMHI). Det är möjligt att fler platser håller vatten längre och är
mer funktionella som lekmiljöer under ett normalår. Eftersom så få groddjur påträffades
på de platser där det faktiskt fanns vatten är det dock sannolikt att bestånden i området
är små.
Eftersom alla groddjur är skyddade enligt artskyddsförordningen och eftersom det är
osäkert om den obestämda brungrodan som observerades i området var en vanlig groda
eller en åkergroda bör man beakta försiktighetsprincipen och genomföra åtgärder så att
groddjurens fortsatta fortlevnad i området säkerställs. Genom att spara passande lek-,
livs- och övervintringsmiljöer eller anlägga nya kan områdets ekologiska funktion för
groddjur finnas kvar. Man kan också förbättra livsmiljöer genom att exempelvis placera
ut död ved i fuktiga skogsmiljöer.
Vid en exploatering är det viktigt att man beaktar groddjurens spridningsmöjligheter i
öst-västlig riktning. Det görs dels genom att man undviker att skära av möjliga
spridningsvägar med svårpasserade vägar eller bebyggelse och dels genom att även i
fortsättningen bibehålla och utveckla värdena för groddjur inom området, t.ex. genom
att säkerställa lekvatten inom området och genom att spara fuktiga områden med
lövskog i passande stråk. Anpassningar med sväm-ytor runt det planerade
dagvattendammen kan också skapa goda miljöer för groddjuren.
Om lekmiljöer för groddjur anläggs i området är det önskvärt att kräftor och fisk inte
kan ta sig dit eftersom de kan äta grodrom.
Om området exploateras kan den döda veden från lövträd som tas ned under
exploateringen till stor del lämnas kvar i fuktiga lövskogsmiljöer för att skapa gömställen
och övervintringsplatser.

