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Habitatkartering och förslag till
skyddsåtgärder för hasselsnok vid
Kungbäck 1:38 m.fl., Stensvik, Strömstad.
Sammanfattning
Naturcentrum AB har på uppdrag av Strömstad Boligutveckling AB genomfört en
kartering av hasselsnokshabitat inom ett detaljplanerat område vid Stensvik,
Strömstads kommun. Syftet med karteringen har varit att mer exakt kunna bedöma
vilka delar av detaljplaneområdet i Stensvik som är av värde för hasselsnok. Resultatet
av karteringen har legat till grund för en miljökonsekvensbeskrivning. Fokus för
habitatkarteringen har varit att identifiera potentiella övervintringsplatser för
hasselsnok och övriga lämpliga habitat för arten i och i direkt anslutning till
detaljplanerat område. Vidare beskrivs de lämpliga habitaten i relation till resultatet
från en GIS-baserad habitatmodell som identifierat hasselsnokshabitat och
habitatnätverk inom en betydligt större trakt runt Stensvik.
Karteringen visade att det finns ett par potentiella övervintringsplatser i sydöstra delen
av detaljplanerat område samt ytterligare några norr om området. Övriga lämpliga
habitat finns i östra, västra och norra kanten av området. Resultatet från karteringen
överensstämmer tämligen väl med resultatet från den GIS-baserade
habitatmoduleringen.
För att minimera risken för negativa effekter på den lokala populationen av hasselsnok
har förslag på åtgärder som syftar till att höja områdets kvalitét tagits fram. Totalt
föreslås enklare åtgärder, främst att skapa faunadepåer och stenrösen, på åtta platser
samt att stenmurar anläggs på fem sträckor i detaljplaneområdet.
Vidare diskuteras hur en eventuell exploatering kan påverka hasselsnokens möjligheter
att sprida sig genom det detaljplanerade området samt förslag på hur riskerna från
trafiken kan minskas.

Syfte och genomförande
Syftet med karteringen av hasselsnoks habitat har varit att kartlägga hur stora delar av
detaljplaneområdet som utgörs av lämpliga miljöer för hasselsnok och var dessa ytor ligger.
Detta för att kunna bedöma den eventuella exploateringens möjliga påverkan på
hasselsnok och för att kunna föreslå lämpliga åtgärder för att undvika att den lokala
populationen ska riskera att påverkas negativt.
Det detaljplanerade området vid Stensvik och dess närmaste omgivningar fältbesöktes
2019-03-29 av naturvårdsbiologerna Petter Bohman och Oskar Kullingsjö (Naturcentrum
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AB). Vid fältbesöket genomströvades hela detaljplaneområdet samt de närmaste
omgivningarna. Potentiella övervintringsplatser och andra för hasselsnok lämpliga habitat
identifierades och avgränsades på karta.
Vid fältbesöket undersöktes också platsspecifika möjligheter att genomföra åtgärder för
att gynna hasselsnok samt beskriva dessa åtgärder.

Habitatkartering – Potentiella övervintringsplatser
Med potentiell övervintringsplats menas här en plats vars geologiska och topografiska
karaktär är sådan att man kan anta att hasselsnok teoretiskt kan övervintra där. För en
lyckad övervintring krävs att marken är så pass lucker och/eller har tillräckligt med
håligheter för att hasselsnokar ska kunna ringla ner under markytan till ett djup som är
under tjäldjupet (ca 50-100 cm). Marken ska vara väldränerad, så att
övervintringsplatsen inte vattenfylls under vintern. Platsen ska också var vänd mot
söder för att solinstrålningen ska bli så stor som möjligt under våren (mars-maj) då
ormarna vaknar ur vintervilan. Vidare ska det inte finnas beskuggning från strukturer
såsom barrskog, sly, byggnader eller annat framför övervintringsplatsen, som hindrar
solens strålar från att effektivt värma upp platsen. Platsen bör också ligga relativt
vindskyddad och slutligen bör markytan slutta mot sydsektor för att få ett stort
värmefång.
Inom det detaljplanerade området identifierades två mycket små men potentiella
övervintringsplatser (numrerade 1 och 2). Den ena utgörs av sydvända stensättningar
(nr. 1) och den andra av torpargrunder till en mindre ekonomibyggnad (nr. 2) . Vidare
hittades fyra potentiella övervintringsplatser strax norr om detaljplaneområdet, två i
form av torpargrunder (nr. 3 och 5), ett mindre stenröse (nr. 4) samt en stor sydostvänd
bergsbrant med tillhörande blockmark nedanför (nr. 6). Den senare bedömdes som
särskilt gynnsam för övervintrande hasselsnok och andra ormar. Potentiella
övervintringsplatser redovisas i figur 1 och beskrivs nedan var för sig.
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Figur 1. Karta över detaljplaneområdet vid Stensvik med potentiella övervintringsplatser (blå
polygoner) och övriga lämpliga biotoper (rosa polygoner).
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Potentiell övervintringsplats 1.
Platsen utgörs av två stensatta terrasser där själva stensättningarna kan fungera som en
potentiell övervintringsplats. Terraskanterna är vända mot söder och skapar ett varmt
och gynnsamt mikroklimat på platsen. Det är oklart om marken under och innanför
stensättningarna är tillräckligt lucker och perforerad för att hasselsnokar ska kunna
komma ner till under tjäldjup.
De två stensättningar som
utgör
den
potentiella
övervintringsplatsen ligger
på
tomtmark
i
detaljplaneområdets
sydöstra del.

Potentiell övervintringsplats 2.
Denna plats utgörs av en torpargrund under en äldre ekonomibyggnad. Grunden har
gott om små håligheter som hasselsnokar med lätthet kan ringla in i. Den sydvända
väggen ger ett bra värmefång och visst vindskydd vilket ger goda förutsättningar för
ett varmt och gynnsamt mikroklimat på platsen. Det är inte känt om marken under
huset är tillräckligt lucker eller perforerad för att låta ormar ringla ner till under tjäldjup.
Potentiell övervintringsplats 2
utgörs av en torpargrund
under
en
äldre
ekonomibyggnad.
Denna
plats ligger på samma tomt
som övervintringsplats 1, i
detaljplaneområdets
sydöstra del.
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Potentiell övervintringsplats 3
Även potentiell övervintringsplats 3 utgörs av en torpargrund under en mindre stuga
på befintlig tomtmark. Denna plats ligger strax norr om detaljplaneområdet. Den
sydvända väggen ger ett bra värmefång och visst vindskydd, vilket ger goda
förutsättningar för ett varmt och gynnsamt mikroklimat på platsen. Det är inte känt
om marken under huset är tillräckligt lucker eller perforerad för att låta ormar ringla
ner till under tjäldjup. Den potentiella övervintringsplatsen är liten.

Potentiell övervintringsplats 3 utgörs av en torpargrund under en liten stuga. Platsen ligger i direkt
anslutning till en mindre väg.
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Potentiell övervintringsplats 4.
Denna potentiella övervintringsplats utgörs av ett litet stenröse i en sydvänd slänt i
anslutning till en mindre väg. Stenröset är delvis övervuxet med kaprifol och klenare
ekar växer i dessa kanter. Platsen bedöms som lämplig för övervintrande hasselsnokar
på grund av att det förutom grundförutsättningarna även finns gott om ställen där
ormarna kan hålla sig gömda på när de vaknar upp under våren. Den potentiella
övervintringsplatsen är dock liten och ligger strax norr om detaljplaneområdet.

Den potentiella övervintringsplatsen nummer 4 ligger i kanten av en tomt i detaljplaneområdets
nordligaste del.
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Potentiell övervintringsplats 5
Potentiell övervintringsplats 5 utgörs av en torpargrund under en liten stuga och ligger
strax utanför detaljplaneområdets norra gräns. Byggnaden ligger i ett mycket
solexponerat läge och sydväggen skapar ett varmt och sannolikt gynnsamt mikroklimat
som ger förutsättningar för hasselsnokar att övervintra här. Det är inte känt om marken
under huset är lämplig för en övervintringsplats.
Sommaren 2018 gjordes ett fynd av hasselsnok i direkt anslutning till den potentiella
övervintringsplatsen (källa: Artportalen.se).

Torpagrunden under den lilla stugan norr om detaljplaneområdet har torpargrund och bedöms vara
en potentiell övervintringsplats för hasselsnok.
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Potentiell övervintringsplats 6
Nordost om detaljplaneområdet, på norra sidan om Stensviksvägen, ligger denna stora
potentiella övervintringsplats. Området utgörs av en större sydostvänd bergsbrant med
blockrik mark nedanför branten. Området är delvis bevuxet med klen asp och ek. Det
finns gott om död ved, både som enstaka stammar och i ordande travar, som kan fungera
som utmärkta viloplatser för hasselsnok. Marken är stenig med stora möjligheter för
hasselsnokar att söka sig ner under tjäldjup. Det solexponerade läget gör att miljön värms
upp tidigt på våren och att mikroklimatet blir gynnsamt för hasselsnok. Området bedöms
som den mest lämpliga övervintringsplatsen i och i anslutning till detaljplaneområdet.
Sommaren 2017 gjordes ett fynd av en överkörd hasselsnok i direkt anslutning till den
potentiella övervintringsplatsen (källa: Artportalen.se).

Potentiell övervintringsplats 6 utgör den överlägset största och sannolikt mest lämpliga
övervintringsplatsen i området runt detaljplaneområdet.
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Habitatkartering – Övriga lämpliga habitat
Utanför sin övervintringsperiod är hasselsnoken är en art med relativt breda
habitatkrav och som kan påträffas i en mängd olika habitat, där vissa är mer
gynnsamma för arten än andra. Habitaten har det gemensamt att de är varma,
solexponerade, har gott om gömställen (i form av block, stenar, ljungtuvor, död ved
etc.) och hyser bytesdjur (främst andra reptiler). Typiska sådana habitat finns i bryn,
hällmarker, glesa lövskogar, gräsmarker med högre gräs- eller örtvegetation,
kulturlandskap med stenmurar och rösen m.m.
I och i anslutning till detaljplaneområdet har fyra områden med gynnsamt habitat för
hasselsnok identifierats och avgränsats (angivna som habitat A–D). Tre av dessa
sträcker sig in i planområdet (habitat A–C) och ett ligger i utanför men gränsar till det
samma (habitat D). Se figur 1.
Vidare bör påpekas att hasselsnokar rör sig över stora områden (normalt mellan 1–3
hektar) och kan därför då och då påträffas i andra miljöer än de som normalt anses
gynnsamma för arten. Var hasselsnokar observeras beror till stor del på var de är lätta
att hitta. Av den anledningen gör många fynd på t.ex. vägar eller gräsmattor trots att
dessa miljöer kan vara direkt olämpliga för hasselsnok.

Habitat A
Den östra kanten av detaljplaneområdet ligger inom ett stort område med
sammanhängande gynnsamt habitat. Området domineras av öppen till halvöppen
hällmark som gränsar mot öppen, klippt gräsmark i väster. Utmed kantzonen mellan
hällmarken och gräsmarken finns en bård med bryn och buskmarker. Hela området
bedöms som gynnsamt för hasselsnok. Hösten 2017 observerades en trafikdödad
hasselsnok strax sydväst om habitat A (källa: Artportalen.se).
Miljön i habitat A
domineras av öppna
till halvöppna
hällmarker med
ljugtuvor och
uppväxande buskar.
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Habitat B
Habitat B utgörs av en liten restmark mellan befintlig grusväg och bebyggda tomter i
detaljplaneområdets norra del. Området är solexponerat och domineras av högvuxen gräs/örtvegetation med inslag av ljungtuvor samt buskar och lägre träd.
Sommaren 2014 observerades en trafikdödad hasselsnok strax öster om habitat B (källa:
Artportalen.se).

Habitat C
Habitat C utgörs av bergsbranten utmed detaljplaneområdets västra kant. Nedanför
bergsbranten finns en smal bård med lämpliga hasselsnoksmiljöer mellan bergvägg,
tomtmark och klippta gräsytor. Det finns en del död ved, fläckvis i oordnade högar, som
utgör lämpliga viloplatser för hasselsnokar. Bergväggen utgör ett värmefång som kan antas
bidra till ett varmt mikroklimat. Habitatet fortsätter västerut, utanför detaljplaneområdet.

Habitat D
Detta habitat utgörs av en yta strax norra om detaljplaneområdet. Delar av ytan har nyligen
avverkats. Avverkning har skapat en solexponerad gräsmark med gott om död ved i form
av stubbar och högar med stockar. Eftersom marken inte klipps växer det här en relativt
högvuxen gräs-/örtvegetation som är gynnsamma för hasselsnoken. Habitatet är nyskapat,
när det växte skog här var området sannolikt inte lika gynnsamt för arten. Om sly och träd
tillåts växa upp igen kommer områdets värde för hasselsnok åter minska. Den del av
habitatet som ligger norr om den befintliga vägen har varit öppet betydligt längre och här
har habitatet varit gynnsamt även innan avverkningen.
Sommaren 2018 observerades en hasselsnok ringla över vägen som löper genom habitat
D (källa: Artportalen.se).

Jämförelse med GIS-modell
Västra delen av Hogdalsnäset, där Stensvik ligger, har stora arealer med gynnsamt
habitat för hasselsnok. En GIS-baserad habitatmodellering utförd av Oskar Kindvall
(Calluna AB) på uppdrag av Strömstads kommun, visar att trakten runt Stensvik har
stora arealer lämpligt hasselsnokshabitat (figur 2).
Habitatmodelleringen visar också att endast en mycket liten del av den sammanlagda
arealen hasselsnokshabitat i trakten ligger inom detaljplaneområdet.
Habitatmodelleringen utgår från tillgängliga, digitaliserade GIS-skikt såsom
marktäckedata och topografiska data. Den fördjupade habitatkarteringen som
genomförts i fält ger en mer detaljerad bild av gynnsamt habitat inom detaljplanerat
område jämfört med den GIS-baserade habitatmodellen. Resultatet från
habitatkarteringen stämmer tämligen väl överens med resultatet från GIS-
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modelleringen vad det gäller mängden hasselsnok habitat i det detaljplanerade
området.

Figur 2. Hasselsnokshabitat enligt GIS-modellering är markerat med röda polygoner. Mörkröda ytor
är habitat för hasselsnok och ljusröda ytor är habitatnätverk, d.v.s. ytor som binder samman habitat.
Detaljplaneområdet vid Stensvik är markerat med blå, heldragen linje.

Förslag på åtgärder för att gynna hasselsnok
Naturcentrum har tagit fram förslag på en rad åtgärder som kan genomföras för att
höja habitatkvaliteten på de delar av detaljplanen som inte planeras att bebyggas.
Åtgärderna innebär att anlägga rishögar (så kallade faunadepåer) och stenrösen som
ormarna kan söka skydd i och gynna hasselsnokens bytesdjur. Rishögarna och
stenrösena ska ha en volym av ca 5 m3 vardera. En annan åtgärd är att sätta upp
informationsskyltar om hasselsnok för att öka de närboendes förståelse och acceptans
för arten. Vidare föreslås att det byggs fem stenmurar genom planområdet som syftar
till att fungera som ledlinjer för ormarna och underlätta deras förflyttning genom
området. Stenmurarna kan också fungera som viloplatser för hasselsnokar.
Lokaliseringen av åtgärderna har valts utifrån var det bedömts göra störst nytta för
hasselsnokar, inte riskerar att störas av den planerade bebyggelsen samt till platser där
framtida skötselbehov bemöts vara litet eller obefintligt. Allt för att åtgärderna ska få
så god effekt som möjligt. Varje åtgärdsplats, totat åtta stycken (se figur 3) plus
sträckningar av stenmurar, undersöktes i fält 2019-03-29.
Nedan beskrivs varje enskild åtgärdsplats med avseende på föreslagen åtgärd och
eventuellt skötselbehov.
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Figur 3. Modifierad skiss över planerade åtgärder för att gynna hasselsnok. Numreringen avser de
olika ”åtgärdsplatserna”.
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Åtgärdsplats 1.
Åtgärd: Nedanför bergsbranten anläggs en rishög/faunadepå. Redan idag finns gott
om grenar och stockar på platsen. Dessa och eventuellt tillkommande död ved
staplas i en hög på platsen.
Skötselbehov: Platsen ligger exponerad mot stranden och havet och risken för
uppväxande sly framför rishögen bedöms som obefintlig varför inget
skötselbehov föreligger.
Åtgärdsplats 2.
Åtgärd: Ett stenröse och en rishög/faunadepå anläggs intill varandra på norra sidan
vägen.
Skötselbehov: Platsen ligger direkt norr om vägen som kommer vara en öppen yta även
i fortsättningen. Det finns ingen risk att det växer upp sly framför rishögen och
stenröset. Därför har platsen inget skötselbehov
Åtgärdsplats 3.
Åtgärd: Ett stenröse, en rishög/faunadepå och en informationsskylt anläggs intill
varandra direkt öster om en planerad gång- och cykelstig.
Skötselbehov: Eftersom åtgärderna anläggs i direkt anslutning till gång- och cykelstigen
bedöms risken för att sly ska växa upp och skugga åtgärderna som mycket små
och därför behövs ingen framtida skötsel.
Åtgärdsplats 4.
Åtgärd: En rishög/faunadepå anläggs i kanten av hällmark öster om ovan nämnd gångoch cykelstig.
Skötselbehov: På grund av att rishögen/faunadepån anläggs på hällmarkskanten och i
nära anslutning till gång- och cykelstigen bedöms risken för uppväxnde sly som
liten och därmed saknas skötselbehov.
Åtgärdsplats 5.
Åtgärd: En rishög/faunadepå anläggs i direkt anslutning till den planerade stenmuren
som löper utmed planerad tomtmark.
Skötselbehov: Söder om rishögen/faunadepån finns en smal bård av allmän mark innan
befintlig tomtmark börjar. I nuläget löper en mindre körväg igenom denna
bård. Enligt detaljplanen ska det anläggas en gång- och cykelväg där körvägen
går idag. Eftersom rishögen/faunadepån placeras i nära anslutning till gångoch cykelstigen bedöms risken för uppväxnde sly som liten och därmed saknas
skötselbehov.
Åtgärdsplats 6.
Åtgärd: Ett stenröse, en rishög/faunadepå och en informationsskylt anläggs nedanför
bergsbranten i detaljplaneområdets västra kant. Stenhögen och rishögen
placeras nära bergväggen för att uppnå maximalt värmefång och ett varmt
mikroklimat. Hänsyn tas till de ekar som står på platsen så att rötter och
stammar inte skadas.
Skötselbehov: För att undvika att sly växer upp framför stenröset och faunadepån ska en
betongplatta gjutas sydöst om stenröset och rishögen. Plattan behöver vara ca
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7 x 4 meter med långsidan vänd mot stenröset och faunadepån. Plattans
placeras i eller strax under markytan och täcks sedan med ett 5-10 cm lager
sand eller väldränerad jord och natursten. Med fördel kan några stockar eller
större stenar/block placeras på plattan för att skapa gömställen för
hasselsnokar. Gräs- och örtvegetation tillåts växa ovanpå plattan.
Betongplattan hindrar etablering av sly direkt framför stenröset och rishögen
samtidigt som det smälter bra in i naturen tack vare att den täcks med sand
eller väldränerad jord. Eventuellt kan betongplattan bytas mot en kraftig
markduk om man bedömer att en sådan fyller samma funktion. Genom denna
undviks framtida skötselbehov.
Åtgärdsplats 7.
Åtgärd: Ett stenröse anläggs på gräsmarken direkt väster om gång- och cykelstigen som
löper utmed detaljplaneområdets östra kant.
Skötselbehov: På grund av att röset ligger i direkt anslutning till gång- och cykelstigen
bedöms risken för igenväxning framför röset som mycket liten och att platsen
därför inte har något skötselbehov.
Åtgärdsplats 8.
Åtgärd: Ett stenröse och en rishög/faunadepå anläggs intill varandra på nordväst om
en liten vägen.
Skötselbehov: Eftersom åtgärderna anläggs direkt norr om den lilla vägen bedöms risken
för skuggning av uppväxande sly vara obefintlig och därmed finns inget behov
av framtida skötsel.
Åtgärd stenmurar.
Åtgärd: Stenmurar ska anläggas på fem sträckor (markerade med röda linjer på kartan
i figur 3). Murarnas funktion är i första hand att fungera som ledlinjer som
underlättar för ormar att säkert röra sig genom detaljplaneområdet.
Stenmurarna ska vara minst ca 50 cm höga och minst ca 50 cm breda för att
fylla önskvärd funktion.
Skötselbehov: För att stenmurarna ska fylla sin funktion som ledlinjer för hasselsnokar
krävs ingen löpande skötsel.

Spridningsmöjligheter och barriäreffekter
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i en skrivelse daterad 2020-05-28 (Dnr. 40219482-2020) påtalat att de ser en risk att såväl tomtmark som nya lokalgator kan komma
att försvåra för hasselsnokar att röra sig genom planområdet till följd av de barriäreffekter
som kan uppstå. I följande text nedan redogör Naturcentrum för hur vi bedömer att ny
tomtmark och trafiken kan komma att inverka på hasselsnokens rörelser i och genom det
aktuella området. Vidare ger vi ett förslag kring hur riskerna för hasselsnokar till följd av
biltrafiken kan lindras på ett effektivt sätt.

Tomtmarkens barriäreffekter
Tomtmark är ingen enhetlig naturtyp, utan kan vara både bra och dåligt habitat för
hasselsnok. En vildvuxen tomt med gott om skyddade platser och strukturer, så som
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stenmurar, rishögar, små skjul, ostörda hörn, soliga slänter med mera kan var en utmärkt
livsmiljö för arten. Det finns många exempel på att hasselsnokar söker sig till tomter, både
för övervintring, födosök, vila och vid förflyttning genom landskapet. Naturligtvis kan
tomtmark också utformas på sätt som är direkt missgynnande eller farligt för hasselsnokar.
Stora och sterila ytor med gräsmatta eller grus är inslag i tomtmarken som inte är lämplig
livsmiljö för hasselsnok, men inte heller omöjliga för dem att passera. Vidare kan tama
hundar och katter utgöra en fara för hasselsnokar på tomtmark. Möjligen kan även
robotgräsklippare utgöra ett potentiellt hot för ormar men detta är oss veterligen inte
fastslaget ännu. Hasselsnokar som kommer in på en tomt kan mistas för en huggorm och
bli dödade. Tomtmark kan således vara alltifrån mycket gynnsam till direkt ogynnsam miljö
för hasselsnok. Detsamma gäller för tomtmarken som spridningsmiljö, vissa tomter kan
vara utmärkta spridningskorridorer medan andra kan vara barriärer. Det går inte att sluta
sig till att all tomtmark skulle utgöra en barriäreffekt för hasselsnok.
I MKB:n har kommunen i sin beskrivning, som en försiktighetsåtgärd, utgått från att de
nyanlagda tomterna kommer utformas på värsta möjliga sätt utifrån ett
hasselsnoksperspektiv. Naturcentrum ser dock ingen anledning att tro att de tomter som
planerar att anläggas i detaljplaneområdet kommer att vara sämre som spridningsmiljö än
annan tomtmark. Det finns däremot ett antal faktorer som talar för att de aktuella
tomterna, i vissa avseenden, skulle kunna vara bättre än genomsnittliga tomter i Strömstad
och på andra orter. Delar av den mark där det kommer anläggas tomter utgörs i nu läget
av öppna gräsmarker som har använts som parkeringsplatser för badgäster, besökare till
småbåtshamnen och för de som har sommarhus på öar utanför Hogdalsnäset. Dessa
gräsmarker har inte varit optimala spridningsmiljöer för hasselsnok. Dels för att de i stort
sett saknar skyddande strukturer och ledlinjer för ormarna och dels för att de bilar som
nyttjar parkeringen riskerar att döda eller skada dem.
Sammantaget bedömer Naturcentrum att de planerade tomterna inte kommer försvåra för
hasselsnokar att röra sig igenom dalgången jämfört med i nuläget, varken i öst-västlig eller
nord-sydlig riktning.
Barriäreffekter av vägar och trafik
Det finns två fynd av trafikdödade hasselsnokar rapporterade från detaljplaneområdet i
Artportalen, en från 2014 och en från 2017. Därtill finns ett tredje fynd av hasselsnok från
2018 som observerades på väg men som klarat sig från att bli påkörd. Fynden visar två
saker, för det första att det förekommer hasselsnok i och i anslutning till det aktuella
detaljplaneområdet och för det andra att hasselsnokar riskerar att bli överkörda när de
passerar eller vistas på vägar. Detta händer på många platser där vägar löper genom
områden med hasselsnoksförekomst. Det aktuella detaljplaneområdet är på inget sett
unikt.
Frågan är om de planerade bebyggelsen med tillhörande väg- och trafiklösningar kommer
leda till att situationen blir bättre, sämre eller oförändrad för den lokala populationen av
hasselsnok.
Genom detaljplaneområdet löper Stensviksvägen som utmed den aktuella sträckan har
hastighetsbegränsningen 30 km/h. Under 2019 anlades flera permanenta vägbulor utmed
Stensviksvägen och inom området. Trafikutredningen från 2014 beskriver att
årsmedelsdygnstrafiken uppgår till 24 fordonsrörelser och att sommartid kan den uppgå
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till 150–180 fordonsrörelser per dygn. Med den planerade utbyggnaden antas trafiken öka
något inom planområdet men samtidigt antas trafikanterna till större del utgöras av de i
området boende och till mindre av tillfälliga besökare. Den planerade bebyggelsen bedöms
knappast medföra någon märkbart högre risk för hasselsnokar att bli överkörda än i
nuläget.
Vidare leder planen till att de öppna gräsytorna inte längre kommer användas som
parkeringsplats för badgäster, besökare vid småbåtshamnen och för sommarstugeägare
vilket bör leda till en relativ minskning av antalet fordonsrörelse under sommaren.
Utifrån den låga hastigheten på den aktuella vägsträckan och det låga antalet
fordonsrörelser bedömer Naturcentrum att det inte är försvarligt att anlägga en passage
med tillhörande ledarmar för hasselsnok under Stensviksvägen. För att göra vägen helt
säker för ormar genom att anlägga passager skulle det sannolikt behövas flera undergångar
och ledarmar på båda sidor vägen ut med hela dess sträckning genom planområdet.
Åtgärden skulle dessutom endast ha effekt inom planområdet, hasselsnokar som ringlar
upp på Stensviksvägen strax utanför planområdets gränser riskerar fortsatt att bli påkörda.
En felaktigt konstruerad eller en av löv och pinnar igensatt passage riskerar dessutom att
få en större barriäreffekt än vad vägen har i dagsläget.
Naturcentrum AB föreslår istället att ”ormvarningsskyltar” sätts upp ut med vägen samt
eventuellt ytterligare hastighetsbegränsande åtgärder, utöver de vägbulor som redan
anlagts, så som avsmalningar av vägbanan eller förskjutning av körbanan. Dessa åtgärder
tillsammans med de redan föreslagna informationsskyltarna bedömer Naturcentrum är en
effektiv åtgärd för att minska en eventuell barriäreffekt hos Stensviksvägen och lokalgator.
Detta är en åtgärd som kan genomföras utmed en längre sträcka av Stensviksvägen, och
på så sätt bättre täcka ett för populationen relevant område.
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