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Rörelsemönster och överlevnad hos lökgrodan (Pelobates fuscus) 
 

När fler och fler arter närmar sig smärtgränsen för sin överlevnad blir det viktigare för 
oss människor att fråga oss själva ”vad kan vi göra för att skydda och hjälpa hotade arter 
idag?” Denna artikel berör ett sätt att hjälpa framförallt den hotade lökgrodan, som 
finns i södra Sverige. Den visar hur man med ganska enkla medel, kan sänka 
dödligheten hos en hotad art och på så sätt säkra dess överlevnad. 
 
Amfibier, eller groddjur som de även kallas, är en av de mest hotade djurgrupperna i världen 
idag. Av de tretton amfibiearter som finns i Sverige är flertalet hotade i olika grad. En av 
dessa arter är lökgrodan (Pelobates fuscus). De främsta orsakerna till att den idag är hotad och 
att den har varit på tillbakagång under de senaste hundra åren är bland annat intensifieringen 
av jordbruket, torrläggning av dammar, utbyggnaden av infrastrukturen och då framförallt 
vägar. Då detta har uppmärksammats som ett problem, har även en rad lösningar på detta 
utarbetats, exempelvis att anlägga nya dammar, sätta upp barriärer vid hårt trafikerade vägar 
vid lökgrodetäta områden och bygga tunnlar under dessa. Det huvudsakliga syftet med denna 
undersökning var att undersöka effekterna av just sådana barriärer och tunnlar. 
 
Genom Högestadsområdet, i södra Sverige, löper en väg där flera individer av lökgroda 
påträffats vid undersökningar genom åren. Efter rekommendationer i samband med dessa 
undersökningar byggdes två trehundra meter långa barriärer, på vardera sidan om vägen. 
Syftet med dessa barriärer var att förhindra framförallt lökgrodor, men även andra 
amfibiearter, att korsa vägen. Lökgrodorna behöver dock korsa vägen i samband med sin 
lekperiod. För att individerna skulle kunna ta sig till de vatten som fanns på vardera sidan av 
vägen, byggdes även två tunnlar under den. Bygget stod klart i början av 2009 och invigdes 
officiellt i juni 2009. Ett staket, vars syfte endast är att förhindra att framförallt lökgrodor 
beträder vägen, byggdes även cirka femhundra meter väster om barriärerna. 
 
Den undersökning som vi har gjort i området har haft som syfte att undersöka vilken effekt de 
staket, barriärer och tunnlar har haft på lökgrodans rörelsemönster och överlevnad. För att få 
en uppfattning om ungefär hur många individer av lökgroda som fanns i området och hur 
många dammar som hyser lökgrodor inventerade vi även sjutton dammar i anslutning till 
vägen som löper genom området. Även vägen i sig och en anslutande småväg undersöktes 
huruvida det förkom några individer på dem. Vi fann spelande hanar av lökgroda i fyra av de 
sjutton dammar vi inventerade och alla dessa låg i anslutning till barriärerna och tunnlarna. De 
individer av lökgroda som återfanns vid eller på vägarna var även de i anslutning till 
barriärerna och tunnlarna.  
 
Våra slutsatser av den undersökning vi gjort är att de åtgärder som gjorts i området, i form av 
byggandet av barriärer och tunnlar, inte påverkar lökgrodans rörelsemönster avsevärt negativt 
och att de har en positiv påverkan på artens överlevnad i området. Inga individer återfanns på 
vägavsnittet mellan barriärerna och ett antal individer återfanns i tunnlarna och på norra 
respektive södra sidan om vägen under samma undersökningstillfälle. Detta är bevis på att 
tunnlarna används och både de och barriärerna fyller sina syften. Framtida undersökningar får 
dock utvisa exakt hur detta projekt påverkat lökgrodan och dess överlevnad.   
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Movement patterns and survival of the spadefoot toad (Pelobates 
fuscus) around the roads in Högestad – effects of newly built 

barriers, tunnels and fences 
 
Amphibians are the most endangered group of animals in the world today. The current 
situation in Sweden is no exception. Many of the thirteen species of amphibians that exist in 
Sweden are endangered to various extents. One of the species is the spadefoot toad (Pelobates 
fuscus). There are many reasons to why the spadefoot toad has declined drastically in 
numbers during the last century, the expansion of infrastructure throughout the country being 
one. The increasing number of roads and traffic is a problem for many species in many 
countries.  
 
A way to minimize this problem for e.g. different species of amphibians, including the 
Spadefoot toad, is to build barriers along and tunnels underneath roads at key locations. 
Scania Sweden is the only province that the spadefoot toad exists in Sweden. Just outside 
Högestad in Scania two barriers and two tunnels have recently been built. The purpose of this 
study was to examine the barriers and tunnels’ effects of migration and traffic mortality on the 
spadefoot toad. A fence has also been built along the same road with the intention to prevent 
individuals from crossing the road at that specific location.  
 
The effects of the fence on amphibians have also been reviewed in this study. Two inventories 
of seventeen ponds in the area have been carried out during this study, in order to determine 
the amphibian status. Individuals of spadefoot toad have during this study been found both 
north and south of the barriers as well as in the tunnels. No individuals were found on the road 
between the barriers. We also found a variation of the distribution of individuals by the north 
and south barrier over time. This leads us to consider that the placement of the barriers and 
tunnels is proper and is successful in preventing individuals of the spadefoot toad and other 
species of amphibians in the area from crossing the road on the road surface. 
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