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Inventering av amfibier vid väg 120 väster om Älmhult 
2013-05-13 

 

Syfte 

Syfte har varit att undersöka förekomsten av amfibier i Bengts göl med närområde.  

Metod 

Tre besök gjordes 2013 från kl. 17:00 till 21:00 den 15 april och den 2 maj samt mellan 19:30 till 

22:00 den 9 maj. Vädret var vid de båda två första tillfällena soligt, med svag till måttlig vind och +10-

12°C vid 18:00 den 15 april och 2 maj. Den 9 maj var vädret varmare med cirka +15°C kl. 19:30. 

Inventering skedde vid Bengts göl, längs diket väster om gölen längs en 250 meter lång sträcka samt i 

sumpskogarna med diken öster om gölen och även söder om vägen. Inventering gjordes genom att 

vandra över området och leta efter vuxna djur och äggsamlingar samt lyssna efter spel. Senare på 

kvällen användes pannlampa med 20 W halogenlampa på den södra stranden av gölen där det gick 

komma intill stranden samt längs diken och i sumpskogen öster om gölen. Vägbanan undersöktes vid 

alla tillfällen för att leta efter spår av överkörda amfibier. Intervjuer gjordes också med 

fastighetsägarna vid Bokhult 1:26 och 1:42. Christer Axelsson (Bokhult 1:26) besökte gölen den 27 

april samt den 7 och 8 maj för att lyssna efter åkergroda. 

Vädret hade under våren varit osedvanligt kallt vilket gjorde våren kraftigt försenad. De första 

lekarna av vanlig groda hördes i Marks kommun, Västergötland under vecka 15 då ett omslag till 

mildager väder skedde. Rejäl värme med dagstemperatur runt +18°C kom inte förrän den 7 maj. 

Resultat 

Bedömning av området 

Gölen omges av främst barrskog och myrmarker. Förhållandena i vattenmiljöerna bedöms som sura 

till svagt sura. Enligt Christer Axelsson har det för länge sedan funnits abborre i gölen. Igenväxning 

har skett sedan dess och det är osäkert om populationen finns kvar. Förutsättningarna som lekdamm 

bedöms som mycket goda för de försurningståliga arterna vanlig padda, åkergroda och mindre 

vattensalamander. De östra grunda och vegetationsrika delarna som får kvällssol bedöms som 

särskilt gynnsamma för lekande grodor. Även den södra delen är vegetationsrik med bra 

förutsättningar för amfibier. Övervintringsmiljöer bedömdes finnas kring husen söder om vägen. Bra 

miljöer för amfibier finns också längs diket söder om vägen, som rinner till Bengts göl. Runt diket är 

marken blöt och det har vuxit upp en början till sumpskog. 

Observationer och intervjuer 

Vid besöken observerades vanlig padda genom spelläten från ett cirka fem individer den 2 och 9 maj. 

En hona av mindre vattenslamander sågs i den östra änden av dammen den 15 april. Den 9 maj 

hördes spel från cirka fem individer av åkergroda i den östra delen samt i den södra centrala delen. 
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Den 27 april då Christer Axelsson besökte gölen hördes inget spel. Christer rapporterade om större 

spel den 7 maj med cirka 50 individer främst i den centrala södra delen men även i den östra delen 

(cirka 10 individer). Spelet satte igång efter kl. 21:00. Den 8 maj hade spelet avtagit och ungefär 10 

spelande åkergrodor hördes. Eftersom vegetationen är tät har det inte varit möjligt att se och räkna 

antalet äggklumpar i gölen.  

Vid vägen sågs elva överkörda individer av padda/groda den 15 april enligt kartan. Den 9 maj sågs 

ytterligare spår av fem individer öster om dikets passage under vägen. Vid intervju av fastighetsägare 

söder om vägen (1:42) berättade att de groddjur som finns vid husen och som vandrar över vägen till 

är vanlig padda. En stor mängd groddjur blir överkörda och främst sker detta under hösten. Den 

största mängden finns, enligt deras uppgift, från deras utfart i öster till slutet på Bengts göl i väster. 

Fastighetsägare vid 1:26 bekräftade bilden av att en stor mängd groddjur blir överkörda. De menade 

att det även kan vara en trafikfara eftersom vägen kan bli hal. Deras uppfattning var dock att den 

största mängden överkörda djur fanns i området där diket passerar under vägen. Enligt deras uppgift 

finns även grodor i området och äggklumpar kan ses i diken. Det är alltså möjligt att även grodor 

finns bland de överkörda djuren. 

Slutsatser 

Åkergroda, vanlig padda och mindre vattensalamander reproducerar sig troligen i Bengts göl. 

Troligen förekommer inte vanlig groda och större vattensalamander i området.  

Resultatet från de besök som har gjorts fram till den 9 maj tyder på en lekplats med cirka 50 spelande 

hanar. Ibland kan man observera fler speltoppar vid olika tidpunkter i lekdammar. Detta kan bero på 

att grodor från olika övervintringsplatser anländer vid olika tidpunkter. Man måste ha i åtanke att 

den mycket sena våren kan göra att det kan komma ytterligare någon speltopp vid senare tidpunkt 

efter den 9 maj. Inga ytterligare rapporter om spel har dock kommit från Christer Axellson fram till 

den 13 maj då rapporten skrivs. Något annat man bör tänka på är att populationer av groddjur kan 

variera starkt under olika år. De senaste två åren av kalla vintrar och kalla vårar kan exempelvis göra 

att populationerna har minskat, men att de åter kan öka efter några år. 

Populationen av padda är antagligen tämligen stor med bra övervintringsplatser kring husen och en 

bra lekmiljö för arten. Om man gör ett grovt antagande att 10 % av paddorna blir överkörda vid 

passage av vägen och det räknades till elva överkörda djur (troligen padda) innebär det att det 

åtminstone finns 110 paddor i gölen. Detta är troligen en kraftig underskattning eftersom vandring 

kan ske från fler håll från andra övervintringsplatser. Det är mer troligt att det finns flera hundra 

individer i gölen. 

Ett större antal groddjur rör sig över vägen främst vår och höst och många körs över inom ett 

tämligen begränsat vägavsnitt. De överkörda djuren som sågs i april är med stor sannolikhet padda 

som rör sig mellan övervintringsplatser vid husen söder om vägen och gölen. 

De spår av överkörda amfibier som sågs i maj kan vara åkergrodor. Hur stor andel av dessa som rör 

sig över vägen och blir överkörda är svårt att säga. Gölen, diken i området och sumpskogen söder om 

vägen är bra miljöer för grodor. Övervintringsmiljöer kan även finnas på norrsidan av vägen och 

grodor kan även övervintra i dammen. 
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Vid intervjuerna av fastighetsägarna framkom att mängden överkörda groddjur kan vara stor längs 

den aktuella vägsträckan. För att minska detta problem kan man placera grodtunnlar i kombination 

med barriärer längs sträckan. Förslag till placering av två grodtunnlar som bör fånga upp huvuddelen 

av groddjuren har gjorts enligt kartan. 
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Bengts göl sedd från norr. 

 
Västra delen av Bengts göl. 
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Östra delen av Bengts göl. 

 
Strandskog i västra delen av Bengts göl. 
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Diken och sumpskog öster om Bengts göl. 

 
Diken på båda sidor av vägen i området där diket går under vägen. 
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Sumpskogen söder om vägen. 

 
Diket väster om Bengts göl. 


