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Sammanfattning 
Nacka kommun planerar att anlägga nya fotbollsplaner på två platser i kommunen, Källtorp 

och Ramsmora. För att kunna gå vidare i planeringsprocessen har Nacka kommun gett 

Greensway AB i uppdrag att inventera prioriterade fågelarter samt hasselsnok (Fridlyst art, 

Sårbar i den aktuella rödlistan; VU) och större vattensalamander (Fridlyst, Livskraftig; LC) i 

dessa områden, samt bedöma vilken eventuell påverkan den planerade ändrade 

markanvändningen skulle kunna ha på livsmiljöns kontinuerliga ekologiska funktion (KEF) för 

de förekommande arterna. 

Greensway utförde inventeringarna av fåglar, groddjur och kräldjur under april, maj och juni 

2022. Genomgående användes de inventeringsmetoder som rekommenderas av 

Naturvårdsverket. Specifikt för fågelinventeringen användes revirkarteringsmetoden med fem 

besök. För att kunna sätta inventeringsresultaten av fåglar i ett lokalt och regionalt perspektiv 

inventerades även två likartade närbelägna referensytor. 

Inventeringsresultaten påvisade ingen förekomst av hasselsnok i vare sig Ramsmora eller 

Källtorp. Dock kunde förekomst av hasselsnok i Ramsmora inventeringsområde konstateras 

eftersom en hästägare i området lyckats fotografera en hasselsnok i området i maj 2022. 

Artbestämning och plats kunde valideras av Greensways uppdragsansvarige konsult.  

Ingen förekomst av större vattensalamander kunde påvisas i Ramsmora. Dock fanns det 

reproducerande mindre vattensalamander (fridlyst, LC) i diket i Ramsmora.  

Fågelinventeringarna visade att många arter höll revir i förhållandevis höga tätheter i 

Ramsmora och Källtorp, samt i respektive referensområde. Eftersom artantal och revirtäthet 

var relativt lika mellan inventeringsområdena och respektive referensyta framstår 

fågelfaunan i Ramsmora och Källtorp som representativa för likartade marker inom Nacka 

kommun. Ingen av de arter som höll revir i inventeringsområdena är upptagna i bilaga 1 i 

EU:s fågeldirektiv. Dock bedömdes åtta rödlistade fågelarter hålla revir i Ramsmora och tre 

rödlistade arter i Källtorp. I Ramsmora bedömdes sex arter som uppvisar antingen en lång- 

eller kortvarig populationsnedgång, men som inte är rödlistade, hålla revir. Motsvarande 

siffra för Källtorp var tre arter. 

Sammantaget gör Greensway följande bedömningar avseende fokusarternas påverkan 

av en eventuell exploatering:  

• En eventuell exploatering av Ramsmora kan påverka KEF för hasselsnokens 

livsmiljöer, samt hasselsnokens bevarandestatus lokalt och regionalt på ett permanent 

negativt sätt. Det innebär att en exploatering av Ramsmora i sin nuvarande utformning 

riskerar att skada hasselsnokens livsmiljöer som utlöser förbud enligt 4 § 4 p. 

Artskyddsförordningen. 

• Det är också sannolikt att en exploatering av Ramsmora kan utlösa ett förbud enligt 4 § 

1–3 pp. Artskyddsförordningen. Specifikt innebär det att hasselsnokar riskerar att 

störas under födosök (1 punkten), blir överkörda och dödade (2 punkten) eller få deras 

bon och ägg förstörda (3 punkten). 

• Eftersom mindre vattensalamander, som påträffades i diken i Ramsmora, är en fridlyst 

art är det möjligt att ett förbud mot exploatering enligt Artskyddsförordningen 6 § 
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utlöses, eftersom det nästan är oundvikligt att inte döda eller skada adulta individer 

eller skada rom eller larver av mindre vattensalamander vid exploatering av området. 

• Exploatering av Ramsmora och Källtorp kan påverka rödlistade fågelarter, främst 

svartvit flugsnappare (Nära hotad; NT), stare (VU) och ärtsångare (NT) på ett negativt 

sätt.  

• Utan rekommenderade skyddsåtgärder riskerar KEF för dessa arter, samt deras lokala 

bevarandestatus, att påverkas på ett negativt sätt. Det är således en risk att  

För att undvika negativa effekter rekommenderar Greensway följande anpassningar 

och skyddsåtgärder: 

• All hällmarkstallskog och glesa ekskogar bör undantas från avverkningar i Ramsmora 

eftersom dessa är viktiga livsmiljöer för hasselsnok. 

• Den planerade läktaren som ska byggas med fyllnadsmassor riskerar att påverka 

intilliggande hällmarkstallskogar, som Greensway bedömer vara viktiga livsmiljöer för 

födosök, fortplantning och vintervila för hasselsnok. Därför bör den planerade läktaren 

anläggas på annan plats. 

• Om exploateringen kommer att påbörjas trots att hasselsnokens livsmiljöer bedöms 

påverkas på ett permanent negativt sätt bör allt arbete som innebär störning av det 

som i idag är betesmark i Ramsmora förläggas till vintermånaderna. Vi denna tidpunkt 

förväntas hasselsnokarna ligga i vinterdvala på mer steniga och bergiga platser. 

• Eventuella arbeten i eller nära dikena i Ramsmora förläggs till perioder på året då 

varken adulta eller yngre mindre vattensalamandrar finns i diket. 

• För att skydda hålhäckande arter som svartvit flugsnappare och stare bör hålträd och 

äldre träd i möjligaste mån undantas från avverkningar i både Ramsmora och Källtorp. 

• Om hålträd och äldre träd trots allt måste avverkas bör det inte göras under 

häckningstid för fåglar (1 april – 15 juli). Dessutom bör förlusten av deras 

häckningsplatser kompenseras genom uppsättning av fågelholkar som är lämpliga för 

dessa arter. 

• För att undvika negativa effekter på ärtsångare bör buskrika skogskanter och 

kolonilottsområden undantas från exploatering.  

Sammantaget gör Greensway bedömningen att om det är svårt att genomföra exploatering 

av Ramsmora i sin nuvarande form utan att ett förbud enligt Artskyddsförordningen 4§ 1–4 

pp. utlöses. Avseende Källtorp gör Greensway bedömningen att med de uppgifter som 

framkommit om exploateringen kan det planerad projektet genomföras utan att påverka 

förekommande arters bevarandestatus på lokal, regional eller nationell skala. 
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1. Inledning 
Nacka kommun utreder möjligheterna att anlägga nya konstgräsfotbollsplaner på två platser i 

kommunen, Källtorp och Ramsmora (Figur 1). För att kunna gå vidare i planeringsprocessen 

har Nacka kommun gett Greensway AB (härefter "Greensway") i uppdrag att inventera 

prioriterade fågelarter samt grod- och kräldjur i dessa områden. Vidare omfattar uppdraget 

att bedöma vilken eventuell påverkan den planerade ändrade markanvändningen skulle 

kunna ha på funna arter. Framförallt ska inventeringsresultaten användas för att bedöma hur 

den kontinuerliga ekologiska funktionen (KEF) för livsmiljöerna för de arter som finns i 

områdena kan påverkas av exploateringen. En bedömning ska också göras för om det finns 

förutsättningar för bibehållande av gynnsam bevarandestatus för de funna arterna.  

 
Figur 1. Karta som visar var inventeringsområdena Ramsmora och Källtorp ligger i förhållande till varandra i 
Nacka kommun. Specifikt för fågelinventeringarna inventerades även ett referensområde i närheten av respektive 
inventeringsområde. Översiktskartan visar inventeringsområdenas placering i ett vidare geografiskt perspektiv. 

Mer specifikt har grod- och kräldjursinventeringen fokuserat på de fridlysta arterna 

hasselsnok (Sårbar; VU) i både Ramsmora och Källtorp och större vattensalamander 

(Livskraftig; LC) i Ramsmora. Detaljerade beskrivning av dessa arters ekologi finns i Bilaga1. 

Fågelinventeringen har fokuserat på prioriterade fågelarter, det vill säga arter vars nationella 

bevarandestatus är sådan att särskilda bedömningar kan vara aktuella i samband med 

exploatering eller skogsbruksåtgärder. Detta omfattar arter som är nationellt eller globalt 

rödlistade, listade i bilaga 1 i EU:s fågeldirektivet och arter som visar antingen en signifikant 

långvarig minskning som överstiger 50 % sedan 1975 eller en kortvarig signifikant minskning 

sedan 1998. 
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1.1. Lagstadgad skydd av fåglar, grod- och kräldjur 
Mycket av den svenska lagstiftningen avseende artskydd grundar sig på olika EU-direktiv. 

Till exempel är både hasselsnok och större vattensalamander upptagna i bilaga 4 i EU:s art- 

och habitatdirektiv och dessa arter kräver därför noggrant skydd. Större vattensalamander 

har dessutom listats i bilaga 2 i art- och habitatdirektivet som en art med särskilt 

unionsintresse. För sådana arter behöver särskilda bevarandeområden utses. 

Specifikt för den svenska lagstiftningen är alla svenska arter av grod- och kräldjur fridlysta 

enligt artskyddsförordningen. Skogsödla (LC), kopparödla (LC), huggorm (LC), vanlig snok 

(LC), vanlig groda (LC), vanlig padda (LC) och mindre vattensalamander (LC) är skyddade 

enligt 6 § (Naturvårdsverket 2016). Skydd enligt 6 § innebär att det är förbjudet att:  

- döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och 

- ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. 

Hasselsnok, större vattensalamander och sandödla (VU) är också skyddade enligt 4 § i 

artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2016). Eftersom 4 § är mer omfattande inkluderar 

denna paragraf även artens livsmiljö. Det är därför förbjudet att:  

- döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar (punkt 1), 

- avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 

flyttningsperioder (punkt 2) 

- ta förstöra eller samla in ägg, rom, larver eller bon i naturen (punkt 3), samt 

- skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser (punkt 4). 

För fåglar är det EU:s fågeldirektiv viktigt. Framförallt har de fågelarter som är upptagna i 

Bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv högt skyddsvärde. Det finns 67 fågelarter som förekommer 

naturligt i Sverige och som är upptagna i Bilaga i EU:s fågeldirektiv, och för dem bör 

särskilda skyddsområden avsättas (Regeringskansliet 2020). Specifikt för svensk lagstiftning 

är alla naturligt förekommande fåglar i Sverige fridlysta, vilket innebär ett förbud att störa 

dem, döda dem eller förstöra deras habitat.  

Även om alla fågelarter omfattas av fridlysningen, bör de arter som är upptagna i Bilaga 1 i 

EU:s fågeldirektiv, upptagna i den svenska rödlistan samt de arter som uppvisar en negativ 

populationstrend prioriteras i skyddsarbetet (Naturvårdsverket 2009). Vid exploatering måste 

hänsyn tas så att dessa arter kan fortsätta leva i området. Åtgärder som påverkar den 

aktuella artens bevarandestatus negativt är förbjudna i artskyddsförordningen. 
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2. Metoder 

2.1. Inventeringsområden 

2.1.1 Ramsmora 
Ramsmora (10,8 hektar) ligger mellan Velamsunds naturreservat och Sågsjön i Boo, vid 

Kummelnäsvägen. Området består av beteshagar omgivna med skog (Figur 2), och en stor 

del av skogen har värde för hasselsnok och andra kräldjur. I beteshagarna finns små 

åkerholmar med buskage och träd. Ett öppet dike delar upp hagarna, och diket är i vissa 

delar igenvuxen med videbuskar och klibbal. De mer öppna delarna av diket är lämpliga som 

lekvatten för vattensalamandrar. I den nordöstra delen finns en gammal kolonilott som 

numera är igenvuxen med ojämn gräsmark och buskage. Skogarna väster och söder om 

hagarna består av gles hällmarkstallskog, med lågor och ljung i fältskiktet som kan användas 

av kräldjur som skydd. Skogen söder om hagarna är på norrvänt läge så är skuggad under 

stor del av dagen. Däremot finns det stora bara hällmarker och bergssprickor på höjden som 

hasselsnokar eventuellt kan utnyttja för att varma upp sig. Speciellt längre söderut är 

hällmarken mer solexponerad. Skogarna nordost om hagarna och kolonilotten domineras av 

gamla ekar med ett buskskikt med hassel och hällmarktallskog högre upp. Död ved 

förekommer, liksom stenblock och bergssprickor. Skogen nordväst om beteshagarna ligger i 

en sydslänt och består mest av tallskog med inslag av löv. 

En tidigare naturvärdesinventering av Ramsmoraområdet har utförts (Hammarlund 2021a). 

Den undersökningen fann två områden av högsta naturvärdesklass (klass 1), fyra med högt 

naturvärde (naturvärdeklass 2), fyra med påtagligt naturvärde (naturvärdeklass 3) och sju 

med visst naturvärde (naturvärdeklass 4). Många rödlistade arter påträffades under den 

inventeringen (Hammarström 2021a). Flera diken och åkerholmar som omfattas av det 

generella biotopskyddet identifierades även av Hammarström (2021a).  

Även fladdermöss har inventerats i Ramsmora (Kammonen & Pehrson 2021). I området 

påträffades fem fladdermusarter, varav två rödlistade (nordfladdermus och brunlångöra, 

bägge Nära hotade; NT). 

Slutligen har en artskyddsutredning avseende hasselsnok utförts av konsultfirman Calluna 

på uppdrag av Nacka kommun (Björklund & Palmqvist 2022). I den utredningen ingick ett 

detaljerat arbete med att förutspå livsmiljöernas kvalitet för hasselsnokens olika livsstadier 

(födosök, reproduktion och vintervila) genom olika datormodeller, både specifikt för 

Ramsmora med även för hela Nacka kommun. De fann att Ramsmora utgör ett viktigt 

födosöksområde för hasselsnok, men att det även fanns reproduktionsområden i direkt 

anslutning till det område som planeras att bli fotbollsplaner (Björklund & Palmqvist 2022). 

Sammantaget ger de tidigare inventeringarna samt modelleringen av hasselsnokens 

livsmiljöer av Ramsmora samt kartstudier och fältbesök av Greensway en bild av ett område 

med höga naturvärden. Både biotop- och artvärdena får anses vara höga i ett regionalt 

perspektiv. Den planerade utformningen av de två konstgräsfotbollsplanerna med tillhörande 

anläggningar visar att stora delar av den befintliga betesmarken i Ramsmora skulle bli 

exploaterad (Figur 3). 
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Figur 2. Livsmiljöer i Ramsmora som är relevanta för de inventerade grod- och kräldjursarterna. 
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Figur 3. Illustration över den planerade idrottsplatsen med de två 11-mannaplanerna av konstgräs, tillhörande 
anläggningar vid Ramsmora.). En läktare planeras i den södra delen av den västra planen. Den ska byggas av 
avtäckningsmassor. Elljusens placering framgår av de orangea punkterna. Vägar illustreras med vita linjer, 
parkeringsplatsen med grönt fält och omklädningsrum med lila fält. Karta från Björklund & Palmqvist (2022). 

2.1.2 Källtorp 
Källtorp (7,6 hektar) ligger vid Ältavägen, söder om Källtorpssjön. Huvuddelen av området 

består av tuvig gräsmark, omgiven med skog (Figur 4). Gräsmarken är troligtvis en bra 

livsmiljö för kopparödla. Dessutom finns det en kolonilott i den nordvästra delen, som också 

har potential för kopparödla. Mycket av skogen är ganska tät och ung, men väster om 

gräsmarken finns gles, solexponerad tallskog, och skogsbrynet öster om fältet har tät 

undervegetation och är också solexponerad, vilket är en lämplig livsmiljö för hasselsnok. 

Tidigare har en naturvärdesbedömning gjorts av gräsmarken i området (Hammarström 

2021b). Den undersökningen fann att nästan hela arealen utgjordes av gräsmark med 
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visstnaturvärde (naturvärdesklass 4). Endast ett område i vardera västra och östra sidan av 

gräsmarken bedömdes ha påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 4) (Hammarström 2021b). 

Även fladdermusfanuan har undersökts i Källtorp (Kammonen 2021). Totalt påträffades åtta 

arter fladdermöss i området, varav fyra är rödlistade: nordfladdermus (NT), nymffladdermus 

(EN), sydpipistrell (VU) och brunlångöra (NT). Åtminstone 12 träd i direkt anslutning till 

gräsmarken bedömdes vara lämpliga boplatser för fladdermöss (Kammonen 2021).  

Sammantaget ger de tidigare inventeringarna samt Greensways fältbesök av området en bild 

av ett gräsområde med förhållandevis låga naturvärden. Den omgivande skogen har dock 

högre naturvärden på grund av de äldre hålträden och hällmarkstallskog. 

 
Figur 4. Livsmiljöer i Källtorp som är relevanta för de inventerade arterna. 

2.2. Inventeringsmetodik 
Kräldjursinventeringen utfördes av Greensways ekologikonsult och uppdragsansvarige Jake 

Bull i maj 2022 (med förberedande arbete i mars/tidigt april: se nedan). Fågelinventeringen 

utfördes av Greensways ekologikonsulter Staffan Roos och Jake Bull i april, maj och juni 

2022 (se detaljer i stycke " 2.2.4 Fågelinventering med revirkaretringsmetoden"). 

2.2.1 Förstudie 
Greensways uppdragsansvarige Jake Bull förberedde inventeringen genom att begära ut 

skyddsklassade data från inventeringsområdena (exploateringsområdena samt 

referensytorna), inklusive inom en 1 km buffertzon omkring dessa, från Artportalen vid SLU 

Artdatabanken. Dessa data studerades för att ge en förhandbild av förekomsten av fåglar, 

groddjur och kräldjur i områdena. 
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2.2.2 Kräldjursinventering 
För att undersöka förekomst av kräldjur, och speciellt hasselsnok, placerades fällor av 

takpapp i inventeringsområdena. Totalt användes 52 fällor i Ramsmora och 18 i Källtorp. 

Takpappsbitarnas dimensioner var ca 0,8 x 1 m (Figur 5) och placerades på platser som 

utgör bra livsmiljöer för kräldjur och speciellt hasselsnok. Sådana platser är till exempel 

gräsmark i kantzoner mellan skog och öppna sydsluttningar, där fällorna är solexponerade 

på eftermiddagen. Skivorna lades ut tidigt på våren (2022-03-29), kort efter snösmältningen. 

Eftersom områdena används av allmänheten sattes informationslappar upp för att undvika 

att skivorna skulle bli flyttade eller felaktigt uppfattade som nedskräpning.

 

Figur 5. Hasselsnoksfälla av takpapp med dimensionerna ca 0,8 x 1 m 

En högre koncentration av skivor lades ut i livsmiljöer som ansågs lämpliga för hasselsnok 

(Figur 6). I Ramsmora fanns det gott om glesa skogar, som var antingen på hällmark med 

bergssprickor och ljung i fältskiktet, eller sydvända. På åkerholmarna fanns det också 

lämpliga miljöer, och även där lades några fällor ut. Fällor placerades också vid diket för att 

undersöka förekomsten av vanlig snok och vid den gamla kolonilotten, som var en bra miljö 

för kopparödla och andra kräldjursarter. Det relativa intensiva betestrycket i hagarna har gjort 

att det är brist på skydd för hasselsnok och andra kräldjursarter, förutom vid åkerholmarna. 

Dessutom är det risk att hästarna trampar på skyddade kräldjur. Därför undveks utläggning 

av hasselsnoksfällor i ren betesmark. 
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Figur 6. I Ramsmora lades 51 fällor ut, med tätast koncentrationer av fällor i lämpliga livsmiljöer för kräldjur, 
specifikt för hasselsnok.  

 

 
Figur 7. I Källtorp lades 19 fällor ut. Fällor placerades i livsmiljöer lämpliga för hasselsnok och andra 
kräldjursarter.  
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I Källtorp lades fällorna ut i tallskogen väster om området, i skogsbrynen på östra sidan, på 

gräset vid kolonilotten och i själva gräsmarken i mitten (Figur 7). Hänsyn togs för att se till att 

fällorna i gräsmarken inte låg i skuggan på eftermiddagarna då inventeringarna skedde. 

Under fältinventeringens gång undersöktes fällorna, och förekomst, samt antal individer av 

hasselsnok och andra kräldjur (kopparödla, skogsödla, snok och huggorm) noterades. På 

sträckorna mellan skivorna undersöktes stenar och andra eventuella skyddsplatser efter 

förekomst av kräldjur. Inventeringarna utfördes fyra gånger i maj, under soliga dagar utan 

nederbörd när temperaturen var mellan 9 och 20° C på eftermiddagen (16:00 – 18:00). 

2.2.3 Groddjursinventering 
För att utreda förekomst av större vattensalamander användes metoden beskriven av 

Naturvårdsverket (2005). Den effektivaste metoden är att göra en visuell bedömning med en 

stark ficklampa under natten. Var femte meter längs stranden ska vattnet sökas efter 

vattensalamandrar, och förekomst, kön, samt antal ska registreras. Om andra groddjursarter 

påträffas under inventeringen ska de också noteras. 

2.2.4 Fågelinventering med revirkaretringsmetoden 
Inventeringsområdena Ramsmora och Källtorp, samt ett likvärdigt referensområde för 

vardera inventeringsområde (Boo kyrka, 17,7 hektar, respektive Nacka handelsträdgård, 6,1 

hektar; Figur 1), inventerades vid fem morgnar under våren och försommaren 2022 av 

Greensways konsulter Staffan Roos (fyra tillfällen) och Jake Bull (ett tillfälle; Tabell 1). 

Inventeringen ägde rum enbart under morgnar utan nederbörd och utan hård blåst.  

Tabell 1. Datum och tid för de fem tillfällena då fåglar inventerades i Nacka kommun. 

Besök Datum Start Avslut Inventerare 

1 2022-04-26 04:20 09:20 Staffan Roos 

2 2022-05-06 03:05 08:15 Staffan Roos 

3 2022-05-17 03:20 08:25 Staffan Roos 

4 2022-06-06 05:30 12:00 Jake Bull 

5 2022-06-14 02:30 09:35 Staffan Roos 

 

Häckfågelinventeringen utfördes som en revirkartering enligt den rekommenderade metoden, 

men begränsat till fem besök (Naturvårdsverket 2012). Inventeraren gick långsamt runt 

områdena och noterade alla fågelarter som hördes eller sågs innanför gränserna för 

respektive område i GIS-appen Input. Korta stopp gjordes för att kunna identifiera arter som 

har en förmåga att gömma sig i vegetationen.  

När en fågel observerades noterades art, antal individer, kön (om möjligt) och det beteende 

(till exempel sång eller en vuxen fågel med mat i näbben; Figur 8) eller fynd (till exempel ett 

bebott bo eller flygga ungar) som kopplas till en viss häckningsstatus (Tabell 2). Totalt kunde 

20 beteenden eller fynd som kopplas till de tre nivåerna av häckningsstatus användas 

(Tabell 2). 



15 | 34 

 

Efter inventeringarna sammanställdes resultaten i syfte att identifiera det totala antalet revir 

för varje art. Observationer från de fem besöken sammanfördes och ofta kunde då tydliga 

anhopningar av observationer av samma art ses inom ett begränsat område. Varje sådan 

anhopning antogs vara ett enskilt revir. För varje revir noterades det högsta observerade 

häckningskriteriet.  

 
Figur 8. En koltrasthanne med en daggmask i näbben. Koltrastar matar ofta sina ungar med maskar ock larver, 
så en observation med av en adult koltrast med mask i näbben indikerar att den har ett bo med ungar (eller nyss 
flygga ungar) i närheten, det vill säga en "säker häckning" enligt Tabell 2. Fotografi: Charles J. Sharp. 
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Tabell 2. Häckningskriterier som användes under revirkarteringen av häckfågelfaunan i Nacka kommun. 

Nummer Beteende eller fynd Häckningsstatus 

1 Observation under häckningstid Möjlig häckning 

2 Observation under häckningstid i möjlig häckningsbiotop Möjlig häckning 

3 Spel, sång eller andra häcknings- eller revirläten under häckningstid Möjlig häckning 

4 Par observerat i lämplig häckningsbiotop under häckningstid Möjlig häckning 

5 Permanent revir, d.v.s. observation av revirbeteende eller 

motsvarande på samma plats under minst två olika dagar 

Möjlig häckning 

6 Parning eller parningsceremoni Trolig häckning 

7 Besök vid sannolik boplats Trolig häckning 

8 Varningsläten eller oroligt beteende som tyder på bo eller ungar i 

närheten 

Trolig häckning 

9 Ruvfläckar (studerade i handen vid ringmärkning) Trolig häckning 

10 Bobygge Säker häckning 

11 Avledningsbeteende Säker häckning 

12 Nyligen använt bo Säker häckning 

13 Nyligen flygga ungar (bostannare) eller dunungar (borymmare) Säker häckning 

14 Adult fågel besöker bebott bo Säker häckning 

15 Adult fågel bär exkrementsäck Säker häckning 

16 Adult fågel med mat åt ungar i näbben eller klorna Säker häckning 

17 Äggskal Säker häckning 

18 Ruvande adult fågel Säker häckning 

19 Bo med hörda ungar (främst för hålhäckande arter) Säker häckning 

20 Bo med ägg eller ungar sedda Säker häckning 
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3. Resultat 

3.1. Kräldjur 

3.1.1 Ramsmora 
Inga hasselsnokar upptäcktes under inventeringen. Dock framkom det i en konversation med 

Yvonne Levin, en hästägare i Ramsmora, att hon nyligen sett en hasselsnok i 

inventeringsområdet och hade ett foto taget den 2022-05-10 (Figur 9). Greensways 

uppdragsanvarige Jake Bull har sett fotografiet och studerat både ormen och platsen där 

fotot uppges vara taget. Både artidentifiering och plats stämde med Yvonne Levins 

berättelse. Således är det säkerställt att hasselsnok fanns i Ramsmora inventeringsområde 

under 2022 (Figur 10). Yvonne Levin berättade även att hon också har sett en hasselsnok 

vid den gamla kolonilotten år 2020, samt vid den intilliggande skjutbanan öster om 

Ramsmora. Eftersom inget foto togs på dessa ormar får observationerna räknas som 

obekräftade. 

 
Figur 9. Hasselsnok fotograferad i Ramsmora inventeringsområde den 10 maj 2022. Efter noggranna jämförelser 
kunde Greensways uppdragsansvarige konsult Jake Bull verifiera att platsen där hasselsnoken fotograferats 
verkligen var inom Ramsmora inventeringsområde. Foto: Yvonne Levin. 



18 | 34 

 

 
Figur 10. Observationer av hasselsnok gjorda av hästskötaren Yvonne Levin i Ramsmora inventeringsområde. 
Observationen från 2022-05-10 är bekräftad eftersom ett fotografi togs av ormen. Greensways konsult Jake Bull 
kunde jämföra bakgrunden på fotografiet med områdets utseende och kunde därefter bekräfta både att det var en 
hasselsnok och att fotografier var taget på den plats som Yvonne Levin uppgav. 

Under inventeringarna i Ramsmora upptäcktes relativt många kopparödlor vid alla fyra 

inventeringstillfällena. Främst gjordes fynden i skogsmiljöer, särskilt i inventeringsområdets 

sydvästra och nordöstra hörn (Figur 11). Detta tyder på en individrik population i de glesa 

skogarna som omger Ramsmora. Dock gjordes inga fynd i områden kopplade till betesmark, 

vilket tyder på att arten var ovanlig i de relativt hårt betade betesmarkerna i Ramsmora. Inga 

andra kräldjur upptäcktes under inventeringarna i Ramsmora. 
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Figur 11. Antal kopparödlor som hittades vid respektive fälla i Ramsmora. 

3.1.2 Källtorp 
I Källtorp upptäcktes inga hasselsnokar under inventeringen. Ett fåtal kopparödlor upptäcktes 

i gräsmarken och i den glesa tallskogen nordväst om inventeringsområdet (Figur 12). Inga 

kopparödlor hittades vid kolonilotten eller i skogsbrynet öster om inventeringsområdet. Inga 

andra kräldjur upptäcktes under inventeringarna i Källtorp. 
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Figur 12. Antal kopparödlor som hittades vid respektive fälla i Källtorp. 

3.2. Groddjur i Ramsmora 

3.2.1 Kartering av lämpliga livsmiljöer för större vattensalamander 
Mycket av diket i Ramsmora är övervuxet med videbuskage och ung klibbal. Till exempel är 

diket söder om kolonilotten helt övervuxen, och den långa dikesdel som löper söderut var 

övervuxet och uttorkad (Figur 13). Däremot finns det öppna vattenytor närmare västra delen 

av diket (Figur 13). Eftersom unga träd och buskar växer tätt omkring den öppna vattenytan 

här, och att stora delar av diket är uttorkat, är diket här som en långsmal damm (Figur 14), 

isolerad från fiskar som kan vara predatorer på vattensalamanderyngel. Förekomst av 

svalting och ältranunkel erbjuder blad som kan användas av både större och mindre 

vattensalamander för att lägga sina ägg på. 

Kolonilotten och betesmarkerna som ligger i direkt anslutning till diket kan vattensalamandrar 

rör sig och födosöka i. De torrlagda sträckorna av diket erbjuder skyddade korridorer för 

vattensalamandrar att ta sig till skogarna där de kan födosöka och övervintra. Den närmaste 

skogen till de öppna vattenytorna ligger ca 25 meter norr om diket, och inslag av lövträd och 

död ved gör den till en lämplig landmiljö för vattensalamandrar. 
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Figur 13. Potentiella lekvatten för större vattensalamander i Ramsmora samt platser där groddjur (enbart mindre 
vattensalamander) påträffades under groddjursinventeringen i Ramsmora. 

 

 
Figur 14. Mycket av diket i Ramsmora är igenvuxet med ung al och videbuskar, som skuggar de öppna 
vattenytorna. 
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3.2.2 Fynd av vattensalamandrar 
Under inventeringen hittades åtta individer av mindre vattensalamander, men inga fynd av 

större vattensalamander gjordes (Tabell 3). Alla fynd gjordes i de delar av diket där det fanns 

öppna vattenytor (Figur 13 och 14).  

Tabell 3. Fynd av groddjur under groddjursinventeringen i Ramsmora 2022. 

Datum Art Kön Antal 

2022-05-02 Mindre vattensalamander Hane 2 

2022-05-02 Mindre vattensalamander Obestämd 1 

2022-05-13 Mindre vattensalamander Obestämd 2 

2022-05-18 Mindre vattensalamander Hona 1 

2022-05-24 Mindre vattensalamander Hona 1 

2022-05-24 Mindre vattensalamander Hane 1 

 

3.3. Fåglar 

3.3.1 Artrikedom och antal par 
Revirkartering visade att det var förhållandevis hög artrikedom i de båda 

inventeringsområdena och i deras respektive referensområde. Totalt bedömdes 40 arter 

hålla revir inom de inventerade områdena (Tabell 4).  

I Ramsmora bedömdes 30 arter hålla revir, och i Ramsmoras referensområde Boo kyrka var 

motsvarande siffra 28 arter (Tabell 4). Totalt var antalet revir högre i Boo kyrka (110) än i 

Ramsmora (71; Tabell 4). I Källtorp bedömdes 18 arter hålla revir, medan 23 arter bedömdes 

hålla revir i referensområdet Nacka handelsträdgård (Tabell 4). Totalt var antalet revir högre i 

Nacka handelsträdgård (54) än i Ramsmora (46; Tabell 4). 

Det högre totala antal par i referensområdena än i de huvudsakliga inventeringsområdena 

kan förklaras av att referensområdena har en något större yta. Per ytenhet skiljer sig antalet 

par inte nämnvärt mellan inventeringsområdena och deras respektive referensområde. I 

Ramsmora fanns det ca 6,6 revir/ha och i referensområdet Boo kyrka fanns det 6,21 revir/ha. 

I Källtorp fanns det 6,1 revir/ha, medan det i referensområdet Nacka handelsträdgård fanns 

8,9 revir/ha. 

Sammantaget tyder de likvärdiga resultaten mellan inventeringsområde och dess 

referensområde på att fågelfaunan i Ramsmora och Källtorp är representativa för likartade 

marker i Nacka kommun.  

Samtliga revir i inventerings- och referensområdena, inklusive varje revirs häckningsstatus 

(det vill säga möjlig, trolig eller säker häckning) visas i Figur 15–18. 
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Tabell 4. Det estimerade antalet par av de arter som observerats under fågelinventeringarna i Ramsmora och Källtorp samt respektive referensområde. Det högsta 
häckningskriterium (HK) som observerats för varje art i respektive område anges genom symbolerna Ο: möjlig häckning; Ɵ: trolig häckning; och ●: säker häckning. 
Förkortningar för kolumnen Naturvårdsstatus: "Bilaga 1": arten är upptagen i Bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv; NT: Arten är klassad som Nära hotad i den svenska rödlistan; VU: 
Arten är klassad som Sårbar i den svenska rödlistan; EN: Arten är klassad som Starkt hotad i den svenska rödlistan; CR: Arten är klassad som Akut hotad i den svenska 
rödlistan; Km: kortsiktig minskning, det vill säga att arten uppvisar en signifikant populationsminskning mellan åren 1998 och 2021 baserat på resultat från standardrutterna; 
samt LM: långsiktig minskning, det vill säga att arten uppvisar en signifikant populationsminskning mellan åren 1975 och 2021 baserat på resultat från sommarpunktrutterna. 

Art Naturvårdsstatus Ramsmora HK Boo kyrka HK Källtorp HK Nacka handelsträdgård HK 

Björktrast  NT, Km, Lm 2 Ο 0  0  0  

Blåmes  6 ● 12 ● 4 ● 4 ● 

Bofink  6 ● 6 Ɵ 4 Ɵ 5 Ο 

Gärdsmyg  4 Ο 6 Ɵ 3 Ο 2 Ο 

Grå flugsnappare Lm 1 Ο 0  0  0  

Grönfink EN, Km, Lm 0  2 Ο 0  1 Ο 

Grönsångare NT 1 Ɵ 2 Ο 0  1 Ο 

Grönsiska  2 Ο 2 Ο 0  3 Ο 

Gulsparv NT, Km, Lm 2 Ο 1 Ο 0  1 Ο 

Järnsparv Lm 0  0  0  1 Ο 

Koltrast  6 ● 12 ● 5 ● 5 Ɵ 

Korp  0  0  0  0  

Kråka NT, Km, Lm 1 Ο 1 Ɵ 1 ● 1 Ο 

Kungsfågel Km, Lm 1 Ο 0  2 Ο 2 Ο 

Lövsångare Lm 3 Ο 3 Ο 0  3 Ο 

Mindre hackspett NT 0  2 Ɵ 0  0  

Mindre korsnäbb  1 Ο 0  0  1 Ο 

Nötskrika Lm 1 Ɵ 1 Ο 1 Ο 0  

Nötväcka  3 ● 5 Ɵ 2 Ɵ 0  
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Art Naturvårdsstatus Ramsmora HK Boo kyrka HK Källtorp HK Nacka handelsträdgård HK 

Pilfink  0  3 ● 0  0  

Ringduva  2 Ο 7 ● 2 Ο 1 Ο 

Rödhake  5 Ο 7 Ο 4 Ο 5 Ο 

Rödstjärt  1 Ο 0  0  0  

Rödvingetrast NT, Km 1 Ο 0  0  0  

Sädesärla Km 2 Ο 1  0  0  

Skata  0  1 ● 0  0  

Skogsduva  1 Ɵ  0  0  0  

Stare VU, Km, Lm 3 ● 5 ● 0  0  

Stenknäck  0  1 Ο 0  0  

Stjärtmes  1 Ο 1 Ο 0  0  

Större hackspett  3 ● 6 ● 2 Ɵ 2 Ɵ 

Svarthätta  2 Ο 6 ● 2 Ο 4 Ɵ 

Svartvit flugsnappare NT, Lm 1 Ο 2 Ο 2 Ο 2 Ο 

Talgoxe  5 ● 8 ● 5 ● 5 ● 

Taltrast  2 ● 5 Ɵ 4 Ο 2 Ο 

Tofsmes Lm 0  0  1 Ɵ 1 Ο 

Törnsångare  0  0  1 Ο 0  

Trädgårdssångare  1 Ο 1 Ο 0  1 Ο 

Trädpiplärka Lm 1 Ο 0  0  1 Ο 

Ärtsångare NT, Km 0  1 Ο 1 Ο 0  

Totalt antal par  71  110  46  54  
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Figur 15. De olika fågelarternas revir och dess häckningsstatus i Ramsmora under 2022. Varje punkt anger 
respektive revirs ungefärliga mittpunkt. 

 

 
Figur 16. De olika fågelarternas revir och dess häckningsstatus i referensområdet Boo kyrka under 2022. Varje 
punkt anger respektive revirs ungefärliga mittpunkt. 



26 | 34 

 

 
Figur 17. De olika fågelarternas revir och dess häckningsstatus i Källtorp under 2022. Varje punkt anger 
respektive revirs ungefärliga mittpunkt. 

 

 
Figur 18. De olika fågelarternas revir och dess häckningsstatus i referensområdet Nacka handelsträdgård under 
2022. Varje punkt anger respektive revirs ungefärliga mittpunkt. 
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3.3.2 Förekomst av fågelarter med hög naturvårdsstatus 
Under inventeringarna påträffades inga arter som är upptagna i Bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv. 

Däremot fanns det många arter som är upptagna i den svenska rödlistan eller uppvisar en 

kort- eller långvarig populationsminskning (Tabell 4). Totalt bedömdes 10 arter upptagna i 

den svenska rödlistan hålla revir i inventeringsområdena eller i deras respektive 

referensområde. I Ramsmora bedömdes åtta rödlistade fågelarter hålla revir (björktrast, 

grönfink, grönsångare, gulsparv, kråka, rödvingetrast, stare och svartvit flugsnappare; Tabell 

4). I Källtorp bedömdes tre rödlistade arter hålla revir (kråka, svartvit flugsnappare och 

ärtsångare; Tabell 4). I referensområdet Boo kyrka fanns det åtta rödlistade arter och i 

referensområdet Nacka handelsträdgård fanns det fem rödlistade arter (Tabell 4).  

Förutom de rödlistade arterna påträffades många arter som uppvisar antingen en signifikant 

långvarig minskning som överstiger 50 % sedan 1975 eller en kortvarig signifikant minskning 

sedan 1998. I Ramsmora bedömdes sex arter som uppvisar antingen en lång- eller kortvarig 

populationsnedgång, men som inte är rödlistade, hålla revir. Motsvarande siffra för 

referensområdet Boo kyrka var tre arter. I Källtorp bedömdes tre arter som uppvisar antingen 

en lång- eller kortvarig populationsnedgång, men som inte är rödlistade, hålla revir. 

Motsvarande siffra för referensområdet Nacka handelsträdgård var fem arter. 

3.3.3 Skyddsvärda fågelarter som kan kräva anpassningar och 
skyddsåtgärder 
För samtliga arter med hög naturvårdsstatus finns det lämpliga häckningsmiljöer inom 1 km 

från Ramsmoras och Källtorps inventeringsområden. Således kan en eventuell exploatering 

av dessa områden göra att en del av de arter med hög naturvårdsstatus omfördelar sig i 

landskapet och att den totala populationsstorleken inom kommunen eller regionalt inte 

påverkas nämnvärt. För några få arter finns det dock en risk för att en eventuell exploatering 

skulle påverka den kontinuerliga ekologiska funktionen (KEF) för livsmiljöerna för dessa 

arter. Nedan beskrivs dessa i mer detalj. 

Ramsmora 

Greensway gör bedömningen att det i Ramsmora finns två rödlistade fågelarter för vilka 

särskilda anpassningar och skyddsåtgärder kan krävas; svartvit flugsnappare (NT) och stare 

(VU). Dessa arter häckar bägge i hålträd i området (Figur 19), och eftersom hålträd generellt 

sett är en bristvara i dagens hårt brukade skogar och jordbruksområden bedöms dessa arter 

ha hög prioritet. En viktig skyddsåtgärd för att trygga den kontinuerliga ekologiska funktionen 

(KEF) för livsmiljöerna för svartvit flugsnappare och stare är att existerande hålträd och äldre 

träd, speciellt ekar, i möjligaste mån sparas från avverkning. Om sådana träd trots allt måste 

avverkas rekommenderar Greensway att holkar avsedda för dessa arter sätts upp i 

omkringliggande områden. Sådana holkar bör inspekteras årligen och vid behov bytas ut 

eller repareras. 

Källtorp 

För Källtorp gör Greensway bedömningen att för två rödlistade arter som höll revir kan 

särskilda anpassningar och skyddsåtgärder komma att krävas. Dessa arter är svartvit 

flugsnappare (NT) och ärtsångare (NT). För att bevara KEF för livsmiljön för svartvit 
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flugsnappare behöver hålträd och andra äldre träd, speciellt ekar, sparas från avverkning. 

Om sådana träd trots allt måste avverkas rekommenderar Greensway att holkar avsedda för 

svartvit flugsnappare sätts upp i omkringliggande områden. Sådana holkar bör inspekteras 

årligen och vid behov bytas ut eller repareras. Avseende ärtsångare så bör buskrika 

skogskanter bevaras. Under 2022 fanns en sjungande ärtsångare vid kolonilottsområdet i 

Källtorps nordvästra del. Kolonilottsområden med dess varierande och buskrika trädgårdar 

utgör en viktig livsmiljö för många arter, inklusive fåglar. Därför rekommenderar Greensway 

att en eventuell exploatering av Källtorp bevarar kolonilottsområdet intakt 

 
Figur 19. Äldre bo av större hackspett som ett par av stare (VU) använde som häckningsplats under 2022 i 
Ramsmora. 



29 | 34 

 

4. Bedömning, anpassningar och skyddsåtgärder 
För varje artgrupp gjorde Greensway en sammantagen bedömning om de planerade 

exploateringarna (byggande av fotbollsplaner) skulle kunna påverka de aktuella arternas 

bevarandestatus på lokal, regional och nationell skala. 

4.1. Hasselsnok 
Ramsmora har en mosaik av olika livsmiljöer som är lämpliga för hasselsnok, speciellt de 

glesa skogarna som ligger omkring inventeringsområdet. Dessa har solexponerad ljung och 

bergssprickor som är lämpliga livsmiljöer för hasselsnoken samtliga livsstadier (reproduktion, 

födosök och vintervila). Inventeringen visade att det fanns relativt höga tätheter av 

kopparödla i skogarna och kolonilotten, vilka är en viktig födoresurs för hasselsnok. Även om 

hasselsnok inte hittades vid inventeringen, så har den fotograferats i Ramsmoras 

inventeringsområde under inventeringsperioden (Figur 9). Att hasselsnok finns i området 

men inte upptäcktes via inventeringsmetodiken tyder på att det finns en relativt gles 

population i inventeringsområdet. Modellering av hasselsnokens livsmiljöer i Nacka kommun 

antyder att Ramsmora har bra födosöksmiljöer för hasselsnok, och lämpliga 

fortplantningsområden i direkt anslutning till den planerade fotbollsanläggningen (Björklund & 

Palmqvist 2022). Livsmiljöerna som förmodligen används mest av hasselsnok är de skogar 

som finns i anslutning till observationerna (Fig. 8), men det är också troligt att de även 

använder den gamla kolonilotten och betesmarkerna för födosök. 

Inga hasselsnokar hittades i Källtorp, och det var bara ett litet område, den glesa tallskogen 

nordväst om fältet, som bedömdes att vara en bra livsmiljö för hasselsnok. Däremot hittades 

flera kopparödlor i den skogen och i gräsmarken. Detta tyder det på att Källtorp kan erbjuda 

lämpliga födosöks- och skyddsmiljöer för hasselsnok. 

Sammantaget gör Greensway bedömningen att en eventuell exploatering av 

Ramsmora kan påverka KEF för hasselsnok på ett negativt sätt. Sådan exploatering 

skulle därför kunna påverka hasselsnokens bevarandestatus lokalt och regionalt på 

ett negativt sätt. Det innebär att en exploatering av Ramsmora i sin nuvarande utformning 

(Figur 3) riskerar att skada hasselsnokens livsmiljöer som utlöser förbud enligt 4 § 4 p. 

Artskyddsförordningen. Det är också sannolikt att en exploatering av Ramsmora kan utlösa 

ett förbud enligt 4 § 1–3 pp. Artskyddsförordningen. Specifikt innebär det att under 

byggandet av fotbollsanläggningen så riskerar hasselsnokar att störas under födosök (1 

punkten), blir överkörda och dödade (2 punkten) eller få deras bon och ägg förstörda (3 

punkten). Det finns dock ingen risk att exploateringen skulle påverka artens bevarandestatus 

på en nationell skala. För att i möjligaste mån minimera de negativa effekterna 

rekommenderar Greensway att följande anpassningar och skyddsåtgärder görs vid en 

eventuell exploatering av Ramsmoraområdet: 

• All hällmarkstallskog och glesa ekskogar bör undantas från avverkningar i Ramsmora 

eftersom dessa är viktiga livsmiljöer för hasselsnok. 

• Den planerade läktaren som ska byggas med fyllnadsmassor riskerar att påverka 

intilliggande hällmarkstallskogar, som Greensway bedömer vara viktiga livsmiljöer för 
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födosök, fortplantning och vintervila för hasselsnok. Därför bör den planerade läktaren 

anläggas på annan plats, eller inte alls. 

• Om exploateringen kommer att påbörjas trots att hasselsnokens livsmiljöer bedöms 

påverkas på ett permanent negativt sätt bör allt arbete som innebär störning av det 

som i idag är betesmark i Ramsmora förläggas till vintermånaderna. Vi denna tidpunkt 

förväntas hasselsnokarna ligga i vinterdvala på mer steniga och bergiga platser. 

Eftersom inga hasselsnokar påträffades i Källtorp och levnadsmiljöerna för hasselsnok rent 

allmänt bedömdes vara av lägre kvalitet än i Ramsmora är det betydligt mindre risk att en 

exploatering i Källtorp påverkar livsmiljöernas KEF på ett negativt sätt. Greensway bedömer 

därför att en eventuell exploatering av Källtorp inte kommer att påverka 

hasselsnokens bevarandestatus på lokal, regional eller nationell skala. 

Greensway har inte kompetens att bedöma hur användandet av konstgräs skulle påverka 

bevarandestatusen av hasselsnok och andra fridlysta djur. Dock har Björklund & Palmqvist 

(2022) uttryckt oro över de stora mängder mikroplast som kan spridas från 

konstgräsplanerna. 

4.2. Större och mindre vattensalamander 
Inga större vattensalamandrar hittades i diken i Ramsmora. Däremot hittades flera mindre 

vattensalamandrar. Jämfört med mindre vattensalamander är större vattensalamander mer 

beroende på solexponerade vattenytor i sina nordliga bestånd (Rannap m.fl. 2012), och de 

öppna vattenytorna som finns i Ramsmora ligger mycket i skuggan, vilket troligen förklarar 

varför mindre vattensalamander och inte större vattensalamander använder det som 

lekvatten. 

Sammantaget gör Greensway bedömningen att en eventuell exploatering av 

Ramsmoraområdet inte skulle påverka KEF för livsmiljöer som är viktiga för större 

vattensalamander. Inte heller artens bevarandestatus på lokal, regional eller nationell skala 

kommer att påverkas av en eventuell exploatering av området.  

Eftersom även mindre vattensalamander är en fridlyst art är det möjligt att ett förbud mot 

exploatering enligt Artskyddsförordningen 6 § utlöses, eftersom det nästan är oundvikligt att 

inte döda eller skada adulta individer eller skada rom eller larver av mindre 

vattensalamander. Om arbetet med anläggandet av fotbollsanläggningen trots detta 

fortskrider rekommenderar Greensway att eventuella arbeten i eller nära dikena 

förläggs till perioder på året då varken adulta eller yngre mindre vattensalamandrar 

finns i diket. Detta innebär i praktiken att arbete kan utföras i dikets närhet mellan slutet av 

augusti till mars. 

4.3. Fåglar 
Inventeringsområdena vid Ramsmora och Källtorp, inklusive deras respektive 

referensområde, var relativt artrika och höll höga antal revir av många arter. Inga fågelarter 

som är upptagna i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv påträffades under inventeringarna, men 
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många arter som är upptagna i den svenska rödlistan eller uppvisar lång- eller kortvariga 

populationsminskningar höll revir i de inventerade områdena.  

Inför eventuella exploateringar av Ramsmora och Källtorp gör Greensway bedömningen att 

KEF för ett fåtal fågelarter kan påverkas negativt. Främst rör det sig om de hålhäckande 

arterna svartvit flugsnappare och stare som kan påverkas negativt om hålträd och äldre träd 

avverkas. Greensway rekommenderar därför att hålträd och äldre träd i möjligaste mån 

undantas från avverkningar. Om sådana träd trots allt måste avverkas bör de inte avverkas 

under fåglarnas häckningsperiod (1 april – 15 juli). Dessutom bör förlusten av deras 

häckningsplatser kompenseras genom uppsättning av fågelholkar som är lämpliga för dessa 

arter. Årliga inspektioner av holkarna för att snabbt kunna byta ut trasiga eller nedblåsa 

holkar blir en del av ett sådant kompensationsprogram. Även för ärtsångare finns det risk att 

dess livsmiljöers KEF påverkas negativt om buskrika skogskanter eller kolonilottsområden 

exploateras. Därför rekommenderar Greensway att buskrika skogskanter och 

kolonilottsområden undantas från exploatering. 

Sammantaget gör Greensway bedömningen att om rekommendationerna om att 

hålträd och äldre träd sparas från avverkning så kommer den eventuella 

exploateringarna av Ramsmora och Källtorp inte att påverka förekommande 

fågelarters bevarandestatus på lokal, regional eller nationell skala. 
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Bilaga 1 – Grod- och kräldjurens ekologi  

Hasselsnok 
De kräldjursarter som förekommer i Nacka är hasselsnok, vanlig snok, huggorm, kopparödla 

och skogsödla, men kräldjursinventeringen har fokuserat på hasselsnok.  Hasselsnokens 

livsmiljö är oftast blockrik eller sandig mark i gles skog med tät undervegetation (oftast ljung).  

Hasselsnokar är svåra att upptäcka eftersom de sällan ligger ute i direkt solljus, utan föredrar 

att ligga dold under solexponerade föremål, till exempel under en varm sten eller ljungtuva. 

Födan utgörs av andra kräldjur och smågnagare.  

Hasselsnoken är rödlistad som sårbar (VU). Populationen har minskat med mer än 10% på 

20 år, och artens utbredning har också minskat, med regionala utdöenden i dess nordliga 

utbredningsområden i Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Dalarna. Förlust av 

livsmiljöer genom igenväxning och igenplantering är ett hot mot artens bevarandestatus i 

Sverige. Dessutom kan Individer ibland misstas för en huggorm och i alla fall historiskt sett 

har de då slagits ihjäl av människor. Hasselsnoken rör sig långsamt, och individer kan falla 

offer för biltrafik, speciellt under parningstid då många hanar söker av större områden i sin 

jakt på parningsvilliga honor (SLU Artdatabanken 2022a).  

Större vattensalamander 
De groddjursarter som kan påträffas i Nacka kommun är större och mindre 

vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda, men groddjursinventeringen har fokuserar 

på större vattensalamander.  

Större vattensalamander behöver både lämpliga landsmiljöer och lekvatten för att ha en 

livskraftig population. Ett landskap som gynnar större vattensalamander kallas ibland för 

"småvattenlandskap" med lämpliga landmiljöer mellan olika lekdammar. Större 

vattensalamandrar använder mest fisktomma dammar som är av medelstorlek, men kan 

också använda diken. Vattendjupet i lekvattnen bör vara minst 0,5 meter under större delen 

av sommarhalvåret (SLU Artdatabanken, 2022) och lekvattnen bör inte riskera att torka ut 

under våren och sommaren (Langton m.fl., 2001). Vattenytan bör inte vara beskuggad, 

eftersom vattnet bör hålla en relativt varm temperatur under lekperioden. Efter parning lindar 

honorna in äggen i blad. Det är därför är det viktigt att det finns vegetation i lekdammen (SLU 

Artdatabanken, 2022).  

Vuxna större vattensalamandrar födosöker och övervintrar på land, där lövskog är av högsta 

värde. Tunnlar grävda av mindre däggdjur kan användas av större vattensalamander för att 

gömma sig och födosöka i. Andra lämpliga livsmiljöer kan vara stenmurar och häckar. 

Sådana linjära landsmiljöer kan vara bra korridorer mellan lekdammar (Langton m.fl. 2001). 

Mindre vattensalamander liknande ekologi och krav på levnadsmiljön som större 

vattensalamander. Dock är den inte lika kräsen som den större vattensalamander. Till 

exempel är den mindre vattensalamandern inte är lika knutna till lövskog som större 

vattensalamander är. Detta gör att mindre vattensalamander vanligare än större 

vattensalamander i stadsmiljöer. Den mindre vattensalamandern har inte samma krav att 
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dammen inte bör vara helt beskuggad (Rannap m.fl. 2012). Dessutom är inte deras larver 

lika utsatta för fiskpredation, eftersom de håller sig mest gömd i vegetation, medan larver av 

större vattensalamander jagar mer i öppet vatten (Joly m.fl. 2001). Detta betyder att mindre 

vattensalamandrar har förmågan att fortplanta sig i större dammar.  

Mindre vattensalamander har en stor utbredning och är relativt vanlig. Större 

vattensalamander är mer kräsen i sin biotopval, har mindre utbredning och en minskande 

populationstrend. En förklaring till trenden är förlusten på småvattenlandskap och gamla 

lövskogar med mycket död ved. Dessutom kan individer bli påkörda under sin 

vandringsperiod inför parningstiden. Metapopulationsbiologi är viktigt för vattensalamandrar. 

För att ha en livskraftig population behövs flera lämpliga lekdammar, landmiljöer och 

korridorer så att de kan flytta sig emellan dem. 

 


