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Remiss av nytt Åtgärdsprogram för bevarande av grönfläckig padda 
Bufo viridis (Dnr 511‐54526‐06) 
 
Länsstyrelsen i Skåne län har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram 
ett nytt förslag till Åtgärdsprogram för bevarande av grönfläckig padda, 
med giltighetstid 2010-2015. Åtgärdsprogrammet har författats av Mats 
Wirén, Amplexus Naturkonsult, Malmö. Naturhistoriska riksmuseet har 
fått förslaget på remiss till den 29 januari 2010.  
 
Naturhistoriska riksmuseets yttrande 
Naturhistoriska riksmuseet har granskat förslaget till nytt åtgärdsprogram 
för grönfläckig padda. Vår bedömning efter denna genomgång är att detta 
som helhet är väl formulerat och presenterat och ger en bra beskrivning 
och bakgrund till arten och dess biologi, ekologi, samt kunskapsläget kring 
dess utsatta situation i Sverige. Det nya åtgärdsprogrammet levererar ock-
så relevant information om den grönfläckiga paddans geografiska före-
komst, populationsstorlekar, biotop- och födoval, reproduktions- och 
spridningsbiologi liksom biotopkrav.  
 
I presentationen av den grönfläckiga paddans systematik (beskriven i Un-
derarter och varieteter och Genetisk variation samt i viss mån under Aktu-
ell utbredning) har författaren valt att beskriva de svenska populationerna 
som tillhörande underarten Bufo viridis spp variabilis.  
 
IUCN red List 2009.2 har i stället valt att i sin beskrivning tillämpa det 
nya föreslagna släktet Pseudepidalea inom artkomplexet av grönfläckiga 
paddor.  
 
Vi delar författarens ståndpunkt att ytterligare studier av genetiken kom-
mer att krävas innan släktestillhörighet och artuppdelning inom Bufo viri-
dis-komplexet kan bli vedertagen, men föreslår att även den uppdaterade 
diskussionen och ståndpunkterna i Species list of the European herpetofa-
una – a tentative update, av Speybroeck & Crochet, 2007, i Podarcis 
(http://www.podarcis.nl/) tas in i presentationen, samt som tillägg i refe-
renserna.  
 

http://www.podarcis.nl/
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Under Övriga fakta – Erfarenheter från tidigare åtgärder som kan påver-
ka bevarandearbetet konstateras att uppfödning och utsättning av grön-
fläckiga paddor i Sverige har pågått sedan 1994. Stora mängder ägg, yng-
el, småpaddor och adulta djur har satts ut i syfte att väsentligt öka överlev-
naden hos arten. Utsättningarna har gjorts på flertalet lokaler i Skåne, en 
lokal i Blekinge och på Öland och tre lokaler på Gotland. Utsättningarna 
har kombinerats med habitatförbättrande åtgärder (främst anläggning av 
nya lekdammar) på ungefär hälften av lokalerna. Men även åtgärder som 
att iordningställa övervintringsplatser och avlägsnande av andra arter som 
prederar på grönfläckig padda har genomförts. Dessvärre har dock utsätt-
ningarna hittills endast gett önskvärt resultat på två av 25 lokaler, trots att 
det praktiskt åtgärdsarbetet bedrivits under mer än ett decennium.  
 
De föreslagna åtgärderna i det nya programmet bygger fortsättningsvis till 
stor del på de erfarenheter som erhållits från tidigare åtgärdsarbete enligt 
ovan, samt artens ekologiska krav och ökande kunskap om påverkande 
faktorer. Det föreslås att ett flertal metoder används och att flera olika fak-
torer av betydelse beaktas. Restaurering och nyskapande av lek-, land- och 
övervintringshabitat bör fortsätta, där skötsel anpassas och kombineras 
med förbättrade metoder för uppfödning och utsättning, under förutsätt-
ning att de förbättrade metoderna ger en ökad överlevnad hos ägg, yngel 
och unga paddor. 
 
Naturhistoriska riksmuseet delar i huvudsak denna ståndpunkt då förbätt-
rad kunskap om biologi, ekologi och livscykel tillsammans med kännedom 
om faktorer som påverkar överlevnaden hos grönfläckig padda är en förut-
sättning för bevarande av en hotad art i livskraftiga populationer.  
 
Det är dock av stor betydelse att de mål som formulerats för artens över-
levnad är väl grundade och realistiska, inte minst för trovärdigheten av na-
turvårdsarbetet. 
 
Vi bedömer att det är en bra generell samstämmighet mellan åtgärds-
förslagen och beskrivningarna av artens biologi, ekologi och den hotbild 
som beskrivs i programmet.  En mängd olika åtgärder som syftar till att 
säkra framtiden för grönfläckig padda föreslås. Det är dock svårt att få en 
uppfattning om de relativa effekterna av olika åtgärder på populations-
utvecklingen. Vilka åtgärder är mest viktiga? Vilka effekter kan man för-
vänta sig om flera åtgärder tillämpas samtidigt? Den populationsstudie 
som pågått sedan 2003 i Limhamns kalkbrott, tillsammans med liknande 
redan genomförda studier, refererade i det nya programmet, bör snarast 
sammanställas i uppföljande syfte. Slutligen, vilken väg till att uppnå be-
varandemålen är mest kostnadseffektivt? Vi föreslår att dessa frågor disku-
teras mer ingående. 
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En annan aspekt som inte diskuteras mer ingående i det nya programmet är 
effekterna av pågående klimatförändring. På kort sikt har denna fråga san-
nolikt liten betydelse, men i ett längre tidsperspektiv kan flera potentiella 
effekter skönjas. Varmare klimat kan leda till att t.ex. vinter-överlevnaden 
kan komma att öka. Vilka konsekvenserna av förändrat klimat blir beror 
dock i första hand på hur t.ex. markanvändningen anpassas till det nya 
klimatet. Även om kunskapsunderlaget är magert och effekterna spekulati-
va, kan det vara angeläget att lyfta frågorna eftersom de på sikt är mycket 
relevanta för den grönfläckiga paddans överlevnad i Sverige. 
 
Vi finner det positivt att vikten av uppföljning av åtgärder betonas då detta 
är en viktig del av ett åtgärdsprogram. Likaså är de konsekvenser som pro-
grammet får för andra hotade eller sällsynta arter i den grönfläckiga pad-
dans miljöer viktiga i en samordning och koordinering av de föreslagna åt-
gärderna.  
 
Naturhistoriska riksmuseet finner att det nya åtgärdsprogrammet är bra på 
många punkter och angeläget att genomföra, men samtidigt är det tydligt 
att utvecklingen har gått i en annan riktning än mot de tidigare mål man 
satt upp gällande t.ex. resultat av uppfödning och utsättning av grönfläcki-
ga paddor i Sverige. Orsaken till detta kan troligen spåras i att målen i ti-
digare åtgärdsprogram i flera avseenden inte var realistiska. Det är även 
orealistiskt att kunna vända en negativ utveckling för arten på några år, 
nästan oavsett hur mycket resurser som sätts in.  
 
Det nya åtgärdsprogrammet kräver fortfarande en bearbetning av mer re-
daktionell karaktär. Ett vedertaget språkbruk är t.ex. att en art förekommer 
på en lokal, ej i densamma. Likaså bör speciellt den engelska sammanfatt-
ningen i åtgärdsprogrammet korrekturgranskas, likväl som referenslistan, i 
syfte att ytterligare förbättra dokumentets kvalitet.  
 
 
Vem som beslutat 
I detta ärende har överintendent Jan Olov Westerberg beslutat efter före-
dragning av naturvårdsintendent Stefan Lundberg.  
 
 
 
 
 
Jan Olov Westerberg 
  
 Stefan Lundberg 


