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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Bakgrunden till denna artskyddsutredning är att Nacka kommun planerar att anlägga en 
idrottsplats vid Ramsmora. Idrottsplatsen ska utgöras av två 11-spelarplaner på konstgräs, 
omklädningsrum samt trafiklösning.  

Som en del i planeringsunderlaget har Nacka kommun, genom konsult (Pro Natura 2021), 
genomfört en naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard och i samband med den 
uppmärksammades kommunen på förekomsten av hasselsnok i området. Hasselsnoken skyddas 
av 4 § artskyddsförordningen och för att projektet inte ska riskera att stoppas p.g.a. förbud 
enligt artskyddsförordningen, behöver projektets påverkan på hasselsnoken utredas.  

I den här utredningen fördjupas studien om hur hasselsnoken riskerar att påverkas av den 
planerade idrottsplatsen. Som en del i utredningen ingår att bedöma behov och utformning av 
anpassningar och skyddsåtgärder för att verksamheten ska kunna tillåtas.  

 

 
Figur 1. Översiktsbild av projektområdet vid Ramsmora, Nacka kommun. 
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1.2 Beskrivning av naturvärden i projektområdet 

Projektområdet ligger ca 3 kilometer nordost om Orminge, längs kummelnäsvägen mellan 
Eriksvik och Kummelnäs . Området består av betesmark som delvis är öppen och delvis 
trädklädd, samt angränsande skogsbryn och skog. Större delen av betesmarken har historia som 
åker och har därför ganska vanlig och homogen flora, men några ytor är magrare och mer 
artrika. I betesmarken löper flera stora diken, vars vatten kommer från en skogsbäck i östra 
delen av området. Betesmarken omges av skogsklädda bergskullar. Närmast gräsmarken kantas 
den på sina håll av löv- och buskrika bryn med exempelvis slån, hagtorn, nypon, en och rönn. I 
sluttningarna växer en blandskog med främst tall, ek och asp och uppe på kullarna växer en gles 
och mager hällmarkstallskog med bl.a. lingon och ljung. På sina håll finns branta klippor med 
sprickor och skrevor. På flera ställen finns det gott om riktigt gamla, grova ekar och tallar, med 
mycket död ved och håligheter. 

I juni 2021 genomförde Pro Natura en naturvärdesinventering som resulterade i 17 avgränsade 
naturvärdesobjekt (se figur 2) varav två i klass 1 (högsta naturvärde), fyra klass 2 (högt 
naturvärde), fyra klass 3 (påtagligt naturvärde) och sju klass 4 (visst naturvärde). Vid NVI:n har 
också ett stort antal, 138 stycken, skyddsvärda träd noterats. Dikena och flera åkerholmar i 
betesmarken bedöms vara skyddade av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § 
miljöbalken. 

 

Figur 2. Resultat från naturvärdesinventeringen (Pro Natura 2021). I området finns öppna gräsmarker, buskbryn, 
diken och gammal skog med främst ek och tall. 
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1.3 Konstgräsplaner och miljörisker 

Konstgräsplaner innehåller korn av gummi eller plast, så kallat granulat, som tillverkas av 
återvunna bildäck (SBR), nytillverkat gummi (EPDM) eller termoplast (TPE). Alla granulater kan 
innehålla ämnen som är farliga för hälsa och miljö, exempelvis polycyklisk aromatiska ämnen 
(PAH), metaller, ftalater och flyktiga organiska ämen (Kemikalieinspektionen 2022). Granulater 
sprids till omgivande miljö genom vind och nederbörd, vid snöröjning av planen och via 
spelarnas skor och kläder (Naturvårdsverket 2019). Granulater från konstgräsplaner har 
identifierats som en av de största källorna till spridning av mikroplast i Sverige och det 
uppskattas att omkring 550 kg granulat per år per 11-mannaplan sprids till den 
omkringliggande miljön (Naturvårdsverket 2019). Det skulle innebära 1,1 ton/år för 
idrottsplatsen vid Ramsmora. 

Mikroplaster kan hamna i vilda djur genom födan de äter, men troligen även genom andning 
(akvatiska djur) och vattnet de dricker. Där kan mikroplaster leda till skador i tarmen, 
cellnekros, förändringar i metabolismen och förändringar i fett- och energireserver. De kan även 
påverka immunsystemet samt orsaka oxidativ stress vilket kan leda till DNA-skador 
(Naturvårsverket 2019).   

Mikroplasters effekter i praktiken på en art som hasselsnok är dock näst intill omöjligt att uttala 
sig om. Vetenskapliga studier på området har huvudsakligen bedrivits i marin miljö, och 
effekterna på terrestra organismer och ekosystem är mycket dåligt känt. Många vetenskapliga 
studier har även bedrivits i laboratoriemiljö med typer och koncentrationer av mikroplast som 
inte förekommer i miljön, och studiernas relevans kan därför ifrågasättas. Slutligen finns det 
tvetydiga slutsatser från forskarvärlden, med ett ökat antal studier på senare år som visat på en 
avsaknad av negativa effekter från mikroplaster (Naturvårdsverket 2019). 

Man kan konstatera att mikroplaster kan vara farliga om djur får i sig de, och att spridningen till 
miljön är en potentiell miljörisk. Kunskapsläget är dock bristfälligt, särskilt i terrester miljö. 

1.4 Beskrivning av konstgräsplananläggningen vid Ramsmora 

På gräsmarken planerar Nacka kommun att anlägga två konstgräsfotbollsplaner, båda för 11-
mannalag (111,5 x 71,25 meter), se figur 3 och 4. Till fotbollsplanerna planeras vägar och 
parkeringsplatser samt omklädningsrum, och längs båda planerna planeras en asfaltskorridor 
om 2,5 meter på västra sidan om respektive plan. Båda planerna ska inhägnas med stängsel på 
mellan 4-8 meter och belysas med 6 master (22-24 meter höga) per plan. Även vägar inom 
området och parkeringsplats ska belysas. 

En naturläktare med avtäckningsmassor kommer anläggas intill den ena planen. Planerna 
planeras så att de i norr skär in i en terrängförhöjning i skogsbrynet, och där planeras stödmur. 
Se figur 3-4. Flera naturvärdesobjekt och generellt biotopskyddade objekt kommer exploateras 
kraftigt, se figur 4. 
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Figur 3. Illustration över den planerade idrottsplatsen med tillhörande anläggningar. 
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Figur 4. Illustration över den planerade idrottsplatsen med tillhörande anläggningar, samt områdets 
naturvärdesobjekt (Pro Natura 2021). Ritning: Kartverkstan. 

1.5 Artskyddsförordningen  

Artskyddsförordningen (2007:845) implementerar EU:s art- och habitatdirektiv 
(92/43/EEG) och fågeldirektiv (79/409/EEG) i svensk lag.  

Artskyddsförordningen är en strikt förbudslagstiftning med mycket begränsade 
dispensmöjligheter. Den är att betrakta som en precisering av 2 kap. miljöbalken (MÖD 
2013:13) och för att leva upp till exempelvis lokaliseringsprincipen är det viktigt att 
skyddade arter utreds tidigt i planerings- och prövningsprocesser (Naturvårdsverket, 
2020). Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) gäller parallellt, d.v.s. lagarna 
tillämpas fullt ut vid sidan av varandra (Boverket, 2015). En åtgärd som godtagits 
enligt PBL uppfyller inte automatiskt MB:s krav (Boverket, 2015). Artskydds-förordningen 
gäller alltid, oberoende om den särskilt nämnts eller inte i t.ex. ett prövningsärende (Prop. 
2008/09:144 sid. 14). Om ett projekt strider mot artskyddsförordningen, och dispens inte 
kan ges, går projektet inte att genomföra. 

Hasselsnok är skyddad enligt 4 § artskyddsförordningen. Skyddet innebär att det är 
förbjudet att 

1. avsiktligt fånga eller döda djur, 
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2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttperioder, 

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 

4. skada eller förstöra djurens fortplantingsområden eller viloplatser.  

”Avsiktligt” innebär inte att skyddet endast gäller då uppsåtet är att döda, störa, skada etc. 
Utan ”avsiktligt” innebär att verksamhetsutövaren är medveten om att de planerade 
verksamheterna kan riskera att orsaka död, störning, skada etc. 

Enligt 4 § 4 p. artskyddsförordningen är det förbjudet att skada eller förstöra hasselsnokens 
fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet omfattar djurens alla livsstadier och syftar till 
att bibehålla kontinuerlig ekologisk funktion. Som fortplantningsområde och viloplats bör 
räknas den lokala populationens hemområde enligt Naturvårdsverkets riktlinjer 
(Naturvårdsverket 2009). Begreppet skada och förstöra inkluderar även gradvis försämring. Om 
artens tillgång på platser för fortplantning etc. minskar bör detta ses som skada. I ett avgörande 
i Mark- och miljödomstolen (MÖD 2016:1, Klinthagen) ska samma storlek och kvantitet 
livsmiljöer för berörd art finnas kvar. 

En nyckelfråga för en artskyddsutredning är ”var går gränsen för att förbud utlöses?”. 
Praxis för hur denna fråga hanteras i Sverige, har helt nyligen genomgått en förändring 
och befinner sig i skrivande stund i ett ganska osäkert läge då antalet nya domar är få. 

Fram tills nyligen har enstaka djur inte automatiskt varit skyddade i projekt där syftet inte 
varit att döda, störa, skada etc. Utan för att en verksamhet skulle utlösa förbud enligt 4 § 1-
3 pp. skulle artens bevarandestatus riskera att påverkas negativt. För att utlösa förbud 
enligt 4 § 4 p. skulle verksamheten riskera att ett område förlorade sin kontinuerliga 
ekologiska funktionalitet för de skyddade arterna i fråga. Med ”område” menades dock inte 
endast området för planerade åtgärder, utan det område som en lokal population av en art 
behövde för att bevarandestatus inte skulle påverkas negativt. Även vid bedömning av 4 § 
4 p. har alltså påverkan på bevarandestatus vägts in. 

Men den 4 mars 2021 dömde EU-domstolen i den så kallade Skydda skogen-domen (ECLI:EU:C: 
2021:166). EU-domstolen klargör där att skyddet även gäller arter vars bevarandestatus inte 
riskerar att påverkas negativt, och att skyddet inte upphör att gälla för arter med gynnsam 
bevarandestatus. EU-domstolen slår även fast att skyddet för fortplantningsområden och 
viloplatser inte är beroende av om bevarandestatus påverkas. 

Detta innebär att skyddade arters bevarandestatus eller påverkan på denna inte har någon 
betydelse vid bedömning av förbud enligt 4 § artskyddsförordningen. Förbud utlöses om en 
verksamhetet riskerar orsaka att individer av skyddade arter dör, störs eller skadas. Beträffande 
4 § 4 p. betyder det att bevarandestatus inte ska vägas in, utan det som ska bedömas är enbart 
huruvida livsmiljöernas kontinuerliga ekologiska funktionalitet upprätthålls eller inte för artens 
lokala population.  

Dispens från 4 § artskyddsförordningen går att söka enligt 14 § artskyddsförordningen, men 
kraven för att bevilja dispens är stränga. Tre krav ska uppnås: 

1. Det får inte finnas någon annan lämplig lösning, 

2. bevarandestatus får inte påverkas negativt, och 

3. det måste finnas ett särskilt skäl. 

Samtliga krav måste uppnås för att dispens ska kunna beviljas. Som exempel kan nämnas att 
detaljplaner för byggnation av bostäder inte är ett särskilt skäl. Calluna bedömer att 
idrottsplatsen vid Ramsmora inte har något särskilt skäl, och dispens bedöms inte vara en möjlig 
lösning i projektet. Vägen framåt för projektet är att undvika förbud genom lokalisering, 
justeringar i byggnationsplanerna, tekniska anpassningar och skyddsåtgärder. 
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1.5.1. Offentlig utredning om artskyddet 

I maj 2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att se över artskyddslagstiftningen. 
Utredningen lämnade i juni 2021 över betänkandet ”SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt 
gemensamma ansvar”. Där föreslås bland annat att skyddet av fåglars livsmiljöer bör tas bort. 
Betänkandet var fram till i oktober 2021 ute på remiss. Utredningen kan på sikt leda till 
lagändringar på området, och om det sker skulle det kunna få konsekvenser för projektet vid 
Ramsmora. 

1.6 Vad är en artskyddsutredning? 

En artskyddsutredning syftar till att besvara frågan om planen riskerar att utlösa förbud 
och om den gör det, föreslå lösningar i form av anpassningar och skyddsåtgärder. Skulle 
det, trots anpassningar och skyddsåtgärder, inte gå att undvika förbud behöver dispens 
sökas. Förutsättningen är att dispensvillkoren uppfylls vilket kräver en djupare utredning 
om bevarandestatus samt oftast en plan för kompensationsåtgärder. 

För att kunna besvara frågorna säkert och väl underbyggt, behöver förekomster av 
skyddade arter utredas i detalj, vilket ofta betyder att inventeringar i fält behövs. Man kan 
också behöva kartera arternas livsmiljöer vilket kan göras genom inventeringar eller 
modelleringar i GIS. Det kan också vara nödvändigt att göra rumsliga analyser av 
spridningsavstånd, spridningsstråk, mängden livsmiljöer, fragmenteringsgrad osv. för att 
skapa en bild av förutsättningarna för den lokala populationen. 

När man skapat en tydlig bild av arternas och livsmiljöernas förekomstmönster i området 
kan projektets påverkan bedömas. Om skyddade arter riskerar att dödas, skadas eller 
störas utlöses förbud. Det gäller också om livsmiljöerna förlorar sin kontinuerliga 
ekologiska funktion (KEF) 1 för arterna. Lösningen för att inte utlösa ett förbud följer 
skadelindringshierarkin (se nedan) och innebär antingen att undvika påverkan genom 
anpassningar eller att utföra skyddsåtgärder. Anpassningarnas syfte är att undvika skadan 
helt genom att exempelvis ändra lokalisering och utformning eller byta teknik i utförandet. 
Skyddsåtgärder kan exempelvis vara att konstruera bullerskydd, skapa livsmiljöer eller 
ekodukter och att flytta individer. Det senare kräver dock dispens.  

För att undvika förbud enligt 4 § 1–3 pp. behöver sådana anpassningar planeras så att 
risken för att individer av skyddade arter dör, störs, skadas etc. är så liten att den i princip 
kan uteslutas. 

För att undvika förbudet i 4 § 4 p. handlar det om att, trots projektets påverkan, 
upprätthålla kontinuerlig ekologisk funktion i livsmiljön för den lokala populationen. 
Skada och störning på livsmiljön vägs upp genom olika skyddsåtgärder. Det kan 
exempelvis handla om att skapa, restaurera eller sköta livsmiljöer för arterna. För att 
planera proportionerliga och effektiva skyddsåtgärder behövs en detaljerad bild av 
livsmiljöerna i området och på vilka sätt de skyddade arterna nyttjar dem, samt hur 
arterna påverkas av projektet. Det är viktigt att veta att skyddsåtgärder är ett verktyg som 
kan användas för att undvika förbud, i de fall då det är möjligt att utforma skyddsåtgärder 
som fyller de funktioner som krävs. Detta är inte alltid möjligt, vissa ekologiska funktioner 
går helt enkelt inte att skapa på konstgjord väg eller inom rimliga tidsramar. Då behöver 
skadan undvikas på annat sätt. 

 

1 Av Naturvårdsverket (2009) beskrivs KEF som ”den ekologiska funktion en livsmiljö normalt ständigt 
tillhandahåller åt en art, t.ex. som skydd eller födosökningsplats.” 
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2 Hasselsnokens ekologi 

2.1 Biologi 

Hasselsnoken (Coronella austriaca) är en mindre grå- eller brunaktig orm med 19 längsgående 
rader med släta fjäll. Huvudets ovansida täcks av stora plåtar och är svagt avsatta mot kroppen. 
Arten kan vid hastig anblick förväxlas med huggorm, men skiljer sig från denna genom de släta 
kroppsfjällen (huggormens fjäll har en längsgående köl), den runda pupillen (huggormen har 
eliptisk pupill) samt att hasselsnokens ryggteckning utgörs av två rader mörkbruna till 
rödbruna fläckar istället för som hos huggormen ett zick-zack band (Andrén & Nilson 1991). 
Total kroppslängd inklusive svans kan uppgå till 80 cm men den är vanligtvis betydligt kortare. 
En 60 cm lång hasselsnok väger i snitt runt 50g (Spellerberg & Phelps 1977). 

2.2 Krav på livsmiljöer, beteende och reproduktion 

Hasselsnokens livsmiljöer utgörs generellt av solexponerad blockrik eller sandig mark vid 
lövskogsbryn, ljung- och hagmarker samt klipphällar med gles tallskog och välutvecklat 
markskikt som ofta domineras av ljung. Arten är värmekrävande men exponerar sig sällan utan 
utnyttjar istället föremål som värmts upp av solen. Ormarna ligger ofta väl dolda i bergsskrevor, 
under platta stenar eller hopslingrade långt ner i ljungtuvor. Hasselsnokens levnadsätt gör den 
svår att upptäcka även för experter. Hasselsnokar är mestadels stationära och förflyttar sig 
endast korta sträckor (Spellberg & Phelps 1977). Svenska och norska populationer avviker 
ekologiskt från brittiska och centraleuropeiska eftersom individerna når en större kroppsstorlek 
(längd och vikt) och förekommer i klippiga biotoper. I övriga delar av artens utbredningsområde 
förekommer arten oftast i mer sandiga biotoper (Nilsson m.fl. 2009).  

Populationsstorlekarna varierar oftast mellan 1-17 individer/hektar (Spellberg & Phelps 1977, 
Völkl 1991, Käseweiter 2002). Kantzoner som t.ex. åkerkanter, diken och stenmurar utnyttjas 
ofta som spridningszoner när ormarna migrerar mellan olika områden (Spellberg & Phelps 
1977, Gent & Spellerberg 1993). De viktigaste predatorerna anses vara kråkfåglar, vråkar och 
mårddjur (Andrén & Nilson 1981). Hasselsnokar äter insekter, reptiler (främst skogsödla, 
huggorm och kopparödla), näbbmöss och smågnagare (Spellberg & Phelps 1977, Luiselli m.fl. 
1996). Vuxna honor har ett något annorlunda födoval och äter gnagare och ormar (d.v.s. något 
större byten) i större utsträckning än hanar och juveniler. De vuxna honorna äter inte heller lika 
ofta (Luiselli m.fl. 1996). Hasselsnokar övervintrar från början av oktober till slutet av mars eller 
april. Parningstiden är maj och ungarna (3–15 st) föds levande i augusti-september i närheten 
av övervintringsplatsen.   

En viktig förutsättning för arten är att det finns både områden med gott om föda och närhet till 
mer blockrika marker som kan fungera för skydd och för övervintring. Eftersom hasselsnoken är 
beroende av extra varma miljöer utgör sydsluttningar en viktig miljö, men det är också viktigt 
med en småskalig variation av miljöer som ger goda förutsättningar för att finna föda. (Nordén, 
E. & Kindvall, O. 2018).   

2.3 Hot och status i Sverige 

I den svenska rödlistan från 2020 är arten klassad som sårbar (VU) då arten beräknas bestå av 
mindre än 10 000 reproduktiva individer och en fortsatt minskning med minst 30 % uppskattas 
de närmaste 10 åren (ArtDatabanken 2020). 

Hasselsnoken är ett rovdjur som befinner sig högt upp i den ekologiska näringskedjan och den 
är därför aldrig vanligt förekommande. Arten är missgynnad eller utrotningshotad inom i 
princip hela sitt utbredningsområde som sträcker sig från Västeuropa och österut genom västra 
Asien. Hasselsnokens tillbakagång beror bland annat på att de miljöer arten kräver för sin 
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överlevnad successivt försvinner på grund av mänsklig exploatering och miljöförstöring. 
Fragmentering förstör ofta miljön inom habitaten, vilket är ett allvarligt hot mot många arter 
(Primack 2006).  

Sverige har en skyldighet att bevara de arter och naturtyper som omfattas av EU:s. 
habitatdirektiv. Art- och habitatdirektivets övergripande syfte är att utpekade arter ska fortleva 
med gynnsam bevarandestatus2 inom sina naturliga utbredningsområden inom unionen. 
Hasselsnokens situation gör att den är upptagen i art- och habitatdirektivets bilaga 4, vilket 
innebär att arten kräver noggrant skydd. 

I Sverige har hasselsnoken en liten och fläckvis utbredning längs västkusten och östkusten upp 
till Roslagen, på Öland och Gotland samt lokalt intill Vänern, Vättern och Mälaren 
(ArtDatabanken 2022), se figur 5. I Nacka kommun befinner vi oss i den norra änden av 
hasselsnokens huvudsakliga utbredningsområde i Sverige. Norr om Nacka finns bara enstaka 
spridda fyndlokaler. 

 

 

 

Figur 5. Hasselsnokens utbredning i Sverige (ArtDatabanken 2022). 

 

2 Begreppet ”gynnsam bevarandestatus” definieras enligt art- och habitatdirektivet som när:  

- uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att 
förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, och 

- artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom 
en överskådlig framtid, och 

- det finns, och sannolikt kommer att fortsätta att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att artens 
populationer skall bibehållas på lång sikt. 
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Figur 6. En hasselsnok som hittades av Calluna i ett projekt utanför Söderköping 2019. (Foto: Mattias Stahre, 
Calluna AB). 

3 Förekomster av hasselsnok vid Ramsmora 

3.1 Observationer av hasselsnok 

Hasselsnok har observerats i projektområdet av en lokal djurhållare. Observationen delgavs 
muntligt och verifierades med foto (Pro Natura 2021). Enstaka observationer är därutöver 
rapporterade i Artportalen (utsök för perioden 2002–2022) från omkringliggande landskap. Det 
närmaste fynden är ungefär 1 km öster om Ramsmora, vid gården Alkärret. (Fyndet i 
projektområdet är inte inrapporterat i Artportalen, och därför syns det inte i figur 8-10). 

Hasselsnok är en svårinventerad art som sällan visar sig öppet i terrängen. Det gör att vi kan 
förvänta oss ett stort mörkertal när det gäller mängden faktiska förekomster jämfört med de 
fynd som finns registrerade (Kindvall 2021). 

Calluna bedömer att de befintliga observationerna är tillräckliga för att dra slutsatsen att det 
finns hasselsnok vid Ramsmora. Ramsmora bedöms ingå i ett hemområde för en 
hasselsnokspopulation. Calluna bedömer också att ytterligare inventering inte är nödvändig. 
Arten är mycket svårinventerad, även för experter. Därför hade en dedikerad inventering inte 
förändrat slutsatsen att arten finns i området, vare sig om arten hittats eller inte i en sådan. 

3.2 Ramsmora som livsmiljö för hasselsnok 

De öppna gräsmarkerna och skogsbrynen vid Ramsmora bedöms vara goda jaktmarker, där 
hasselsnoken kan hitta sork, möss, näbbmöss, andra reptiler och insekter. Förekomsten av 
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diken, åkerholmar och att vissa partier är slyiga och buskiga bedöms enbart vara positivt då det 
skapar variation och mångfald vilket ökar bytestillgången för hasselsnoken. 

I skogen runt gräsmarken finns en del hällmarker som potentiellt kan fungera som 
fortplantnings- och övervintringsplatser, men arealen av dessa ytor är små i utredningsområdet, 
och det är framförallt öppen gräsmark som planeras att ianspråktas. Den typ av livsmiljö som 
projektet riskerar att påverka direkt är alltså jaktmarker. 

För att skapa förutsättningar för en djupare förståelse för hur den lokala 
hasselsnokspopulationen påverkas av projektet, har Calluna genomfört en GIS-modellering av 
livsmiljöer i ett större landskap kring Ramsmora. 

 

 

Figur 7. Den öppna gräsmarken och skogsbrynen i Ramsmora bedöms vara en jaktmark av god kvalitet för 
hasselsnok. (Foto: Johanna Kammonen, Calluna AB). 
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3.3 Habitatnätverk 

3.3.1. Metod 

För att generera en heltäckande kartbild över utbredning av ytor som potentiellt kan nyttjas 
som livsmiljö för hasselsnok i landskapet kring projektområdet användes en GIS-baserad 
habitatnätverksmodell som utvecklats av Calluna. Modellen beskrivs i Kindvall (2021). Modellen 
har vid det här laget tillämpats i flera tidigare artskyddsärenden i södra Sverige (Nordén & 
Kindvall 2018, Kindvall & Ahlén 2019, Kindvall & Kvamme 2020, Kvamme m.fl. 2020; Kindvall & 
Carlsson 2020) och i Trafikverkets Ostlänksprojekt (Kindvall 2021). Med modellen identifieras 
hasselsnokens livsmiljöer med avseende på både kärnområden (miljöer som lämpar sig för 
fortplantning och övervintring) och anslutande jaktmarker av god kvalitet. (Hasselsnoken kan 
jaga även i kärnområdena.) Kärnområden med anslutande jaktmarker bildar tillsammans 
hemområden, där alla de olika livsmiljöer som hasselsnoken behöver finns. 

En spridningszon på 500 ”kostnadsviktade” meter har också adderats till modelleringen av 
livsmiljörer. Kostnadsviktade innebär att avstånd räknas olika beroende på olika miljöers 
”friktion”, d.v.s. hur lätt eller svårt hasselsnok uppskattas ha att röra sig genom dem. Genom en 
gästvänlig miljö kan spridningszonen sträcka sig upp till 500 meter från en livsmiljö, medan 
genom en ogästvänlig miljö sträcker sig spridningszonen kortare avstånd från livsmiljöer. 

Analysen identifierar också större områden där alla potentiella hemområden för hasselsnok 
funktionellt hänger samman genom att de beräknade spridningssambanden är tillräckligt starka. 
Dessa sammanhängande områden kallas habitatnätverk. Storleken på dessa sammanhängande 
nätverk är en grundläggande faktor som avgör hur goda chanser den modellerade arten har att 
överleva i ett givet landskap. 

Men hasselsnok är en relativt stationär art som sällan förflyttar sig långt från sin 
övervintringsplats. Det kan röra sig om ett par hundra meter som mest (Reading 2005, 2012). 
Figur 8-10 nedan ger alltså en bild av en betydligt bättre och längre spridning jämfört med hur 
hasselsnoken egentligen oftast beter sig. I verkligheten är de mer tydligt knutna till avgränsade 
hemområden där de stannar hela sina liv. Rörligheten varierar beroende på hur gamla 
hasselsnokarna är. De vuxna rör sig betydligt mindre än ungdjuren (Reading 2012). Mindre 
exemplar trängs dessutom ut i sämre miljöer för att undgå att bli uppätna av större individer 
(Kolanek 2019). Det är därför rimligt att anta att spridningen mellan lämpliga livsmiljöer 
framför allt sker innan individerna är vuxna. Det är oklart hur långt de unga hasselsnokarna kan 
förflytta sig från där de föddes och fram till de etablerar egna hemområden, men det är inte 
otänkbart att det kan handla om ett par km (Dick & Mebert 2017).  

Ju större ett sammanhängande habitnätverk är desto större population kan förväntas leva där. 
Populationsstorleken förväntas vara direkt beroende av mängden livsmiljö som finns tillgänglig 
i nätverket. Hasselsnokar behöver 2-3 hektar livsmiljö för att klara sig, inklusive de jaktmarker 
som måste finnas i direkt anslutning till fortplantnings- och övervintringsområden (Reading 
2005, 2012). Baserat på arealen livsmiljöer inom habitatnätverken, och hasselsnokarnas 
revirstorlek, har ett mått på bärförmåga (uppskattat antal hasselsnokar som finns i 
habitatnätverket) beräknats för varje habitatnätverk. Bärförmågan illustreras nedan i figur 8. 
Hemområdena för vuxna individer kan dock överlappa varandra  till viss del (Dick & Mebert 
2017) och den verkliga populationsstorleken är därför troligen större än den skattade 
bärförmågan som visas i figur 9. 
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3.3.2. Resultat 

Figur 8 nedan visar en översiktlig kartbild över landskapets modellerade livsmiljöer för 
hasselsnok. Man ser i figur 8 att projektområdet överlappar med en jaktmark. 

 

 

Figur 8. Översiktsbild över de modellerade livsmiljöerna för hasselsnok, i landskapet kring Ramsmora. De 
modellerade livsmiljöerna är kärnområden där hasselsnokarna fortplantar sig och övervintrar (och jagar) samt 
jaktmarker. Kärnområden med anslutande jaktmarker bildar hemområden för hasselsnok. I spridningszonen finns 
inga livsmiljöer för hasselsnok, utan detta är mark som hasselsnoken kan röra sig genom vid behov. 
Spridningszonen sträcker sig 500 kostnadsviktade meter från livsmiljöerna. 

Figur 9 nedan illustrerar de olika habitatnätverk som identifierats i modelleringen. 
Habitatnätverken är i figuren färglagda baserat på den beräknade bärförmågan för 
habitatnätverken. Man ser i figur 9 att projektområdet ligger i västra änden av ett stort 
habitatnätverk som beräknas hysa 81 hasselsnoksindivider. Modelleringen slutar dock vid 
kommungränsen mot Värmdö, och i verkligheten är habitatnätverket större. 
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Figur 9. Översiktsbild över de modellerade habitatnätverken för hasselsnok, i landskapet kring Ramsmora. 
Habitatnätverken är större områden som innnehåller ett eller flera hemområden för hasselsnok, som funktionellt 
hänger samman genom att spridningssambanden mellan hemområdena är goda. Färgsättningen av 
habitatnätverken baserar sig på beräknad bärförmåga, d.v.s. det beräknade antalet hasselsnoksindivider som kan 
finnas i habitatnätverket. 

Figur 10 nedan visar en mer detaljerad bild av de modellerade livsmiljöerna för hasselsnok i och 
kring Ramsmora. Exakt hur ett hasselsnokarnas revir eller hemområden avgränsas geografiskt 
går inte att avgöra inom ramen för denna utredning, men baserat på samma beräkning som för 
bärförmåga (se ovan), uppskattas det kunna finnas ungefär 13 hasselsnokar i det område som 
syns i figur 10. 

Man ser tydligt i figur 10 att projektet planerar att ianspråkta och exploatera en stor yta 
jaktmark av god kvalitet, som med största sannolikhet nyttjas av flera hasselsnoksindivider och 
är av betydelse för kvaliteten hos flera närliggande kärnområden. Projektet har, i sin nuvarande 
utformning, en betydande påverkan på sammansättningen av livsmiljöer för hasselsnok i 
området. Ytan jaktmark som planeras att exploateras är cirka 2,8 hektar. 
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Figur 10. Resultat från modelleringen av livsmiljöer för hasselsnok, i landskapet kring Ramsmora. De 
modellerade livsmiljöerna är kärnområden där hasselsnokarna kan fortplanta sig och övervintra (och jaga) samt 
intilliggande jaktmarker. Kärnområden med intilliggande jaktmarker bildar hemområden för hasselsnok. I det 
område som syns i kartan beräknas det kunna finnas ungefär 13 hasselsnokar. I spridningszonen finns inga 
livsmiljöer för hasselsnok, utan detta är mark som hasselsnoken kan röra sig genom vid behov. Spridningszonen 
sträcker sig 500 kostnadsviktade meter från livsmiljöerna.  
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4 Bedömning av risk för förbud 

4.1 Risk för förbud enligt 4 § 1-3 pp. (fångst, död eller störning på individer, eller 
förstörelse av bon eller ägg) 

Om hasselsnokar finns i projektområdet när byggnationen genomförs, kommer hasselsnokarna 
tvingas fly och överge pågående jakt. Detta bedömer Calluna som en störning som riskerar att 
utlösa förbudet enligt 4 § 2 p. artskyddsförordningen. Det går heller inte att utesluta att 
individer av hasselsnokar skulle bli överkörda och dödade. Därmed utlöses även förbudet i 4 § 1 
p. artskyddsförordningen. 

Projektet bedöms inte orsaka förstörelse av bon eller ägg eftersom inga fortplantingsområden 
planeras tas i anspråk. 

Effekterna av spridning av mikroplast i miljön, och hur detta riskerar att påverka hasselsnoken i 
området, är dåligt studerat och omöjligt att bedöma säkert. Men mängder av studier visar ändå 
att mikroplaster är giftigt för djur som får i sig dem, och konstgräsplaner är en stor källa till 
spridning av mikroplast i miljön. (Läs mer om mikroplast i kapitel 1.3 ovan.) Calluna bedömer 
därför att spridningen av mikroplast utgör en möjlig risk för påverkan på hasselsnoken i 
området. Calluna bedömer att spridningen av mikroplast riskerar att utlösa förbudet enligt 4 § 1 
p. artskyddsförordningen. 

4.2 Risk för förbud enligt 4 § 4 p. (skada på livsmiljöer) 

Projektet planerar i nuvarande utformning att exploatera cirka 2,8  hektar jaktmarker för 
hasselsnoken. Calluna bedömer att detta utgör en skada på livsmiljöer som utlöser förbud enligt 
4 § 4 p. artskyddsförordningen. 

Sammantaget innebär planerna en markant försämring av den ekologiska funktionaliteten för 
hasselsnok i området. Som beskrivs i kapitel 3.3.2. och i figur 10 ovan, kommer den planerade 
byggnationen att förstöra cirka 2,8 hektar jaktmark av god kvalitet och på ett betydande sätt 
förändra sammansättningen av livsmiljöer för hasselsnok i området. Exploateringen påverkar 
inte bara de 2,8 hektaren jaktmark. Utan även omkringliggande kärnområden påverkas, i och 
med att kärnområdenas kvalitet som fortplantings- och övervintringsområden är beroende av 
att det finns jaktmarker i nära anslutning. Projektet förstör alltså 2,8 hektar jaktmark och 
riskerar även att försämra kvaliteten hos flera närliggande kärnområden.  
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5 Potentiella utredningsmöjligheter och skyddsåtgärder 

5.1 Grundläggande premisser för skyddsåtgärder 

5.1.1. Skadelindringshierarkin 

Skadelindringshierarkin beskrivs av Naturvårdsverket (2016), som en princip för planering som 
alltid bör användas i projekt som orsakar förlust av naturvärden, se figur 10. I första hand ska 
skada undvikas. Detta görs först genom lokalisering och t.ex. genom att se över plangränser och 
markanvändning i en detaljplan. I andra hand planeras anpassningar, t.ex. i anläggningars 
utformning och metodval i anläggningsskedet, för att undvika att skada uppkommer. Därefter 
kan skyddsåtgärder planeras som syftar till att minimera eller väga upp för de skador som inte 
går att undvika. Genom att undvika skada blir behovet av skyddsåtgärder så litet som möjligt. 

I linje med skadelindringshierarkin är den första skyddsåtgärden som bör vägas in i 
planeringen: lokaliseringen. Genom en annan lokalisering, kan man undvika att förstöra några 
livsmiljöer för hasselsnok och därmed undvika förbudet. 

Lokaliseringen är inte bedömd i denna utredning. Lokaliseringen är en aspekt att återkomma till 
i den fortsatta planeringsprocessen. Resultaten från den här utredningen kan ses som en del av 
lokaliseringsprövningen. 

Därefter, om lokaliseringen vid Ramsmora ändå väljs, bör man se över exploateringens 
omfattning och utformning. Genom att minska ner omfattningen eller finjustera i ritningarna, 
kan mängden livsmiljöer som förstörs minimeras, och behovet av ytterligare skyddsåtgärder 
minskas. 

 

 
Figur 11. Skadelindringshierarkin innebär att alla rimliga åtgärder för att undvika och minimera påverkan från en 
exploatering ska vidtas innan behovet av skydds- kompensationsåtgärder fastställs (Naturvårdsverket, 2016). 
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5.1.2. Artskyddsfrågan integrerad i planeringsprocessen 

En artskyddsutredning resulterar ofta i rekommendationer på anpassningar och 
skyddsåtgärder. I projekt där förekomster av skyddade arter är en viktig fråga att lösa, är det 
Callunas erfarenhet att det är en framgångsfaktor om artskyddsfrågan tidigt är en integrerad del 
i planeringsprocessen. Det är bra om rekommendationer på lösningar kan tas fram tidigt medan 
planerna är flexibla. Samtidigt, så kan rekommendationerna snabbt bli inaktuella när 
planeringsarbetet fortsätter. Allt eftersom projektets utformning uppdateras och konkretiseras, 
uppstår nya vinklar och frågeställningar som kan behöva bedömas ur artskyddsperspektiv. 

För att planeringsprocessen smidigt ska hitta fram till de bästa lösningarna för att undvika 
förbud, är det bra att artskyddskompetens deltar aktivt i planeringen även efter en genomförd 
artskyddsutredning. Föreliggande rapport, inklusive rekommenderade skyddsåtgärder, ska 
därför ses som ett första bidrag till en fortsatt planeringsprocess. 

5.2 Skyddsåtgärder för att undvika förbud enligt 4 § 1-2 p. 

Riskerna för störning och överkörning i byggskedet går att undvika genom att genomföra 
byggnationen endast på vinterhalvåret när hasselsnokarna övervintrar. Inga hasselsnokar 
bedöms övervintra i projektområdet, så genom denna anpassning undviker projektet att störa 
eller döda några hasselsnokar i själva byggskedet. 

Beträffande spridningen av mikroplast rekommenderar Calluna i första hand att inte använda 
konstgräs som innehåller mikroplast. Det finns alternativ som tillverkas av organiska material 
såsom kork, bark eller kokos. Genom denna anpassning bedömer Calluna att riskerna förenade 
med mikroplaster undviks. 

Om konstgräs med mikroplast ändå planeras att användas, kan Calluna inte bedöma i nuläget 
exakt vilja skyddsåtgärder som bör vidtas för att undvika förbud. Vi rekommenderar i detta fall 
att en plan upprättas där utformningen av anläggningen, byggnationen och skötseln av planerna 
utreds och anpassas med syfte att minimera spridningen av mikroplast. Integrerat med 
framtagandet av denna plan bör det bedömas i vilken omfattning spridning kan minskas och hur 
väl miljörisker kan undvikas och en ny artskyddsbedömning görs slutligen inom ramen för 
denna plan. Calluna kan inte i nuläget bedöma om det är möjligt att undvika förbud eller inte. 

5.3 Skyddsåtgärder för att undvika förbud enligt 4 § 4 p. 

Förbudet enligt 4 § 4 p. artskyddsförordningen kan vara möjligt att undvika genom att 
restaurera eller skapa livsmiljöer för hasselsnok. Calluna kan dock inte i nuläget peka ut några 
lämpliga platser för sådana åtgärder. För att göra detta behövs en fördjupad kartläggning 
inklusive åtgärds- och skötselplan. 

När livsmiljöer riskerar att skadas eller förstöras, beskriver Naturvårdsverket (2009) och Mark- 
och Miljööverdomstolen (MÖD 2016:1, Klinthagen) att restaurering eller nyskapande av 
livsmiljöer är en möjlig typ av skyddsåtgärd som kan användas för att väga upp för förlusten av 
livsmiljöer. Naturvårdsverket (2009) beskriver att restaureringen eller nyskapandet behöver 
genomföras och effekterna säkerställas i god tid innan exploateringen påbörjas, så att någon 
nettoförlust av livsmiljöer aldrig sker. Vidare beskriver Naturvårdsverket (2009) att den här 
typen av skyddsåtgärder ska ske i direkt anslutning till den exploaterade livsmiljön. Mark- och 
Miljööverdomstolen (MÖD 2016:1, Klinthagen) slår dock fast att åtgärderna inte behöver 
genomföras i direkt anslutning, utan att de kan godkännas så länge de genomförs inom området 
för den lokala populationen. 

Cirka 2,8 hektar livsmiljö för hasselsnok förstörs i projektets nuvarande förslag till utforming, 
och för att undvika förbud behöver minst lika mycket livsmiljö restaureras eller nyskapas 
framgångsrikt inom området för den lokala populationen. Det finns dock stora osäkerheter i hur 
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väl restaurering eller nyskapande av livsmiljöer verkligen fungerar. För att ta höjd för denna 
osäkerhet, så att tillräckligt stor nytta för hasselsnoken uppnås, rekommenderar Calluna att 
minst 5,6 hektar (d.v.s. dubbelt så mycket som förstörs) livsmiljöer restaureras eller nyskapas. 

I princip (enligt MÖD 2016:1) skulle skyddsåtgärderna kunna genomföras var som helst inom 
samma habitatnätverk. Men Calluna rekommenderar att skyddsåtgärderna planeras till området 
inom habitatnätverket som är söder och väster om samhället Insjön, eftersom 
spridningssambandet är svagt i habitatnätverket sydöst om Insjön. Se figur 8-10 ovan och figur 
12 nedan. GIS-modelleringar som den som har använts i denna utredning ska alltid tolkas med 
en viss försiktighet, och spridningssambandet sydöst om Insjön skulle lätt kunna upphöra med 
en liten justering i modelleringsparametrarna. Genom att fokusera på delen av habitatnätverket 
söder och väster om Insjön, väljer vi ut ett område som med större säkerhet är ekologiskt 
sammanhängande. Se figur 12. 

Restaurering eller nyskapande genomförs genom gallring och röjning i gamla igenväxta ängs- 
och betesmarker, röjning på sandiga, steniga eller blockiga marker eller hällmarker, och det får 
gärna vara sydsluttningar. Det behöver även säkerställas ett långsiktigt skydd och skötsel för de 
åtgärdade områdena. 

 

 

Figur 12. Calluna rekommenderar att restaurering och nyskapande av livsmiljöer planeras till delen av 
habitatnätverket som är söder och väster om samhället Insjön (markerat i figuren). Observera att livsmiljöerna 
söder om väg 222 eller väster om Kilsviken inte ingår i detta habitatnätverk. 
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6 Slutsats och fortsättning 

Calluna kan inte i nuläget säkert bedöma om det är praktiskt möjligt för projektet att undvika 
förbud, eftersom vidare utredning krävs för att konkretisera de föreslagna skyddsåtgärderna. 

Calluna rekommenderar vidare utredning inom två huvudområden: 

1. Om konstgräset inte byts till ett organiskt alternativ, rekommenderar Calluna att en plan tas 
fram för utformningen, byggnationen och skötseln av planerna så att spridning av 
mikroplast i miljön minimeras. Integrerat med denna plans framtagande bör man även 
utreda huruvida det är möjligt att minska spridningen tillräckligt mycket så att förbud 
enligt artskyddsförordningen kan undvikas. 

2. Calluna rekommenderar även att en ”skyddsåtgärdsplan” tas fram för hasselsnok för att 
göra behovet av restaurering och nyskapande av livsmiljöer konkret. Denna plan ska vara 
en fördjupad kartläggning samt åtgärds- och skötselplan för områden som lämpar sig för 
restaurering eller nyskapande av livsmiljöer för hasselsnok. Parallellt behövs också en 
dialog mellan kommunen och markägare, för att säkerställa att planens åtgärder är 
genomförbara i praktiken. Eftersom projektets negativa påverkan på livsmiljöer är 
permanent, behöver man säkra att skyddsåtgärdernas positiva effekter också blir 
permanenta. Långsiktigt skydd och skötsel måste säkras juridiskt, lämpligen genom 
naturreservat. 

Föreliggande artskyddsutredning ska ses som ett första bidrag till en fortsatt planerings- och 
utredningsprocess. Förutom den fortsatta utredningen enligt de två punkterna ovan, 
rekommenderar Calluna att artskyddskompetens fortsätter att delta aktivit i 
planeringsprocessen, och att denna artskyddsutredning inklusive bedömningar och 
rekommendationer uppdateras allt eftersom processen framskrider. 

För att undvika risk för förbud enligt artskyddsförordningen, behöver skyddsåtgärder planeras 
och verksamhetsutövaren, i detta fall Nacka kommun, kommer längre fram i processen att 
behöva samråda med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken (Naturvårdsverket 2009), ett 
så kallat 12:6-samråd. Detta för att säkerställa att skyddsåtgärderna är ändamålsenliga och 
tillräckliga. Innan samrådet hålls bör dock kommunen planera färdigt internt, för de 
skyddsåtgärder som kommunen beskriver i samrådet kommer med största sannolikhet att bli 
villkor i Länsstyrelsens beslut. Om planerna sedan ändras behöver samrådet hållas igen. 
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