
Grönfläckig padda förekommer i Sverige endast sällsynt i Skåne och Blekinge. 
Gotland har tidigare haft ett mindre bestånd, men arten försvann på 1950-talet.  
Flest fynd var runt Visby, men den har hittats på andra ställen också, t.ex. på 
Storsudret. För att paddan ska kunna fortplanta sig är det viktigt att arten har 
tillgång till grunda helst vegetationsfria vattensamlingar med hög vattentempe-
ratur, som inte torkar ut mitt på sommaren. Bäst tycks den trivas i kustnära vat-
tensamlingar med relativt hög salthalt, främst för att den där slipper konkurrens 
av den vanliga paddan som inte tål så mycket salt. Arten är den mest hotade av 
alla groddjur i Sverige och betecknas som akut hotad och är i behov av aktiva 
insatser för att kunna överleva.  

Vad är ett åtgärdsprogram? 
Åtgärdsprogram tas för närvarande fram för en mängd hotade arter som behöver särskilda åtgärder 
för att kunna bevaras för framtiden. Åtgärdsprogrammet för grönfläckig padda har tagits fram av 
länsstyrelsen i Skåne, och på Gotland ansvara länsstyrelsen på Gotland för att åtgärder utförs. Det 
finns att ladda ner på naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se. 
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Grönfläckig padda 

Bufo viridis 

Hot  
Det största hotet är att paddans livsmiljö förstörs. Det 
kan vara genom exploatering, utdikningar, föroreningar 
eller fiskinplantering som slår ut paddans fortplantning. 
På Gotland har detta lett till att arten har försvunnit.  

Kontakt 
Annika Forsslund , 010-223 93 70 annika.forsslund@lansstyrelsen.se 
David Lundgren, 010-223 92 67 david.lundgren@lansstyrelsen.se 
Koordinatorer, åtgärdsprogram för  hotade arter 
 www.lansstyrelsen.se/gotland 

Så här kan du gynna den 
grönfläckiga paddan! 
Eftersom Gotland är en isolerad ö som omöjliggör för 
naturlig invandring av grönfläckig padda har vi försökt 
att plantera ut arten i Kettelviken i Sundre. Vi har grävt 
flera dammar och röjt i området för att förbättra förut-
sättningarna för paddan. Enstaka återfynd av vuxna 
individer har gjorts, men det verkar inte som om det har 
skett någon föryngring av grönfläckiga paddor i områ-
det än. 
 
Ser du en padda som har gröna fläckar över hela krop-
pen så kan det vara en grönfläckig padda. Rapportera i 
så fall in din observation till länsstyrelsen! Ta gärna en 
bild på paddan också. Vi behöver all hjälp vi kan få för 
att kunna följa hur det går för paddorna.  En av dammarna i Kettelviken. 
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