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    Länsstyrelsen i Skåne län 
    Anders Hallengren 
    Miljöavdelningen 
    205 15 MALMÖ 
 
 
 
Remiss av nytt Åtgärdsprogram för bevarande av strandpadda Bufo ca‐
lamita (Dnr 511‐56217‐07) 
 
Länsstyrelsen i Skåne län har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram 
ett nytt förslag till Åtgärdsprogram för bevarande av strandpadda, med 
giltighetstid 2009-2014. Åtgärdsprogrammet har författats av Jan Pröjts, 
Ekologgruppen i Landskrona AB. Naturhistoriska riksmuseet har fått för-
slaget på remiss till den 29 januari 2010.  
 
Naturhistoriska riksmuseets yttrande 
Naturhistoriska riksmuseet har granskat förslaget till nytt åtgärdsprogram 
för strandpadda. 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 strandpaddans geografiska förekomst, popula-
tionsstorlekar, biotop- och födoval, reproduktions- och spridningsbiologi 
liksom biotopkrav.  
 
Författaren har valt att tillämpa det vetenskapliga namnet Bufo calamita i 
åtgärdsprogrammet. Nyare studier gällande strandpaddans systematik 
nämns ej mer ingående, men berörs ändå indirekt under Underarter och 
varieteter och Genetisk variation.  
 
IUCN red List 2009.2 har i stället valt att i sin beskrivning tillämpa det 
nya epitetet Epidalea på släktet med Bufo calamita som synonym-namn.
 
Vi anser det inte nödvändigt att författaren i nuläget lämnar det ”gamla, 
men ännu vedertagna” släktnamnet på arten då ytterligare studier av 
genetiken säkerligen kommer att krävas innan släktestillhörighet och art-
uppdelning inom sl. Bufo kan bli vedertagen, men föreslår att även den 
uppdaterade diskussionen och ståndpunkterna i Species list of the Europe-
an herpetofauna – a tentative update, av Speybroeck & Crochet, 2007, i 
Podarcis (http://www.podarcis.nl/) tas in i presentationen, samt som 
tillägg i referenserna.  
 
 

http://www.podarcis.nl/
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Vi finner det positivt att författaren också behandlar det svenska namnbru-
ket, där såväl ”strandpadda” som det mer negativt klingande ”stinkpadda” 
lär vara parallella och vedertagna namn på arten i olika delar av landet. 
Dock hävdar etnobiologen och författaren Ingvar Svanberg i boken Grod-
djur och kräldjur i svensk folklig tradition (2009) att det saknas uppgifter 
om att kustbor i den folkliga systematiken urskiljt arten från vanlig padda 
(Bufo bufo). I den i övrigt svaga dokumentation som Svanberg haft till-
gång till anges bara trivialnamnet hoppetossa för arten på Gåsö i Bohus-
län.  
 
I detta åtgärdsprogram tillämpas namnet ”stinkpadda” medan Åtgärdspro-
gram för bevarande av grönfläckig padda (med annan författare) främst 
tillämpar namnet ”strandpadda” då denna art omnämns. Det kan därför 
vara önskvärt att en ”namnkoordination” utförs i dessa program. 
 
Under Art och biotopfakta – förväxlingsarter kan även tilläggas att stink-
paddans spelläte kan förväxlas med mullvadssyrsans läte, vilket också an-
ges som en inträffad förväxling mellan arterna vid rapportering av före-
komster på ett par förmodade lokaler för stinkpadda i Kalmar län (sid. 20). 
 
Vi finner det positivt att effekterna av pågående klimatförändring diskute-
ras i det nya programmet. På kort sikt har denna fråga sannolikt liten bety-
delse, men i ett längre tidsperspektiv kan flera potentiella effekter skönjas. 
Ett varmare och fuktigare klimat kommer troligen att gynna arten. Vilka 
konsekvenserna av förändrat klimat blir beror dock i första hand på hur 
t.ex. markanvändningen anpassas till det nya klimatet. Även om kun-
skapsunderlaget är magert och effekterna spekulativa, är det angeläget att 
lyfta frågorna eftersom de på sikt är mycket relevanta för stinkpaddans 
överlevnad i Sverige. 
 
Vi finner det tillfredställande att en utvärdering av tidigare åtgärdsprogram 
utförts (Pröjts 2008) då detta är en viktig del av åtgärdsarbetet. Utvärde-
ringen har också visat att tidigare åtgärder i någon form varit bättre än inga 
åtgärder alls. Likaså har nygrävning av lekvatten för stinkpaddan, eller re-
staurering av gamla, gett bra resultat med lekaktivitet redan första säsong-
en under förutsättning att det finns vuxna djur i området. Resultaten har 
varit positiva på lokaler i såväl Halland som Skåne och Blekinge. 
 
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. Likaså är de konsekvenser som programmet får för andra hotade 
eller sällsynta arter i stinkpaddans miljöer viktiga i en samordning och ko-
ordinering av de föreslagna åtgärderna.   
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Under Vision (sid. 27) har förklaringen till vad som menas med livskraftig 
fallit bort och bör tillföras. 
 
Under Åtgärder och rekommendationer föreslås att ett flertal metoder an-
vänds och att flera olika faktorer av betydelse beaktas. Restaurering och 
nyskapande av lekhabitat betonas, där skötsel anpassas och kombineras 
med populationsförstärkande åtgärder. 
 
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 stinkpadda är en förutsättning 
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 stinkpaddan föreslås. Det är dock svårt att få en upp-
fattning 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? Slutligen, vilken väg till 
att uppnå bevarandemålen är mest kostnadseffektivt? Vi föreslår att dessa 
frågor diskuteras mer ingående. 
 
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. Orsaken till detta kan troligen spåras i att målen i tidigare åt-
gärdsprogram i flera avseenden inte var realistiska. Det är även orealis-
tiskt, vilket också konstateras i programmet, att kunna vända en negativ 
utveckling för arten på några år, nästan oavsett hur mycket resurser som 
sätts in.  
 
Det nya åtgärdsprogrammet är välskrivet men kan ändå kräva en ytterliga-
re bearbetning av mer redaktionell karaktär. Speciellt den engelska sam-
manfattningen i åtgärdsprogrammet bör korrekturgranskas, likväl som re-
ferenslistan, i syfte att ytterligare förbättra dokumentets kvalitet.  
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Vem som beslutat 
I detta ärende har överintendent Jan Olov Westerberg beslutat efter före-
dragning av naturvårdsintendent Stefan Lundberg.  
 
 
 
 
Jan Olov Westerberg 
  
 Stefan Lundberg 
 
 
 


