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Syfte och bakgrund 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Ale kommun gjort en kartläggning av hasselsnoks-
habitat i kommunen. Syftet med karteringen har varit att identifiera och avgränsa de 
geografiska områden i landskapet som utgör lämpliga habitat för hasselsnok. Hasselsno-
ken omfattas av skydd enligt EU:s Art- och habitatdirektiv, vilket har inarbetats i Art-
skyddsförordningens §§ 4 och 5 §§. Eftersom arten är skyddad är det nödvändigt att ta 
erforderlig hänsyn till dess livsmiljöer i samband med exploatering. För att kunna göra 
detta är det avgörande att känna till var de kan förväntas förekomma. Karteringen är 
tänkt att utgöra ett kunskapsunderlag för att kunna ta hänsyn till hasselsnok i fysisk pla-
nering och prövning.   
 
 

Metod 

Habitatmodulering och GIS-analys 
Karteringen av hasselsnokshabitat i Ale kommun har genomförts i flera steg. Initialt 
identifierades lämpliga hasselsnokshabitat i kommunen med hjälp av en GIS-baserad ha-
bitatmodell. Modellen har konstruerats av Naturcentrum på uppdrag av Naturvårdsver-
ket inom ramen för biogeografisk uppföljning av hasselsnok (Bohman, Lemel och Ahlén 
2018).  
 
Habitatmodellen baseras på både biotiska och abiotiska data som finns tillgängliga i di-
verse digitala kartskikt och myndigheters register (t.ex. jordartskartor från SGU, Artpor-
talen.se och marktäckedata). I korthet kan man säga att modellen identifierar ytor som 
uppfyller ett antal förutbestämda kriterier. Dessa kriterier har undersökts och testats 
noggrant vid framtagandet av modellen, både genom kontroller i fält och via kontroll 
gentemot faktiska fynd av hasselsnok inrapporterade till Artportalen runt om i landet.   
 
En grundförutsättning för att en yta ska kunna klassas som ett lämpligt habitat är att 
vissa grundläggande behov för hasselsnoken är uppfyllda. Gynnsamma övervintrings-
platser är ett sådant viktigt och grundläggande behov. För att kunna definiera och iden-
tifiera vad som är gynnsamma övervintringsplatser för hasselsnok plottades alla i Artpor-
talen rapporterade fynd av hasselsnok i Sverige mot olika abitotiska kartunderlag. SGU:s 
jordartskarta visade tydliga korrelationer med fynd av hasselsnok. Det visade sig att has-
selsnokar favoriserar jordarterna berg och lerjordar, särskilt där de angränsar till 
varandra. Under vår och höst, i anslutning till övervintringsperioden, påträffas hassel-
snokar oftast i närheten av jordartsskifteszoner (JAZ). Just jordartsskifteszoner bedöms 
därför vara av central betydelse för var hasselsnokar väljer att övervintra. En annan för-
utsättning för lämpliga övervintringsplatser är att de är solexponerade, vända mot sö-
dersektorn och gärna ligger i en slänt. Sydvända slänter och branter i eller i närheten av 
jordartsskifteszoner inom jordarterna lera, berg, moränleror och postglaciala sediment-
jordar bedöms därför vara de mest lämpliga naturliga övervintringsplatserna. 
 
Genom att kombinera höjddata med SGU:s jordartskarta identifierades och avgränsades 
alla de ytor som uppfyller dessa kriterier i Ale kommun. I figur 1 – 4 visas steg för steg 
hur vi med hjälp av GIS-modellen identifierat var lämpliga övervintringsplatser för has-
selsnok förekommer i Ale kommun.  
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Figur 1. Karta med sydlänta branter i Ale kommun. Gul markering visar var sydvända 
slänter med minst 30 graders lutning och minst 8 m omfång förekommer.  

 
Kombineras de favoriserade jordartsskiftena (berg, leror och postglaciala avlagringar) 
med var solexponerade sluttningar återfinns kan vi på mycket goda grunder anta att 
sannolikheten är större att hasselsnok förekommer där jämfört med övriga ytor inom 
kommunen (Figur 2).  
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Figur 2. Kartan visar var i Ale kommun substraten berg (gröna ytor), lerjordar och post-
glaciala deponier (grå ytor) finns kombinerat med sydlänta branter (gultonade ytor). 
Substratet moränleror (favoriserat substrat) förekommer inte inom Ale kommun. 
 
Slutligen identifierades jordartsskifteszonerna i Ale kommun. Sluttningar nära jordarts-
skifte har större sannolikhet att hysa övervintringsplatser än sluttningar längre bort från 
jordartsskifteszonerna. Genom att lägga på jordartsskifteszonen tillsammans med solex-
ponerade platser och favoriserade jordarter kan de lämpligaste övervintringsplatserna 
utifrån abiotiska faktorer identifieras till områden där dessa faktorer möts (karta 3).  
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Karta 3. Kartan visar favoriserade substrat (grå och gröna ytor) med jordartsskifteszoner 
(rödfärgade stråk) och sydvända sluttningar (gultonade ytor). Svarta ytor markerar ej fa-
voriserade substrat.  
 
Potentiella övervintringsplatser bedöms förekomma i eller i anslutning till de sydvända 
sluttningar som låg i eller nära jordartsskifteszonerna inom de favoriserade jordarterna 
berg, lerjordar och postglaciala deponier. Sluttningar som låg längre ifrån jordsartsskif-
teszoner och i ej favoriserade jordarter bedömes inte som potentiella övervintringsplat-
ser.  
 
När de potentiella övervintringsplatserna, utifrån abiotiska faktorer, väl identifierats in-
kluderades biotiska faktorer, främst marktäckedata, i analysen för att bättre kunna sålla 
ut de platser som kan antas vara lämpliga för övervintring utifrån befintliga naturtyper. 
Potentiella övervintringsplatser som låg i naturmiljöerna glesa lövsskogsbestånd, små-
brutet odlingslandskap, hällmarker, brynmiljöer, betesmarker och öppna gräsmarker be-
dömdes vara lämpliga övervintringsplatser. Naturtyperna slutna barrskogar och helt 
öppna åkerlandskap bedömdes däremot vara direkt ogynnsamma livsmiljöer för has-
selsnok och potentiella övervintringsplatser som låg inom dessa naturtyper ansågs där-
för som icke lämpliga.  
 
Från andra delar av Västsverige är det sedan tidigare känt att hasselsnok kan före-
komma och övervintra i vissa typer av barrskogsområden. Det var därför nödvändigt att 
i analysen skilja ut barrskogar som kan fungera som livsmiljö och därmed hysa övervint-
ringsplatser från dem som inte utgör livsmiljöer. Barrskogar som kan hysa hasselsnoks-
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populationer karakteriseras av att vara glesa, ofta talldominerade, och vara myr-häll-
marksmosaiker. För att kunna identifiera dessa skogstyper använde vi oss av indikatorar-
ter, dvs. arter som delar denna typ av livsmiljö med hasselsnoken men som varken kon-
kurrerar eller på annat sätt interagerar med denna och vars utbredning är välkänd. Efter 
lite olika tester bedömdes fågeln nattskärra vara den art som bäst kan indikera barr-
skogsmiljöer av den typ som hasselsnokar kan nyttja.  
 
Nattskärrans utbredning och förekomst i Ale kommun är relativt väl känd och genom att 
plotta rapporterade fynd av nattskärra i kommunen från Artportalen kunde vi identifiera 
och avgränsa barrskogsmiljöer som kunde antas vara lämpliga för hasselsnok (figur 4). 
Potentiella övervintringsplatser inom dessa barrskogar togs åter in i habitatmodellen.  
 

 
Figur 4. Karta som visar områden med många fynd av spelande nattskärra (vita ytor). 
Dessa områden bedömdes som lämpliga livsmiljöer för hasselsnok trots att de innehåller 
en mycket hög andel barrskog. Den blå skuggade ytan utgör sammanhängande barrsko-
gar som inte bedöms utgöra livsmiljö för hasselsnok.  
 
Efter ovan beskrivna analytiska steg identifierades drygt hundra platser som lämpliga 
övervintringsplatser för hasselsnok i Ale kommun. Runt varje lämplig övervintringsplats 
placerades en cirkelyta med en radie av 500 meter för att avgränsa en eventuell över-
vintrande hasselsnokspopulations ungefärliga hemområde (figur 5). 500 meter utgör 
endast en skattning av hur stort område en eventuell population nyttjar runt respektive 
övervintringsplats. Enstaka ormar rör sig sannolikt över betydligt större ytor än så, men 
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huvuddelen av en eventuell population bedöms hålla sig inom dessa 500 meter runt 
övervintringsplatsen.  
 

 
Figur 5. Cirkelytor med 500 meter radie runt var och en av de drygt 100 lämplig övervint-
ringsplatserna som identifierats i Ale kommun.  

 
Alla sammanhängande cirklar som enligt GIS-analysen bedömdes som lämpliga habitat 
för hasselsnok slogs samman till färre men större polygoner. Undantag gjordes dock för 
sammanhängande ytor som ändå skildes åt av tydliga barriärer, t.ex. väg E45. I de fall då 
en tydlig barriär löpte mellan två sammanhängande cirklars slogs dessa inte samman 
utan behölls som två separata habitat. Därefter togs arealer med uppenbart ogynn-
samma miljöer, så som större vägar, stadsbebyggelse och vatten, bort från polygonerna. 
För ett par polygoner utökades gränsen för att inkludera intilliggande miljöer som uti-
från observationer i fält med säkerhet utgjorde lämpliga livsmiljöer för hasselsnok. Ytter-
ligare en yta som utifrån fältobservationer bedömts lämplig men som inte avgränsats i 
GIS-modellen togs med.  
 
Detta resulterade i att totalt 51 ytor avgränsades som lämpligt hasselsnokshabitat inom 
Ale kommun (figur 6). Ytorna varierade mycket i storlek, där den minsta uppgick till 
drygt 10 hektar och den största till ca 380 hektar.  
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Dessa ytor med lämpligt habitat beskrevs utifrån ett antal förutbestämda attributfält (bi-
laga 1), varav vissa kunde beskrivas initialt utan fältbesök t.ex. biotop och eventuella 
barriärer. 
 

 
Figur 6. Slutgiltig karta över ytor med lämpliga habitat för hasselsnok i Ale kommun  

Initial kontroll av GIS-modellen 
Med syfte att testa habitatmodellens kvalitet gjordes en mycket översiktlig fältkontroll. 
Kontrollen utfördes genom att två erfarna hasselsnoksinventerare (Petter Bohman och 
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Johan Ahlén, Naturcentrum AB) under en dag förutsättningslöst färdades genom kom-
munen med bil och till fots för att avgränsa trakter där förutsättningarna för hasselsnok-
förekomst bedömdes som bra, möjliga eller dåliga. Fältkontrollen resulterade i en 
mycket grov men ändå erfarenhetsbaserad skiss över vilka delar av kommunen som 
kunde anses hysa bra miljöer och vilka delar som var direkt olämpliga för arten (figur 7).  
 

 
Figur 7. Kartan visar grovt och skissartat vilka delar av kommunen som fälterfarna 
inventerare bedömde ha bra (rödtonade ytor), möjliga (ofärgade ytor) och dåliga  
(blåtonade ytor) förutsättningar att hysa hasselsnokspopulationer.  
 
När kartan från den översiktliga fältkontrollen av hela kommunen jämfördes med kartan 
över lämpliga hasselsnokshabitat genererade från den GIS-baserade habitatmodellen 
var överensstämmelsen mycket god, men med den skillnaden att habitatmodellen var 
betydligt mer högupplöst. Fältkontrollen visade att habitatkarteringen i GIS lyckats rela-
tivt väl med att identifiera ytor med lämpligt hasselsnokshabitat.  
 

Landskapsytor  
När de 51 ytorna med lämpligt habitat väl identifierats och avgränsats sammanfördes 
närliggande ytor mellan vilka det rimligen kan förekomma utbyte av hasselsnokar sam-
man till större landskap. Sammanlagt avgränsades 17 sådana landskap (figur 8). Av-
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gränsningen utgick från subjektiva bedömningar baserade på flygbildstolkningar. Land-
skapen avgränsades där det finns tydliga barriärer, så som vägar, större sjöar, större 
åkermarker och slutna barrskogsbestånd. Dessa barriärer utgör i många fall gränserna 
mellan landskapen. Landskapen varierar mycket i storlek med avseende på antalet ytor 
med lämpligt habitat som ingår.  
 
Landskapen beskrevs utifrån ett antal förutbestämda attributfält (bilaga 2), t.ex. över-
gripande beskrivning och viktiga miljöer att ta hänsyn till vid eventuell exploatering.  

 
Figur 8. Större landskap med förutsättningar att hysa hasselsnok även utanför de mest 
lämpliga habitatytorna. Landskapen är markerade med större ljuslila polygoner. 

Fältkontroll – ytor med lämpligt habitat 
För att samla in mer detaljerade uppgifter om de identifierade habitatytorna genomför-
des fältkontroller i ett urval av ytorna. Urvalsprocessen för vilka ytor som skulle besökas 
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baserades på ett rankingsystem där varje yta poängsattes utifrån tre kriterier: ytans be-
dömda lämplighet för hasselsnok; om ytan låg inom känt förekomstområde för arten; 
samt bedömt exploateringstryck på respektive yta. För varje kriterium tilldelades respek-
tive yta 1 eller 0 poäng. En enskild yta kunde således tilldelas mellan 0 och 3 poäng (bi-
laga 3). Av de 51 identifierade ytorna fick 31 stycken 2 eller 3 poäng (bilaga 3). Dessa 
ytor prioriterades för fältkontroll. Av dessa besöktes 27 stycken (tabell 1). Som ett ytter-
ligare urvalskriterium användes ytornas geografiska spridning i kommunen och fältbesö-
ken spreds ut så åtminstone någon yta i varje del av kommunen kontrollerades.  
 

Tabell 1. Tabell över alla ytor med lämpligt habitat samt med information om urvalspo-
äng, uppgifter om fältbesök och ytornas kvalitetsklassning. Se även bilaga 3.  
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1 1 - - -  27 2 x - 2 
2 1 x - 3  28 2 x - 3 
3 1 - -   29 2 x - 2 
4 2 x x 1  30 2 x - 3 
5 2 x - 2  31 3 x x 2 
6 1 x x 2  32 1 - - - 
7 2 x - 3  33 1 - - - 
8 2 x x 2  34 2 - - - 
9 1 - - -  35 1 - - - 

10 2 x - 3  36 2 - - - 
11 2 x - 2  37 1 - - - 
12 1 - - -  38 1 - - - 
13 3 x x 2  39 2 x - 2 
14 3 x x 2  40 1 - - - 
15 1 - - -  41 3 x - 3 
16 2 - - -  42 2 x - 2 
17 1 - - -  43 3 x - 2 
18 2 - - -  44 2 x - 3 
19 2 - - -  45 1 - - - 
20 1 - - -  46 1 - - - 
21 2 x - 3  47 2 - - - 
22 2 x - 2  48 2 x - 2 
23 3 x - 2  49 1 - - - 
24 3 x - 2  50 1 - - - 
25 3 x - 3  51 2 - - - 
26 2 x - 2       

 
Syftet med fältkontrollen var att undersöka områdenas faktiska kvalitet som habitat 
samt att samla in platsspecifika data.  
 
Vid fältkontrollerna kvalitetsklassificerades ytorna utifrån hur pass lämpliga de bedöm-
des vara för arten baserat på förekomst av viktiga strukturer och element, så som till-
gång till potentiella övervintringsplatser, solinstrålning, bedömd tillgång till bytesdjur 
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och jaktmiljöer. Kvalitetsklassningen gjordes i tre kategorier; 1 – viktig lokal, 2 – god pot-
ential och 3 – potentiell lokal (bilaga 1). 
 
Under fältkontrollen genomströvades som regel hela den avgränsade ytan.  
 

Inventeringar 
Som komplement till kvalitetskontrollen i fält gjordes även riktade hasselsnoksinvente-
ringar i ett urval av de mest lämpliga habitaten. Inventeringarna gjordes under två olika 
år och med två olika ambitionsnivåer.  
 
Under sommaren 2018 genomfördes fördjupade inventeringar med riktat eftersök vid 
fyra fältbesök, nyttjande av anlockningsskivor samt kamerafällor i två mindre områden 
vid Jennylund i södra delen av kommunen (yt-id 4 och 6). Dessa båda lokaler valdes ut 
utifrån flygbildstolkning och erfarenhetsbaserad bedömning av lämpliga hasselsnoksmil-
jöer. De fördjupade inventeringarna beskrivs i detalj nedan.  
 
Därtill har ännu en fördjupad inventering genomförts tidigare, sommaren 2017, vid 
Backa/Lodingebäcken (yt-id 8). Denna inventering gjordes genom riktat eftersök vid 7 
tillfällen samt användning av 50 anlockningsskivor (Ahlén m.fl. 2017). 
 
Vidare genomfördes även förenklade inventeringar, vilket innebär endast riktat eftersök, 
i ytterligare tre av de mest lämpliga ytorna under slutet av april 2019 (yt-id 13, 14 och 
31). Förenklad inventering innebar att riktat eftersök genomfördes under ca 3 timmar 
per utvald yta. Sökandet fokuserades till de delar av ytorna där chansen att hitta hassel-
snokar bedömdes som störst, företrädesvis i anslutning till potentiella övervintringsplat-
ser. Den genomsökta arealen per yta varierade beroende på hur många potentiella över-
vintringsplatser som förekom i ytan, uppskattningsvis genomsöktes mellan 3 och 5 hek-
tar per yta. Orsaken till varför endast förenklad inventering valdes under 2019 var att 
anlockningsskivorna och kamerafällorna visat sig mindre effektiva jämfört med riktat ef-
tersök vid metodstudier på fem lokaler i Västsverige under 2018 (Bohman m.fl. 2018).  
 

Fördjupade inventeringar 2018 
De fördjupade inventeringarna under fältsäsongen 2018 utfördes med tre olika invente-
ringsmetoder: riktat manuellt eftersök, anlockningsskivor och kamerafällor.  
 
Riktat eftersök innebär att en erfaren inventerare genomströvar hela inventeringsområ-
det och söker mycket noga efter hasselsnokar i lämpliga mikrohabitat, t.ex. under ljung-
tuvor, i solexponerade stenrösen, hällmarkskanter, utmed bergskanter etc. Eftersök 
gjordes vid fyra tillfällen mellan maj och augusti och varje eftersök varade i mellan drygt 
1 och 3 timmar (tabell 2).  
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Tabell 2. Sammanfattande redovisning av eftersöksinsats på respektive lokal.  
Lokal/besök Datum Starttid Sluttid Effektiv söktid Väder  
Jennylund S    501 min (8 h 21 min)  
Besök 1 2018-05-18 09:48 14:09 3h 4 min Klart, 20˚C, 4 m/s 
Besök 2 2018-06-01 13:24 15:35 2h 2 min Klart, 24˚C, 2 m/s 
Besök 3 2018-06-26 08:50 10:20 1h 30 min Klart, 18°C, 0–2 m/s 
Besök 4 2018-08-23 10:00 11:45 1h 45 min Mulet, 18°C, 0–2 m/s 
Jennylund N/ 
Mettjärn    354 min (5 h 54 min)  
Besök 1 2018-05-18 14:41 16:30 1h 38 min Klart, 20˚C, 4 m/s 
Besök 2 2018-06-01 10:51 12:37 1h 26 min Klart, 24˚C, 0–2 m/s 
Besök 3 2018-06-26 10:50 12:00 1h 10 min Klart, 26°C, 0–2 m/s 
Besök 4 2018-08-23 12:05 13:50 1h 40 min Mulet, 18°C, 0–2 m/s 

 
 
Metoden med anlockningsskivor innebar att 20 respektive 26 mörkfärgade 60 cm x 80 
cm plywood-skivor placerades ut på strategiska platser inom vardera inventeringsom-
råde (figur 9). Syftet med skivorna är att locka hasselsnokar att gömma sig under dem 
för att därmed bli lättare att hitta. Skivorna lades ut 2018-04-11. Därefter vändes och 
undersöktes de vid fyra respektive fem tillfällen under fältsäsongen (tabell 3). Invente-
ringsmetoden med anlockningsskivor finns beskriven som en standard metod av Natur-
vårdsverket (Naturvårdsverket 2010). 

 
Figur 9. Bilden visar en platta som just vänts. Plattorna som användes i denna studie be-
stod av 60 x 80 cm stora och 1,2 cm tjocka skivor av mörkfärgad formplywood. 
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Tabell 3. Antalet plattor och datum för när dessa vändes i respektive lokal.  
Lokal Antal plattor Datum för vändningar 
1 Jennylund S 26 18/5, 1/6, 26/6, 23/8 
2 Jennylund N/Mettjärn 20 18/5, 1/6, 26/6, 5/7, 23/8 

 
Den tredje inventeringsmetodiken som användes var feromonpreparerade kamerafällor. 
Fyra sådana kamerafällor placerades ut på vardera av de två inventeringslokalerna. Me-
toden har oss veterligen inte testats tidigare i Sverige.   
 
Kamerafällorna var konstruerade av 200 mm PVC-markrör som var ca 60 cm långa. Ena 
änden av röret förslöts med lock i vilket en åtelkamera (Reconyx 900 HyperFire) var 
monterad så att den fotograferade ned genom röret mot den öppna änden (figur 10 och 
11). 20 cm upp från den öppna änden av röret borrades fyra stycken ingångsöppningar 
med en diameter av 3 cm. Den öppna röränden grävdes ned i marken så att ingångshå-
len hamnade i marknivå (figur 10).  

 
Figur 10. Feromonpreparerad kamerafälla. Närmast markytan anas en av de fyra in-
gångsöppningarna in i konstruktionen. Rörets innerdiameter är 20 cm.  
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Figur 11. Montering av kamera inne i kamerafällan.  

 
Feromonprepareringen hade som syfte att attrahera hasselsnokar till och in i kamerafäl-
lan. Prepareringen gick till på följande sätt. I slutet av april 2018 fångades två vilda has-
selsnokar in, en hona och en hanne, vid Åby Säteri, Sotenäs kommun. Dessa ormar fick, 
var för sig, under ca 45 minuter ringla över ca 100 bomullstopsar vardera i en 5-liters be-
hållare. Syftet var att ormarna skulle avsätta doftämnen på topsarna. Den infångade ho-
nan topsades dessutom i anslutning till kloaken i syfte att fånga upp eventuella köns-
feromoner. Topsarna monterades därefter med hjälp av en tejpremsa utmed kamerafäl-
lornas innerväggar. I varje fälla monterades lika många topsar med doftämnen från ha-
nen och honan samt de topsar som strukits i anslutning till honans kloak.  
 
Kamerorna var inställda på att ta en bild var 5:e minut mellan kl. 05:00 och 22:00 (den 
period på dagen då hasselsnokar bedömdes vara aktiva) under perioden 2/5 till 26/6 år 
2018. Detta resulterade i ca 11 000 bilder per kamerafälla. Totalt tog de 8 kamerafäl-
lorna ca 88 000 bilder. Samtliga bilder granskades manuellt under hösten 2018.  
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Resultat 

Habitatkartering och fältkontroll 
Resultatet från habitatmodelleringen i form av avgränsades habitatytor och efterföl-
jande fältkontroll samt redovisningen av avgränsade landskap med förutsättning att 
hysa hasselsnok har redovisats som kartskikt med tillhörande attributdata i Ale kom-
muns digitala samhällsbyggnadskarta.   
 

Inventering 

Fördjupad inventering 2018 
Vid de fördjupade inventeringarna fältsäsongen 2018 vid Jennylund hittades totalt tre 
hasselsnokar, två i den södra lokalen (Jennylund S) och en i den norra lokalen (Jennylund 
N/Mettjärn) (figur 12 och tabell 4). Samtliga fynden gjordes med hjälp av eftersöksme-
toden. Varken anlockningsskivorna eller kamerafällorna resulterade i några fynd av has-
selsnok.  

 
Figur 12. Hasselsnoken som hittades genom eftersöksmetoden på lokalen Jennylund N/ 
Mettjärn, 2018-08-23. 
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Tabell 4. Fynd av hasselsnok under fördjupad inventering 2018. 
Lokal Datum Fynd Koordinat (Sweref 99 TM) 
Jennylund S 2018-05-18 Hasselsnok 1 ad hane 6416409, 325168 
Jennylund S 2018-08-23 Hasselsnok 1 årsunge 6416022, 325261 
Jennylund N/ 
Mettjärn 

2018-08-23 Hasselsnok 1 ad hane 6417070, 325586 

 
Förutom fynd av hasselsnok observerades även bytesdjuren kopparödla och skogsödla 
på båda lokalerna vid Jennylund.  
 

Fördjupad inventering Backa/Lodingebäcken 2017 
Den fördjupade inventeringen vid Backa/Lodingebäcken 2017 resulterade i ett stort an-
tal fynd av hasselsnokens bytesarter kopparödla, skogsödla samt några huggormar. 
Trots idogt sökande och ett stort antal anlockningsskivor hittades dock ingen hasselsnok.  
 
Inventeringen finns redovisad i detalj i en tidigare rapport (Ahlén m.fl. 2017).  
 

Förenklad inventering 2019 
Under april 2019 genomfördes förenklad inventering i tre lämpliga habitat, yt-id 13, 14 
och 31. Förenklad inventering innebär att endast eftersöksmetoden används och då 
bara vid ett fältbesök. Denna förenklade inventering är inte standardiserad.  
 
Vid dessa förenklade inventeringar hittades inga hasselsnokar, även om samtliga under-
sökta lokaler bedömdes vara mycket goda livsmiljöer för arten.  
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Diskussion 

Slutsatser  
Habitatkarteringen resulterade i att 51 ytor med lämpligt habitat för hasselsnok har 
identifierats och avgränsats. Av dessa har drygt hälften fältkontrollerats.  
 
Närliggande ytor med lämpligt habitat har förts samman i geografiskt större områden 
som i denna rapport har benämnts landskapsobjekt. Landskapsobjekten har avgränsats 
utifrån antagandet att eventuella hasselsnokspopulationer inom dem rimligen kan ha ett 
genetiskt utbyte. Gynnsamma småbiotoper (se beskrivningar nedan) inom dessa land-
skap kan antas ha ett värde för hasselsnokar även om de ligger utanför de ytor med 
lämpligt habitat som avgränsats enligt habitatkarteringsmodellen. Habitatmodellen har 
inte lyckats fånga upp mycket små ytor med lämpligt habitat eller habitat som skapats 
av artificiellt, t.ex. järnvägsbankar och gamla husgrunder. Därför kan det förekomma 
små områden med lämpligt habitat även utanför identifierade habitatytor.  
 
Inventeringarna av hasselsnok 2018 och 2019 resulterade i relativt få fynd av arten. Has-
selsnok är en extremt svårinventerad art på grund av dess undanskymda och tillbaka-
dragna levnadssätt. Dess vana att mestadels ligga helt dold under stenar, i sprickor eller 
under vegetation gör den som regel svårfunnen vid riktat eftersök. Anlockningsskivor 
kan stundtals öka chanserna att hitta hasselsnokar då de nyttjar skivorna för att gömma 
och värma sig.  
 
Under de fördjupade inventeringarna sommaren 2018 användes anlockningsskivor i 
båda inventeringsområdena men utan att några fynd gjordes under dem. En möjlig or-
sak till att inga fynd gjordes under skivorna kan vara det extremt torra och varma vädret 
som rådde sommaren 2018. Vid extrem värme och starkt solsken blir skivorna väldigt 
varma och för hasselsnokarna räcker det då att spendera endast relativt kort stund un-
der dem för att uppnå optimal kroppstemperatur; därefter kan de söka sig ner i marken 
för att få ännu bättre skydd. Om så är fallet blir chanserna att hitta hasselsnokar under 
skivorna lägre. Å andra sidan observerades enstaka hasselsnokar under likadana skivor 
vid andra inventeringar i Västsverige under sommaren 2018.  
 
De totalt 8 kamerafällor som användes vid inventeringarna i Ale 2018 genererade inte 
en enda bild av hasselsnok. Likadana kamerafällor användes på tre andra platser (Udde-
valla, Sotenäs och Tanum) under samma säsong. Sammanlagt togs ca 220 000 bilder i 
alla dessa kameror. Endast en enda hasselsnok fanns med bland alla dessa bilder, trots 
att arten observerades med andra metoder i fyra av de fem inventeringsområdena. Re-
sultat visar tydligt att metoden med kamerafällor, så som den var utformad i dessa in-
venteringar, inte fungerade tillfredställande.  
 

Tolkning av karteringen  
Kartskiktet med lämpliga habitat för hasselsnok är tänkt att vara ett stöd för kommunen 
och andra myndigheter vid upprättandet av översiktsplaner och detaljplaner, prövning 
av förhandsbesked och bygglov samt annan exploatering eller andra åtgärder då art-
skyddet behöver prövas. I de fall då exploatering kan vara aktuell inom de utpekade 
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ytorna med lämpligt habitat för hasselsnok är det som regel nödvändigt att tidigt i pro-
cessen inleda samråd med expertis samt genomföra fördjupade inventeringar eller ana-
lyser med avseende på hasselsnoksförekomst. Resultatet från sådana inventeringar eller 
analyser blir centrala för att kunna utforma den hänsyn som oftast krävs vid exploate-
ring i områden med hasselsnoksförekomst.  
 
Landskapsobjekten, som länkar samman ytor med lämpligt habitat, är mindre kritiska. 
Vid planarbete i dessa landskap, men utanför de faktiska ytorna med habitaten, bör viss 
försiktighet iakttas. Samråd med kommunekolog eller annan expertis bör göras i ett ti-
digt skede.  
 
Kartskiktet med lämpliga habitat är inte statiskt utan kommer löpande att uppdateras 
med mer information allteftersom inventeringar utförs eller ny information tillkommer. 
På så sätt förblir skiktet hela tiden aktuellt. Vid nyfynd av hasselsnokar, utanför utpe-
kade lämpliga habitat, kan nya ytor komma att skapas. Alla hasselsnoksinventeringar, 
både de som görs i kommunens regi eller av andra, bör registreras i kartskiktet med has-
selsnokshabitat i kommunens GIS-verktyg för att hålla detta aktuellt.  
 
När man planerar olika exploateringar, såväl i habitatytor som i andra delar av land-
skapsobjekten, bör man vara uppmärksam på om det förekommer miljöer, strukturer 
eller element som kan anses vara särskilt värdefulla för hasselsnokar, t.ex. sydvända 
branter, stenrösen eller sydvända brynmiljöer (se exempel nedan under rubriken ”Exem-
pel på särskilt värdefulla hasselsnoksmiljöer, strukturer och element”). Detta gäller även 
utanför de områden som registrerats i denna kartering, eftersom den inte kan göra an-
språk på att vara heltäckande inom hela kommunen.  

Fortsatt arbete med hasselsnok i Ale kommun 
Denna habitatkartering utgör ett bra underlag för fortsatt arbete med hasselsnok i Ale 
kommun. Trots att karteringen visar att det finns relativt gott om lämpliga livsmiljöer för 
arten i kommunen är antalet fynd fortfarande få. Detta innebär att kännedomen om 
hasselsnokens faktiska utbredning och förekomst i kommunen är bristfällig. För att öka 
kunskapen om artens utbredning i Ale krävs fler fördjupade inventeringar.  
 
Uppföljande och fördjupade inventeringar kommer att behövas som underlag för fysisk 
planering och exploatering i områden i eller i anslutning till ytorna med lämpliga habitat 
för arten. Det kan också bli aktuellt med mer riktade inventeringar i delar av kommunen 
av andra skäl. I det fall kommunen önskar göra riktade inventeringsinsatser för att öka 
kunskapen om artens utbredning bör undersökningar förläggas till de ytor som pekats ut 
som lämpliga i habitatkarteringen. I första hand bör inventeringar förläggas till de ytor 
som erhållit 3 poäng i prioriteringsprocessen (se bilaga 3 och tabell 1) och till de ytor 
som vid habitatkontrollen tilldelats klasserna ”1 – Viktig lokal” samt ” 2 – God potential”. 
Det är i dessa ytor sannolikheten att hitta hasselsnok bedöms som störst-  
 
För att kommande inventeringar ska bli så kostnadseffektiva som möjligt rekommende-
rar vi att man som regel genomför fördjupade inventeringar med eftersöksmetoden. Det 
innebär minst fem fältbesök med riktat eftersök, men utan anlockningsskivor eller ka-
merafällor. Anlockningsskivor kan dock vara ett lämpligt komplement i vissa fall, särskilt 
i områden med relativt få naturliga gömställen, t.ex. öppna gräsmarker och på sandiga 
marker. I områden med gott om naturliga viloplatser för hasselsnok tenderar skivorna 



Hasselsnokshabitat i Ale kommun   Naturcentrum AB 
 

22 

att bli mindre attraktiva för ormarna. Avvägning om skivor bör användas eller ej måste 
göras i varje enskilt fall.  
 
Inventeringsinsatsen måste anpassas efter inventeringsområdets storlek och karaktär. 
En rimlig yta att täcka med en dags eftersök är tre till fem hektar. Områden med många 
lämpliga småmiljöer, strukturer och element tar som regel längre tid att söka igenom.  
 
Till och från observeras hasselsnokar av den naturintresserade allmänheten och rapport-
eras då ibland till Artportalen. För att sådana fynd ska komma kommunen till känna bör 
det upprättas en rutin för att hämta hem hasselsnoksfynd i Artportalen och sen lägga in 
dessa i kommunens system.  
 
Vidare kan karteringen utgöra visst underlag för enklare analyser av landskapsekologiska 
funktioner för hasselsnok i kommunen. Till exempel kan kartskikten användas för att 
undvika att skapa oönskade barriärer mellan lämpliga habitat. För att sådana analyser 
ska bli meningsfulla krävs dock att artens faktiska förekomst blir bättre känd än vad den 
är idag. För att få ett bättre kunskapsläge krävs vidare fältinventering av hasselsnok.  

Exempel på särskilt värdefulla hasselsnoksmiljöer 
Hasselsnoken är en ormart som kan förekomma i flera olika habitattyper. Gemensamt 
för alla lämpliga habitat är dock att de är varma och relativt öppna miljöer samt att det 
finns gott om bytesdjur, i Ale gäller det främst kopparödla och skogsödla. Nedan ges 
några exempel på typiska och lämpliga habitattyper, strukturer och element som är sär-
skilt värdefulla för hasselsnok och som förekommer i Ale kommun.  
 
Tall-/myrmosaik med inslag av hällmark 
Hasselsnok förekommer normalt inte i barrskogsmiljöer i Västsverige; ett undantag är 
dock glesa tallskogar med inslag av mindre myrar och hällmarker. Denna typ av miljö 
finns spritt bland annat i trakterna Alefjäll och Vättlefjäll i södra delen av kommunen.  
 

 
Yta 4, Jennylund. Ett av fynden 2018 gjordes på bortre sidan av myren, till vänster i bild. 
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Variationsrika och småbrutna kulturlandskap 
I det äldre kulturlandskapet finns det ofta en stor variationsrikedom i avseende på struk-
turer och habitat. Odlingsrösen, stenmurar, buskmarker, bryn och öppna naturbetes-
marker är exempel på element eller mikrohabitat som tillsammans bidrar till en gynn-
sam livsmiljö för hasselsnok.  
 
 
Sydvända bergsbranter 
Bergsbranter som är vända mot sydsektorn och dessutom helt eller åtminstone delvis 
trädfria utgör normalt mycket lämpliga mikrohabitat för hasselsnok. Lutningen, det syd-
vända läget och öppenheten gör att solinstrålningen blir maximal. Det varma mikrokli-
matet gör sydvända bergsbranter till mycket lämpliga övervintringsplatser för has-
selsnok. En förutsättning för övervintring är dock att jordmånen är så pass lucker att or-
marna kan ringla ner till ett jorddjup som är tillräckligt stort för att undkomma tjälen på 
vintern. Inte sällan kan det vara alltför tunt jordtäcke i branta sluttningar för att de ska 
fungera som övervintringsplatser i praktiken.  
 

 
Gynnsam sydvänd bergsbrant. I branten finns gott om stenrösen på grund av ras och 
fläckvis är jorddjupet tillräckligt mäktigt för att hasselsnokarna ska kunna övervintra.  
 
 
Kraftledningsgator 
I de fall kraftledningsgator löper genom hällmarksmosaiker och variationsrika skogsbe-
stånd kan de utgöra lämpliga habitat för hasselsnok. På grund av kontinuerliga röjningar   
hålls marken öppen och solexponerad vilket skapar ett gynnsamt mikroklimat. Vidare 
brukar avverkat ris få ligga kvar i högar vilket bidrar till att ormarna hittar bra gömstäl-
len. Kraftledningsgator kan också få funktionen att de binder samman lämpliga livsmil-
jöer och bildar på så sätt korridorer mellan populationerna och motverkar fragmente-
ring av hasselsnoksförekomster.  
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Kraftledningsgata vid Kärrvägen, Nol. Yta 13, Nol-Nödinge.  
 
 
Sydvända bryn 
I sydvända bryn förekommer ofta rikligt med bytesdjur för hasselsnok och dessa struk-
turer kan därför vara värdefulla som jaktmarker för arten. Den variationsrika vegetat-
ionen skapar gott om lämpliga gömställen för hasselsnoken.  
 

 
Sydvänt bryn vid Backa/Lodingebäcken. I detta bryn fanns det gott om bytesdjuret skogsödla un-
der våren 2017.  
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Stenrösen 
Naturliga eller skapade stenrösen kan utgöra viktiga övervintringsplatser. De behöver då 
ligga i öppna och solexponerade lägen i en naturtyp som bedöms som lämplig livsmiljö.  
 

 
Ett skapat stenröse i hällmarkstallskog kan fungera som övervintringsplats. 
 
 
Stenmurar 
Stenmurar kan fungera som ledlinjer för hasselsnokar. Ormarna följder gärna dessa när 
de förflyttar sig mellan olika födosöksområden eller nyttjar dem som jaktmiljöer i sig. 
Murarna har ofta rikligt med gömställen, både för hasselsnokarna och dess bytesdjur. I 
helt öppna landskap kan ofta stenmurarna vara de enda ledlinjerna ormarna har att följa 
och kan i sådana miljöer vara mycket viktiga för en lokal population.  
 

 
Betesmark med stenmur i Risheds naturreservat.  
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Bilaga 1.  
Attributdatamall för ytor med lämpligt habitat  

 

Fält Fyll i Förval / Fritext Format Var samlas data in

Plats_ID 1 osv Långt heltal
Objektsnamn Namn på området Fritext Text 50 inne
Biotop Ange kategori i drop-down Betesmark Text 50, drop-down inne

Brandfält bokstavsordning
Bryn
Hygge
Igenväxningsmark
Kraftledningsgata
Ljunghed/ljunghedsmosaik
Hällmarkstallskog
Tall-/myrmarksmosaik
Gles lövskog
Strand
Övrigt

Beskrivning av miljön Ange homogent, heterogent, stabil, föränderlig, grad av isolering + allmän 
beskrivning

Fritext
Text 500 fält (inne)

Element Ange element av betydelse för arten, Annat Drop-down och flerval fält
 t ex övervintringsmiljö, Död ved bokstavsordning.
skyddsmiljö, födosöksmiljö mm. Hällar

Inget
Ljung
Stenmur
Stenröse
Stensamling övrigt
Sydsluttning

Kommentar element Ange vad "annat" är osv. Fritext Text 500 fält

Skötsel befintlig Ange hur området sköts: röjning, bete, skogsbruk, ingen, annat osv Fritext Text 500 fält

Barriärer Ange från drop-down, av betydelse för arten. Annat Drop-down och flerval inne, fält
Ingen bokstavsordning.
Tät bebyggelse
Uppvuxen skog (granskog)
Väg
Åkermark

Kommentar barriär
Ange annan typ. Beskriv barriär och isolering mer om det behövs. 

Fritext
Text 500

fält, analys
Klass Ange områdets betydelse/potential för arten - även utan förekomst. 1 - Viktig lokal Text 50 och drop-down fält, analys

Tänk artskydd, metapopulation mm. 2 - God potential denna ordning
3 - Potential
Ingen potential i dagsläget

Rekommendation Förslag, skötsel, skapa kopplingar mm Fritext Text 500 inne, fält, analys
Övriga kommentarer Ex annan lokalkategori och annat av betydelse Fritext Text 500
Antal individer observerade individer Kort heltal

inv, fält
Bytesarter Vilka bytesdjur har vi observerat? Huggorm Drop-down och flerval inv, fält

Inga bokstavsordning.
Kopparödla
Skogsödla
Snok
Övrigt

Inventeringsstatus Fyll i vilken insatts som  genomförts inom ytan. Enbart från ortofoto/GIS-analys Text 50, drop-down inne, fält, inv
Kontrollerat i fält - ej lämpligt
Kontrollerat i fält -  lämpligt
Inventerat med fynd
Inventerat utan fynd

Underlag Ortofoto, Artportalen mm Fritext Text 500 inne
Metod Visuellt Tecken 50, drop-down inne, fält, inv

Kamera denna ordning. 
Kamera + visuellt
Kamera + plattor + visuellt
Plattor + visuellt

Kommentar metod Antal besök, antal plattor, antal kameror etc Fritext Text 200
Datakälla organisation 
författare

Organisation (förkortning), inventerare/författare, årtal Fritext Text 255

Datakälla ursprung
Ange om uppgiften kommer ifrån 
Primärkarta/Ortofoto/Fältinventering/rapport osv

Fritext Text 255
inne

Fältkontroll datum Datum i formen ÅÅÅÅ-MM (2005-11) Fritext DD/MM/ÅÅÅ TT:MM fält
Fältkontroll person Initialer (NN, alternativ N Efternamn) Text 100 fält
Fältinventering datum Datum i formen ÅÅÅÅ-MM (2005-11) Fritext DD/MM/ÅÅÅ TT:MM fält
Fältinventering person Initialer (NN, alternativ N Efternamn) Fritext Text 100 fält
Dokumentlänk Fylls i automatiskt om man länkar dokument Text 500
Skapad Datum automatisk

Skapad av Text automatisk

Redigeringsdatum Datum automatisk
Redigerad av Text automatisk

X_koordinat Automatiskt Centroid Flyttal inne
Y_koordinat Automatiskt Centroid Flyttal inne
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Bilaga 2.  
Attributdatamall för landskapsobjekt 

 
 

Fält Fyll i - tänk så här Förval / 
Fritext Format Komme

ntar

Var 
samlas 
data in

Plats_ID 1 osv Långt heltal
Objektsnamn Namn på landskapet Fritext Text 50 inne
Övergripande beskrivning Övergripande beskrivning av 

naturtyperna i landskapet, t.ex. 
"Landskapet utgörs av barrskog med 
en stor andel tall-/myrmosaik med 
inslag av berghällar. I västra delen 
förekommer öppet odlingslandskap 
och gles bebyggelse". Ange om arten 
har observerats i landskapet. 

Fritext Text 500 inne

Viktiga miljöer att ta hänsyn till Beskriv de i landskapet viktigaste 
förekommande habitattyperna för 
hasselsnok. Tanken är att tidigt 
flagga för att dessa habitattyper är 
viktiga att ta hänsyn till vid 
planering och eventuell 
exploatering. (Detta lager 
kompletteras av lager med obsar 
från Artportalen och lager med 
hotspots som beskrivs med 
ingående.)

Fritext Text 500 fält/inne

Underlag Ortofoto, Artportalen mm. De 
underlag man haft för att göra 
analysen. 

Fritext Text 500 inne

Metod Beskriv hur vi tog fram landskapen, 
utifrån hotspots, fältarbete osv

Fritext Text 255 inne

Datakälla organisation författare Organisation (förkortning), 
inventerare/författare, årtal. (Egen 
regi Ale kommun, utfört av 
Naturcentrum)

Fritext Text 255 Egen regi Ale 
kommun, 
utfört av 
Naturcentru
m

Datakälla ursprung Ange om uppgiften kommer 
ifrån 
Primärkarta/Ortofoto/Fältinvent
ering/rapport/projekt osv. (Egen 
regi Ale kommun, utfört av 
Naturcentrum)

Fritext Text 255 Egen regi Ale 
kommun, 
utfört av 
Naturcentru
m

inne

Fältkontroll datum Datum i formen ÅÅÅÅ-MM 
(2005-11) 

Fritext DD/MM/ÅÅ
Å TT:MM

fält

Fältkontroll person
Initialer (NN, alternativ N 
Efternamn)

Text 100
fält

Fältinventering datum
Datum i formen ÅÅÅÅ-MM 
(2005-11) 

Fritext
DD/MM/ÅÅ
Å TT:MM fält

Fältinventering person
Initialer (NN, alternativ N 
Efternamn)

Fritext Text 100
fält

Dokumentlänk

Fylls i 
automatiskt 
om man 
länkar 
dokument? 

Text 500

Skapad Datum automatisk
Skapad av Text automatisk

Redigeringsdatum Datum automatisk

Redigerad av Text automatisk

X_koordinat Automatiskt Centroid Flyttal inne
Y_koordinat Automatiskt Centroid Flyttal inne



Bilaga 3.  
Prioriteringsordning för 2019 års fältkontroll av ytor med lämpligt habitat. 

ID
 

Om
rå

de
 

To
ta

l-p
oä

ng
 

In
ve

nt
er

at
 

Ha
bi

ta
t b

es
ök

t  

Pr
io

rit
er

at
 fö

r k
on

tr
ol

l a
v h

ab
ita

t 

Pr
io

rit
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at
 fö

r e
fte
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ök

 

Kv
al

ite
t 

Ut
br

ed
ni

ng
 

Ut
br

ed
ni

ng
 fö

rk
la

rin
g 

Be
by

gg
el

se
tr

yc
k 

 

Be
by

gg
el

se
tr

yc
k 

fö
rk

la
rin

g 

Ko
m

m
en

ta
r 

M
et

od
 

1 Keillers 
damm 

1 Nej Nej Nej 
 

0 0 tidigare fynd i när-
heten 

1 tätort, förhandsbesked, 
utbyggd plan, strand-
skydd 

  

2 Surte östra 1 Nej  Ja Nej 
 

1 0 tidigare fynd i när-
heten 

0 tätortsnära, dock reser-
vat och strandskydd 
stora delar 

Kontrollerat i fält före färdig po-
äng. 

Habitatkontroll 

3 Surte 
västra 

1 Nej Nej Nej 
 

0 0 tidigare fynd i när-
heten 

1 tätort, planer, förhands-
besked 

  

4 Jennylund 2 Ja Ja Ja Ja 1 0 tidigare fynd i när-
heten 

1 förhandsbesked, planer, 
tätort 

Kontrollerat i fält före färdig po-
äng. Prioriterat för eftersök in-
för 2018. Fynd gjordes vid grus-
vägen 2018. Skiv-området föll 
delvis ut i analysen. 

Habitatkontroll 
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5 Lilla Viken 2 Nej Ja Ja Ja 1 0 tidigare fynd i när-
heten.  

1 planer, förhandsbesked, 
tätorter 

Kontrollerat i fält före färdig po-
äng. Mycket fina biotoper. Fick 
prioritering för eftersök pga fina 
habitat.  

Habitatkontroll 

6 Vättlefjäll 
brandfält 

1 Ja Ja Ja Ja 1 0 tidigare fynd i när-
heten 

0 
 

Kontrollerat i fält före färdig po-
äng. Prioriterat för eftersök in-
för 2018. Fynd gjordes i områ-
det 2018. 

  

7 Alekrossen 
(Stora Vi-
ken) 

2 Nej Ja Ja 
 

1 0 tidigare fynd i när-
heten 

1 avbruten plan Kontrollerat i fält före färdig po-
äng. 

Habitatkontroll 

8 Lodinge-
bäcken 
(Lahall-
såsen) 

2 Ja Ja Ja 
 

1 0 tidigare fynd i när-
heten 

1 planer Kontrollerat i fält före färdig po-
äng. 

Habitatkontroll 

9 Backa sä-
teri 

1 Nej Nej Nej 
 

0 0 tidigare fynd i när-
heten 

1 planer 
  

10 Granås 
(Nödinge) 

2 Nej Ja Ja 
 

0 1 
 

1 förhandsbesked, dock sä-
ger FÖP nej till mer be-
byggelse 

  

11 Relsbo 2 Nej Ja Ja 
 

0 1 
 

1 förhandsbesked 
  

12 Älmhult 
(Alefjäll) 

1 Nej Nej Nej 
 

0 1 
 

0 delvis strandskydd 
  

13 Nol-Nöd-
inge 

3 Ja Ja Ja Ja  1 1 
 

1 planer, förhandsbesked, 
tätorter, vilande FÖP bo-
städer 

Kontrollerat i fält före färdig po-
äng. Många fina habitat. Ett av 
de finaste för eftersök.  

Habitatkontroll 

14 Hältorpsån 3 Ja Ja Ja  Ja 1 1 
 

1 en del förhandsbesked i 
söder vid Lindåsen och 
Dalen 

 
  

15 Gödås 
(Hältorp) 

1 Nej Nej Nej 
 

0 1 
 

0 många förhandsbesked 
vid Hältorp 
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16 Buaråsen 
(Ryd) 

2 Nej Nej Ja 
 

1 1 
 

0 dock många förhandsbe-
sked i själva Ryd 

  

17 Vase-
backen 
(Ängsmos-
sen) 

1 Nej Nej Nej 
 

0 1 
 

0 en del förhandsbesked 
söder om 

  

18 Böljesjön 
(Järnbo) 

2 Nej Nej Ja 
 

1 1 
 

0 delvis strandskydd 
  

19 Storekärr 
(Kollanda) 

2 Nej Nej Ja 
 

1 1 
 

0 delvis strandskydd 
  

20 Kollanda   1 Nej Nej Nej 
 

0 1 
 

0 kanske framtida för-
handsbesked? 

  

21 Ölanda 2 Nej Ja Ja 
 

0 1 
 

1 förhandsbesked 
  

22 Sannum 2 Nej Ja Ja 
 

0 1 
 

1 förhandsbesked 
  

23 Rished 
södra 

3 Nej Ja Ja 
 

1 1 
 

1 en del förhandsbesked, 
delvis reservat och 
strandskydd 

Kontrollerat i fält före färdig po-
äng. 

Habitatkontroll 

24 Alafors-
Utby 

3 Nej Ja Ja Ja 1 1 
 

1 planer, förhandsbesked Kontrollerat i fält före färdig po-
äng. 

Habitatkontroll 

25 Äskekärr 3 Nej Ja Ja 
 

1 1 
 

1 delvis, plan Kontrollerat i fält före färdig po-
äng. 

Habitatkontroll 

26 Älvängen 
sydväst 
(Häljered) 

2 Nej Ja Ja 
 

0 1 
 

1 kraftledning, planarbete 
  

27 Älvängen, 
Ranneber-
get 

2 Nej Ja Ja 
 

0 1 
 

1 delvis tryck, men svårt 
att bygga 

  

28 Älvängen 
öst 

2 Nej Ja Ja 
 

0 1 
 

1 förhandsbesked 
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29 Starrkärr 2 Nej Ja Ja 
 

0 1 
 

1 förhandsbesked, pro-
gram, gc-väg 

  

30 Högstorp 
(Skönning-
ared) 

2 Nej Ja Ja 
 

0 1 
 

1 många planer, förhands-
besked intill 

  

31 Grolanda 3 Ja Ja Ja  Ja 1 1 
 

1 förhandsbesked, av-
brutna planer 

 
  

32 Grosjön 
öst 

1 Nej Nej Nej 
 

0 1 
 

0 några förhandsbesked 
  

33 Slättaåsen 
(Kilanda) 

1 Nej Nej Nej 
 

0 1 
 

0 
   

34 Kollanda 
mosse 

2 Nej Nej Ja 
 

1 1 
 

0 torvtäkt, cementfabrik, 
men inte norr om mos-
sen. Framtida tryck? 

  

35 Ranneber-
get (Koll-
anda) 

1 Nej Nej Nej 
 

0 1 
 

0 
   

36 Brattås 
(Gunntorp) 

2 Nej Nej Ja 
 

1 1 
 

0 
   

37 Gullberg 
(Sålanda) 

1 Nej Nej Nej 
 

0 1 
 

0 
   

38 Skepp-
landa syd 

1 Nej Nej Nej 
 

1 0 äldre fynd i när-
heten 

0 master 
  

39 Skepp-
landa öst 

2 Nej Ja Ja Ja 1 0 äldre fynd i när-
heten.  

1 förhandsbesked Kontrollerat i fält före färdig po-
äng. Prioriterat för eftersök pga 
tidigare fynd i närheten är gam-
malt. 

Habitatkontroll 

40 Frövet 1 Nej Nej Nej 
 

1 0 tidigare fynd i när-
heten 

0 
 

Osäker på bebyggelsetrycket.  
 

41 Grönnäs 3 Nej Ja Ja 
 

1 1 
 

1 
 

Kontrollerat i fält före färdig po-
äng. 

Habitatkontroll 



Hasselsnokshabitat i Ale kommun   Naturcentrum AB 
 

33 

42 Kattleberg 
öst 

2 Nej Ja Ja 
 

0 1 
 

1 planarbete, förhandsbe-
sked 

  

43 Kattleberg 
syd 

3 Nej Ja Ja Ja 1 1 
 

1 planförfrågan, förhands-
besked 

Kontrollerat i fält före färdig po-
äng. 

Habitatkontroll 

44 Kattleberg 
väst 

2 Nej Ja Ja 
 

0 1 
 

1 överföringsledning VA? 
  

45 Lid (Rapen-
skår) 

1 Nej Nej Nej 
 

0 1 
 

0 
   

46 Färdsle 1 Nej Nej Nej 
 

0 0 tidigare fynd i när-
heten 

1 förhandsbesked Osäker på bebyggelsetrycket.  
 

47 Hålsjön 2 Nej Nej Ja 
 

1 1 
 

0 delvis strandskydd, tryck 
söder, öster och norr om 
sjön 

Osäker på bebyggelsetrycket.  
 

48 Hålanda 2 Nej Ja Ja 
 

0 1 
 

1 en del förhandsbesked Osäker på bebyggelsetrycket.  
 

49 Verle 1 Nej Nej Nej 
 

0 1 
 

0 några förhandsbesked 
  

50 Ljunge-
rydsåsen 
(Livered) 

1 Nej Nej Nej 
 

0 1 
 

0 
   

51 Hästhage-
berget 
(Hajs sjö) 

0 Nej Nej Nej 
 

0 
    

Ej prioriterat pga att markäga-
ren inte vill.  

 

52 Brandfäl-
tet vid Ig-
lekärr 

          Ej med som polygon men ingår i 
större landskap Skepplanda öst. 

 

 
Förklaring till bilaga 3.        
Poängsättningen gjordes för att kunna prioritera vilka områden som skulle besökas under fältsäsongen 2019 (säsong 2 i projektet).    
Metoder, urval mm i detta dokument handlar enbart om hur vi arbetade i projektet "Kartläggning av habitat för hasselsnok i Ale kommun".   
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Fortsatt arbete med hasselsnoksmiljöer i Ale kommun läggs in i samma GIS-material som materialet från detta projekt, men kan komma att göras med 
andra metoder och med annat urval.  
Områdena i tabellen kommer från en analys utifrån bland annat jordartsskiftningar. Analysen fångar dock inte upp skiftningar i mindre skala; därför har 
några få redan kända områden med god potential lagts till i tabellen.  
Områdena har därefter getts poäng (1 eller 0) i tre kategorier utifrån hur intressanta de är att inventera: kvalitet för hasselsnok; bebyggelsetreyck; kunskap 
om utbredning i kommunen.  

             
I tabellen anges poäng och förklaring till poängsättningen.          
Utöver det finns kommentarer om vi har valt ut områden trots att de inte har fallit ut i poängsättningen. Kommentar finns även för att prioritera mellan 
områden som fått 2 poäng.  

             
Resultat poängsättning:             
Områden med 3 poäng: 8           
Områden med 2 poäng: 23           
             
Detta ger 31 områden med 2 eller 3 poäng. 11 av dessa är besökta (före 2019-04-19). Återstår 20 varav 2 med 3 poäng.     
12 ej besökta 2-poängsområden har fått poäng för bebyggelsetryck. 6 ej besökta områden har fått poäng för kvalitet. Inga av dessa överlappar. 18 2-po-
ängsområden har fått poäng för utbredning. 
För att prioritera projektets tid mellan de områden som fått 2 poäng valde vi att vikta bebyggelsetryck högre. De 12 2-poängsområden som fått poäng för 
bebyggelsetryck prioriterades därför för habitatkontroll i fält.  
De två områden (14 och 31) som fått 3 poäng och ännu inte är besökta prioriteras för eftersök i fält. Habitatkontroll görs då samtidigt.   
Om dessa områden inte är lika fina som Nol-Nödinge (och ev Lilla Viken) görs enbart habitatkontroll för att istället göra eftersök i Nol-Nödinge.   
             
Områden som diskuterats utöver områden som fallit ut i analysen:        

Brandområdet 2018 vid Iglekärr. Ligger inom naturreservat. Ej med i tabellen men ingår i större landskap öst Skepplanda. 
Mettjärn föll inte ut i GIS-analysen men inkluderades manuellt i yta 6. Inventerades med skivor 2018.    

 


