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Sammanfattning

Groddjuren har minskat i antal i hela världen. Orsaker till det är bland annat fragmentering 
av landskapet och habitatförlust. I Sverige är alla groddjursarter fridlysta och enligt EU:s 
Art- och habitatdirektiv ska både arten större vattensalamander (Triturus cristatus) och dess 
livsmiljö skyddas. Inventering av groddjur är viktig för att det visar om landskapet över lag 
har en bra ekologisk status, i och med att även andra organismgrupper trivs med samma för-
utsättningar som groddjuren. Inventering visar också vilka åtgärder som behövs för att få en 
god status. Groddjuren i sig har också en viktig funktion i ekosystemet. 

I Solna, i Stockholms län, har sju vattensamlingar inventerats med avseende på groddjur och 
spridningsvägarna mellan dem har undersökts. Mindre vattensalamander (Lissotriton vulga-
ris) förekom i fem av dammarna, vilket tyder på bra förhållanden i lekvattnen, större vatten-
salamander hittades i två dammar. Även vanlig groda (Rana temporaria)  och vanlig padda 
(Bufo bufo) sågs i en damm.

I undersökningsområdet finns flera kraftiga barriärer i form av till exempel järnvägen, E4:an 
och Bergshamravägen, som effektivt skär av naturområden och gör det svårt för groddjur 
och annan fauna att sprida sig. Spridningsvägarna behöver bli fler och bättre. Därför föreslås 
åtgärder för Solna stad för att få ett fungerande nätverk av leklokaler. Åtgärder kan vara av 
mindre omfattning, som att röja en övervuxen damm där större vattensalamander förekom-
mer. Ett annat förslag är att skapa viltfiler i bil-, gång- och cykeltunnlar, som ger möjlighet för 
groddjur och annat vilt att ta sig förbi en barriär i form av en väg. Enligt Program för Nya Ul-
riksdal kommer en damm att tas bort när ett grönområde ska bebyggas. Här föreslås att dam-
men ska bevaras eller att en kompensationsåtgärd utförs genom att anlägga en ny damm. Mer 
kostsamma åtgärder som breda ekodukter eller tunnlar för att kunna passera järnvägen och 
motorvägen föreslås också. Över lag bör fler spridningskorridorer skapas och faunapassager 
planeras in vid stadsplanering. Det är också viktigt att bevara befintliga spridningskorridorer.

Abstract

The number of amphibians has decreased worldwide. Causes include landscape fragmentation 
and habitat loss. In Sweden all amphibian species are protected and according to the EU Ha-
bitats Directive, both the great crested newt (Triturus cristatus) and its habitat are protected. 
Inventory of amphibians is important because it shows if the environment has a good ecolo-
gical status since other groups of organisms thrive in the same conditions as the amphibians. 
Amphibians themselves are also important in the ecosystem.

In Solna, Stockholm County, an inventory of amphibians was made in seven ponds and mig-
rating routes between them were investigated. Smooth newt (Lissotriton vulgaris) was found 
in five of the ponds which indicates good conditions in breeding ponds, and great crested 
newts were found in two ponds. The common frog (Rana temporaria) and the common toad 
(Bufo bufo) were found in one of the ponds.

                                      Johan Salomonsson



Several major barriers exist in the study area, such as the railway, the motorway E4 and 
Bergshamravägen, which effectively cut off the natural areas and make it difficult for fauna 
to migrate. There need to be more and better migrating routes. Therefore measures are propo-
sed for Solna municipality to get a functioning network of breeding ponds. Minor measures, 
such as clearing an overgrown pond where the great crested newt is present, can be helpful. 
Another suggestion is to create fauna lanes in tunnels for cars and pedestrians, which allows 
amphibians and other fauna to get past a barrier like roads. According to the ”Program för 
Nya Ulriksdal” a pond will be removed when a green area is to be exploited. A suggestion is 
that the pond should be preserved or compensatory measures shoud be performed by con-
structing a new pond. More costly measures, such as broad ecoducts or tunnels for passing the 
railway and the motorway, are also proposed. More migrating corridors should be created and 
fauna passages projected in urban planning. Preserving existent migrating corridors is also of 
importance.
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1 Introduktion och bakgrund

Groddjuren är bra indikatorer på landskapets naturvärden (Sjögren 1991), så inventering av 
groddjur ger också en bild av den biologiska mångfalden i området. Groddjuren har minskat 
i antal över hela världen och en tredjedel av världens groddjursarter hotas av utrotning. I Eu-
ropa hotas en fjärdedel av groddjursarterna av utrotning (Gascon et al. 2007). Groddjuren har 
även minskat i antal i Sverige. Till följd av stora förändringar i jord- och skogsbruket under 
1900-talet har groddjurens livsmiljöer försvunnit när våtmarker har torrlagts (Ahlén 2001). 
Under de senaste 100 åren har upp emot 90 % av alla småvatten försvunnit i södra Sverige 
och i miljöer nära tätorter har liknande minskningar skett (Colding & Lundberg 2009).

1.1 Politiska skyddsinstrument 
En rad internationella åtgärder har gjorts för att skydda groddjuren. Först och främst ska den 
biologiska mångfalden bevaras enligt konventionen om biologisk mångfald som antogs av FN 
1993 (Bolander 2009). 

11 av Sveriges 13 groddjursarter omfattas av EU:s Art- och Habitatdirektiv (92/43/EEG). 
Enligt direktivet delas arterna in i tre olika bilagor beroende på vilken typ av skydd de be-
höver (Nyström & Stenberg 2014) och samtliga EU-länder är förbundna att följa direktivet. 
Större Vattensalamander, som förekommer i Solna, är upptagen i både direktivets bilaga 2 och 
4. Bilaga 2 innebär att även artens livsmiljö ska skyddas genom att utse Natura-2000-område.
För arbetet med att skydda större vattensalamander har Sverige tagit fram ett nationellt åt-
gärdsprogram (Naturvårdsverket 2007), vilket numera är avslutat (artdatabanken.se 2016-05-
24).

I Rödlistan 2015 (Artdatabanken 2015) bedöms vilka arter i Sverige som är hotade. Av Sveri-
ges 13 groddjursarter bedöms fem som ”sårbara” och anses därmed vara hotade. Av de grod-
djur som förekommer i Stockholmstrakten bedöms samtliga som ”livskraftiga” och anses där-
med inte vara hotade och är inte rödlistade. Större vattensalamander var dock fram till 2005 
rödlistad under kategorin ”nära hotad” (artdatabanken.se 2016-05-26). Alla groddjur i Sverige 
är däremot fridlysta (Artskyddsförordningen 2007:845), vilket innebär att det är förbjudet 
att, utan särskilt tillstånd, döda, skada eller fånga exemplar eller ta bort eller skada ägg, rom, 
larver eller bon. Det finns dock undantag för att till exempel samla in yngel av vissa arter.

Groddjuren berörs också av flera av Sveriges miljökvalitetsmål. Enligt miljömålet Ett rikt 
växt- och djurliv ska förlusten av biologisk mångfald bromsas. Enligt God bebyggd miljö ska 
miljön vägas in vid den fysiska planeringen. Groddjuren berörs också av målen Levande sjöar 
och vattendrag och Myllrande våtmarker, samt Ingen övergödning och Giftfri miljö. (Natur-
vårdsverket 2016).

1.2 Viktigt att inventera groddjur
Ett syfte med inventering av groddjur är att få reda på förekomst, eller ej, av groddjur och 
vilka arter som förekommer. Eftersom groddjuren är fridlysta och större vattensalamander 
även skyddad enligt EU:s Art- och Habitatdirektiv, är det viktig information för att veta om 
man behöver sätta in åtgärder för groddjurens skull.
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1.2.1 Groddjur som indikator på biologisk mångfald 
Groddjur är bra som indikatorer på biologisk mångfald i vattenmiljöer och fuktiga landmiljöer 
(Sjögren 1991). Groddjuren är beroende av lämpliga vatten- och landhabitat för fortplantning, 
födosök och övervintring. Dessa habitat är också lämpliga för andra djurgrupper som insekter, 
mollusker, leddjur och växter (Sjögren-Gulve 1995). Det har visat sig att i vattensamlingar 
med större vattensalamander förekommer det också fler arter av vattenlevande växter än i 
vattensamlingar där arten inte förekommer (Gustafsson et al. 2006). Groddjur är lätta att 
inventera eftersom de är lätta att se under leken (Karlström & Sjögren-Gulve 1997). Genom 
att inventera groddjur kan man på så vis få en uppfattning av ett områdes ekologiska status 
(Ohlin 2013). Om groddjur förekommer tyder det på att det är ett område med hög biologisk 
mångfald. Inventering ger därmed myndigheterna viktiga underlag vid bedömning av exploa-
tering av naturområden vid stadsplanering (Naturvårdsverket 2007). 

Groddjuren har också i sig viktiga funktioner i ekosystemet (Colding & Lundberg 2009). De 
är en del i näringskedjan, både i vatten och på land. Dels äter de insekter, maskar med mera 
och dels är själva föda åt bland annat fåglar och små däggdjur (ibid). Groddjuren har också ett 
pedagogiskt värde, de tilltalar många människor, både barn och vuxna och är därför en bra in-
gång till intresse och förståelse för naturen (Ohlin 2013). Groddjuren bidrar även till positiva 
naturupplevelser i och med att de är lätta att upptäcka (ibid).

1.3 Syfte och frågeställning
Detta examensarbete syftar till att få en 
uppfattning om förekomsten av groddjur 
i norra Solna och därmed den ekologiska 
statusen på landskapet och vattensam-
lingarna i området. Miljö- och bygg-
nadsförvaltningen i Solna stad genomför 
under 2016 en groddjursinventering. 
Ingen övergripande inventering av 
groddjur har tidigare gjorts i Solna, så 
examensarbetet blir ett bidrag till att öka 
kunskapen om situationen för groddju-
ren i kommunen. 

Studien omfattar sju vattensamlingar i 
norra Solna (fig. 1). Övriga vattensam-
lingar inventeras av kommunens ekolog 
som en del i miljöövervakningen. Även 
Länsstyrelsen i Stockholms län utför, i 
samordning med Solna stad, under 2016 
en inventering av groddjur i Kungliga 
nationalstadsparken, som till viss del lig-
ger i Solna.

Studien undersökte om det finns groddjur i de för studien aktuella dammarna och i så fall 
vilka arter och ungefär hur många individer. Studien behandlar även vilka åtgärder som kan 
göras för att skapa bättre förutsättningar för groddjuren att leva i de dammar som studerats 

Figur 1. Undersökningsområdet och Solna kommuns läge i 
förhållande till andra kommuner.
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och för möjligheten för groddjuren att spridas mellan de olika habitaten som behövs i deras 
livscykel samt mellan olika områden för genetiskt utbyte, det vill säga åtgärder för att hindra 
en fortsatt minskning och åtgärder för att antalet groddjur ska öka.

1.4 Groddjurens levnadssätt
Groddjuren är amfibier, det vill säga att de både är beroende av lämpliga landområden där de 
övervintrar, letar mat med mera, och lämpliga vattensamlingar, där de förökar sig (Colding 
& Lundberg 2009). Inför leken, som sker på våren, vandrar groddjuren från övervintrings-
platsen till den vattensamling där de ska leka. Honan lägger sedan ägg i vattensamlingen och 
efter att äggen lagts återvänder de vuxna individerna upp på land. Äggen utvecklas sedan till 
yngel som efter ett antal veckor genomgår metamorfos till små grodor och salamandrar som 
tar sig upp på land och börjar ett liv som landlevande groddjur. Inför vintern söker groddjuren 
upp en frostfri plats under till exempel stockar och stenar, där de går i dvala (ibid). När de är 
könsmogna vid 2-4 års ålder, beroende på art, återvänder de till lekvattnet för att fortplanta sig 
(Nyström & Stenberg 2014). Om lämpliga habitat endast förekommer fläckvis längs groddju-
rens vandring mellan lekvattnet och landhabitatet ökar dödligheten under vandringen (Birch-
field & Deters 2005).

1.4.1 Metapopulationer
För att groddjuren i ett område ska överleva på lång sikt är de beroende av ett större nätverk 
av populationer, så kallade metapopulationer, dels för genetiskt utbyte och dels för att kunna 
återetableras på en lokal där groddjuren tillfälligt försvunnit (Colding & Lundberg 2009). 
Om vandringsvägarna mellan olika populationer skärs av av barriärer i form av hus eller 
svårforcerade vägar, så kallad fragmentering, ökar risken att groddjuren, även inom ett större 
område, dör ut (ibid). Förutom kvaliteten på habitatet är mängden lämpliga habitat avgörande 
för om en art ska överleva i ett område (Mörtberg et al. 2006). I ett område med flera lämpliga 
lekvatten finns det goda förutsättningar för att större vattensalamander ska överleva (Langton 
et al. 2001). Simulationer har också visat att metapopulationer kan dö ut om konnektiviteten 
mellan lämpliga habitat är dålig och det saknas fristäder där groddjur kan undkomma sjukdo-
mar (Heard et al. 2015).

1.4.2 Groddjurens vandring
En viss del av varje population, upp till 40 % unga djur, lämnar populationen genom att 
vandra längre sträckor (Karlström & Sjögren-Gulve 1997). Om det finns bra spridningsvägar 
kommer dessa individer till andra närliggande populationer, men från ett isolerat lekvatten är 
chansen liten att de emigrerande individerna hittar ett annat lämpligt lekvatten med groddjur 
av samma art (ibid). Andelen vuxna groddjur som söker sig utanför födelseplatsen är mindre 
än 10 %, men det kan ändå ha stor betydelse för genutbyte mellan populationer (Sinsch 2014).

Groddjur kan vandra 400-2000 meter beroende på art (Andrén 2004). Ungdjur av större vat-
tensalamander vandrar normalt inte längre än 500 meter från sin födelsedamm (Colding & 
Lundberg 2009). De flesta mindre vattensalamandrar hittas närmare än 400 meter från födel-
sedammen (Andren 2004). Vanlig groda och troligtvis även åkergroda vandrar som mest 1 km 
(Sjögren 1988) och vanlig padda som mest drygt 2 km (Reading et al. 1991).
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1.5 Hot mot groddjuren
Urbanisering är en betydande orsak till att vattensamlingar och därmed många groddjurspopu-
lationer har försvunnit (Rubbo & Kiesecker 2005).

Förutom ren förlust av groddjurens livsområden finns det många faktorer som påverkar om-
rådena negativt som till exempel försurning av lekvattnen och utsättning av fisk (Nyström & 
Stenberg 2014). Vatten som innehåller bekämpningsmedel och gödningsmedel har negativ 
effekt på groddjur (Watt & Oldman 1995). Eftersom groddjur har mycket genomsläpplig hud 
är de extra känsliga för föroreningar (Howard et al. 2002). 

Fragmentering av landskapet är en viktig orsak till att groddjuren minskat (McKinney 2002). 
Vägar och bebyggelse bildar barriärer för groddjurens vandringsvägar mellan olika leklokaler 
och isolerar populationerna från varandra (Mörtberg et al.). Om isolerade populationer inte får 
genetiskt utbyte från andra populationer kan det leda till inavelsdepression (Mörtberg et al. 
2006). En orsak till att möjligheten att sprida sig försämrats, och att därmed konnektiviteten 
mellan olika populationer försämrats är att småskaliga linjeelement som alléer, stenmurar och 
ägogränser, allt mer har försvunnit i landskapet (Ihse 1995). 

Trafikerade vägar utgör ett hot mot groddjuren i och med att groddjuren riskerar att bli över-
körda när de försöker passera (Mörtberg et al. 2006). Dödlighet av biltrafik är en bidragande 
orsak till groddjurens minskning (ibid). När groddjuren på våren vandrar från övervintrings-
områden på land till lekvattnen kan massdöd bli följden om de behöver korsa en trafikerad 
väg (Karlström & Sjögren-Gulve 1997). I en studie uppskattas att det endast krävs att 26 bilar 
per timme trafikerar vägen för att samtliga paddor som försöker passera en väg dödas (Heine 
1987). I en annan studie bedömdes att vid 24-40 bilar per timme dödades hälften av paddorna 
som försökte passera (Kuhn 1987).  Det kan jämföras med Bergshamravägen, som ligger i 
inventeringsområdet, med 1350 bilar per timme ett vardagsmedeldygn och Vallgatan, med 
400 bilar per timme ett vardagsmedeldygn (Solna stad 2015a). Trafiken varierar dock under 
dygnet och är mindre intensiv sent på kvällen, då groddjuren är som mest aktiva. Vid starkt 
trafikerade vägar förekommer det färre groddjur än vid lätt trafikerade, vilket kan förklaras 
med att populationerna vid de starkt trafikerade vägarna är mindre till följd av dödlighet på 
grund av biltrafiken (Fahrig et al. 1995). 

1.6 Bra groddjurslokaler 
Groddjuren behöver ha både lämpliga vattenlokaler och lämpliga landlokaler på inte allt för 
långt avstånd från varandra för sin livscykel (Colding & Lundberg 2009). 

1.6.1 Vattnet
Många faktorer spelar in för att en vattensamling ska vara lämplig. Vattensamlingen måste ha 
vatten tillräckligt lång tid under året, så kallad hydroperiod, för att ynglen ska hinna genomgå 
metamorfos och vandra upp på land innan vattensamlingen torkar ut (Ohlin 2013). För grodor 
och paddor behöver hydroperioden sträcka sig till, åtminstone, slutet av juni (ibid), medan den 
för salamandrar gärna får vara permanent, eller åtminstone från mars-april till oktober-novem-
ber (Naturvårdsverket 2007). Vattensamlingens storlek har däremot inte någon betydelse för 
förekomst av groddjur (Colding et al. 2009).
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Omgivande skog som skuggar vattensamlingen spelar också in. För romläggning är solbelysta 
grunda strandzoner, som värms upp snabbt på våren bra (Ohlin 2013). Vattensamlingen bör ha 
flacka stränder, åtminstone på vissa ställen, så att både de vuxna groddjuren ska kunna ta sig 
upp igen efter att äggen är lagda och de juvenila groddjuren ska kunna ta sig upp ur vattnet 
efter genomgången metamorfos (Colding & Lundberg 2009). Vegetationen i vattnet fungerar 
som romläggningsplats och skydd för groddjur (Ohlin 2013), men vattensamlingarna får inte 
växa igen för mycket, större och mindre vattensalamander är beroende av öppna vattenytor 
för att parningen ska lyckas (Hedlund 1990).

De stjärtlösa groddjuren förekommer ofta tillsammans, liksom större och mindre vattensala-
mander förekommer tillsammans (Karlström & Sjögren-Gulve 1997). I vattensamlingar med 
större vattensalamander, förekommer däremot paddor och grodor i mindre grad, eftersom 
större vattensalamander bland annat livnär sig på grod- och paddyngel (Colding & Lundberg 
2009). Därför är det en fördel om en vattensamling är uppdelad i olika habitat, så kallade, 
mikrohabitat, som är delvis skilda från varandra av till exempel vegetation, sten eller död ved 
(ibid).

Förekomst av fisk i vattensamlingar har över lag negativ inverkan på förekomst av och repro-
duktion hos groddjur (Naturvårdsverket 2010). Vanlig groda trivs bäst i fiskfria vatten, medan 
vanlig padda trivs bra även i vatten med fisk (Nyström & Stenberg 2014). Större vattensala-
mander är giftig och därför är det få djur som äter den, men den föredrar ändå att leka i fisk-
fria vatten (Bolander 2009). Arten kan dock samexistera med låg förekomst av ruda, men vid 
högre förekomst har ruda negativ inverkan (Colding & Lundberg 2009).  Ibland sätts karp ut 
i dammar för att beta på vegetationen och förhindra igenväxning. Gräskarp äter som ungdjur 
bland annat ägg och larver av salamander. När de adulta karparna betar äts även grodrom och 
yngel upp och lämplig vegetation för salamandrarnas äggläggning minskar (ibid).

1.6.2 Omgivningen
I närheten av lekvattnen behöver det finnas lämpliga skogsområden för vistelse och övervint-
ring (Colding & Lundberg 2009). Större vattensalamander finns i öppna kulturlandskap och i 
skogsområden med äldre skog, där det finns mycket död ved som fungerar som gömslen och 
är bra för födosök (Naturvårdsverket 2010). Mindre vattensalamander förekommer bland an-
nat i löv- och blandskog (Bolander 2009). Vanlig padda och vanlig groda är inte lika bundna 
av naturtyp, utan förekommer i de flesta miljöer, så länge det inte är för torrt. Åkergroda 
kräver fuktigare områden och den förekommer bland annat på ängar, åkrar och i skogsmark 
(ibid). Groddjuren behöver tillgång till områden med mycket sten, block och död ved där de 
kan hitta frostfria hålor att övervintra i (Nyström & Stenberg 2014). Under rötter och i gnagar-
tunnlar är också bra platser för övervintring (Bolander 2009).

1.6.3 Spridningsvägar
För att kunna vandra behöver groddjuren fuktiga vandringsstråk som diken, bäckar, gräs- och 
buskmarker eller skogar (Colding & Lundberg 2009). Enligt en studie där grodor vandrar över 
en golfbana vandrar de där det är minst motstånd att ta sig fram (Birchfield & Deters 2005). 
De undviker skog på vandringsvägen om det går. De föredrar att vandra i kort gräs, men gärna 
längs gränsen för långt gräs för att snabbt kunna ta skydd om en fara dyker upp. Fläckvis 
mer skyddade habitat, som till exempel högt gräs och buskar längs vandringsvägarna kan ge 
groddjuren möjlighet att ta sig genom mer utsatta områden om de därmed har möjlighet att ta 
skydd (ibid). Enligt en annan studie undviker groddjuren öppna ytor där de kan utsättas för 
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predation, från till exempel rovfåglar (Karlström & Sjögren-Gulve 1997).

1.7 Förbättringsåtgärder
En rad olika åtgärder kan göras för att förbättra livsvillkoren för groddjuren.

1.7.1 Skötsel av dammar
Med tiden kommer alla dammar att växa igen, därför är det viktigt att regelbundet skörda en 
del av växterna i dammen, så att det är öppen vattenyta på vissa delar av dammen (Colding & 
Lundberg 2009). Det är viktigt att detta görs på hösten för att inte störa groddjuren (ibid) och 
för dammar där större vattensalamander förekommer får man vänta till efter november, efter-
som ungarna vandrar upp ur dammen ända in i november (Naturvårdsverket 2007).

1.7.2 Anläggning av groddjursdammar
En åtgärd kan vara att anlägga en groddjursdamm i ett område där landmiljöerna är gynn-
samma för groddjur (Ohlin 2013).  Att anlägga en damm kan ha olika syften. Till exempel att 
binda samman olika populationer genom att förbättra konnektiviteten, att förstärka en svag 
population som riskerar att dö ut, eller göra förutsättningar för ny- eller återetablering i ett 
område där groddjur inte förekommer (ibid).

Dammen behöver ha flacka stränder och vara tillräckligt solbelyst (Colding & Lundberg 
2009). Den bör också ha en djuphåla, ett djupare parti, så att den säkert inte torkar ut innan 
ynglen har genomgått metamorfosen (Ohlin 2013). För att påskynda etableringen kan väx-
ter planteras in i dammen. Dessa fungerar bland annat som romläggningsplats och skydd för 
groddjuren. Man bör dock undvika att plantera in snabbväxande växter som bladvass (Phrag-
mites australis) och bredkaveldun (Typha latifolia), eftersom det påskyndar igenväxningen av 
dammen (ibid). Ett sätt att restaurera befintliga dammar är att öka vattenvolymen, genom att 
gräva ut dammen eller höja nivån för utloppet (Ohlin 2013).

1.7.3 Övervintringslokaler 
Som övervintringslokal kan man skapa så kallade faunadepåer, där hålor fylls med död ved 
och sten (Nyström & Stenberg 2014). Fördelen med att använda en grop är att det lättare blir 
frostfritt där, dessutom ser det inte så stökigt ut, som det kan göra om ved och sten läggs i en 
hög direkt på marken. Depåerna fungerar också som gömslen (ibid).   

1.7.4 Spridningsvägar 
För att skapa möjlighet för groddjuren att vandra i landskapet kan så kallade faunapassager 
anläggas, i form av tunnlar under bilvägar alternativt ekodukter, det vill säga broar med helt 
eller delvis gröna stråk på. 

Där groddjuren hotas av biltrafik på vandringen till leklokalen kan grodtunnlar och ledstaket 
anläggas, samt varningsskyltar sättas upp (Bolander 2009). Grodtunnlar kan anläggas genom 
att metall- eller betongrör läggs under vägen när den anläggs, eller att de i efterhand trycks 
under vägen (Nilsson 2009). Rören är ofta cirka 40 cm i diameter. Ledarmar, som fungerar 
som barriärer för att förhindra att groddjuren kommer upp på vägen, placeras på respektive 
sida om vägen och leder groddjuren till rören. I ett exempel vid Skårbydammen nära Söder-
tälje har fem rör tryckts under vägen (ibid).  Det har visat sig att när man har tryckt igenom 
stålrör, så är de inte så attraktiva för groddjuren (Lundberg pers. komm.). Eventuellt stör stålet 

6

Johan Salomonsson



groddjurens magnetiska orienteringsförmåga. Det är också kallare än betongrör, så det rekom-
menderas att inte använda stålrör. Betongrör är däremot svårare att trycka igenom (ibid). Det 
har också visat sig att långa rör undvikits av groddjur (Nilsson 2009). 

1.7.5 Golfbanor viktig resurs
I stadsnära områden där grönområden och våtmarkshabitat annars minskar, är golfbanor ett 
viktigt bidrag till att främja djurarter knutna till våtmarker (Rubbo & Kiesecker 2005). I Stor-
stockholm utgör dammar på golfbanor en fjärdedel av alla permanenta dammar (Colding et al. 
2009).

1.7.6 Förflyttning
Förflyttning, eller translokation, av större vattensalamander har skett ett fåtal gånger i Sverige, 
bland annat i Örebro (Palmér 2010). I Storbritannien har hundratals förflyttningar skett, men 
uppföljningen har varit dålig, varför man inte vet hur lyckade de har varit (Oldham & Humph-
ries 2000).

2 Arter

I Sverige finns 13 groddjursarter 
(Nyström & Stenberg 2014). 
Fem av dessa förekommer i 
Stockholmstrakten. Det är de 
två salamanderarterna större 
vattensalamander (Triturus 
cristatus) och mindre vatten-
salamander (Lissotriton vulga-
ris) (fig. 2), vilka räknas som 
stjärtgroddjur. Av de stjärtlösa 
groddjuren finns det vanlig 
padda (Bufo bufo) (fig. 3) samt 
två arter av brungrodor: vanlig 
groda (Rana temporaria) (fig. 
4) och åkergroda (Rana arvalis) 
(ibid).

Leken sker i april till maj för alla arter i Stockholmstrakten, förutom åkergroda som främst 
leker i april (Nyström & Stenberg 2014).

Större vattensalamander blir upp till 16-18 cm (artdatabanken.se 2016-05-24). Den leker 
framför allt i fiskfria småvatten med mycket vegetation (Naturvårdsverket 2010). Mindre vat-
tensalamander är vanligare än större vattensalamander (Naturvådsverket 2007) och blir upp 
till 10 cm (Nyström & Stenberg 2014). Vanlig groda blir upp till 11 cm och åkergroda blir upp 
till 8 cm (Nyström & Stenberg 2014). Vanlig padda blir upp till 12 cm. Paddans yngel är svagt 
giftiga varför de sällan äts av rovdjur (Artdatabanken 2016-05-23).

Figur 2. Hane (övre) och hona av mindre vattensalamander (Lissotriton 
vulgaris) i dammen vid alkärret i Solna.
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3 Dammarna

I denna studie har sju vattensamlingar, varav sex stycken dammar och ett naturligt kärr, inven-
terats med avseende på groddjur. I fortsättningen benämns de som ”dammarna”. Alla dammar 
utom golfbanedammen och Fröfjärdsparkens damm ligger i Igelbäckens naturreservat.

Figur 3. Vanlig padda (Bufo bufo) i dammen vid 
alkärret i Solna. 

Figur 4. Vanlig groda (Rana temporaria) i dammen vid 
alkärret i Solna. 

Figur 5. Dammar i norra Solna som har inventerats med avseende på groddjur. Damm A-G har 
inventerats i examensarbetet.

A Golfbanedammen
B Dagvattendammen
C Branddammen
D Avloppsdammen
E Dammen vid Statarlängan
F Alkärret
G Fröfjärdsparkens damm
H Blötängens våtmark
J Ruddammen
K Linnéaholms dagvattendamm
L Dammen vid Signe Tillischgatan
M Dammen i Stora Frösunda gårds park
N Våtmarken vid Tivoli
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De i examensarbetet invente-
rade dammarna är följande: 

Golfbanedammen (A på fig. 
5) (fig. 6). Dammen ligger på 
Ulriksdals golfbana. Dammen 
är helt omgiven av golfbanan, 
med kortklippt gräs, men har 
cirka 40 meter till buskage vid 
E4:an och nära till andra min-
dre buskage. Stor vattenspegel 
och viss strandnära vegetation, 
som till exempel bredkaveldun. 
Dammen har ganska flacka 
gräskanter. 

Dagvattendammen (B på fig. 
5) (fig. 7). Dammen ligger 
precis vid E4:an och tar emot 
dagvatten från motorvägen. 
Ljudvolymen är mycket hög vid 
dammen. På den andra sidan 
dammen är det bara några meter 
till hagmark och ett skogsom-
råde och dammen skuggas en 
del av träd i söder och väster. 
I dammen växer mycket blad-
vass, bredkaveldun med mera 
och vattnet är grumligt och 
oljigt av dagvattnet från mo-
torvägen. Dammen har steniga 
kanter.

Branddammen (C på fig. 5) (fig. 
8). Dammen ligger på golfba-
nan vid Överjärva gård. Den har 
direkt närhet till buskage med 
träd och som alla tre dammarna 
vid Överjärva gård har den nära 
till skogsområde, med endast 
sporadiskt trafikerade grusvä-
gar som barriärer. Den skuggas 
inte nämnvärt. Dammen har på 
senare år blivit kraftig igenväxt 
(Lundberg pers. komm.). Mer 
än halva dammen är nu igen-
växt av bredkaveldun och den 
har endast öppen vattenspegel i 

Figur 6. Golfbanedammen på Ulriksdals golfbana i Solna. 

Figur 7. Dagvattendammen vid E4:an vid Överjärva gård i Solna. 

Figur 8. Branddammen vid Överjärva gård i Solna. 
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mitten. Även mycket löv ligger 
i vattnet vid strandkanten. Un-
gefär halva dammen har branta 
murade stenkanter, medan andra 
halvan har flacka gräskanter. 
Både större och mindre vatten-
salamander och andra groddjur 
har tidigare setts i dammen 
(Lundberg pers. komm.). 

Avloppsdammen (D på fig. 5) 
(fig. 9). Dammen ligger på 
Överjärva gård och användes 
tidigare för att släppa ut renat 
avloppsvatten från gårdens eget 
reningsverk, men används inte 
längre, eftersom gården numera 
har kommunalt avlopp. Dam-
men ligger nära golfbanan, 
buskage och skogsområde. 
Dammen är nästan helt igenväxt 
av bredkaveldun, med endast en 
liten vattenspegel i mitten.

Dammen vid Statarlängan (E på 
fig. 5) (fig. 10). Dammen ligger 
i en fårhage på Överjärva gård. 
Bredvid dammen finns buskar, 
träd och en del stenblock. Den 
är lätt skuggad av träd i väster. 
Nästan hela dammen har vat-
tenspegel med en del låg strand-
vegetation och en hel del löv 
på bottnen. Dammen har flacka 
gräskanter och vattnet rinner vi-
dare i ett dike som upphör efter 
cirka 20 meter.

Alkärret (F på fig. 5). Kär-
ret ligger i skog, men södra 
sidan av kärret angränsar till 
öppen mark vid en före detta 
stenkrossverksamhet, vilken 
har skadat kärret bland annat 
genom att krossmassor har spillt 
över dit. På den öppna marken 
växer bladvass och där finns 
flera mindre vattensamlingar. 

Figur 9. Avloppsdammen på Överjärva gård i Solna. 

Figur 10. Dammen vid Statarlängan vid Överjärva gård i Solna. 

Figur 11. Dammen vid alkärret i Solna. 
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En del av kärrets västra del är 
grävd och ligger utanför skogen 
och är inte skuggad av träd (fig. 
11). I den delen förekommer 
även bladvass och annan lägre 
vegetation. Den delen benämns 
i fortsättningen som ”dammen 
vid alkärret”.

Fröfjärdsparkens damm (G på 
fig. 5) (fig. 12). Dammen är en 
del av Råstaån, som tidigare 
gick helt och hållet i kulvert 
men numera har tagits fram på 
en kortare sträcka och vidgats 
till en damm i Fröfjärdspar-
ken. Råstaån, och därmed även 
Fröfjärdsparkens damm, tar 
emot dagvatten från hårdgjorda 
ytor i närheten. Parken, som är 
omgiven av ganska tät bebyg-
gelse, är gräsbevuxen och det 
förekommer en del planteringar 
med lägre buskar i anslutning 
till husen. Dammen har stor 
vattenspegel med en del växter 
som till exempel bredkaveldun. 
Dammens kanter är steniga. 

Dessutom studerades sprid-
ningsvägar mellan de i exam-
nesarbetet inventerade dammarna och de fyra dammar som ligger närmast i anslutning till 
dessa. De fyra dammarna är följande:

Blötängens våtmark (H på fig. 5). Våtmarken, som ligger i ett ängs- och skogsområde, anlades 
2009 för att främja groddjurs- och fågellivet.

Ruddammen (J på fig. 5) (fig. 13). I dammen, som ligger vid Ulriksdals slott, har tidigare setts 
mycket paddor och grodor (Reinebo pers. komm.). Dammen restaurerades 2015 av Statens 
fastighetsverk, men då mest med inriktning mot kulturmiljöaspekter, med branta spontade 
kanter (Lundberg pers. komm.), dock med tre öppningar i kanten mot skogen och en i kanten 
mot gräsmattan i norr.

Linnéaholms dagvattendamm (K på fig. 5). Dammen ligger vid E4:an inom Kungliga natio-
nalstadsparkens grönområde och tar emot dagvatten från motorvägen.

Dammen vid Signe Tillischgatan (L på fig. 5). Dammen ligger på en gräsyta i ett bostadsom-
råde.

Figur 12. Fröfjärdsparkens damm i Solna. 

Figur 13. Uppgång för groddjur i kanten till Ruddammen i Solna. 
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4 Metod

De aktuella dammarna besöktes först dagtid för att studera omkringliggande habitat samt bli 
bekant med geografin och på så sätt underlätta kommande besök i mörker. Själva invente-
ringsbesöken skedde efter skymningen, mellan klockan 21 och 01. Besöken gjordes när det 
var mörkt eftersom groddjuren gömmer sig dagtid och då är svåra att upptäcka (Lundberg 
pers. komm.). Groddjuren spelar också framför allt när det är mörkt (Bolander 2009) och 
vandringen till lekområden sker också nattetid (Nilsson 2009). Inventeringarna skedde cirka 
en gång i veckan från 29 mars till och med 16 maj 2016. Flera besök gjordes för att säkerställa 
förekomst eller ej (Lundberg pers. komm.). Av säkerhetsskäl genomfördes inventeringarna 
i möjligaste mån av två inventerare. Kvällar och nätter som föregåtts av en regnig dag före-
drogs, men av planeringsmässiga skäl var det inte alltid möjligt. Vid besöken belystes ytorna 
runt dammen och vattenspegeln i sin helhet med ficklampa. Den strandnära zonen belystes 
och undersöktes översiktligt samt noggrant med några meters mellanrum (Colding & Lund-
berg 2009). Lufttemperatur uppmättes och vattentemperatur uppmättes i minst en damm per 
inventeringstillfälle. Klockslag för besöken vid respektive damm noterades. Vissa observatio-
ner fotograferades för noggrannare artbestämning i efterhand.

Om ett exemplar av en art observerades på ett ställe i en damm, försvann och sedan observe-
rades på samma ställe strax efter, räknades den som en individ. Om arten däremot sågs några 
meter ifrån den första observationen uppskattades att det var ytterligare en individ. Det vik-
tiga var att se vilka arter som fanns och ungefärlig mängd. Sannolikt fanns fler individer än 
de observerade, men i resultatdelen redogörs endast för de observerade fynden. Det kan även 
finnas ytterligare groddjursarter i vissa dammar även om de inte observerats i denna invente-
ring. Fynden rapporterades till artportalen.se som forskningsunderlag. Eftersom examensar-
betet sker under en begränsad tid är också inventeringsperioden begränsad till april och maj. 
Därmed kanske eventuell förekomst av ägg eller yngel på vissa lokaler missas och juvenila 
groddjur omfattas inte av inventeringen. 

Spridningsvägar mellan de olika dammarna och mellan dammarna och landhabitat undersök-
tes visuellt dagtid och fotograferades. Fördjupad översiktsplan och nya detaljplaner för områ-
det studerades också för att identifiera möjliga hot mot groddjuren. 

5 Resultat

5.1 Resultat av inventeringen
I tabell 1 framgår det största antal individer av respektive art som setts vid samma invente-
ringstillfälle. I fem av sju dammar sågs mindre vattensalamander: i golfbanedammen, dag-
vattendammen, Branddammen, dammen vid Statarlängan och i alkärret. I både dagvattendam-
men och dammen vid alkärret sågs många, cirka 40 stycken i respektive damm vid ett tillfälle 
och i golfbanedammen sågs 14 stycken vid ett tillfälle. Mindre vattensalamander sågs också i 
flera av de mindre vattensamlingarna i alkärrets södra del. Vid dagvattendammen sågs en min-
dre vattensalamander på land precis vid Igelbäcken, som rinner ett tiotal meter från dammen, 
den hoppade sedan i bäcken och simmade iväg. 
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Större vattensalamander sågs i två eller i tre 
dammar: i Branddammen och dammen vid 
Statarlängan och troligtvis i golfbanedammen. 
I Branddammen har den setts även tidigare år. 

En vanlig groda och tre vanlig padda sågs i 
dammen vid alkärret. I alkärret sågs alltså tre 
av de fem aktuella groddjursarterna. Vanlig 
padda sågs även på land vid kärret. Även 
yngel, troligtvis av padda, sågs i dammen vid 
alkärret. Åkergroda sågs inte i någon damm. 

I avloppsdammen och Fröfjärdsparkens damm 
sågs inga groddjur. Det gjorde det inte heller i 
det egentliga alkärret inne bland träden. 

5.2 Observationer från de parallella inventeringarna
I de dammar till vilka spridningsvägarna undersöktes sågs följande groddjur: i Blötängens 
våtmark sågs hundratals paddor, i Linnéaholms dagvattendamm sågs cirka 50 mindre vatten-
salamander, i Ruddammen sågs en mindre vattensalamander och två vanlig padda. Dammen 
vid Signe Tillischgatan är inte inventerad, mer än att ingen rom observerats.

I några ytterligare dammar till vilka spridningsvägar inte undersökts sågs följande: 
i dammen i Stora Frösunda gårds park (M på fig. 5) sågs mer än 30 mindre vattensalamander. 
I våtmarken vid Tivoli (N på fig. 5) sågs en vanlig padda och tre mindre vattensalamander 
samt paddrom och paddyngel.

5.3 Spridningsvägar och spridningshinder
Spridningsvägarna mellan de olika dammarna har flera barriärer. Framför allt järnvägen (Ost-
kustbanan), E4:an, som är motorväg, Enköpingsvägen och Bergshamravägen (fig. 14). Men 
även bebyggda områden utgör barriärer.

Innanför triangeln, som utgörs av järnvägen, E4:an och Enköpingsvägen ligger golfbanedam-
men, dagvattendammen, Branddammen, avloppsdammen och dammen vid Statarlängan. 
Mellan dessa dammar finns inga stora barriärer. En barriär är Överjärva gårdsväg som endast 
trafikeras av trafik till Överjärva gård. 

För spridning från dessa dammar till alkärret, Blötängens våtmark och naturområden kring 
dessa våtmarker utgör däremot järnvägen en mycket effektiv barriär. Teoretisk möjlighet att 
passera järnvägen finns vid kulverten där Igelbäcken rinner under järnvägen (1 på fig. 6) (fig. 
15), en gångbro med mjukt underlag av grus på sidorna bredvid gångbanan (2 på fig. 6) (fig. 
16) och en biltunnel med cykelbana (3 på fig. 14) (fig. 17). Om groddjuren väl kommer      

Tabell 1. Groddjur som setts i de för examensarbetet 
inventerade dammarna i Solna. Siffran anger största 
antal individer vid ett och samma inventeringstillfälle.
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Figur 14. Svarta prickar visar dammar i norra Solna som har inventerats med avseende på groddjur. Blå tri-
anglar och röda linjer visar teoretiska spridningsvägar för groddjur. 

A Golfbanedammen
B Dagvattendammen
C Branddammen
D Avloppsdammen
E Dammen vid Statarlängan
F Alkärret
G Fröfjärdsparkens damm
J Ruddammen
K Linnéaholms dagvattendamm
L Dammen vid Signe Tillischgatan
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igenom dessa passager är det i 
huvudsak gräs- och skogsmark 
som ska forceras för att ta sig 
till dammarna väster om järn-
vägen.

För spridning från lokalerna 
innanför triangeln till området 
vid Ruddammen utgör E4:an en 
mycket effektiv barriär. Teore-
tisk möjlighet att passera E4:an 
är även här genom kulverten 
där Igelbäcken rinner under 
E4:an (4 på fig. 14) (fig. 18). 
Där finns också en småvilts-
hylla längs kulvertväggen, där 
till exempel rävar skulle kunna 
passera. Ytterligare passagevä-
gar är Överjärva gångbro med 
sedumbädd på sidorna av gång-
vägen (5 på fig. 6) (fig. 19) och 
en biltunnel, med trottoar (6 på 
fig. 14) (fig. 20). Vid samtliga 
tre passager måste även Järva-
vägen passeras för att komma 
vidare mot Ruddammen. Om 
groddjuren inte ska gå över 
Järvavägen kan de ta sig genom 
kulverten där Igelbäcken rinner 
under Järvavägen (7 på fig. 14) 
(fig. 21) eller genom ett smalare 
rör (8 på fig. 14) som leder vat-
ten från diket på östra sidan av 
Järvavägen ner till Igelbäcken. 

Vandring mellan Fröfjärdspar-
kens damm och dammarna 
innanför triangeln kan teore-
tiskt ske genom tunneln under 
Enköpingsvägen (9 på fig. 
14) (fig. 22). Tunneln ligger i 
bebyggt område, men på båda 
sidor om tunneln finns gräs- el-
ler buskstråk. På södra sidan 
av Enköpingsvägen behöver 
även Mäster Simons väg pas-
seras. Vägen från tunneln till 
golfbanan består till stora delar 

Figur 15. Kulvert där Igelbäcken rinner under järnvägen vid Överjärva 
gård i Solna (1 på fig. 14). 

Figur 16. Gångbro över järnvägen vid Överjärva gård I Solna (2 på fig. 
14). 

Figur 17. Cykel- och biltunnel under järnvägen i Solna (3 på fig. 14). 
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av sammanhängande stråk med 
vegetation, men vid kvarteret 
Ledvolten (10 på fig. 14) behö-
ver ett par vägar passeras. 

Vandring mellan Fröfjärdspar-
kens damm och Linnéaholms 
dagvattendamm kan teoretiskt 
ske genom gång- och cykeltun-
nel under E4:an (11 på fig. 14) 
(fig. 23). Från Fröfjärdspar-
kens damm fram till gång- och 
cykeltunneln behöver vissa 
hårdgjorda ytor passeras. Efter 
gångtunneln mot Linnéaholms 
dagvattendamm finns smala 
stråk med lågt buskage (12 
på fig. 14) (fig. 24). Vandring 
mellan Fröfjärdsparkens damm 
och Ruddammen kan teoretiskt 
ske på samma sätt som mot 
Linnéaholms dagvattendamm, 
genom gång- och cykeltunnel 
under E4:an, och därefter under 
Bergshamravägen. För att ta 
sig under Bergshamravägen 
behöver den passeras genom 
en gång- och cykeltunnel (13 
på fig. 14) (fig. 25). Sista vägen 
fram till gång- och cykeltun-
neln utgörs av ett smalt, i sidled 
kraftigt sluttande grässtråk. För 
att ta sig till Ruddammen när 
tunneln väl passerats behöver 

Figur 18. Tunnel med småviltshylla där Igelbäcken rinner under E4:an i 
Solna (4 på fig. 14). 

Figur 19. Överjärva gångbro i Solna (5 på fig 14). 

Figur 20. Gång- och biltunnel under E4:an i Solna (6 
på fig 14). 

Figur 21. Kulvert där Igelbäcken rinner under Järvavä-
gen i Solna (7 på fig. 14). 
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även en eller flera andra, mindre, vägar pas-
seras. En alternativ väg till Ruddammen är via 
Överjärva, som beskrivits ovan, och därefter 
passera E4:an. Bergshamravägen utgör en ef-
fektiv barriär rakt igenom Kungliga national-
stadsparken och gång- och cykeltunneln utgör 
även en av få teoretiska spridningsvägar mel-
lan området norr om Bergshamravägen och 
Hagaparken samt övriga delarna av Kungliga 
nationalstadsparken som ligger söder om 
Bergshamravägen.

Figur 22. Bil- och gångtunnel under Enköpingsvägen i Solna (9 på fig 14). 

Figur 24. Passage längs E4:an i Solna (12 på fig. 14). Figur 25. Gång- och cykeltunnel under Bergshamravä-
gen i Solna (13 på fig. 14). 

Figur 23. Gång- och cykeltunnel under E4:an i Solna 
(11 på fig. 14). 
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Spridningsvägen från Fröfjärdsparkens damm till dammen vid Signe Tillischgatan har hinder 
som utgörs av Gustav III:s Boulevard och sedan en trottoar som groddjuren måste använda ett 
antal meter alternativt korsa Signe Tillischgatan.

5.4 Analys av fysiska planer
2004 antogs en fördjupad översiktsplan för Västerjärva och Ulriksdalsfältet (Solna stad 2004), 
det som nu kallas Järvastaden och Nya Ulriksdal. Senare har också Program för Nya Ulriksdal 
tagits fram (Solna stad 2006). I området har upprättats flera nya detaljplaner.

Enligt ny detaljplan för södra halvan av kvarteret Startboxen (granskningsförslag, april 2016) 
(fig. 26 och 27) ska här byggas stadskvarter istället för det hus som ligger där idag (Solna stad 
2016a).  Därmed kommer den gröna korridor som finns längs Galoppvägens östra sida att för-
svinna. I planbeskrivningen för Startboxen står det ”Det är viktigt att det ges förutsättningar 
för en hållbar och grön stadsstruktur som samspelar väl med omkringliggande landskap och 
gynnar spridningsvägar och bo- och födoplatser för växt- och djurliv.” (Solna stad 2016b). 
Planen har under våren 2016 varit ute på granskning och har ännu inte vunnit laga kraft. 

Detaljplanen för kvarteret Grankällan (granskningsförslag, 2016) i Järvastaden gränsar till 
Igelbäckens naturreservat (fig. 26) (Solna stad 2016c). Alkärret ligger i reservatet och gränsar 
till planområdet. Inför byggnationen kommer marknivån på planområdet att sänkas. Den be-

Figur 26. Detaljplaner i Järvastaden och Nya Ulriksdal i Solna kommun. Linjen markerar gränsen för 
hur långt norrut det planeras att byggas.
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står nu av berghällar 
som delvis kommer 
att sprängas bort 
(Solna stad 2016d). 
I Planbeskrivningen 
påpekar man att 
sprängningsarbetet 
kan komma att på-
verka alkärret. Man 
beskriver också att 
man kommer att 
anlägga till exempel 
vägar eller häckar 
mellan tomterna 
och reservatgränsen 
för att naturområdet 
inte ska privatiseras 
(ibid). 

Det finns i dagsläget detaljplaner för vissa de-
lar av Nya Ulriksdal och stora delar av dessa 
är idag bebyggda eller under byggnad. Enligt 
Program för Nya Ulriksdal ska området, som 
idag är golfbana, bebyggas fram till en linje 
mellan biltunneln under järnvägen och Över-
järva gångbro (Solna stad 2006), som visas 
med en linje på fig. 26, men det området är 
ännu inte detaljplanelagt och är därför öppet 
för förslag. Fig. 28 visar hur den bebyggelsen 
skulle kunna se ut (Solna stad 2009). 

Det pågår också planering av en partiell 
överdäckning av Bergshamravägen (Gelland 
Boström pers. komm.). 

Figur 27. Situationsplan över halva kvarteret Startboxen i Solna (granskningsförslag) 
(Solna stad 2016e). Illustration: Solna stad.

Figur 28. Förslag på bebyggelse i Nya Ulriksdal i 
Solna (programförslag) (Solna stad 2009). Illustration: 
Solna stad.
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6 Diskussion

6.1 Resultat av inventeringen
En av studiens frågeställningar är vad resultatet säger om statusen på landskapet och vatten-
samlingar i Solna. Det förekommer mindre vattensalamander i de flesta dammarna inom stu-
dieområdet. Det gjorde det även i Linnéaholms dagvattendamm och dammen i Stora Frösunda 
gårds park. Det är positivt att dessa förekommer, det visar på gynnsamma förhållanden med 
inte alltför dålig vattenkvalitet. 

I och med att det finns gott om mindre vattensalamander i de båda dagvattendammarna som 
får vatten från E4:an visar det att även detta vatten har tillräckligt god kvalitet för arten. Det är 
intressant att där förekommer så pass många individer, trots att vattnet är grumligt och förore-
nat från motorvägen. Men att groddjuren setts i dammarna behöver inte betyda att reproduk-
tionen lyckas. Dagvattendammarna skulle kunna vara en sänka, det vill säga att populationen 
minskar, för mindre vattensalamander, om reproduktionen inte lyckas på grund av vatten-
kvaliteten (Vanhoenacker, pers. komm.). Men eftersom groddjur i stor utsträckning kommer 
tillbaka till den damm där de är födda (Nyström & Stenberg 2014) och det har setts så pass 
många salamandrar där, är det ändå stor sannolikhet för att lyckad reproduktion sker i dessa 
dammar. 

Att större vattensalamander förekommer i två eller tre dammar visar på bra förhållanden. I 
Branddammen har arten setts tidigare år (Lundberg, pers. komm.) och eftersom salamandern 
återkommer tyder det på att reproduktionen fungerar i dessa dammar. 

I den parallella inventeringen sågs en stor mängd paddor i Blötängens våtmark. Även vid 
alkärret sågs padda vid flera inventeringstillfällen. Järnvägen verkar utgöra en effektiv barriär 
för att paddor ska spridas till Överjärva, då inga paddor setts i dammarna mellan järnvägen 
och E4:an. Som beskrivs i introduktionen på sida 5 så förekommer dock grodor och paddor i 
mindre grad i dammar med större vattensalamander, eftersom större vattensalamander bland 
annat äter grod- och paddyngel (Colding & Lundberg 2009). 

Inventeringsresultatet visar att det i nuläget finns livskraftiga populationer av mindre vatten-
salamander i flera dammar, men spridningsmöjligheterna mellan dessa populationer är mycket 
begränsade och det kan på sikt leda till att populationerna försvagas. Spridningsvägarna behö-
ver bli fler och bättre.

6.2 Åtgärder för dammarna och omgivande habitat
Nedan beskrivs förslag på åtgärder för dammar, omgivande landområden och spridningsvägar 
som kan utföras för att Solna ska få ett mer fungerande nätverk av lekvatten för groddjur.

Golfbanedammen har rent utformningsmässigt bra förutsättningar för att groddjur ska trivas, 
i och med sluttande kanter och nära till buskage och skogsområde, som beskrivs i introduk-
tionen på sida 5. Detta bekräftas även av resultatet, eftersom det i dammen setts flera mindre 
vattensalamandrar och troligtvis en större vattensalamander. Enligt Program för Nya Ulriksdal 
(Solna stad 2006) kommer denna damm att tas bort. Dammen bör dock behållas eller, genom 
en kompensationsåtgärd, bör en likvärdig damm anläggas i området. Om större vattensala-
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mander finns i dammen ska den lokalen skyddas enligt bilaga 2 i EU:s Art- och Habitatdirek-
tiv (92/43/EEG). Oavsett om man behåller dammen eller anlägger en ny så bör vatten tillsättas 
vid behov för att förhindra uttorkning. Om en ny damm anläggs etablerar sig förhoppningsvis 
större vattensalamander där. En förutsättning för det är att den nya dammen ligger mindre än 
500 meter från Branddammen, där arten redan förekommer, eftersom större vattensalamander 
normalt sett inte sprider sig längre än så (Colding & Lundberg 2009). Det finns möjlighet att 
förflytta större vattensalamander till en ny damm, men, som nämnts på sida 7 i introduktionen, 
är nyttan av sådana åtgärder dåligt belagd (Oldham & Humphries 2000).

För att, vid omvandlingen av området, inte försämra möjligheten för mindre och större vatten-
salamander att finnas i området och för att över lag göra det attraktivt för groddjur att kunna 
använda området som födosöksområde och övervintringsplats, skulle man kunna skapa fauna-
depåer genom att preparera med stenrösen och död ved i buskage. Död ved och sten kan läg-
gas i gropar om man vill undvika högar (Nyström & Stenberg 2014). En sådan åtgärd kanske 
rent av skulle kunna förbättra situationen, jämfört med idag. Vid detaljplanering av området 
bör man skapa förutsättningar för spridning av groddjur genom området och till golfbanedam-
men. Parkmiljöer där man har anlagt nya dammar har visat sig gynna större vattensalamander 
(Naturvårdsverket 2007). 

I dagvattendammen finns gott om mindre vattensalamander. Det var under inventeringspe-
rioden lågt vattenstånd i dammen och mycket vegetationen i vattnet. Det kan finnas risk för 
att dammen torkar ut under varma torra perioder. Dammen är oljig och grumlig, vilket skulle 
kunna bidra till att reproduktionen inte lyckas. Det vore önskvärt att tillsätta vatten under torra 
perioder.

I och med att Branddammen delvis har flacka kanter finns det möjlighet för groddjur att 
använda dammen. Dammen är kraftigt igenvuxen av bredkaveldun, kanske 70 % av ytan, 
och i slutet av inventeringsperioden var nästan hela ytan täckt av alger och flytbladväxter. I 
dammen finns större vattensalamander. Dammen är i stort behov av att röjas, vilket bör göras 
snarast för att större vattensalamander även i fortsättningen ska kunna leva i den. Salaman-
dern är beroende av öppna vattenytor för lyckad parning (Hedlund 1990).  Det är dock viktigt 
att dammen röjs vid rätt tid på året, så att inte groddjuren störs (Colding & Lundberg 2009). 
De juvenila salamandrarna vandrar upp på land ända in i november (Naturvårdsverket 2007). 
Det har varit oklart vem som har ansvar för att röja dammen, men har nu framkommit att det 
ligger på Råsunda förstads AB, som äger marken.

Även i dammen vid Statarlängan finns större vattensalamander. Dammens flacka kanter ger 
goda möjligheter för groddjur att använda dammen. Vattenståndet var dock mycket lågt i 
slutet av inventeringsperioden och det finns risk att den torkar ut vid varma, torra perioder så 
att ynglen dör. Dammen måste ha vatten tills ynglen har genomgått metamorfos (Ohlin 2013). 
Vatten bör därför tillsättas om det finns risk för att dammen torkar ut. I och med att dammen 
ligger vid Överjärva gård borde det rent praktiskt inte vara några problem. Som en jämförelse 
kan sägas att det i dagsläget tillsätts vatten från dricksvattennätet till Igelbäcken vid en plats i 
Stockholms stad, när vattenståndet är lågt (Gelland Boström pers. komm.).

Det finns alltså två eller tre dammar med större vattensalamander. Det är viktigt att det finns 
flera dammar där större vattensalamander kan leva och inte bara en lokal. Ifall en damm torkar 
ut, eller drabbas på annat sätt, finns då möjligheten att använda de andra dammarna, alterna-
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tivt om populationen i en damm dör ut kan den dammen återetableras ett annat år, av individer 
från en närliggande population (Colding & Lundberg 2009). 

Vid byggandet av bostadsområdet i kvarteret Grankällan i Järvastaden kommer sprängningsar-
bete ske precis bredvid alkärret (Solna stad 2016d). Det kan innebära sprickbildning i berget 
som dränerar kärret (Vectura 2013). 

Fröfjärdsparken ligger omgärdad av bostadsområden och annan bebyggelse och består av 
tillrättalagd parkmiljö med rabatter. För att förbättra förutsättningarna för groddjur att an-
vända parken för födosök och övervintring skulle man, precis som föreslagits för Nya Ulriks-
dal, kunna preparera med sten och död ved.  Det skulle kunna hjälpa groddjur att använda 
dammen som leklokal. Det förekommer dock fisk i dammen, vilket har negativ inverkan på 
förekomst av groddjur, vilket beskrivs närmare på sida 5 i introduktionen. 

Troligtvis har antalet groddjur minskat i Ruddammen sedan restaureringen. Eventuellt behö-
ver dammens kant mot skogen göras lättare att komma upp på. 

6.3 Åtgärder för spridningsvägar mellan dammar
Viktiga men svaga spridningsvägar i området är över järnvägen och E4:an, från Järvafältet 
över Överjärva och till Kungliga nationalstadsparken (Solna stad 2015b). 

Stockholm är känd för de gröna kilar som gör spridning av fauna möjlig långt in mot stadens 
centrum. En av dessa kilar är Järvakilen som sträcker sig längs Järvafältet (Ekologigruppen 
2010). Den sträcker sig in i Kungliga nationalstadsparken, men svårforcerade barriärer är 
järnvägen, E4:an och dessutom Bergshamravägen som kapar av Kungliga nationalstadsparken 
på ett effektivt sätt.

Dessa spridningsvägar är inte vägar från ett landhabitat till ett lekområde, utan mer diffusa 
spridningsmöjligheter mellan olika populationer, som påverkar det genetiska utbytet och möj-
ligheter till återetablering. 

Järnvägen och E4:an
Teoretiska passager är de kulvertar där Igelbäcken rinner under järnvägen och E4:an (1 och 4 
på fig. 14). I kulverten under E4:an finns även en småviltshylla, som nämnts i resultatdelen. 
Frågan är om det över huvud taget finns möjlighet för groddjuren att sprida sig dessa vägar. 
Troligtvis kan inte paddor vandra genom att aktivt simma genom en så lång kulvert, som den 
under järnvägen. För salamandrar är det däremot mer sannolikt (Bolander, pers. komm.). En 
mindre vattensalamander sågs under inventeringen simma in i kulverten där Igelbäcken rinner 
under E4:an. Groddjuren kan möjligtvis använda småviltshyllan. Det vore önskvärt med en 
småviltshylla eller dylikt även under järnvägen, där groddjuren annars måste simma genom 
hela kulverten. Ännu bättre vore det med ordentliga broar, där Igelbäcken rinner under järn-
vägen och E4:an, så att Igelbäcken får en naturlig strandlinje, där landlevande djur, och även 
människor kan passera (Trafikverket 2015).

Det mjuka underlaget vid sidan av gångvägen på gångbron över järnvägen (2 på fig. 14) (fig. 
16) består av grus och ett plastnät, som är tänkt att vara fästsubstrat för sedummattor. Grus-
bädden kan fungera som en fil för vilt, till exempel groddjur, eftersom man inte går eller 

22

Johan Salomonsson



cyklar där och ett underlag av grus skulle kunna vara att föredra för djur. Grusbädden börjar 
dock först 1,5 meter in på bron, som syns på fig. 16, och har ett uppehåll mitt på bron för 
dagvattenbrunnar. På vissa ställen sticker också plastnätet upp ur grusbädden, på något ställe 
cirka 10 cm. Troligtvis försämrar detta istället groddjurens spridningsförmåga, då groddjuren 
helt enkelt inte kommer över nätet. Grusbädden bör gå ända ut till det ställe där bron börjar 
och plastnätet bör tas bort eller lagas.

På Överjärva gångbro (5 på 
fig. 14) finns sedumbäddar vid 
sidan av gångvägen. Dessa kan 
utgöra bra vägar för groddjur att 
vandra på, bland annat eftersom 
man varken går eller cyklar där. 
De har dock höga kanter på 
västra sidan, som utgör barriärer 
för groddjur (fig. 29). Där bör 
sedumbäddarna göras lättare att 
komma upp på.

Det borde göras betydligt bredare ekodukter över både järnvägen och E4:an för att knyta 
samman dessa naturområden. Trafikverket har också påpekat behovet av mer välfungerande 
faunapassager över dessa barriärer (Trafikverket 2015).

Järvavägen
Om groddjuren väl passerat E4:an, på väg mot Ruddammen, behöver de även ta sig över eller 
under Järvavägen. Det finns en kulvert (8 på fig. 14) som går till ett dike på andra sidan vägen, 
där de skulle kunna ta sig under. Vid låg trafikintensitet är det möjligt att groddjuren även kan 
ta sig över vägen. Järvavägen är sannolikt, under rusningstrafik, så pass trafikerad att groddjur 
skulle ha mycket svårt att ta sig över. Som beskrivs på sida 4 i introduktionen kan så få som 
26 bilar per timme döda alla paddor som försöker passera (Heine 1987). Groddjuren vandrar, 
som tidigare nämnts, främst kvällstid och då är trafiken inte så intensiv på Järvavägen. Det 
är dock tveksamt om trafikmängden understiger den kritiska gränsen. Vid Överjärva gångbro 
skulle därför behövas en grodtunnel under Järvavägen för att vägen inte ska bli en sänka för 
groddjur. Under augusti till september har det setts stora mängder juveniler av stjärtlösa grod-
djur i backen mellan Överjärva gångbro och Järvavägen (Reinebo, pers. komm.).

Viltfil – en fil för groddjur och annat vilt
Det finns flera gång-, cykel- och biltunnlar som utgör potentiella spridningsvägar för groddjur 
och annat vilt. Dessa är gång- och biltunneln under Enköpingsvägen (9 på fig. 14), gång- och 
biltunneln under E4:an (6 på fig. 14), gång-, cykel- och biltunneln under järnvägen (3 på fig. 
14), gång- och cykeltunneln under E4:an (11 på fig. 14) och gång- och cykeltunneln under 
Bergshamravägen (13 på fig. 14). Särskilt paddor kan troligen ta sig igenom gångtunnlar, 
de brukar vara bra på att leta sig fram, men även andra groddjur, i den mån de hittar tunneln 
(Lundberg pers. komm.).

Figur 29. Kant på sedumbädd på Överjärva gångbro i Solna (5 på fig. 
14). 
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En möjlighet att öka spridningsmöjligheten för groddjur och annat vilt i tunnlar skulle vara att 
avsätta en del av tunnelns bredd som en viltfil. Dels för att ge groddjur en egen fil där de kan 
ta sig under vägen utan att bli överkörda och dels för att avsätta en del av tunneln med an-
nat underlag än asfalt. Asfalt som underlag hindrar inte groddjuren i sig, groddjur har snarare 
en tendens att uppehålla sig på vägar för att asfalten är varmare än omgivningen efter att ha 
blivit uppvärmd under dagen (Lundberg, pers. komm.), men i tunneln är inte asfalten solbe-
lyst under dagen och har därmed inte samma effekt på groddjur. Groddjuren skulle förmod-
ligen föredra något fuktigare underlag (Lundberg, pers. komm.). Växtlighet som buskar och 
gräs vore önskvärt, men i och med det begränsade dagsljuset i tunnlar kan mossa eller grus 
vara mer genomförbart. I kortare tunnlar skulle skuggtåliga växter som ormbunkar eventuellt 
kunna trivas. Viltfilen får gärna bestå av både ett lågt underlag, som mossa, där groddjuren lätt 
kan ta sig fram och högre vegetation så att groddjuren kan ta skydd vid fara, vilket beskrivs på 
sida 5 i introduktionen. 

En teoretisk spridningsväg mellan Fröfjärdsparkens damm och Överjärva är genom tunneln 
under Enköpingsvägen (9 på fig. 14) (fig. 22). Bilvägen upphör direkt efter tunneln och där är 
endast ett par parkeringsplatser, varför det inte är så mycket trafik i tunneln. Förmodligen är 
trafiken i just denna tunnel inte något problem för groddjuren, men för att öka möjligheten till 
spridning under Enköpingsvägen vore det dock bra att anlägga en viltfil i tunnelns östra del 
(till höger i fig. 22) som knyter samman de gröna stråken på båda sidor om tunneln. Norr om 
tunneln finns en gångväg som endast tar upp en del av tunnelns bredd, så man borde kunna ta 
en ganska stor del av tunnelns bredd i anspråk för en sådan viltfil. 

Kvarteret Startboxen
I Planbeskrivningen för detaljplanen för kvarteret Startboxen (fig. 26 och 27) står att sprid-
ningsvägar ska gynnas, och det citeras på sida 18 i resultatdelen (Solna stad 2016b). Inom 
själva kvartersbebyggelsen verkar det inte vara mycket spridningsvägar, och husens fasader 
kommer att ligga längs Galoppvägen, så där blir inte heller mycket till spridningsväg. Bero-
ende på hur nätstationen väster om Galoppvägen utformas skulle där kunna bli en korridor 
som kan utgöra en del av spridningsvägen mellan Fröfjärdsparken och grönområdet mellan 
Galoppvägen och Kolonnvägen (14 på fig. 14) och vidare till Överjärva. I och med att det 
skrivits in i planbeskrivningen till detaljplanen att spridningsvägar ska gynnas bör man lägga 
vikt vid det. 

Vidare norrut längs Galoppvägen och norra halvan av kvarteret Startboxen går gröna stråk på 
båda sidor om vägen, med öppna diken. För att ge möjlighet till spridning av fauna är dessa 
områden viktiga att bevara i framtida stadsplanering. Vid kvarteret Ledvolten (10 på fig. 14) 
behöver ett par vägar passeras och de vägarna utgör sannolikt stora barriärer. Förslagsvis kan 
här anläggas grodtunnlar. Diket längs Galoppvägens västra sida skulle kunna förlängas söde-
rut fram till Enköpingsvägen för att förstärka den korridor, förbi nätstationen, som nämndes i 
föregående stycke. 

Genom gång- och cykeltunneln under E4:an (11 på fig. 14) är det förmodligen av större vikt 
att ha en egen fil för groddjur. I dagsläget är där en cykelfil och en gångfil. En möjlighet kan 
vara att ha tre filer i tunneln, varav en för groddjur med mossa eller annat underlag. Den 
tunneln är dock ganska smal, så det kan blir trångt med tre filer. Att groddjur ska ta sig från 
Fröfjärdsparken till gång- och cykeltunneln under E4:an (11 på fig. 14) skulle kanske vara 
möjligt, men inte så troligt. Groddjuren måste ta sig över någon väg, parkeringsplatsen vid 
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Winery Hotel eller tunneln genom Winery hotel (15 på fig. 14). Det är heller inte särskilt bre-
da gröna stråk att ta sig längs, dels från tunneln under E4:an till Linnéaholms dagvattendamm 
och dels till gång- och cykeltunneln under Bergshamravägen (13 på fig. 14). Dessutom är det 
kraftig lutning i sidled på det gröna stråket mot tunneln under Bergshamravägen. Ett stråk av 
mer flack mark bör arrangeras för att underlätta vandring längs vägen fram till tunneln. Bergs-
hamravägen kapar av hela Kungliga nationalstadsparken, så åtgärder för spridningsvägar 
genom denna barriär är önskvärda. Det skulle gynna fler arter än bara groddjur. Om parkstråk 
anläggs på lämpligt sätt, på den partiella överdäckning av Bergshamravägen, som har föresla-
gits (Gelland Boström pers. komm.), skulle överdäckningen kunna ha en stor effekt på sprid-
ning över Bergshamravägen om stråket i övrigt har kontakt med andra grönområden.

I gång- och biltunnel under E4:an (6 på fig. 14) (fig. 20) skulle en viltfil med fördel kunna 
anläggas och kompletteras med en groddjurstunnel under Järvavägen. Mellan kvarteret Sadel-
platsen och E4:an (16 på fig. 14) finns gräs och buskstråk som är en möjlig spridningsväg från 
tunneln upp till Överjärva. Den norra delen av kvarteret Sadelplatsen är detaljplanelagd, men 
ännu inte bebyggd. Det är viktigt att området mellan kvarteret Sadelplatsen och E4:an behålls 
grönt även här. 

En ytterligare möjlighet skulle vara att ha groddjurs- eller vilttunnlar under E4:an, till exem-
pel i höjd med Linnéaholms dagvattendamm samt under Bergshamravägen, för att öka kon-
nektiviteten mellan Kungliga nationalstadsparkens delar. Under dessa vägar skulle rören dock 
bli förhållandevis långa, vilket har visat sig undviks av groddjur (Nilsson 2009).

Över lag bör fler diken och gröna stråk bevaras eller skapas vid stadsplanering som sprid-
ningskorridorer mellan olika större grönområden, inte bara för groddjur, utan fauna i allmän-
het.  Gröna korridorer bör, som beskrivs i introduktionen på sida 5, bestå av gräs i varierande 
längd och buskage. Där behöver finnas lägre växtlighet, för att groddjur snabbt ska kunna 
sprida sig och högre växtlighet för att de ska kunna ta skydd mot predatorer, som till exempel 
fåglar och människor. När vägar anläggs som korsar gröna stråk och diken bör kulvertar läg-
gas ner, eller någon form av tunnlar byggas, som groddjur kan ta sig igenom, och när vägar 
anläggs genom grönområden bör faunapassager av något slag planeras in med jämna mellan-
rum. 

6.4 Anlägga nya dammar
En möjlig förbättringsåtgärd är att skapa nya groddjursdammar. I det studerade området skulle 
man kunna titta på lämpligheten att anlägga en damm i skogsområdet mellan Galoppvägen 
och Kolonnvägen (14 på fig. 14). 

6.5 Prioritering av åtgärder
Viktiga åtgärder som inte kostar särskilt mycket och därför bör utföras är att röja Branddam-
men, åtgärda kanterna på sedumbäddarna på Överjärva gångbro, åtgärda de tänkta sedumbäd-
darna på gångbron över järnvägen och tillsätta vatten till dammen vid Statarlängan vid behov. 
Att planera så att dikena längs Galoppvägen behålls i framtida detaljplaner alternativt flyttas 
inom planområdet borde inte heller inte vara så kostsamt om det görs redan i planeringsske-
det.
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Det är troligen inte någon idé att förbättra spridningsvägarna till Fröfjärdsparkens damm för 
groddjurens skull, eftersom det finns fisk i dammen, men sådana åtgärder ger ändå förutsätt-
ningar för fauna över lag att sprida sig.

Det är förmodligen inte kostnadseffektivt att lägga pengar på att anlägga tunnlar för att det 
ska finnas möjlighet för groddjuren att vandra mellan olika populationer. I andra delar av 
landet har grodtunnlar byggts när en trafikerad väg ligger vid en damm dit många groddjur 
vandrar. Anläggning av grodtunnlar bör prioriteras till de vägar där vandringen av groddjur är 
som störst (Bolander 2009). Större faunapassager som gynnar många olika djurarter och även 
rekreation kanske istället ska prioriteras.

De mest värdefulla åtgärderna, men även mycket kostsamma, skulle vara att bygga breda 
ekodukter eller tunnlar som knyter ihop Järvafältet, Överjärva, området öster om E4:an och 
vidare ner till den del av Kungliga nationalstadsparken som ligger söder om Bergshamravä-
gen. Sådana skulle inte bara gynna groddjur, utan fauna över lag och även rekreation. 

6.6 Avslutning
Det är svårt för groddjur att ta sig fram i bebyggda områden, stadslandskapet är inte anpassat 
för dem. Man bör tänka mer på spridningsmöjligheter för fauna och ekologi i allmänhet vid 
samhällsplanering. Fler ekologer bör samarbeta med stadsplanerarna (Colding et al. 2009). 
Förhoppningsvis kan den här studien öka intresset för att ha spridningsvägar i åtanke vid sam-
hällsplanering. Det gäller inte bara Solna, utan även andra kommuner. 

Inventeringsresultaten och övriga slutsatser av denna studie kommer att vidarebefordras till 
personer som är engagerade i situationen för groddjur i Stockholmsområdet. Inventeringen bi-
drar också till den samlade kunskapen om groddjuren i Sverige i och med att observationerna 
läggs in i ArtPortalen. 

7 Slutsats 

Spridningsvägarna för groddjur och annan fauna mellan de stora gröna områdena i norra 
Solna är begränsade, därför bör åtgärder för att förbättra dessa göras. Även andra åtgärder för 
dammar, omgivande landområden och spridningsvägar bör utföras för att Solna ska få ett mer 
fungerande nätverk av lekvatten för groddjur.

Konkreta åtgärdsförslag är att röja Branddammen vid Överjärva gård från bredkaveldun så 
att större vattensalamander kan fortsätta att leka i dammen, åtgärda kanterna på sedumbäd-
darna på Överjärva gångbro, så att groddjur och annat småvilt kan komma upp på dem för att 
ta sig över E4:an samt tillsätta vatten till dammen vid Statarlängan vid Överjärva gård i fall 
det finns risk att den torkar ut under torra perioder. Enligt Program för nya Ulriksdal kommer 
golfbanedammen att tas bort när det som idag är golfbana bebyggs. Eftersom det finns mindre 
vattensalamander och eventuellt större vattensalamander i dammen bör den istället behållas 
eller ersättas med en ny damm i närheten.
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Förslag på andra möjliga förbättringsåtgärder är viltfiler i tunnlar, död ved och sten i parkom-
råden för att skapa gömslen och övervintringsplatser för groddjur samt att sätta upp en små-
vilthylla i kulverten där Igelbäcken rinner under järnvägen. Ytterligare förslag på åtgärder är 
större, kostsamma, projekt som breda ekodukter eller tunnlar för att underlätta spridning förbi 
järnvägen och E4:an. Åtgärder för spridning förbi Bergshamravägen, som är en barriär rakt 
igenom Kungliga nationalstadsparken, skulle också behövas.

Enligt beskrivningen till detaljplanen för södra delen av kvarteret Startboxen ska spridnings-
vägar för växter och djur gynnas. Det är viktigt att här behålla gröna korridorer och skapa 
möjligheter för djur att sprida sig i området. Man bör över lag tänka mer på ekologin och på 
spridningsvägar för fauna vid stadsplanering.
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