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Förord

Göteborgs Stad arbetar med att dokumentera förekomst och utbred-
ning av arter och biotoper. Informationen finns samlad i ett kun-
skapsunderlag/databas (Natur, Kultur och Sociotop). Databasen är 
tillgänglig för kommunens handläggare i den fysiska planeringen. 
En populärversion är under arbete vilken skall bli tillgänglig för all-
mänheten i en planerad nätbaserad kart- och informationsdatabas. 
Inventeringen av åkergroda är en del i detta arbete. 
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Inledning

Åkergroda, Rana arvalis, omfattas av EU:s habitatdirektiv bilaga 
4; Rådets direktiv 92/43/EEG från den 21 maj 1992 om bevarande 
av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Arten och dess habitat 
har därmed ett starkt juridiskt skydd genom att de inte får störas 
eller förstöras. Detta regleras i svensk lagstiftning via miljöbalken 8 
kap 1 § (SFS 1998:808) och fridlysning i Artskyddsförordningen 4 § 
(SFS 2007:845). Skyddet gäller i alla EU:s medlemsländer.

Inventeringen av arter fridlysta enligt Artskyddsförordningen bör-
jade med större vattensalamander 2003. Inventeringen har därefter 
fortsatt med bl.a. fladdermöss, stinkpadda, dykarbaggar, hassel-
snok, citronfläckad kärrtrollslända och källsnabblöpare.

Våren 2009 bestämdes att även åkergroda skulle inventeras. Syftet 
var liksom tidigare att öka kunskapen om en fridlyst art. Upp-
fattningen var att arten var tämligen allmän i kommunen. Detta 
baserades på iakttagelser och noteringar i samband med tidigare 
inventeringar, bl.a. av större vattensalamander samt på generella 
erfarenheter av arten. Det fanns emellertid inte några klara fakta 
som visade att arten faktiskt var allmän, t.ex. fanns i Artportalen 
endast åtta lokaluppgifter.

Syftet med inventeringen av åkergroda är att via ökade kunska-
per om arten, dels förbättra artskyddet, dels minska konflikterna 
mellan exploateringsintressen och bevarande i kommunens fysiska 
planering.
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Åkergrodans biologi och ekologi

Åkergrodan är en av vårt lands vanligaste grodor. Den har en kil-
formad kropp och kan variera i färg allt ifrån grå via brun till gul-
aktig. Undersidan är ljusare och hannarna har en fin lekdräkt i grå 
eller blå färg under leken. Variationer i grodans teckning förekom-
mer också.

Åkergrodan förekommer i olika småvatten, mossar och sumpmar-
ker. Trots sitt namn är åkergrodan mer vanlig i skogsmiljöernas 
småvatten än i odlingslandskapet. Den finns i hela Sverige utom i 
fjällkedjan och i delar av Norrlands inland.
Ofta förekommer den i samma dammar som vanlig groda, Rana 
temporaria, vilken den liknar. De skiljs åt bl.a. genom att åkergro-
dan för det mesta är mindre och har spetsigare nos än den van-
liga grodan. Åkergrodan har också en tydlig grävknöl, tuberkel, på 
bakfoten.
Åkergrodan har ett typiskt lek-/vårläte som lätt kan skiljas från 
andra groddjurs. Lätet, som kan påminna om hundskall på avstånd, 
är ett kraftigt wopp-wopp, som hörs på långt håll, flera hundra 
meter. Leken sker vanligen ganska tidigt under året, under första 
halvan av april i vår del av landet. Åkergrodan leker i regel en till 
två veckor efter den vanliga grodan. Åkergrodan är både dag- och 
nattaktiv, åtminstone under lekperioden. Grodan livnär sig på små-
kryp som spindlar och insekter. 

Äggen läggs i samlingar, som normalt är något mindre än den van-
liga grodans, och de sjunker ganska snart till botten av dammen. 
Äggsamlingar av vanlig groda skiljer sig från detta genom att gelé-
höljet efter en tid på bottnen absorberar vatten och flyter upp till 
ytan. Detta gör att den vanliga grodans ägg har det lite varmare 
än åkergrodans, vilket kan förklara att de kan utvecklas till larver 
snabbare. Det tar minst tre veckor för åkergroderommen att kläck-
as. Ynglen lever i dammarna i ca 75 dagar i södra delen av landet 
innan metamorfosen är klar. De nybildade åkergrodorna är mellan 
en och två cm långa. Könsmogna blir de först efter tre till fyra år.

Det har visat sig att åkergrodan tål surare miljöer bättre än t.ex. 
vanlig groda (Söderman 2006). I en studie har man testat två vari-
abler som inverkar på grodornas tillväxt och storlek; klimat och 
livsmiljöns surhet. Åkergrodor som lever i södra Sverige växer for-
tare men är mindre än de som lever längre norrut. Grodor från 
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försurade områden har en sämre tillväxt och blir mindre.
I studien har man också undersökt skillnaden i storlek mellan honor 
och hanar, så kallad könsdimorfi. För hannar är det en fördel att 
vara stor i miljöer där det är konkurrens om honorna, medan vin-
sten för stora honor är att de kan bära fler eller större ägg. Skillna-
den mellan könen är mindre i sura miljöer och i nordliga populatio-
ner medan de är större i neutrala miljöer och i sydliga populationer. 
Det visade sig även att grodyngel med ett ursprung från en försurad 
miljö överlevde bättre i surt vatten än andra yngel. 

Slutsatsen i Södermans studie är att åkergrodor har en viss förmå-
ga att anpassa sig till förändringar av miljön men att försurningen 
leder till försämrad tillväxt och att de anpassningar som sker indi-
rekt kommer att leda till försämringar i reproduktionen.

Åkergroda, Torslanda Bur. Anders M Nilsson 2008-08-25
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Uppdrag och metod

Park- och naturförvaltningen gav i uppdrag till Jörgen Arvidsson, 
Göteborgs Herpetologiska Förening, att inventera förekomst av 
åkergroda i Göteborgs kommun under våren 2009. 

Syfte

Syftet var att snabbt få en bild av åkergrodans utbredning i kom-
munen samt dess status. Detta för att få bättre underlag för priori-
teringar i bevarandearbetet och ekologisk landskapsplanering samt 
bedömningar i samband med exploateringar i den fysiska plane-
ringen. 

Urval

Med utgångspunkt från syftet gjordes ett riktat urval mot de habitat 
och dammar som har bäst förutsättningar för åkergrodan. För att 
täcka större delen av Göteborg valdes lokaler spridda i hela kom-
munen. Vid urvalet användes även tidigare uppgifter om förekomst 
av arten. Om åkergrodan påträffades, inventerades sedan ett tiotal 
dammar i omgivningen för att få en bild av hur tät förekomsten var.

Inventeringsmetod

Till kartmaterial användes den fältarbetskarta för strandskyddet i 
skala 1:10 000, som användes vid inventeringen av större vatten-
salamander 2003. På denna karta syns de flesta dammar ner till 
en storlek på bara några 10-tals kvadratmeter. På fältkartan finns 
också noterat uppgifter om andra groddjur än större vattensala-
mander, däribland åkergroda.  

Fältinventeringen av åkergroda har skett såväl på dagar som på 
kvällar och nätter. Arten har inventerats med hjälp av lätet, genom 
observationer av lekande grodor samt genom observationer av 
grodor, larver och äggsamlingar i eller invid lekdammar. Invente-
ringen utfördes mellan den 3 april och den 1 maj 2009, huvudsak-
ligen under åkergrodans lekperiod. 
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I denna inventering har lokal definierats lika med damm. Till 
dammar har räknats alla typer av undersökta småvatten som ligger 
åtskilda under större delen av året. Begreppet ”lokal” kan definie-
ras på olika sätt. Vanligen menas ett relativt avgränsat område där 
en hel (eller del-) population lever. Vid en inventering av åkergroda 
och vanlig groda i Skåne (Loman 2004), definierades lokal som en 
eller flera (upp till 10) dammar som ligger mindre än 500 m från 
varandra. I en population kan ju grodorna förflytta sig mellan olika 
dammar i närheten. Eftersom vår undersökning inte gäller popu-
lationsuppskattning, utan syftar till att identifiera möjliga lekdam-
mar, lämpar sig vår definition av lokal som enskild damm bättre.

Utöver fynden från fältinventeringen 2009 har även äldre fyndupp-
gifter inkluderats. Uppgifterna kommer från inventeringen av större 
vattensalamander, muntliga uppgifter från Lennart Gustafson, 
Park- och naturförvaltningen i Göteborg och John Thulin, Göte-
borgs Ornitologiska Förening. Dessa uppgifter ligger med i tabeller 
och kartmaterial.
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Resultat

Under inventeringen besöktes 441 olika småvatten. Inklusive de 
äldre uppgifterna blir det totala antalet undersökta småvatten 453 
stycken. De flesta av dessa är dammar, en del är mindre våtmarker 
och några av lokalerna utgörs av diken.

I 112 av lokalerna (25 %) påträffades åkergroda. Bland fynden i de 
undersökta dammarna fanns även andra amfibier, huvudsakligen 
vanlig groda, men även större och mindre vattensalamander och 
vanlig padda. Även ätlig groda förekommer i några av dammarna 
och i ett fall stinkpadda. 150 av dammarna (33 %) hyste vanlig 
groda och i 48 av dessa fanns båda arterna.

Resultatet visar att åkergrodan är utbredd i hela kommunen, från 
norr till söder och utifrån skärgården in i skogarna i öst. Den verkar 
inte vara jämnt spridd över kommunen utan inventeringen visar på 
flera koncentrationer, främst på Hisingen.  

Skogsområdena i Vättlefjäll verkar inte hysa speciellt mycket åker-
groda. Av 17 undersökta dammar återfanns åkergrodan i en enda. 
Vanlig groda fanns i 7 av dessa dammar.

På Angereds golfbana söder om Vättlefjäll undersöktes 16 dammar. 
I dessa fanns inga åkergrodor, men vanlig groda förekom i 7 av dam-
marna. I de övriga golfbanedammarna i undersökningen förekom 
åkergrodan och den vanliga grodan i ungefär lika stor utsträckning.

Diagram 1. Fördelning av åkergroda respektive vanlig groda i de 
inventerade dammarna. 
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Diskussion

Åkergrodan förekommer i mycket skilda miljöer och inventeringen 
visade inga tydliga skillnader mellan dammar med förekomst av 
åkergroda och de utan åkergroda. Faktum är att många lokaler 
som inte hyste åkergrodan verkade vara mycket lämpliga miljöer. I 
flera av dessa fanns också andra amfibier; vanlig groda, ätlig groda, 
padda, stinkpadda i ett fall samt mindre och större vattensalaman-
der. 

Av tabellen i bilaga 1 framgår att det oftast är antingen adulter eller 
ägg som noterats. Det beror dels på att när rop konstaterats, har 
inte alltid äggsamlingar eftersökts. Det beror även på att grodorna   
inte har hunnit lägga sina ägg eftersom parningen pågår. När sedan 
äggsamlingar noterats, så är leken i regel redan över och inga rop 
hörs längre. Syftet med undersökningen var i första hand att notera 
förekomst av arten och inte att göra en total populationsuppskatt-
ning.

Under länsstyrelsens arbete med att inventera större vattensalaman-
der i länet (Stenström 2009) noterade man även förekomst av andra 
groddjur, bl.a. åkergroda och vanlig groda, i de utvalda lokalerna. 
Sammanlagt inventerades 257 småvatten i länet och i 37 (14 %) av 
dessa fanns åkergroda. Vanlig groda hittades i 74 (29 %) lokaler. 

Detta kan jämföras med vårt resultat att åkergroda fanns i 25 % 
av alla undersökta dammar och vanlig groda återfanns i 33 % av 
lokalerna. Vår inventering tyder på att den vanliga grodan är vanli-
gare än åkergrodan i Göteborgs kommun och länsstyrelsens resul-
tat visar på samma sak i länet i stort.

Groddjur är känsliga för förändringar i livsmiljön, vilket innebär 
att markutnyttjande och miljöföroreningar ofta får allvarliga kon-
sekvenser. En av de mer påtagliga miljöförändringarna som skett är 
försurning, vilket åkergrodan tål något bättre än bl.a. den vanliga 
grodan (Söderman 2006). Att åkergrodan nu enligt våra (och läns-
styrelsens) resultat visar sig förekomma i mindre utsträckning än 
den vanliga grodan, kan eventuellt förklaras med att försurnings-
situationen har förbättrats avsevärt under de senare åren. Då har 
åkergrodan inte längre ett övertag i och med sin förmåga att klara 
försurning bättre. Torrläggning är en annan betydande förändring 
som stört grodorna, vilket noterades vid en inventering av åkergro-
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da och vanlig groda i Skåne (Loman 2004). Här har de inventerat 
ett antal dammar sedan 1989 (14 dammar i starten, sedan 1995 
över 100 dammar) till 2003. De har sett att vissa år har upp till 40 
% av årsynglen dött p.g.a. uttorkade dammar. Samma undersök-
ning visar även att antalet lekande grodor/rommängd kan variera 
mycket mellan åren. Detta innebär att man måste ha längre serier 
med undersökningar för att säkert kunna uttala sig om grodornas 
långsiktiga utveckling. Ett annat problem är igenväxning av lek-
vatten. Dammar som växer igen utgör ett stort problem för många 
groddjur som behöver vatten för äggläggning och larvutveckling. 

De allvarliga hot mot groddjuren som igenväxning och uttorkning 
utgör, kan i viss mån avhjälpas med ganska enkla skötselåtgärder.  
Dammar kan grävas ur, inväxande vegetation röjas bort och nya 
dammar kan anläggas. Åtgärderna bör ske i samråd med biologisk 
kompetens och vid en tidpunkt då groddjuren störs som minst av 
arbetet.

Damm i Björkekärr där grodleken är livlig under vårarna. 

Foto: Anette Wigeborn-Bergström, Park- och Naturförvaltningen, 
2006-11-22 
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Slutsatser
Denna undersökning har inriktats på att snabbt utreda förekomst 
och utbredning av åkergroda i kommunen. Ingen inventering har 
skett av landhabitat utan endast lekdammar har besökts. Inte heller 
har någon heltäckande kvantitativ inventering av ägg/larver gjorts, 
vilket gör det svårt att bedöma kvalitén i de undersökta dammar-
na. Därför bör man göra kompletterande undersökningar, både av 
landhabitat och reproduktionsframgång. Dessutom gärna en årlig 
övervakning i ett antal dammar av både åkergroda och vanlig 
groda för att ha uppsikt över grodornas framtida utveckling. Detta 
kan sedan ligga till grund för ekologiska analyser och planering i 
bevarandearbetet. 

Återinventering av åkergrodan bör ske var 5-10 år för att kontrol-
lera artens status. Bra vore om även vanlig groda kunde inventeras 
samtidigt. Både dessa arter är fortfarande vanliga i Göteborg och 
Sverige, men de visar tecken på minskning i andra delar av Europa 
(IUCN Redlist 2011).
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Bilaga 1. Tabell över fyndlokaler
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Bilaga 2. Översiktskarta över lokaler med åkergroda

Dammar med förekomst av åkergroda, 112 st.
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Bilaga 3. Översiktskarta över alla inventerade lokaler

Alla undersökta dammar, 441 st.
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