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Abstract 

Stinkpadda (Epidalea calamita) eller strandpadda, som den också kallas, är Sveriges minsta 

padda. Arten kategoriseras som sårbar (VU) enligt ArtDatabankens rödlista och anses vara hotad 

i Sverige. Stinkpaddan förekommer längst Bohuskusten, Halland, Blekinge och Skåne och man 

beräknar att det finns ca. 35 000 vuxna stinkpaddor i Sverige. Den nordligaste populationen av 

stinkpadda finns i det yttersta kustbandet på Smögen samt på ett fåtal öar utanför Smögen. Hur de 

kommit till Smögen och öarna utanför Smögen är fortfarande en gåta.  

Syftet med denna studie var att undersöka och inventera en begränsad population av stinkpaddor. 

Samt att följa hur en restaurering genom utgrävning av igenväxta lekdammar/hällkar kan påverka 

en befintlig population av stinkpaddor. Studien har visat att rensning av igenväxta hällkar har 

förbättrat vattenhållningen, att antalet dammar med reproduktion av stinkpadda har ökat. 

Konkurrens med vanlig groda förekommer tidigt på säsongen men inte senare på sommaren. 

Stinkpaddan lägger sina romsträngar på våren i grunda dammar som fort värms upp av solen. 

Som vuxna jagar de mest insekter, men även andra ryggradslösa djur, under natten på de varma 

granithällarna. En första inventeringsserie av stinkpaddans lekdammar gjordes under 

våren/sommaren 2007 på Glommeskallen, Smögen. Täta inventeringar under maj-augusti visade 

på låg förekomst utav rom, larver och vuxna individer. En möjlig förklaring till den lilla 

populationen av stinkpadda på Glommeskallen är att många lekdammar hotades av igenväxning 

och därmed också uttorkning. 2012 beviljades Sotenäs kommun, tillsammans med Nordens Ark, 

ett LONA-bidrag. LONA-projektet omfattade förbättringsåtgärder av totalt 20 lekdammar. Under 

vintern 2012, då paddorna gått i dvala, grävdes stora massor av växtlighet bort i de dammar som 

vid inventeringen 2007 ansågs mest lämpliga som lekdammar för stinkpadda. Även helt 

igenväxta dammar grävdes delvis ut och restaurerades. Under min studie gjorde jag nya 

inventeringar av beståndet under våren/sommaren  2013, 2014 och 2015. Detta för att kunna 

bedöma om åtgärden med utgrävning har förbättrat stinkpaddornas chans till lyckad reproduktion. 

Resultatet av inventeringarna år 2013-2015 visar att 5 nyskapade dammar användes som 

lekdammar för stinkpadda. Studien visar att restaureringen även har gynnat vanlig groda (Rana 

temporaria). Det hittades grodägg och/eller larver i 5 av de nyskapade dammar. 
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Abstract  

The natterjack toad (Epidalea calamita) is Sweden's smallest toad. The species is categorized as 

vulnerable (VU) according to the Red List of the Swedish Species Information Centre and is 

considered to be threatened in Sweden. The natterjack toad is found along the coastline of the 

counties of Bohuslän, Halland, Blekinge and Skåne. The estimated population in Sweden is 

approximately 35,000 adults. The most northern population of natterjack toad is found in the 

coastal area at Smögen and on a few islands outside of Smögen. How they came to Smögen and 

the islands outside Smögen is still a big mystery to known.  

The purpose of this study was to investigate a small population of natterjack toads and to follow 

how restoration by digging out vegetation from overgrown breeding ponds can affect the existing 

population of natterjack toads. The removing of the vegetation from the ponds has improved 

water retention and the number of ponds with reproduction of natterjack toads has increased. 

Competition with common frogs occurs early in the season but not later in the summer. 

The natterjack toad spawn in shallow ponds which are quickly heated by the sun. A first 

inventory series of egg and larvae of natterjack toads was made during the spring and summer of 

2007 at Glommeskallen, Smögen. Frequent inventories during May-August showed small 

occurrence of eggs, larvae and adults. An explanation for the small population of natterjack toad 

on Glommeskallen is probably that many ponds were overgrowth and thus threatened by drying 

out. In 2012, the municipality of Sotenäs, together with Nordens Ark, was granted a local nature 

conservation project (LONA) to improve the conditions for the natterjack toad on the 

Glommeskallen, Smögen. The LONA project included improvement measures for a total of 20 

breeding ponds. During the winter of 2012, when the toads were hibernating, large masses of 

vegetation were removed from those ponds considered to be most suitable as breeding ponds for 

the natterjack toad. In this long term study new inventories of the population have taken place in 

the spring and summer year 2013, 2014 and 2015. My results of the inventories after the 

restoration show that 5 newly created ponds were used as breeding ponds for the natterjack toad. 

However, the study also shows that the restoration has favoured the common frog (Rana 

temporaria). Common frog eggs and/or larvae were found in 5 of the new created ponds. 
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Inledning  

På Smögen i norra Bohuslän finns troligen Sveriges nordligaste population av stinkpadda. Av 

ArtDatabanken (2015) klassas stinkpaddan som Sårbar (VU) och arten listas som `Least Concern´ 

(LC) på The IUCN Red List of Threatened Species och är således inte hotad globalt (IUCN, 

2009). Enligt Pröjts (2012) så är namnet stinkpadda det vedertagna namnet på arten i Bohuslän 

medan arten kallas strandpadda på övriga lokaler i Sverige. Arten har fått namnet stinkpadda på 

grund av dess lukt från det sekret som den utsöndrar då den känner sig hotad, lukten anses 

påminna om bränt gummi (Bild 1).  

Stinkpaddan omfattas av ett Åtgärdsprogram (ÅGP) (Pröjts, 2012) vilket innebär att arten är i 

behov av en förbättrad bevarandestatus. ÅGP är ett viktigt verktyg för att nå Sveriges 16:e 

miljömål Ett rikt växt- och djurliv. Att fastslå och verkställa åtgärdsprogrammen är ett viktigt 

verktyg för att nå miljömålen (ArtDatabanken, 2015). ÅGP för stinkpaddan är skrivet för åren 

2013-2017 och innehåller en presentation av åtgärder för att förbättra bevarandestatusen för arten 

samt att uppmana till konkreta regionala och lokala åtgärder (Pröjts, 2012 ). 

Min studie består av två delar. Dels en förstudie genomförd våren 2007 i syfte att inventera 

förekomsten av världens nordligaste population av stinkpadda. Undersökningen genomfördes på 

Glommeskallen, som är en landtunga på västra sidan av Smögen, området är ca 400 x 200 meter. 

Förstudien bestod i inventering av lämpliga lekvatten, sk. hällkar, där paddor kan lägga ägg samt 

förekomst av rom, larver och vuxna individer. Då inventeringen vid förstudien visade en liten 

förekomst av larver och vuxna individer så kontaktades Sotenäs kommun. Tillsammans med 

Sotenäs kommuns miljöhandläggare Magnus Karlsson gjordes en gemensam bedömning av 

tänkbara och genomförbara åtgärder för att gynna stinkpaddan. Lämpliga hällkar granskades 

utifrån igenväxningsgrad, växtlighet, vattendjup och vattenyta. Under förstudien framkom det 

också att hällkaren användes som lekdammar för grodor. 

Den andra delen av studien startade år 2012 när Sotenäs kommun tillsammans med Nordens Ark 

lämnade in en ansökan om ett lokalt naturvårdsprojekt till Naturvårdsverket (Ansöka till det 

statliga lokala naturvårdssatsningen LONA, http://www.naturvardsverket.se/lona). Ansökan 

baserades på inventeringen i min förstudie 2007 (bilaga 1). Efter att åtgärder gjorts för att 

förbättra lekdammarna genomfördes nya inventeringar i avseende på förekomst av 

stinkpaddelarver och grodlarver i dammarna under åren 2013-2015.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka hur utgrävning och restaurering av lekdammar/hällkar 

påverkar en befintlig population av stinkpaddor.  

Mina frågeställningar var: 

- Kommer en restaurering av igenväxta hällkar leda till en ökad yta och ett ökat vattendjup? 

- Kommer antalet hällkar med stinkpaddelarver att öka i och med en restaurering? 

- Kommer mellanartskonkurrensen mellan stinkpadda och groda att öka i och med restaureringen 

av hällkar? 

http://www.naturvardsverket.se/lona
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Artfakta 

Taxonomi 

Stinkpaddan tillhör klassen Amphibia (groddjur), ordningen Anura (stjärtlösa groddjur) och 

familjen Bufonidae (paddor). Arten tillhörde släktet Bufo fram till 2014-02-05 men i enlighet med 

ArtDatabanken (2015) är det numera släktet Epidalea som är det gällande. 

Stinkpaddan, Epidalea calamita), (Laurenti, 1768) kallas också för strandpadda. Stinkpadda är 

dock det vanligaste namnet på västkusten. Alternativt vetenskapligt namn som används är Bufo 

calamita (ArtDatabanken, 2015). 

Utbredning 

Stinkpaddan återfinns idag i 4 län i Sverige Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland län. 

Antalet kända metapopulationer beräknas vara omkring 60 och antalet kända lokaler är 120 

stycken (ArtDatabanken, 2015 & Pröjts, 2012 ). Merparten av individerna 32000-38000 återfinns 

i den kontinentala biogeografiska regionen. Smögen befinner sig i den nordligaste spetsen av 

stinkpaddans utbredning. Den biogeografiska regionen som Smögen räknas till är den boreala 

zonen och i den zonen uppskattar man att det endast finns 300-400 individer. Det gör att 

Smögenpopulationen har ett särskilt skyddsvärde eftersom man stävar efter att ha en gynnsam 

bevarandestatus i varje biogeografisk region (Eide, 2014).  

Habitat 

I Skåne, Blekinge och Halland använder stinkpaddan leklokaler som är relativt djupa och 

vegetationsrika. I Bohuslän har arten en annorlunda biotop, här är lekvattnen, sk. hällkaren 

grunda och belägna på relativt kala klippor, där närheten till havet ger lekvattnet en mycket 

varierad salinitet (Andrén & Nilson, 1985 & 1990). Grundkraven för att stinkpaddan skall leva 

och reproducera sig framgångsrikt är att det finns områden med vattensamlingar, öppna marker 

med låg, gles eller ingen vegetation. Arten kräver även fungerande gömställen och 

övervintringsplatser såsom klippskrevor, sand eller stensamlingar. Stinkpaddan är opportunist 

och äter rikligt med insekter och andra ryggradslösa djur. Generellt föredras främst områden med 

många soltimmar (Pröjts, 2012). 

I Bohuslän har arten hittats på cirka 30 öar. Smögen är en ö belägen i Sotenäs kommun och är 

stinkpaddans, hittills kända, nordligaste lokal. Habitatet för arten i Bohuslän kan anses som 

extremt oförutsägbart, oerhört påverkat av varierad mängd nederbörd, temperatur, vind och 

havets salt, vilket innebär att hällkarens vatten varierar stort i dess kemi-fysikaliska innehåll 

(Andrén & Nilson, 1979). 

Morfologisk beskrivning 

Stinkpaddan är den minsta paddan av de tre svenska arterna som även utgörs av grönfläckig 

padda (Bufotes viridis) och vanlig padda (Bufo bufo). Stinkpaddan är likt de två andra arterna 

nästan helt nattaktiv. Könsmogna individer har vanligtvis en kroppslängd i Skandinavien mellan 

43-80 mm. Ryggsidan är ljusbrun, grå eller olivfärgad med mörkare partier och fläckar i grönt 

eller brunt (Pröjts, 2012). På västkusten uppvisar stinkpaddan en avvikande morfologi (Bild 1), 

den är något mindre, nosen är trubbigare och ryggen har rödaktiga partier (Andrén & Nilson, 

1990). Huden har vårtor eller knottror, dessa kan i varierande grad vara röda. Paddans undersida 
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är oftast vit eller grå med osymmetriska, mörkare prickar. Om stinkpaddan angrips avger de ett 

starkt luktande och giftigt sekret från ryggens körtlar (Bild 1). Den kan också blåsa upp sig till en 

ökad storlek och intar då en framåtlutande hotställning (Andrén, 2004). Arten har en kraftig och 

satt kroppsbyggnad, det korta lårbenet gör att bakbenen är förhållandevis korta vilket gör att 

paddan går eller springer istället för att hoppa. Stinkpaddan har också en mindre utvecklad 

simhud mellan tårna på bakbenen än de andra arterna. Alla paddorna har en horisontell pupill och 

stinkpaddans ögon skiftar i en vacker guldgrön nyans. Stinkpaddan har en utmärkande gul 

rygglinje (Bild 1) som löper från området mellan ögonen och ofta ända bak till svanskotan/anus, 

ibland går den gula linjen ända från nosspetsen (Svensk Naturförvaltning AB, 2008). Pariga 

tuberkler (tåledsknutor) återfinns hos de flesta individer under bakfotens längsta tå 

(ArtDatabanken, 2015). Parotidkörtlarna (Bild 2) är stora och parallella, dock kortare än hos 

vanlig padda (Bufo bufo) .Under parningstiden utvecklar hanen mörkare könsvalkar (Bild 3) på 

de tre inre fingrarna på frambenen, dessa hjälper hanen att klamra sig fast på honan under 

amplexus (Bild 5). Hanarna har också en stor veckad strupsäck som under lekperioden är blå-

eller lilafärgad. Strupsäcken (Bild 4), som blåses upp vid spel har en storlek som är betydligt 

större än huvudet (ArtDatabanken, 2012). Stinkpaddan har ett karaktärsfullt och kraftigt läte, ett 

utdraget knarrande örr-örr. Lätet som förstärks av hanens strupsäck (Bild 4) kan vid goda 

förhållanden höras fyra kilometer och påminner mycket om nattskärrans ( Caprimulgus 

europaeus) eller mullvadssyrsans (Gryllotalpa gryllotalpa) sång (Pröjts, 2012). 

 

 

 

 

Bild 1. Stinkpadda med karakteristisk gul rygglinje och som utsöndrar sekret. Foto: Claes Andén 
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Reproduktion 

De adulta individerna är fortplantningsmogna vid 2-4 års ålder (Pröjts, 2012). Då 

vattentemperaturen börjar överstiga 7 grader, oftast i slutet av april, börjar hanarna locka honorna 

med sitt knarrande läte vid solnedgången (Fog et.al 1997). Hanarna stannar ofta vid sin leklokal 

medan honorna går runt till olika lekdammar. Vid parning klamrar sig hanen fast på honans rygg 

med ett fast grepp under hennes armhålor sk. amplexus (Pröjts, 2012). Hanens grova underarmar 

och könsvalkarna på frambenens fingrar hjälper den mindre hanen att hålla sig fast (Bild 3 & 5). 

Paddorna har en yttre befruktning. Honorna av arten lägger 1-2 meter äggstängar, vilket är 

kortare än hos de andra paddarterna (Pröjts, 2012). 

Fortplantning kan ske upp till en salthalt på 5-6 promille och ägg och larver kan utvecklas i upp 

till 10 promilles salthalt (Andrén & Nilson 1990). Äggsträngarna (Bild 6) är antingen dubbla eller 

enkla och äggen är svarta med grå undersida. Varje hona kan lägga cirka 3000-4000 ägg (Pröjts, 

2012). Äggen kan deponeras helt vid ett tillfälle eller vid flera tillfällen under en ovanligt 

utdragen lekperiod från slutet av april till augusti. Silverin & Andrén (1992) fann i sin studie att 

ungefär 80 % av stinkpaddehonorna lägger sina ägg tidigt, i maj och juni. Resterande 20% kunde 

skjuta upp sin äggläggning till senare på säsongen. De såg också att ca 20% av honorna kunde 

lägga sina ägg i två perioder med minst 6 veckors mellanrum. Tiden mellan äggläggning och 

kläckning av äggen varierar beroende på vattentemperatur, normalt anses vara 3-7 dygn för 

amfibier. Larverna (Bild 7, 8) är de minsta av alla amfibiearter i Europa och blir maximalt 30 

mm. Nykläckta larver är svarta med grå undersida och svans.  Larverna har en smal mun. 

Munnen är betydligt smalare än avståndet mellan ögonen och svansen är trubbig. Larverna hos 

vanlig padda är ljusare, större (upp till 40 mm) och munnen minst lika bred som avståndet mellan 

ögonen (Pröjts, 2012). Vid goda förhållanden kan tiden från äggläggning till metamorfos vara så 

kort som en månad. Eftersom arten har en så utdragen lekperiod kan man påträffa äggsträngar, 

larver och småpaddor vid samma tidpunkt. Nymetamorfoserade småpaddor är vanligen enfärgat 

gulbruna, ofta med synbar gul ryggradslinje (Bild 9) (Pröjts, 2012). 

Bild 2. Parotidkörtlar, jämförande vanlig paddas (Bufo bufo) snedställda med den grönfläckiga paddans 

(Bufotes viridis)  och strandpaddans (Bufo calamita) parallellt ställda. (Arnold & Burton, 1977 ) 
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Bild 4. Hane som blåst upp sin strupsäck 

under parningsspel. Foto: Claes Andén 

Bild 5. Stinkpaddepar i amplexus, hanen 

omfamnar honan i väntan på att yttre 

befruktning skall ske. Foto: Claes Andrén 

Bild 3. Adult hane av stinkpadda med grova underarmar och mörka könsvalkar 

synliga på de innersta fingrarna på vänster framben. Foto: Claes Andén 
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Bild 8: Larv av B.calamita (Olsen & Svedberg, 1999) 

 

 

 

Bild 6. Äggsträngar av stinkpadda 

(Epidalea calamita). Foto: Claes Andén 
Bild 7. Larver av stinkpadda (Epidalea 

calamita). Foto: Claes Andén 

 

Bild 9. En liten nymetamorforserad stinkpadda (Epidalea calamita). 

Foto: Malin Falk 
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Föda 

Vuxna individer äter framförallt insekter såsom steklar och skalbaggar (Andrén & Nilson, 1979). 

Larvernas föda består främst av alger som de skrapar i sig med sina speciellt utformade 

läpptänder (Andrén & Nilson, 1979). Enligt Pröjts (2012) så livnär sig larverna även på detritus, 

amfibieägg och döda djur, även av den egna arten. 

Hot och artskydd 

Stinkpaddan föredrar öppna marker med hög solinstrålning. Den hotas av igenväxning men även 

av störning från mänskligt friluftsliv samt bilar. I Bohuslän hotas paddan även av den ökade 

båtturismen (ArtDatabanken, 2015). 

Arten omfattas av Habitatdirektivets bilaga 4, Bernkonventionens bilaga II och är fridlyst genom 

Artförordningens paragraf 4,5 i hela landet (ArtDatabanken, 2015). 

Material och metod 

Förstudie år 2007  

Studieområdet, Glommeskallen är en landtunga på västra sidan av Smögen, området är ca 400 x 

200 meter. Under förarbetet så var jag och min handledare Claes Andrén ute på Glommeskallen 

för att identifiera lämpliga hällkar som stinkpaddan skulle kunna föredra att lägga ägg i. Andrén 

har sedan 80-talet inventerat stinkpaddan på västkusten och är en av de främsta i Sverige på att 

identifiera lämpliga hällkar för stinkpadda. Tänkbara hällkar markerades in på ett flygfoto (Eniro, 

2007) över området. Hällkaren numrerades, systematiskt, genom att en knytnävsstor sten på norra 

sidan av dammen märktes med en grov spritpenna. I en tabell fördes data in, maximalt 

vattendjup, total yta, förekomst av ägg, larver och andra arter registrerades. Yta och vattendjup 

mättes med en tumstock. Lupp och bestämningslitteratur (Ahlén, Andrén & Nilson, 1995) 

användes för att artbestämma rom och larver. Ett antal inventeringar efter mörkrets inbrott 

gjordes i maj och juni för att räkna antal adulta stinkpaddor. Inventeringen gjordes kvällen efter 

ett regn, då hanarna tenderar att spela intensivt enligt C. Andrén (personlig kommunikation 2007-

05-03). 

Totalt 12 hällkar inventerades maj-augusti 2007. Sammanlagt inventerades de 12 gånger med 1-2 

veckors mellanrum, i avseende på djup och yta för att bedöma risken för att hällkaret skall torka 

ut. Solsken var en förutsättning för en lyckad inventering av äggsträngar och larver. Det starka 

solljuset gjorde inventeringen lättare, vid mulet väder var det ytterst svårt att se larver och rom. 

Larverna uppehåller sig gärna nära vattenytan, invid hällkarets kant och på solsidan. Under 

inventeringen noterades det också om det påträffades grodägg eller grodlarver i hällkaren. 

Bestämningslitteratur (Ahlén, Andrén & Nilson, 1995) och handlupp användes för att identifiera 

om det var padd- eller grodlarver redan i fält. En förutsättning för att paddorna ska börja leka är 

att vattentemperaturen håller minst ca 7 grader (Fog et.al 1997). En bedömning utifrån 

dygnstemperaturen dagarna innan starten av inventeringen gjordes för att avgöra om 

vattentemperaturen kunde överstiga 7 grader. Väderstationen Utpost Hållö (www.utposthallo.se) 

användes för att kontrollera temperatur, vind och nederbörd. 

http://www.utposthallo.se/
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Min handledare Prof. Claes Andrén är utsedd av Statens Jordbruksverk enligt 63§ 

Artskyddsförordningen (SFS 2007:845 63§) som artbestämmare för amfibier samt har tillstånd 

från Länsstyrelsen att samla in och artbestämma rom och larver i avsikt att fastställa utbredningen 

av hotade paddor och grodor på västkusten. Andrén har även i uppdrag av Länsstyrelsen i Västra 

Götaland att inventera tänkbara lokaler för stinkpadda i yttre skärgården i Norra Bohuslän. Ett 

fåtal larver från de hällkar som vi förmodade innehöll grod- och stinkpaddans larver samlades in. 

Larverna lades i M-sprit för att de skulle vara beständiga och kunna undersökas i stereolupp 

under ett flertal tillfällen. Det är i annat fall förbjudet att inom landet döda, skada, flytta eller 

fånga eller på annat sätt insamla enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845).  

Utgrävning 2012 

Efter bedömning av samtliga hällkar på Glommeskallen utifrån förekomst av stinkpaddelarver, 

hällkarens förmåga att hålla vatten, risk för överspolning av havsvatten och igenväxningsgrad så 

lämnade Sotenäs kommun tillsammans med Nordens Ark in en ansökan om genomförande av ett 

lokalt naturvårdsprojekt sk. LONA-projekt till Naturvårdsverket. Ansökan innehöll förslag på 

förbättringsåtgärder av 20 hällkar baserat på inventeringen från förstudien 2007. Hällkaren som 

vi önskade renovera bedömdes utifrån mängden material som behövdes grävas bort och svårighet 

att genomföra detta (Bild 10). Dammarna/hällkaren fick på kartan (Bild 10) en grön färg om de 

var lätta, gul för medel och röd för svåra att restaurera. Totalt markerades 6 lätta, 9 medelsvåra 

och 5 svåra dammar att gräva ut. Fyra blåa områden är markerade på bild 10 där uppgrävt 

material från dammarna kunde deponeras. En damm ansågs inte behöva åtgärdas alls (nr. 301). 

Utgrävningen av material från dammarna skedde under vintern för att inte störa, skada eller döda 

några paddor. Vid utgrävningen lämnades partier av vegetation invid vattenspegeln som 

predatorskydd och för att säkra tillgången på föda. Under 7 dagar i november 2012 togs 

vegetationen helt eller delvis bort ur hällkaren. Det skedde till stor del för hand med spade, grep 

och skottkärror (Bild 12) men även med en mindre el-hydraulisk gripklo styrd från en ATW med 

släp. ATW kunde bara användas på de ställen där den kom åt och inte riskera att förstöra marken 

(Bild 14). Antalet tänkbara hällkar, lämpliga för lek och äggläggning för stinkpadda var efter 

utgrävningen 21 stycken, en ökning med 133 %. Bilderna 11 och 12 samt 15 och 16 visar hur 

medelsvåra dammar såg ut innan och efter utgrävning. Hällar nr. 16 (Bild 11 & 12) har haft 

stinkpaddelarver under alla inventeringsår (Tabell 1). Hällkar nr. 14 (Bild 15 & 16) fanns inte 

2007 men hade året efter utgrävning stinkpaddelarver (Tabell 1). 

Inventering år 2013-2015 

Hällkaren inventerades 2013, 2014 och 2015 i avseende på förekomst av ägg och larver från 

grodor och stinkpaddor samt djup och yta. Många av de utgrävda hällkaren fick efter vinterns 

regn en jordig och dyig bottensats (Bild. 13). Det berodde antagligen på att det frigjordes löst 

sediment från jordskiktet intill dammarna. Denna bottensats, sopades ur och bort från dammen i 

de hällkar där det inte påträffades ägg eller larver. Det gjordes även om hällkaren torkade ut 

under sommaren. Åtgärden såg ut att förbättra vattenkvalitén avsevärt. 

Databearbetning och statistisk analys 

Skillnaden på hällkarens yta i m2 och djupet i cm jämfördes mellan 2007 och 2015 då hällkaren 

varit maximalt fyllda med vatten. Differensen mellan åren i yta och djup testades med ett icke 

parametriskt test, Wilcoxon Rangsumme test. 
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Bild 10. Karta över hällkaren på Glommeskallen. Färg visar på hur mycket material som behöver grävas 

bort dvs. svårighet att resterera karet. Blå områden visar på områden där utgrävt material kunde läggas, 

utom 301 som är en damm. 
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Bild 11. Hällkar nr. 16 maximalt fylld med vatten innan utgrävningen. Hällkar nr. 16 rankades som en 

medelsvår utgrävning. 

Bild 12. Hällkar nr. 16, nyss utgrävd. På ställen som var oåtkomliga för ATW så användes handkraft, 

spadar, grepar och skottkärror för att forsla bort massorna från dammarna.  
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Bild 13. Hällkar nr. 16 utgrävd och maximalt fylld med vatten våren 2015. På botten ses 

ett lager av jord och dy. 

Bild 14. En ATW med vagn och gripklo användes vid utgrävningen av dammarna  på de ställen 

den kom åt.  
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Resultat 

Hällkarens yta och djup har efter utgrävningarna ökat. Figur 1 visar på den yta som hällkaren 

hade före och efter utgrävningen. I figur 2 visas vattendjupen i hällkaren före och efter 

utgrävningen. Efter utgrävningarna har både yta och djup ökat signifikant (T+ = 36, p=0,0039 för 

både yta och djup) i åtta av de dammar som har uppmätts både år 2007 och 2015. Damm nr. 301 

åtgärdades inte alls.  

 

Figur 1 Maximal yta på åtta hällkar som inventerades 2007 innan restaurering och 2015, efter restaureringen. 

Hällkaren uppmättes när de var maximalt fyllda på vatten.  

 

 

Figur 2 Maximalt djup på åtta hällkar som inventerades 2007 innan restaurering och 2015, efter restaureringen. 

Hällkaren uppmättes när de var maximalt fyllda på vatten.   
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Under förstudien år 2007 hade 6 av totalt 12 inventerade hällkar haft larver av stinkpadda. Det 

innebär att 50% av hällkaren var lämpliga lekvatten för stinkpadda. Hällkaren som inte haft larver 

av stinkpadda torkade lätt ut och var rikligt igenväxta. Efter utgrävning och restaurering, år 2013-

2015, så hade 5 stycken av de 12 nyskapade hällkaren haft larver av stinkpadda. Av totalt 21 

möjliga hällkar efter utgrävning restaurering, har 12 hällkar haft larver av stinkpadda (Tabell 1).  

Andelen hällkar med förekomst av grodägg/larver har efter restaureringen ökat. 12 hällkar av 

totalt 21 stycken hade någon gång haft grodägg/larver. I 5 av de 12 nyskapade hällkaren  kunde 

grodägg eller larver hittas (tabell 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15. Hällkar nr. 14 innan utgrävningen. Bedömning som medelsvår (gul) damm att gräva ut. 

Året efter utgrävningen 2013 påträffades stinkpaddelarver. 

Bild 16. Hällkar nr. 14 efter utgrävningen. Året efter utgrävningen, 2013 påträffades 

stinkpaddelarver. 
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Tabell 1 Sammanställning av de hällkar som har haft (1) 

eller inte haft (0) larver av stinkpadda Epidalea calamita) 

året 2007 (före restaurering) och åren 2013, 2014, 2015 

(efter restaurering). Av 12 nyskapade hällkar så har 5 

stycken hållit larver (*). Av totalt 21 hällkar har 12 någon 

gång hållit larver av stinkpadda. 

 

Hällkar 2007 2013 2014 2015 Totalt 

1 Fanns ej 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 Fanns ej 0 0 0 0 

4 Fanns ej 0 0 0 0 

5 Fanns ej 0 0 0 0 

6 Fanns ej 0 1 1 1* 

7 Fanns ej 0 1 1 1* 

8 Fanns ej 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 

10 0 0 1 0 1 

11 Fanns ej 1 0 0 1* 

12 Fanns ej 1 1 1 1* 

13 1 1 1 0 1 

14 Fanns ej 1 0 1 1* 

15 0 0 1 0 1 

16 1 1 1 1 1 

17 Fanns ej 0 0 0 0 

18 Fanns ej 0 0 0 0 

19 0 1 1 1 1 

20 0 1 1 1 1 

301 1 1 1 0 1 

Summa 3 8 10 7 12 

 

  

Hällkar  2007 2013 2014 2015 Totalt 

1 Fanns ej 0 0 0 0 

2 1 0 1 0 1 

3 Fanns ej 0 1 1 1* 

4 Fanns ej 0 0 0 0 

5 Fanns ej 0 0 0 0 

6 Fanns ej 0 0 0 0 

7 Fanns ej 0 0 0 0 

8 Fanns ej 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 

10 1 1 0 1 1 

11 Fanns ej 1 0 0 1* 

12 Fanns ej 0 0 0 0 

13 1 1 1 0 1 

14 Fanns ej 1 0 0 1* 

15 1 0 0 0 1 

16 1 1 1 1 1 

17 Fanns ej 1 1 1 1* 

18 Fanns ej 0 1 0 1* 

19 0 0 0 0 0 

20 1 1 1 0 1 

301 0 0 0 1 1 

Summa 6 7 7 5 12 

Tabell 2 Sammanställning av de hällkar där det 

påträffats grodägg eller grodlarver (1) eller ej (0) 

året 2007 (före restaurering) och åren 2013, 2014, 

2015 (efter restaurering). Av 12 nyskapade 

hällkar  (*) så har 5 hållit grodägg eller 

grodlarver. Av totalt 21 hällkar har 12 någon 

gång hållit larver av groda. 
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I tabell 3 kan man se att i 12 nyskapade hällkar tycks tre stycken hällkar bara gynnat vanlig groda 

och tre stycken bara gynnat stinkpadda. I två av de nyskapade hällkaren återfinns både groda och 

stinkpadda. Av tabell 3 framgår det att efter restaurering sker mellanartskonkurrens i totalt 8 av 

21 hällkar. Tabell 3 redogör även för att grodägg/larver påträffats i 12 hällkar samt 

stinkpaddelarver 12 stycken. 

Tabell 3 Sammanställning av de hällkar där det påträffats (1) eller ej (0) grodägg/larver eller stinkpaddelarver under 

inventering åren 2007, 2013, 2014 och 2015. I 3 nyskapade hällkar har det bara hittats grodägg eller grodlarver (*).  I 

3 av de nyskapade hällkaren har det bara påträffats stinkpaddelarver  (**). Av totalt 21 hällkar har 8 st hållit ägg eller 

larver av både groda och stinkpadda. 

 

Hällkar Grodägg/larver Stinkpaddelarver Konkurrens 

1 (fanns ej 2007) 0 0 0 

2 0 1 0 

3 (fanns ej 2007) 0 1** 0 

4 (fanns ej 2007) 0 0 0 

5 (fanns ej 2007) 0 0 0 

6 (fanns ej 2007) 1* 0 0 

7 (fanns ej 2007) 1* 0 0 

8 (fanns ej 2007) 0 0 0 

9 0 0 0 

10 1 1 1 

11(fanns ej 2007) 1 1 1 

12 (fanns ej 2007) 1* 0 0 

13 1 1 1 

14 (fanns ej 2007) 1 1 1  

15 1 1 1 

16 1 1 1 

17 (fanns ej 2007) 0 1** 0 

18 (fanns ej 2007) 0 1** 0 

19 1 0 0 

20 1 1 1 

301 1 1 1 

Summa 12 12 8 
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Tabell 4 visar att under säsong 2007 torkade 7 av totalt 9 hällkar (78%) ut någon gång. År 2013 

torkade 15 av totalt 21 hällkar (71%) ut någon gång under säsongen. Under säsongen 2015 

torkade 9 hällkar av totalt 21 (43%) ut någon gång under säsongen. 5 hällkar torkade aldrig ut 

under inventeringen.  

Av tabell 4 framgår det även att i 9 av de 16 hällkar (56%) som någon gång torkat ut har det 

hittats stinkpaddelarver medan det bara i 6 av de 16 hällkaren (38%) som någon gång torkat ut 

har det hittats grodägg eller larver. 

Tabell 4 Sammanställning av de hällkar som torkat ut (1) eller ej (0) någon gång 2007, 2013 och 2015 (för 2014 

finns ingen tillförlitlig data).Tabellen visar också i vilka hällkar det påträffats (1) stinkpaddelarver och/eller 

grodägg/larver eller ej (0) under åren 2007, 2013, 2014 och 2015. Fem av hällkaren har aldrig torkat ut, nr 6, 7, 11,13 

och 301. 

Hällkar  
Uttorkad 

2007 
Uttorkad 

2013 
Uttorkad 

2015 
Haft 

stinkpaddelarver 
Haft 

grodägg/larver 

1 Fanns ej 1 1 0 0 

2 1 1 1 1 0 

3 Fanns ej 1 1 1 0 

4 Fanns ej 1 1 0 0 

5 Fanns ej 1 1 0 0 

6 Fanns ej 0 0 0 1 

7 Fanns ej 0 0 0 1 

8 Fanns ej 1 1 0 0 

9 1 1 1 0 0 

10 1 1 0 1 1 

11 Fanns ej 0 0 1 1 

12 Fanns ej 1 0 0 1 

13 0 0 0 1 1 

14 Fanns ej 1 0 1 1 

15 1 1 0 1 1 

16 1 1 0 1 1 

17 Fanns ej 1 1 1 0 

18 Fanns ej 1 1 1 0 

19 1 1 0 0 1 

20 1 1 0 1 1 

301 0 0 0 1 1 

Summa 7 15 9 12 12 



 

 

 

20 

 

 

Figur 3 visar att larver av stinkpadda hittas framförallt i de inventerade hällkaren under 

månaderna maj-juli. Ägg och larver av groda hittas som mest i hällkaren under maj och juni 

(Figur 4). Stinkpaddelarver har påträffats totalt 63 gånger och ägg/larver av vanlig groda  totalt 

14 gånger. 
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Figur 4. Antal gånger ägg eller larver av groda har påträffats i dammar under maj-aug åren 2007, 

2012 och 2015. 

Figur 3. Antal gånger larver av stinkpadda har påträffats i inventerade hällkar under maj-augusti 

åren 2007, 2012 och 2015. 
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Diskussion och slutsatser 

Svaret på frågeställningen om en restaurering av igenväxta hällkar kommer att öka dess förmåga 

att bibehålla vatten, så är svaret ja. Efter utgrävningarna av hällkaren har både yta och djup ökat 

signifikant. Figur 1 och 2 visar hur mycket större yta och djup som hällkaren fått. Jämför man 

hällkaren i tabell 4 så är blir det tydligt att 5 av 8 hällkar (nr. 10, 15, 16, 19, 20) torkat ut år 2007 

men inte alls år 2015. Ett hällkar (nr. 13) hade inte torkat ut vid inventeringen 2007 eller 2015.  

I min studie ville jag även undersöka om antalet hällkar med stinkpaddelarver kommer att öka i 

och med en restaurering. Glädjande fann jag att stinkpaddelarver återfanns i 5 av de 12 

nyrestaurerade dammarna (Tabell 1). Antalet hällkar där det påträffats stinkpaddelarver har då 

ökat från 6 stycken år 2007 till totalt 12 stycken efter restaurering och utgrävning.  

Svenska amfibierna har normalt en kort fortplantningsperiod på våren, det gäller dock inte för 

stinkpaddan. Stinkpaddan har istället utvecklat en strategi med en mer utdragen 

fortplantningsperiod som stäcker sig från maj-augusti (Silverin & Andrén,1992). Strategin är 

suverän i en så föränderlig miljö som det är på öarna i Bohuslän. Här är det viktigt att snabbt 

kunna börja leka och lägga ägg så fort det blir gynnsamma förhållanden som nederbörd och 

värme. Studien på Glommeskallen visar att stinkpaddorna på Smögen följer strategin med den 

utdragna lekperiod som nämns i litteraturen. Beroende på om nederbörden och temperaturen är 

gynnsam eller ogynnsam så kommer fortplantningen för stinkpaddan sannolikt att variera kraftigt 

från år till år. I figur 3 och 4 ser man tydlig det mönster som litteraturen och studier beskriver, 

stinkpaddor har en utdragen lekperiod och vanlig groda har en kort period, huvudsakligen i maj 

månad. Då också vanlig groda har gynnats av restaureringen (Tabell 2) så visar inventeringen att 

mellanartskonkurrens troligen kan ske i maj och juni men att konkurrensen från vanlig groda är 

nästan helt borta i juli, och helt borta i augusti. Så har då mellanartskonkurrensen mellan 

stinkpadda och groda ökat i och med restaureringen av hällkaren? I tabell 3 framgår det att det 

blir dött lopp, 3 nya hällar har gynnat stinkpadda och 3 nya har gynnat vanlig groda. Det sker 

mellankonkurrens i totalt 8 hällkar, dock bara i 2 nyskapade vilken kan tolkas som positivt för 

stinkpaddan. Griffiths, Edgar & Wong (1991) visade i sina försök att förekomst av larver av 

vanlig groda (Rana temporaria) faktiskt inhiberade tillväxten hos larverna av stinkpadda. Det 

tycks vara avgörande för stinkpaddans överlevnad att konkurrensen från andra groddjur är låg. De 

arter av groddjur som konkurrerar med stinkpaddan om föda och lekvatten är konkurrensstarka 

arter som vanlig padda, ätlig groda och vanlig groda (Andrén, 2004). Förekomst av fisk eller 

kräftor, naturligt eller inplanterade, är en stor fiende och konkurrent och bör inte finnas i 

lekvatten för stinkpadda. Man har sett att stinkpaddan kan välja lekdammar med bräckt vatten, 

detta tror man är för att undvika eller reducera konkurrens och predationstryck från andra 

groddjur, fiskar och fleråriga evertebrater (Andrén & Nilson, 2000). Om mellanartskonkurrensen 

med vanlig groda är tillräckligt stor kan det uppstå födokonkurrens både hos larver och hos vuxna 

individer. Det kan medföra en försämrad kondition inför vinterdvalan och därmed en högre risk 

att inte överleva till nästkommande leksäsong. Ytterligare studier där man undersöker och tar 

hänsyn till mellanartskonkurrens mellan stinkpadda och vanlig groda skulle behövas. 

Miljön för stinkpaddan på Smögen är kärv och hällkaren med rom och larver torkar lätt ut. 

Dilemmat blir tydligt när nederbörd vissa veckor helt saknas och hällkaren kan torka ut precis 

innan larverna skall metamorfosera. Att hällkaren då klarar av att hålla vatten längre under en 

torrperiod bör gynna larvernas chans att hinna metamorfosera. Antalet hällkar har efter 

utgrävning och restaurering ökat från 9 till 21 stycken vilket borde gynna de individer av 

stinkpadda som har en förmåga att lägga ägg upprepade gånger under säsongen. Data från tabell 4 
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visar att stinkpadda i större utsträckning än vanlig padda verkar lägga ägg i hällkar som har en 

tendens att torka ut på Glommeskallen. De allra flesta populationer av amfibier är naturligt utsatta 

för torka och det anser Gomez-Mestre & Tejedo (2005) vara en viktig faktor för selektion. En 

betydelsefull fråga är varför hällkaren på Glommeskallen växer igen? Är och bör det kanske vara 

en naturlig process? Blank & Svensson (2013) skriver att olika vattenmiljöer växer igen betydligt 

fortare idag, än förr, på grund av övergödning och ett ökat kvävenedfall från luften. Stinkpaddan 

anses också vara en av de amfibiearter som har drabbats hårdast av igenväxta miljöer i Sverige 

(Blank & Svensson, 2013). 

Tillväxthastigheten för stinkpaddornas larver har visat sig vara korrelerad till vilken temperatur 

vattnet i hällkaren håller (Graham Rowe & Beebee, 2005). Även Sanuy et al., (2008) upptäckte i 

sin studie i laboratoriemiljö att larver av stinkpadda utvecklas snabbare och överlevnaden är 

högre när vattentemperaturen är rätt hög, 22,5 samt 25ºC. Vid lägre vattentemperaturer 10, 15 

samt 20ºC, var larvernas överlevnad lägre. Då larvutvecklingen styrs av vattentemperaturen så 

kan inte hällkaren innehålla allt för stora vattenmängder eller vara djupa för att vara optimala 

lekvatten som skall värmas upp fort på våren. Här skulle det behövas mer studier, vilket djup och 

storlek på hällkar är mest gynnsamt som lekvatten för stinkpaddor. Att vi då gjort hällkaren, i och 

med utgrävningen, djupare och större kan också missgynnat stinkpaddan då hällkaren har svårare 

att nå en vattentemperatur som är hög. Lekdammar som är stora, men grunda, och med lång 

grund vattenlinje som snabbt värms upp borde vara ett optimalt hällkar.  Den varma berghällen 

gör att det grunda vattnet längst vattenlinjen hela tiden har en hög temperatur och påskyndar 

utvecklingen. De flesta stinkpaddelarver påträffades där vattendjupet bara var några centimeter.  

Det är en svår avvägning att skapa grunda hällkar som snabbt värms upp, men som också kan 

hålla vatten och inte torka ut så lätt. Att vattnet i hällkaren håller en hög temperatur borde även 

vara viktigt för stinkpaddslarvernas främsta födokälla, alger (Andrén & Nilson. 1979). Det är 

allmänt vedertaget att alger tillväxer snabbare i varmt vatten och födotillgången för larverna 

borde också öka i varmare vattnet. 

Rannap et al., (2012) skriver också i sin studie att ägg och yngel utvecklas snabbare i grunda, 

syrerika hällkar som snabbt värms upp på våren. Författarna visar på att stinkpaddor som lever 

nordligare i Estland föredrar dammar med högre syrehalt och som är grundare än de som lever 

mer sydligt i Danmark. Studien visar även att fast stinkpaddorna i Estland leker senare än de i 

Danmark så metamorfoserar ynglen ungefär vid samma tid. Det tyder verkligen på att 

vattentemperaturen är en viktig framgångsfaktor för snabb ägg- och yngelutveckling för 

stinkpaddan. Rogell (2009) påvisar också i sin avhandling att larver av stinkpaddorna på öarna på 

västkusten har en lokal anpassning genom ett kortare larvstadium och snabbare tillväxt än larver 

från Skåne. Det är sannolikt en värdefull anpassning för att hinna med utvecklingen till 

metamorfos innan hällkaren torkar ut. Att hällkaren snabbt värms upp av den varma graniten är  

kanske en möjlig orsak till att arten spridit sig så långt norrut längt den svenska västkusten. I 

studien visade det sig även att västkustens stinkpaddor har mindre salttolerans än paddorna i 

skånepopulationen. En tänkbar förklaring är att en stark uttorkningstolerans hos öpopulationerna 

är negativt korrelerade till hur dessa egenskaper uttrycks i miljöer med hög salinitet (Rogell, 

2009). Här kan man spekulera i att en minskad salttolerans kan vara en effekt av de små 

populationernas fragmentering och ökad inavel. Individerna i dessa öpopulationer har sannolikt 

aldrig varit speciellt många, de startades av få individer och det är vanligt att populationsantalet 

fluktuerar beroende på mängden nederbörd och torka under olika år. Det sker naturligt inget 

genetiskt tillflöde till dessa öpopulationer av stinkpaddor och den lokala anpassningen med snabb 

tillväxt och kort larvperiod har lett till minskad salinitetstolerans anser Rogell (2009). 
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Enligt (Andrén & Nilson, 1979) så är stinkpaddorna på de kala klipporna på västkusten också 

beroende av lämpliga bergssprickor och stenrösen som daggömställen och som 

vinterdvalningsplatser. I andra delar av utbredningsområdet gräver paddorna ner sig i mjukt 

underlag inför sin vinterdvala, vilket oftast inte är möjligt på klippöarna (Andrén & Nilson, 

1984). Att anlägga stenrösen invid lämpliga hällkar kan öka överlevnadschanserna för både 

vuxna och nyligen metamorfoserade djur. Andrén & Nilsson (1979) undersökte under juni månad 

en öpopulation i södra Bohuslän och påträffade då alla vuxna och halvvuxna individer på 

västsidan av ön, invid lekdammar, senare under augusti-oktober påträffades alla vuxna och 

halvvuxna individer på östra sidan eller centralt på ön. På västsidan fanns under 

höstinventeringen bara larver eller nymetamorfoserade paddor. I studien drar man slutsatserna att 

paddorna vandrar mot västsidan på våren och övervintrar på den centrala eller östra sidan. Vid 

eventuell nyanläggning av lämpliga övervintringsplatser borde dessa uppföras österut eller 

centralt på Glommeskallen för att gynna ett naturligt flyttmönster. I enlighet med 

Åtgärdsprogrammet för stinkpadda har man skapat torra och frostfria övervintringsplatser genom 

att anlägga stenvallar invid vissa sommarmiljöer (Blank & Svensson, 2013). De stinkpaddor som 

lever i yttersta kustbandet i Norra Bohuslän har troligen svårare att hitta lämpliga 

övervintringsplatser och det kan leda till sämre vinteröverlevnad. Detta kunde vara intressant att 

undersöka genom att märka paddor och genomföra en långtidsstudie som undersöker 

vinteröverlevnad.  

Förhoppningen med restaureringen på Glommeskallen var att de urgrävda hällkaren snabbt skulle 

intas av lekande stinkpaddor, så blev dock inte fallet. Vattnets kvalité och kemiska komponenter 

förändrades sannolikt i och med störningen med att kraftigt gräva ut växt- och jordmassor. 

Hällkarens vatten var synbart ”stört” och grumligt på våren efter utgrävningen. Om dammarna 

torkade ut och det var torkad dy och jord i botten så sopade jag ur dammen i ett försök att 

förbättra vattenkvalitén. Enbart via visuell observation så blev vattnet efter regn klarare efter en 

sådan åtgärd. Rannap, Lõhmus & Briggs (2009) kunde i sin studie konstatera att lökgroda 

(Pelobates fuscus) föredrog, klart och transparent vatten och undvek att kolonisera dammar med 

grumligt och alggrönt vatten. Vid restaureringen och borttagningen av massor som dy och 

växtlighet kan vi inte utesluta att det frigjordes ämnen som kan vara skadliga för amfibielarver. 

Vattenprover före och efter en utgrävning rekommenderas då amfibier är kända för att vara 

mycket känsliga för vattenkvalitén (Rannap, Lõhmus & Briggs, 2009). Min rekommendation är 

att mäta hällkarens vattenkvalité utifrån de parametrar som Rannap et al., (2012) använde i sin 

studie, vattentemperatur, konduktivitet, syrehalt och pH i kombination med vattendjup. 

I en studie gjord i Finland (Laurila, 1998) på klippiga öar, fann man att den viktigaste faktorn för 

val av habitat för vanlig groda var hällkarens innehåll av akvatiska växter. Sannolikt erbjuder 

vegetationen grodlarverna skydd mot predatorer. De akvatiska växterna skulle heller inte 

överleva i dammar som regelbundet eller väldigt lätt torkar ut, så vanlig groda tycks föredra 

dammar med låg uttorkningsrisk. I samma studie kunde man se att något större dammar var mer 

attraktiva för vanlig groda än de mindre, dock hade larverna större överlevnad i mindre dammar 

som inte innehöll några predatorer. Laurila (1998) hävdar att grodlarver är aptitliga för alla 

predatorer som är stora nog att äta dem. Medan larver av vanlig padda verkar vara oaptitliga för 

de flesta rovlevande vertebrater, men tycks dock vara smakliga för rovinsekter med stickande och 

sugande mundelar. Larvernas beteende skiljer sig också vid närvaro av predatorer. Larverna av 

vanlig padda är rörliga och aktiva samt klumpar ihop sig i stim medan larverna av vanlig groda 

sänker sin aktivitetsnivå samt flyr spridda från tänkbara predatorer (Laurila, 1998). Larver av 

vanlig padda föredrar i studien av Laurila (1998), stora dammar som också innehåller mer 
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predatorer, då larverna är illasmakande. Dock klarade sig inte paddlarverna i studien i dammar 

som innehöll Gulbrämad dykare (Dytiscus marginalis). Det går inte att utesluta att 

dykarskalbaggar och dess larver prederar på amfibielarver i dammarna på Smögen. Vid 

inventeringen på Glommeskallen på Smögen kunde jag också ofta se på larvernas beteende om 

det rörde sig om grodlarver eller paddlarver. Grodlarverna flyr då en människa närmar sig eller 

rör vid vattnet, stinkpaddelarverna ligger lugnt kvar vid kanterna på hällkaren, betar och solar. 

Även om det inte är någon exakt kunskap så indikerar larvernas beteende vid första anblick 

vilken art det kan röra sig om. Att utveckla en metod att inventera paddor och grodor med 

beteendeanalys skulle kunna testas för att snabbt förvissa sig om amfibieslag, padda eller groda. 

Det är inte ovanligt med kannibalism hos arten både före och efter metamorfos, större 

stinkpaddor eller larver äter de mindre. Stinkpaddan har ett visst skydd från predation genom sitt 

giftiga hudsekret, men sekretet verkar vara mindre effektivt hos larverna. Exempel på predatorer 

kan vara andra groddjur, iglar, snok och många fåglar t.ex. häger, trutar och måsar samt däggdjur 

som mink och råtta (Andrén, 2004). Ett sätt att förhindra predation av tex. fåglar skulle kunna 

vara att täcka bra lekdammar med ett nät. Pröjts (2012) skriver att det är vanligt att yngel av 

stinkpadda kan äta på sina döda artfränder. Om hällkaren tidigare har koloniseras av vanlig groda 

och därefter av stinkpaddelarver kan brist på alger uppstå. Att då de döda ynglen kan utgöra en 

födokälla kan tyckas makabert men kan bidra till att vissa yngel når en mognad av metamorfos. 

Andrén (2004)  skriver att studier visar att man kunnat se att i grunda vattensamlingar, utan andra 

groddjurslarver så överlever ca 1% av stinkpaddelarverna fram till metamorfos. Däremot 

överlever ca 70% av de könsmogna djuren per år. Mortaliteten är alltså betydligt högre hos larver 

än efter könsmognaden. Det vore därför mycket värdefullt med en sårbarhetsanalys. Baserat på 

olika betingelser såsom demografiska uppgifter och överlevnad i olika åldersgrupper. En sådan 

analys skulle hjälpa till att prioritera och anpassa framtida åtgärder för hotade stinkpaddor.  

En redan tillförlitlig metod att öka överlevnaden av paddyngel har prövats inom 

åtgärdsprogrammet för  grönfläckig padda (Bufotes variabilis). På Nordens Ark har man samlat 

rom i fält och fött upp ynglen i en artificiell miljö. Metoden gör att överlevnaden fram till 

metamorfos avsevärt har ökats. Olika återutplanteringsmetoder har sedan prövats med varierad 

framgång. Programmet har satt ut allt från småpaddor vid 3 och 8 veckors ålder till vinterdvalade 

paddor på våren som då är ca. 60 veckor (Wirén, 2010). En liknande metod skulle vara fullt 

möjlig att genomföra för att öka beståndet av stinkpadda. En genetisk analys av de olika 

subpopulationerna skulle då vara lämpligt att genomföra för att inte av misstag blanda 

populationer med olika lokala anpassningar. 

En fortsatt studie kring om hällkaren efter utgrävning klarar av att hålla vatten längre under torka 

borde göras. Om så är fallet så bör det gynna stinkpaddan med deras utdragna lekperiod och 

larvernas chans att hinna metamorfosera. På Ravlunda skjutfält så fyller man på med vatten i 

stinkpaddornas lekvatten med hjälp personal från Södra Skånska regemente (Blank & Svensson, 

2013). Att akut kunna hjälpa Glommeskallens larver av stinkpaddor att nå metamorfos kan vara 

ett sätt att hjälpa till med överlevnaden av Sveriges nordligaste population av stinkpadda. 

Blank & Svensson (2013) skriver att ”Inventeringar av strandpadda har visat att arten har många 

små och känsliga populationer i södra Bohusläns skärgård”(sid 8). Ytterligare inventeringar, 

uppföljningar och fortsatta studier av arten i Bohuslän behövs för att fastställa artens chans till 

fortsatt överlevnad i denna ytters karga miljö. Åtgärdsprogrammet föreslår också fortsatt 

inventering och populationsstudier där arten förekommer. 
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En felkälla i min studie kan vara att jag hade dålig träning på att känna igen paddlarver och 

grodlarver vid inventeringen år 2007. Min erfarenhet av att artbestämma amfibielarver var basala 

och larver fick plockas in för att artbestämmas under stereolupp. Artbestämning av mycket små 

och nykläckta larver är svårt så det kan inte uteslutas att artbestämningen felat. Att träna på att 

nyckla och artbestämma larver innan inventeringen hade varit värdefullt. 

Det är svårt att inte fascineras av stinkpaddorna på västkusten. Vilka superkrafter de måste besitta 

för att lyckas överleva på till synes kala, saltindränkta klippor i det yttersta kustbandet.  
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Bilaga 1. 

FAKTA RUTA LONA-projekt 

Syfte och omfattning  
”Åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, inte minst genom att bevara och 

utveckla tätortsnära natur, bör stå i fokus” för Lokala naturvårds-satsningen enligt regeringens proposition 

Hållbart skydd av naturområden (2008/09:214). Viktiga utgångspunkter finns också i regeringens tidigare 

skrivelse En samlad natur-vårdspolitik (2001/02:173). Här understryks vikten av en integrering av naturvård, 

friluftsliv och kulturmiljövård med andra politikområden som folkhälsa, integration, regional utveckling, vård 

och omsorg. Projekten skall också bidra till att uppfylla ett eller flera miljökvalitetsmål som har koppling till 

naturvård.  

Grundtanken med satsningen är att lokal naturvård skall stimuleras genom statsbidrag (högst 50%) till 

naturvårdsprojekt som bygger på lokala initiativ och delaktighet. Kommunen har därför en viktig roll 

tillsammans med andra relevanta aktörer, gärna i samverkan och partnerskap, att initiera och genomföra 

bra lokala projekt. Syftet är att på detta sätt även stimulera kommunernas långsiktiga 

naturvårdsengagemang samt öka deras möjligheter till genomförande av egna projekt. 

 

Faktaruta 1: Hämtat från ”Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt Oktober 

2012-10-24” (www.naturvardsverket.se) 

 

LONA-Projektet 

Sotenäs kommun och Nordens Ark ansökte tillsammans år 2012 om medel från 

Naturvårdsverkets satsning i att stödja lokal naturvård sk. LONA-projekt (se faktaruta 1). Motivet 

är att bidra till att uppfylla två av regeringens miljökvalitetsmål  Ett rikt växt- och djurliv och 

Myllrande våtmarker. Syftet med ansökan var att förbättra möjligheterna för stinkpaddan på 

Glommeskallen, Smögen att överlevna och fortplanta sig då de lämpligaste lekdammarna i 

området var på väg att växa igen. Området ligger enligt Miljöbalken (1998:808) inom 

riksintresset för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 §. Området omfattas också av särskilda 

bestämmelser för hushållning med mark och vatten enligt 4 kap. 2§, där särskilt turismens och 

friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas. Stinkpaddan är enligt 

4§ i Artskyddsförordningen (2007:845) fridlyst. Det är förbjudet att (1) avsiktligt fånga eller döda 

djur, (2) avsiktligt att störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings-, 

och flyttningsperioder, (3) avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och (4) skada eller 

förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos 

djuren (www.riksdagen.se).  

Trots restriktioner i både Miljöbalken och Artskyddsförordningen fattade Länsstyrelsen beslutet  

”.. att det finns goda skäl att utföra rensningar av dammarna då detta syftar till att förbättra 

stinkpaddans gynnsamma bevarandestatus.” Länsstyrelsens råd och anvisningar för 

utgrävningarna var att det skulle ske under perioden oktober till mars och att grävningarna skulle 

ske under sakkunnig handledare från Nordens Ark (Sotenäs kommun, 2012). 

Under 7 dagar i november 2012 togs vegetationen helt eller delvis bort ur 20 lekdammar på 

Glommeberget. Det skedde för hand med spade, grep och skottkärror men även med en mindre 

el-hydrauliskt gripklo styrd från en ATV med släp.  

(http://www.naturvardsverket.se/lona) 

Syfte och omfattning  
”Åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, inte minst genom att bevara och 

utveckla tätortsnära natur, bör stå i fokus” för Lokala naturvårdssatsningen enligt regeringens proposition 

Hållbart skydd av naturområden (2008/09:214). Viktiga utgångspunkter finns också i regeringens tidigare 

skrivelse En samlad naturvårdspolitik (2001/02:173). Här understryks vikten av en integrering av naturvård, 

friluftsliv och kulturmiljövård med andra politikområden som folkhälsa, integration, regional utveckling, vård 

och omsorg. Projekten skall också bidra till att uppfylla ett eller flera miljökvalitetsmål som har koppling till 

naturvård.  

Grundtanken med satsningen är att lokal naturvård skall stimuleras genom statsbidrag (högst 50%) till 

naturvårdsprojekt som bygger på lokala initiativ och delaktighet. Kommunen har därför en viktig roll 

tillsammans med andra relevanta aktörer, gärna i samverkan och partnerskap, att initiera och genomföra bra 

lokala projekt. Syftet är att på detta sätt även stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang 

samt öka deras möjligheter till genomförande av egna projekt. 
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