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Uppdrag
Ecocom har på uppdrag av Nynäshamns kommun fått i uppdrag att utföra tillägget fördjupad
artinventering av reptiler med fokus på hasselsnok inom ramen för en
naturvärdesinventering av fastigheten Nynäshamn 2:23 m.fl.

Syfte
Syftet med den fördjupade artinventeringen är att fungera som underlag till bedömningarna
av befintliga naturvärden på fastigheten Nynäshamn 2:23 m.fl. där en detaljplanering av
området har påbörjats.

Utredningsområde
Inventeringsområdet har en storlek på 5,7 ha och är beläget i norra Nynäshamn i anslutning
till raffinaderiet (figur 1). Området ligger inkilat mellan ett raffinaderi, gång- och cykelbanor
och större vägar.

Figur 1. Kartan visar utredningsområdets placering i Nynäshamn där den svarta ringen visar lokaliseringen av
området.

Bakgrund
Hasselsnok
Hasselsnok (Coronella austiaca) har i Norden en lokal utbredning i följande områden; från
Österlen i Skåne längs ostkusten till och med Uppland, på Öland och Gotland. Dessutom
förekommer den längs västkusten från Bjärehalvön till Oslofjorden och i Vänerområdet,
lokalt runt Vättern, i Värmland, Närke och Mälardalen.
Förekomsten i Norden utgörs av reliktpopulationer som är isolerade från det huvudsakliga
utbredningsområdet i centrala Europa. Hasselsnoken är en värmekrävande art som föredrar
indirekt strålningsvärme och söker sig därför gärna till varma stenar, block och hällar som
värmts upp av solen. Vanligtvis ligger ormarna väl dolda i bergsskrevor, under platta stenar
eller mellan ljungtuvor, vilket medför att arten är svår att upptäcka.
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Hasselsnok har en förhållandevis bred biotoppreferens. Biotoperna karaktäriseras av tät
markvegetation och arten anträffas ofta på blockrik eller sandig mark i solexponerat läge.
Exempel på biotoper är lövskogsbryn, ljung och hagmarker samt hällar med gles tallskog.
Hasselsnoksindivider är stationära och förflyttar sig endast korta sträckor på årsbasis.
Kantzoner såsom åkerkanter, diken och stenmurar utnyttjas ofta som spridningskorridorer
när ormarna förflyttar sig mellan olika delar inom sitt hemområde. Födan utgörs av reptiler,
näbbmöss och smågnagare (ArtDatabanken 2011).
Hasselsnoken övervintrar från början av oktober till slutet av mars, eller början av april.
Övervintringen sker på skyddade platser såsom rasbranter eller stenrösen.
Övervintringsplatsen är ofta centralt belägen i den lokala populationens hemområde.
Hemområdet för en lokal population av hasselsnok uppskattas i genomsnitt omfatta 50-100
hektar. Parningstiden infaller under maj. Ungarna (3-15 per kull) föds i augusti-september i
närheten av övervintringsplatsen. Reproduktion sker dock inte varje år (Naturvårdsverket
2009).

Tidigare fynd av reptiler vid Nynäshamn 2:23 m.fl.
Registrerade fynd av reptiler på Artportalen visar att det den 24 augusti 2017 observerades
en hasselsnok i korsningen strax utanför utredningsområdets södra del. Den 16 augusti 2007
observerades en hasselsnok strax utanför utredningsområdets sydöstra del. På samma plats
har vanlig snok observerats 2007 och kopparödla 2008. Vidare har flera fyndobservationer
av hasselsnok rapporterats vid Alhagen, ett stycke norr om utredningsområdet och vid
Norviksvägen observerades vanlig snok 2007. Inga reptiler har noterats från
utredningsområdet.

Skyddsstatus och lagar
Alla svenska reptiler är fridlysta enligt Artskyddsförordningen 6§. Hasselsnok är fridlyst enligt
artskyddsförordningen 4§ (SFS 2007:845). Hasselsnok är även listad i EU:s art- och
habitatdirektiv i bilaga 4, som innebär att förutom fridlysningen även att artens hemområde,
dvs övervintringsmiljö och angränsande landområde som arten uppehåller sig inom, inte får
störas. Hasselsnok finns upptagen på Bernkonventionens bilaga 2 för strikt skyddade arter.
Vid ett planärenden likt det som gäller för Nynäshamn 2:23 m.fl. innebär det att planen
måste utformas så att ekologisk kontinuitet för främst hasselsnok i området kan säkerställas,
då dispens från artskyddsförordningen för exempelvis bostadsbygge är inte möjligt att söka.
Åtgärder för ekologisk kontinuitet innebär åtgärder som säkerställer den lokala
populationens fortlevnad så att dispens inte ska behöva sökas. I hasselsnokens fall innebär
det att det förutom fortplantingsområden även finns tillräckligt med födosöksmiljöer,
viloplatser och kopplingar till omgivande hasselsnokslokaler för att arten på sikt ska kunna
finnas kvar med samma populationsstorlek som i innan exploatering. Sådana åtgärder gynnar
även andra reptiler som kan finnas i området.
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Metod
Fältinventeringen utfördes under dagtid den 14 och 15 maj 2019. Temperaturen var runt
20°C, och inom det undersökta området var det i det närmaste vindstilla, i övrigt växlade
mellan starkt solsken och mer molniga förhållanden då solen tidvis blev skymd. Vädret är en
viktig faktor vid eftersök av aktuella arter. Vid soligt väder utan nederbörd exponerar sig
gärna dessa växelvarma reptiler i soliga och vindstilla lägen.
Vid inventeringen har arterna eftersökts i soliga och vindstilla lägen. Hasselsnok är
betydligt mer svårinventerad än övriga reptiler. Vid inventeringen av hasselsnok har lampa
använts för att belysa utrymmen under stenar och bergssprickor. Där det varit möjligt har
även stenar vänts för att avgöra om hasselsnok uppehållit sig under dessa.
Inventeringsmetodiken bygger på metodik för ändamålet framtagen av Naturvårdsverket
(Naturvårdsverket, 2010) samt den inventering av hasselsnok som Göteborgs kommun
genomförde 2011 (Nittérus och Stahre 2011).
Utöver fördjupad inventering av reptiler med fokus på hasselsnok har även
inventeringsområdets habitatvärde för arterna bedömts. Strukturer med betydelse för
hasselsnok har eftersökts över hela inventeringsområdet. Exempel på sådana strukturer är
solbelysta bryn, exponerade stenmurar och stenrösen.
En mycket översiktlig bedömning med avseende på förekomsten av miljöer lämpliga för
hasselsnok har även gjorts av det omkringliggande landskapet som angränsar till
inventeringsområdet.

Beskrivning av området
Undersökningsområdet är beläget norr om de centrala delarna av Nynäshamn och är ca 5,7
ha stort och utgörs av skogsmark och äldre hagmark. I den norra delen tangerar
utredningsområdet en bergshöjd med rasbrant. I botten på rasbranten, som är sydvänd,
finns en bård av träd som i gränsar till en gruslagd bilväg. Vidare söderut tar ett skogsområde
vid. Skogsområdet är stundom tätt och ungt stundom glest med gamla ekar. Områdets östra
delar domineras av berghällar med enstaka trädgrupper. I svackor finns frodigare vegetation
och på berghällarna är vegetationen sparsam med mindre bestånd av ljung. Fläckvis finns
block i terrängen och enstaka sprickor och skrevor. I områdets västra del löper en gång- och
cykelbana i nord-sydlig riktning och viker av åt väster i norr. GC-banan omges av öppen
gräsmark i norr med enstaka äldre ekar, och i söder tar skogen vid med några berghällar och
två mindre gårdsfastigheter, varav den östra ligger utanför inventeringsområdet. Skogen
består av äldre ekar som trängs ihop med hassel, björk och asp. Området ger generellt ett
skräpigt intryck med flera mindre deponier av diverse skräp spritt i området.

Lämpliga livsmiljöer för hasselsnok
Inom det inventerade området förekommer några delområden som bedöms vara lämpliga
livsmiljöer för hasselsnok (figur 2). Det mest betydelsefulla området är beläget i
utredningsområdets norra del och det är endast en mindre yta som faller inom
utredningsområdets gränser. Delområde 7 och 8 består av två mindre rasbranter som är
sydvända. Delområde 7 övergår från rasbrant till ett parti med ett ljungbestånd vilka båda
beskuggas av yngre aspar nära en grusväg som avgränsar delområdet i söder. Delområde 8
beskuggas av en äldre ek. Båda delområdena kan bedöms som lämpliga övervintringsmiljöer
för främst hasselsnok.
Norr Delområde 7 & 8 finns ytterligare två delområden (Delområde 5 & 6), som båda
ligger utanför utredningsområdet. Dessa två delområden bedöms som lämpliga
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sommarhabitat med lösa flata stenar och klippskrevor. Inom delområde 5 finns flera mindre
ljungbestånd och andelen träd är sparsamt.
I utredningsområdets östra del finns en mindre sydsluttning belägen med en berghäll som
har block och skrevor som bildar Delområde 4. Berghällen är delvis beskuggad i öster av ekar
och i sydväst av ett skogsparti. Området bedöms som ett lämpligt sommarhabitat för
reptiler.
I det sydöstra hörnet av utredningsområdet finns en yta som bedöms vara ett lämpligt
sommarhabitat för reptiler, Delområde 9. Området består av en flack rasbrant som delvis
beskuggas av några äldre ekar med hålrum och mulm. Stenblocken i rasbranten är grova och
flera har ett utvecklat moss- och lavtäcke. Majoriteten av habitatet sträcker sig utanför
utredningsområdet.
I den södra delen av skogspartiet som är beläget öster om GC-banan finns en mindre
lodyta med en flack rasbrant. Detta området utgör Delområde 3 och bedöms som lämpligt
sommarhabitat. Dock beskuggas stora delar av den blockiga rasbranten av flera
hasselbuketter.
Delområde 2 är beläget i utredningsområdets sydvästra del och består av kuperad mark
med berghällar och sparsamt blockiga sydsluttningar. Enstaka äldre ekar med vida kronor
står spritt inom delområdet. Likaså finns mindre solbelysta gläntor i den annars ganska täta
ungskogen av rönn, oxel och hassel. Uppe på berghällarna finns enstaka deponier av skräp,
bland annat små plåtar och bitar av takpapp som kan fungera som gömsle för flertalet
reptiler. I sänkor finns mindre bestånd av ljung.
Delområde 1 är beläget nära Nynäshamnsvägen i utredningsområdets centrala västliga
del. Delområdet består av en mindre berghäll med sprickor samt ett mindre stenröse som är
solbelyst större delen av dagen. Precis sydost om berghällen finns en stor ek som beskuggar
hällen under en del av dagen. I övrigt bedöms området vara ett lämplig sommarhabitat för
hasselsnok.
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Figur 2. Kartan visar utredningsområdet för fastigheterna Nynäshamn 2:23 m.fl. som har inventerats på lämpliga
habitat för reptiler. I norr finns rasbranter och berghällar som utgör lämpliga övervintringsmiljöer för främst
hasselsnok (Delområden 5, 6, 7 & 8). De övriga delområdena består av lämpliga sommarhabitat för hasselsnok
och övriga reptiler.

Lämpliga miljöer för reptiler i omkringliggande landskapet
I närheten av inventeringsområdet har flera fynd av hasselsnok och andra reptiler
rapporterats till Artportalen. Enstaka fynd har gjorts söder om inventeringsområdet medan
majoriteten av fynden är gjorda ett stycke norr om inventeringsområdet vid Alhagen. Delar
av områden kring dessa fyndplatser besöktes för att kartlägga viktiga strukturer och lämpliga
habitat för främst hasselsnok. Den samlade bedömningen utifrån fältbesöken är att Alhagen
med flest inrapporteringar till Artportalen av hasselsnok består av lodbranter,
hällmarkstallskog och gammal torparmiljö. Stora delar av Alhagen exploateras av en ny
järnväg vilket onekligen försämrar villkoren för hasselsnok och övriga reptiler i området.
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Järnvägen och de nya vägar som anlagts i samband med järnvägsbygget har dels skapat
kraftiga barriärer för reptiler att sprida sig i området dels minskat andelen lämpliga
livsmiljöer för reptiler.

Bilder på delområden

Figur 3. Delområde 1.

Figur 4. Delområde 2.
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Figur 5. Delområde 3.

Figur 6. Delområde 4.
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Figur 7. Delområde 5.

Figur 8. Delområde 6.
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Figur 9. Delområde 7.

Figur 10. Delområde 8.
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Figur 11. Delområde 9.

Slutsats
Andelen lämpliga reptilhabitat inom utredningsområdet är begränsat till ett fåtal och
huvudparten av habitaten är belägna i områdets utkanter. Det område som bedöms vara av
störts vikt för hasselsnok ligger i den norra delen av utredningsområdet och utgörs av en
sydvänd rasbrant med block, skrevor, ljungbestånd och solbelyst berg. Störst delen av
hasselsnokshabitatet ligger utanför utredningsområdets gränser, men bör likväl undantas
från störning. Detta område bedöms utgöra ett lämpligt övervintringshabitat för främst
hasselsnok, vilket innebär att flera populationer kan samlas för övervintring där. De övriga
delområdena som identifierats utgör lämpliga sommarhabitat men flera beskuggas av
omkringliggande träd.
Utredningsområdet ligger lite inklämt mellan större vägar, gång- och cykelbanaor och ett
raffinaderi vilket bidrar till spridningsbegränsningar eller till och med barriäreffekter. Det
samma gäller för området Alhagen ett stycke norr om utredningsområdet, där flertalet fynd
av reptiler har noterats under åren. Vid Alhagen anläggs en ny järnväg vilket skapar
spridningshinder för reptiler tillsammans med de nya vägar som anlagts i samband med
byggnationen. Med anledning av detta finns det goda skäl att tro att de reptilhabitat och de
strukturer som noterats inom inventeringsområdet och dess omedelbara närhet har mycket
stor betydelse för framförallt hasselsnokens fortlevnad i Nynäshamn. Därför anser Ecocom
att vissa skyddsåtgärder bör vidtas vid de planlagda exploateringarna av fastigheterna
Nynäshamn 2:23 m.fl.

Fördjupad artinventering gällande reptiler, främst hasselsnok, Nynäshamn 2019

Sida 12 av 14

Förslag på skyddsåtgärder
För att säkerställa den ekologiska kontinuiteten gällande främst hasselsnokens livsmiljöer i
anslutning till de exploateringar som planeras i området anser Ecocom att vissa
skyddsåtgärder bör vidtas. Exempelvis bör sådana åtgärder som lockar reptiler till andra
områden än till exploateringsområdet vidtas, vilket kan vara att anlägga lämpliga
sommarhabitat utanför området dit djuren kan ta sig utan att korsa exploateringsområdet.
De delområden som identifierats i föreliggande rapport och där exploateringen inte stör
reptiler kan förstärkas så att reptilerna stannar i det ostörda området. Förslag på
förstärkningar kan vara att:
• öka solinstrålningen till ett stenröse,
• anlägga fler och större stenrösen i solbelysta lägen,
• anlägga vandringsstråk mellan lämpliga delområden för att locka djuren till att
vandra dessa vägar
Under själva byggnationen och anläggandet av de olika ytorna som tas fram i detaljplanen
bör vissa skyddsåtgärder vidtas. Ecocom föreslår att vid delområdena 5, 6, 7 & 8 anläggs
skyddsåtgärder som hindrar reptiler från att ta sig upp på grusvägen under tidig vår då
övervintringen är över. Längs grusvägen kan ett tillfälligt staket monteras som hindrar djuren
från att vandra söderut. Tillfälliga upplägg i solbelysta delar kan attrahera reptiler och bör
undvikas eller spärras av så att inte djuren av misstag lockas in till arbetsområdet. Upplag
kan med fördel placeras en bit ifrån de utpekade livsmiljöerna och främst i skuggiga lägen.
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