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Exponering av Agrokemikalier i Groddjur 

Världen över är groddjur på tillbakagång, en massutrotning, men exakt varför är 

okänt. 2004 beräknade forskare att ca 48 % av alla groddjur på ett globalt plan 

riskerade utrotas eller var kraftigt åtsatta. År 2007 visade en annan forskare att 

utrotningstakten vara per milion år upp till 2700 gånger större än vad som anses 

normallt enligt fossillämningar.  

I dagsläget finns flera olika hypoteser som alla försöker svara på frågan om varför grodarter 

dör ut, varför det sker just nu och varför så många är på tillbakagång. Parasiter, patogener, 

klimatförändringar, miljöförstöring och habitatförlust, införandet av främande arter, 

kemikalierutsläpp och en blandning av flera olika faktorer har föreslagits men inget entydigt 

förslag finns att tillgå. Klart är att alla dessa faktorer har medför att groddjurspopulationer 

utrotats eller minskat kraftigt när det undersökts.Tydligast gäller det habitatförslut och 

miljöförändringar då groddjur av alla de slag är bundna till vattenkällor för att kunna 

fortplanta sig, grodyngel att utvecklas via metamorfos till grodor och ofta indirekt bundna till 

vatten för skydd och fånga mat. 

Under utvecklingsfasen är grodyngel väldigt känsliga mot olika sorters miljöförändring och 

exponering av kemikalier. Grodor lever ofta, men inte alltid, i närhet till jordbruksmark där 

användningen av agrokemiklaier (växt-, insekts- och svampgifter) inom det konventionella 

jordbruket är generellt sett stort och sprids i stora mänger år efter år för att på så sätt öka 

avkastningen i form av ökad skörd. Dessa agrokemikalier designade för att ta få bukt med 

oönskade  parasiter men har den oönskade effekten att även kunna sprida i miljön och 

potentiellt hamna i vattendrag eller andra områden i naturen, detsamma gäller även 

läkemedelsrester från vattenreningsverk. Flera studier av infångade grodor som analyserats i 

laboratorium och kontrollerade laboratoriestudier har visat att flera av dessa agrokemikalier 

påverkar grodors och vattenlevande djurs utveckling.  

Exponering av grodyngel innan metamorfos mot agrokemikalier (och läkemedel) har påvisats 

medföra effekter i den vuxna individen i form av skev könsratio, äggceller insprängda i 

testikelvävnad, altererade genuttryck, maskulinisering av honor, feminisering av hanar, är 

bara några få påvisade effekter. Exponering tidigt i utvecklingen har konsekvenser senare i 

livet och dessa gäller inte enbart groddjur heller utan alla organismer riskerar att påverkas, 

direkt eller indirekt. Dessa effekter är klassade som endokrinala störningar, det vill säga att 

hormonsystemet påverkas vilket medför att organ och funktioner i kroppen som styrs av 

hormoner störs till en sådan grad att funktionen kan upphöra. Konsekvenserna beror starkt på 

i vilken omfattning som hormonsystemet påverkats. 

Idag finns det flera relativt sett regida system, riktlinjer och lagstiftning kring användning av 

agrokemikalier just för att minska risker och konsekvenser vid spridning i naturen. Bland 

annat krävs det att varje form av godkänd agrokemikalie (enligt svenska miljöbalken och 

EU:s REACH-fördrag) ska ha en så när till komplett riskbedömningen där kemikalien 

beskrivs i detalj och vilka koncentrationer som utgör potentiella hot och vilka effekter som 
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kan förväntas vid eventuell exponering – en kompromiss mellan de önskade effekterna av 

bekämpningsmedel och de potentiellt skadliga.  

 


