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Inventering och bedömning av 
naturvärden med anledning av 
detaljplan för Kungbäck 1:38 
m. fl. (Stensvik)

Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ har under sensommaren 2013 gjort en arkivstudie och fält-
inventering avseende naturvärden på delar av fastigheten Kungbäck 1:38 m. fl., 
Strömstads kommun, Västra Götalands län. Uppdraget har initierats på grund 
av förtätning av samhället Stensvik på Hogdalsnäset och syftar till att kartlägga 
befintlig kunskap samt att göra en naturvärdesinventering och bedömning av 
utredningsområdet. Bedömningen har gjorts med särskilt fokus på hasselsnok 
eftersom arten tidigare påträffats i anslutning till området.
 Utredningsområdet är beläget på den yttersta delen av Hogdalsnäset i norra 
delen av Strömstads kommun. Programområdet utgörs av en dalgång som om-
ges av skogs- och hällmarker i väster, norr och öster. I söder finns en sandstrand 
och en havsvik. I dalgången ligger området Stensvik som tidigare var ett aktivt 
fiskeläge. I området mellan de befintliga villatomterna i dalgången finns stora 
ytor med tidigare jordbruksmark som idag är gräsbevuxna och används som par-
keringsplatser. Programområdet ingår delvis i riksintresseområde för naturvård 
och friluftsliv. Delar av området omfattas också av strandskydd.
 Under naturvärdesinventeringen avgränsades en yta med ek längs bergskanten 
i väster. Även ett par öppna diken inmättes inom de plana gräsbevuxna ytorna 
i norra halvan av programområdet. Inga fynd av hasselsnok gjordes under fält-
inventeringen, men hällmarksområdena runtomkring dalgången bedöms som 
lämpliga livs- och födosöksmiljöer för arten. Två områden med lämpliga miljöer för 
hasselsnok har avgränsats, varav det ena ligger delvis inom programområdet.
 Planprogrammet bedöms innebära en stor förändring av området då i stort 
sett hela dalgången tas i anspråk för bebyggelse. Rapporten utmynnar i rekom-
mendationer om områden som bör undantas från byggnation av hänsyn till na-
turvärden. Även två spridningskorridorer för hasselsnokar och andra djur före-
slås.
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Inledning 
Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Strömstad Boligutveckling AB gjort en 
arkivstudie och fältinventering avseende naturvärden på delar av fastigheten 
Kungbäck 1:38 m. fl., Strömstads kommun, Västra Götalands län. Uppdraget har 
initierats på grund av förtätning av samhället Stensvik på Hogdalsnäset enligt de 
intentioner för utvecklingen som finns angivna i den fördjupade översiktsplanen 
(FÖP) över Hogdalsnäset från 2003. Dessa intentioner är överförda till den nya 
översiktsplanen för Strömstads kommun, som för närvarande är en utställnings-
handling (Strömstads kommun 2012). Uppdraget syftar till att kartlägga befint-
lig kunskap samt att göra en naturvärdesinventering och bedömning av utred-
ningsområdet. Bedömningen har gjorts med särskilt fokus på hasselsnok då det 
under samrådet framkommit en uppgift om att arten påträffats i anslutning till 
området. Även påverkan på strandskyddat område kommer att bedömas.
 Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att bygga bostäder genom 
en förtätning av befintliga fastigheter. Programförslaget innehåller ett 30-tal nya 
tomter för villor samt två lekplatser för barn. De två lekplatserna föreslås i plan-
programmet utgöras av en större yta med bollplan och lekplats centralt i områ-
det och en mindre med sandlåda för småbarn närmare strandområdet (Sjölén & 
Hansson Arkitekter AB 2012).

Metod
Arkivstudier genomfördes i augusti 2013 genom att studera aktuella kartor och 
satellitbilder. Information om utpekade och skyddade områden hämtades från 
Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gis-verktyg (Hitta.se 2013, Länsstyrelsen 
2013a och b, Skogsstyrelsen 2013). Uppgifter om förekomst av djur- och växtar-
ter hämtades från Artportalen. 
 Fältinventering av utredningsområdet genomfördes den 21 augusti 2013 
(mestadels soligt, cirka 17-18 grader). Objekt med naturvärden mättes in med 
DGPS. Vid fältbesöket eftersöktes särskilt miljöer som kan vara lämpliga livs- och 
födosöksmiljöer för hasselsnok, både inom programområdet och i områden som 
angränsar till detta. I viss mån gjordes också visuellt eftersök efter arten på lämp-
liga platser såsom i sprickor och under större stenar och block.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget på den yttersta delen av Hogdalsnäset i norra 
delen av Strömstads kommun. Programområdet är 13,5 hektar stort varav 1,5 
hektar utgörs av vattenområde. Området innefattar området Stensvik som tidi-
gare var ett aktivt fiskeläge, illustration 1. I området finns idag cirka 20 bostads-
hus, tre sjöbodar och en verksamhetslokal, ”Smedjan”. Bebyggelsen i området 
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har tillkommit successivt genom att gårdarna Kungbäck 1:37, 1:38 och 1:19 har 
avstyckats med villatomter från början av 1900-talet och fram till idag. I program-
området ingår också mark som utnyttjats som jordbruks- och skogsmark för hus-
behov samt ett hällmarksområde i öster. Sedan 1980-talet har största delen av 
den tidigare jordbruksmarken använts som bilparkering, framför allt för norrmän 
med sommarhus på öarna i skärgården (Sjölén & Hansson Arkitekter AB 2012).

Skyddade områden
Västra delen av programområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (NRO 14006 Idefjorden – Dynekilen), illustration 2. 
Området är stort, totalt 6691 hektar, varav landbiten utgör 4806 hektar. Riks-
intresseområdet sträcker sig runtom Hogdalsnäset och följer sedan Idefjorden 
inåt landet. Idefjorden är en av Sveriges största fjordar, som skiljer sig från de 
flesta andra bohuslänska fjordar genom sina klipptrösklar. Söder om Hogdalsnä-
set ligger ytterligare en fjord, Dynekilen, som är relativt oexploaterad. Den har 
ett vetenskapligt värde som referenslokal till andra, mer exploaterade tröskel-
fjordar i Bohuslän. Landområdena vid fjordarna karakteriseras av brant stupan-
de berg mot vattnet. På västra sidan av Hogdalsnäset reser sig Halle-Vagnaren 
120 meter upp ur havet och här växer en tall-urskog med höga naturvärden. 
Området är skyddat som naturreservat, vars gräns ligger som närmast drygt 
2 kilometer norr om programområdet. För att bevara riksintresseområdet bör 
man bland annat upprätthålla en god vattenkvalitet med avseende på eutrofie-
rande ämnen och syretärande substanser. Vidare bör landskapets opåverkade 
karaktär bibehållas. Området kan påverkas negativt av exploatering av stränder 
och bebyggelseexploatering. Riksintresset Idefjorden – Dynekilen gränsar väs-
terut till ett annat riksintresse för naturvård, Koster – Väderöarna (NRO 14005). 
Detta riksintresse berörs inte av detaljplanen (Länsstyrelsen 2008, Länsstyrelsen 
2013a). 

Illustration 1. Flygbild över Stensvik. Fotot är tillhandahållet av uppdragsgivaren.
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 Södra delen och västra kanten av programområdet ligger inom ett stort riks-
intresseområde för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (FO1, Norra Bohusläns 
kust) vilket anses ha goda förutsättningar för natur- och kulturstudier, bad, båt-
sport, kanoting och fritidsfiske (Länsstyrelsen 1987). Området ligger också inom 
riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Detta riksin-
tresseområde är mycket stort och omfattar hela kustområdet och skärgården 
i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil (Länsstyrelsen 2013a). Inom 
riksintressen för det rörliga friluftslivet skall turismens och friluftslivets, främst 
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtlig-
heten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
 Hela området ligger även inom riksintresse för obruten kust enligt 4 kap. 3 § 
miljöbalken, som reglerar viss typ av byggnation och exploatering. Planerad be-
byggelse omfattas dock inte av dessa bestämmelser.

Illustration 2. Kartan visar programområdets läge i förhållande till riksintressen enligt 3 kap. 
miljöbalken, Natura 2000-områden samt Kosterhavets nationalpark. På kartan visas även 
strandskydd och vattendrag för lax och havsöring.
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 Den västra strandlinjen av Hogdalsnäset gränsar till Natura 2000-området 
Kosterfjorden-Väderöfjorden (SE0520170). Natura 2000-områdets främsta beva-
randesyfte är att bevara de olika marina naturtyperna i en havsmiljö som är unik 
för Sverige. Kosterfjorden-Väderöfjorden är det artrikaste och mest mångformi-
ga marina området i landet, med miljöer som rev på djupa, branta bottnar och 
exponerade grundområden (Länsstyrelsen 2011). Havsområdet lite längre väs-
terut ingår även i Kosterhavets nationalpark. Den ligger i Tanums och Strömstads 
kommuner och omfattar nästan 400 kvadratkilometer, varav 98 procent utgörs 
av marina miljöer. Nationalparken Kosterhavet gränsar till den norska national-
parken Ytre Hvaler och tillsammans bildar de båda nationalparkerna ett nästan 
800 kvadratkilometer stort, värdefullt havsområde med starkt naturskydd (Läns-
styrelsen 2013c).
 Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller andra mindre områden med 
naturvärden kopplade till skogen eller odlingslandskapet är belägna inom pro-
gramområdet eller i dess närmaste omgivningar. I vattnet cirka 500 meter sö-
der om programområdet finns fem fågelskyddsområden som omfattar ett an-
tal mindre holmar och skär. Ett vattendrag med lax och/eller öring rinner cirka 
700 meter öster om programområdet och ut i Sågestrandbukten (Länsstyrelsen 
2013a och b, Skogsstyrelsen 2013).
 Delar av programområdet omfattas av strandskydd, se illustration 2. I själva 
strandområdet i söder är dock strandskyddet upphävt.

Skyddsvärda arter
På Artportalen finns inga registrerade fynd av rödlistade, fridlysta eller i övrigt 
naturvårdsintressanta arter inom programområdet. De närmaste fynden av 
rödlistade arter är ett fynd av rödsäv (kategori NT, Nära hotad) som noterats på 
stranden vid Kungsvik i öster samt tre fynd av ryl (kategori EN, Starkt hotad) som 
noterats norr om området längs stigen från Stensvik till Vitbukt. Fynden är rap-
porterade av Floraväktarna (ArtDatabanken 2013a). Från Länsstyrelsen har infor-
mation om en observation av hasselsnok erhållits. Fyndet är registrerat 1994, på 
hällmarkerna precis utanför programområdets östra kant (Olofsson 2013). Arten 
nämns också bland fynd av rödlistade arter i beslutet om bildande av naturreser-
vatet Halle-Vagnaren drygt 2 kilometer norr om programområdet (Länsstyrelsen 
2005). Tidpunkt för fyndet och artens nuvarande status i området är inte känd.

Hasselsnok
Hasselsnoken Coronella austriaca är rödlistad (kategori VU, Sårbar) samt uppta-
gen i EU:s art- och habitatdirektiv, bilaga 4 (ArtDatabanken 2011 och 2013b). Det 
innebär att dess livsmiljöer ska skyddas samt att arten inte får fångas eller dö-
das. I Sverige har detta skrivits in i Artskyddsförordningen (2007:845). Genom 
implementeringen av EU:s direktiv i miljöbalken ska hänsynen till hasselsnoken 
och dess livsmiljöer vara ett väsentligt inslag i den fysiska planeringen. Lagstift-
ningen innebär att det krävs tillstånd av Länsstyrelsen för att bygga i områden 
där det finns hasselsnok och att bebyggelsen måste anpassas efter artens livsbe-
tingelser.
 I Sverige finns tre arter ormar; huggorm, snok och hasselsnok. Huggorm och 
snok är relativt vanliga, medan hasselsnoken är betydligt mer sällsynt. Has-
selsnoken är en relativt liten grå- och brunaktig orm med två karakteristiska 
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fläckrader på ryggen. Den har släta fjäll och runda pupiller. Hasselsnoken kan bli 
upp till 80 centimeter lång, men oftast är den betydligt mindre (ArtDatabanken 
2011, Jordbruksverket 2005).
 Parningsperioden inträffar vanligen i maj. Ungarna föds levande, vanligen i au-
gusti till september. I varje kull föds 3-15 ungar. Hasselsnoken reproducerar sig 
antagligen inte varje år. Övervintring sker från oktober till slutet av mars/april. 
Födan består av andra reptiler, smågnagare och näbbmöss (ArtDatabanken 
2011).
 Arten är värmekrävande och trivs i en rad olika typer av biotoper. Gemensamt 
för dessa är att de ska ha tät markvegetation, medan trädskiktet ska vara öppet 
och luckigt. Hasselsnoken gynnas av mosaikartade strukturer i landskapet och 
förekommer ofta i kantzoner mellan olika biotoper. Biotoper som är viktiga för 
arten är solexponerad blockrik eller sandig mark vid lövskogsbryn, ljungdomi-
nerade marker, hag-/hedmarker med klipphällar och glesa hällmarkstallskogar. 
När ormarna förflyttar sig mellan olika delar av sitt hemområde utnyttjar de ofta 
kantzoner som exempelvis åkerkanter, diken och stenmurar som spridningskor-
ridorer (Nittérus & Stahre 2011 med referenser däri). Enligt Naturvårdsverkets 
handbok för artskyddsförordningen kan en lokal population av arten i genom-
snitt uppskattas ha ett hemområde på 50-100 ha. Detta område bör också be-
traktas som artens reproduktionsplats och vilo-/övervintringsplats (Naturvårds-
verket 2009).
 Hasselsnoken lever ett relativt undanskymt liv och är en svårinventerad art. 
Arten är tigmoterm, vilket innebär att den undviker direkt solbelysning och istäl-
let värmer upp sig indirekt genom att uppsöka exempelvis varma stenar, block 
och soluppvärmda hällar. Ormarna ligger nästan alltid väl dolda i bergsskrevor, 
under platta stenar eller hopslingrade i ljungtuvor. Detta medför att arten är 
svårupptäckt även för experter och att hasselsnoksinventering är ett tidsödande 
arbete. I ett område med känd förekomst av arten kan det ta upp till 50 timmar 
per lokal att hitta en hasselsnok (Nittérus & Stahre 2011 med referenser däri).
 Hasselsnoken hotas av biotopförändringar till följd av ändrad markanvänd-
ning. Den slås också ofta ihjäl på grund av att den förväxlas med huggorm. Bil-
trafik är ett annat hot. Artens predatorer är bland annat kråkfåglar, vråkar och 
mårddjur (ArtDatabanken 2011).

Resultat
I detta avsnitt redovisas resultatet från fältinventeringen. Identifierade naturvär-
den samt ytor med lämpliga miljöer för hasselsnok visas på karta i illustration 3.

Redovisning av naturmiljö och observationer
Programområdet utgörs av en dalgång som omges av skogs- och hällmarker i 
väster, norr och öster. I söder finns en sandstrand och en havsvik. Dalgången är 
bebyggd med villor och en stor del av programområdet utgörs av tomtmark. I 
området mellan tomterna finns stora ytor med öppen, slagen gräsbevuxen mark 
som tidigare varit jordbruksmark, men som idag används som parkeringsplat-
ser. En asfalterad väg löper genom området fram till stranden i söder, och vidare 
förbi stranden till en småbåtshamn och en camping i öster.
 I norra kanten av programområdet finns ett område med skogsmark som an-
sluter till befintlig väg och bebyggelse, illustration 4. Skogen utgörs här av en 
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högvuxen blandskog av ek, björk och asp. I fältskiktet växer bland annat gräs, 
gökärt, ekorrbär, liljekonvalj och örnbräken. Delar av marken är tätt bevuxen 
med sly. Träden i detta område har inte uppnått någon högre ålder och inga na-
turvärden noterades. Nordöstra hörnet av programområdet utgörs av ett hygge.
 Inom de plana gräsbevuxna ytorna i norra halvan av programområdet inmät-
tes ett par öppna diken vid naturvärdesinventeringen, illustration 3, 5 och 6. I 
dikena växer fuktgynnade arter som bland annat fackelblomster, strandlysing, 
älggräs och knapp-/veketåg. Vattenståndet i dikena var vid inventeringstillfället 
relativt lågt.

Illustration 5. Vy över dalgången mot söder. I förgrunden syns de stora gräsbevuxna ytorna i norra 
delen av programområdet.

Illustration 4. Blandlövskog i norra kanten av programområdet. Foto mot öster.



12

 I väster avgränsas programområdet av en brant bergskant mot hällmarkerna 
på berget ovanför. Nedanför berget kantas branten av lövskog. I söder är denna 
relativt tät och består främst av asp, björk och rönn. Längre norrut kantar delar av 
denna skog befintliga trädgårdar och här växer bland annat enstaka stora ekar. 
Ekinslaget blir större utmed den mark i norra delen av området som idag används 
som parkeringsplats. Här har ett område med randekskog mätts in och avgrän-
sats som en yta. Ytan visas på karta i illustration 3. I södra delen av detta område 
finns en grupp med fem ekar som växer nära berget, illustration 7. Cirka 20 meter 
norr om dessa kantas berget av ett ekdominerat smalt skogsbestånd med bus-
kar och yngre träd i buskskiktet (bland annat rönn, brakved, olvon, oxel, asp och 
fågelbär), illustration 8 och 9. Ekarna är klena och medelgrova. I fältskiktet växer 
bland annat harsyra, ormbunkar och mjölkört. På marken ligger en grov låga och 
det finns också en del större stenblock. På ett av träden noterades en fågelholk.
 Södra delen av programområdet domineras av befintliga bostadshus och träd-
gårdar, slagna gräsbevuxna ytor samt öppna ytor igenvuxna med bland annat 
vass och älggräs, illustration 10. Längst ner i söder finns stranden med brygga, 
sandstrand och klippor samt äldre sjöbodar och verksamhetslokal. Inga högre 
naturvärden påträffades i denna del av området. 
 Östra delen av programområdet utgörs av hällmark. Detta område bedömdes 
som en lämplig miljö för hasselsnok och beskrivs under Biotoper för hasselsnok 
nedan.

Biotoper för hasselsnok
Hällmarksområdena som sträcker sig runtom dalgången där samhället Stens-
vik ligger bedömdes vid fältbesöket som lämpliga livs- och födosöksmiljöer 
för hasselsnok. Två områden med lämpliga miljöer har avgränsats och visas 
på karta i illustration 3. Östra delen av programområdet ingår i ett av dessa 
områden. 

Illustration 6. Ett av de öppna dikena i norra delen av programområdet.



13

Område A:
Området utgörs av berget öster om dalgången. I norr till nordost omges ber-
get av ett hygge, tätare skogsmiljöer och en camping. I öster och söder löper en 

Illustration 9. Miljöbild från ekbeståndet som kantar berget i väster. Ekbeståndet ligger i norra delen 
av ytan på kartan i illustration 3.

Illustration 7. Ett par av de ekar som växer i en 
grupp längs berget i väster. Ekarna ingår i södra 
delen av ytan på kartan i illustration 3.

Illustration 8. Miljöbild från ekbeståndet som 
kantar berget i väster. Lågan på bilden bär spår 
av ringbarkning. Ekbeståndet ligger i norra delen 
av ytan på kartan i illustration 3.



14

väg nedanför berget innan vatten och en småbåtshamn tar vid. Västra delen av 
den avgränsade ytan ingår i programområdet. I kanten närmast dalgången finns 
några befintliga hus. Området utgörs av hällmark med ljung och både små och 
stora stenblock. I skrevor växer tall, en och lågväxta lövträd såsom björk, ek och 
rönn. I större sänkor finns bestånd av främst ek, tall och björk, som ofta är täta 
och svårgenomträngliga. En stenmur finns i södra delen av området, se omslags-
bild. Ytterligare en kulturlämning, ett gränsmärke, noterades i västra delen av om-
rådet. Inom området finns ett registrerat fynd av hasselsnok från 1990-talet, strax 

Illustration 10. Igenväxande öppen yta i södra delen av programområdet.

Illustration 11. Hällmarksområde med befintliga hus i västra delen av område A, inom 
programområdet.
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utanför kanten av programområdet. Inga fynd av hasselsnok gjordes i området 
under fältbesöket. Miljöbilder från området visas i illustration 11-13.

Område B: 
Området utgörs av bergsområdena väster och norr om dalgången. Berget väs-
ter om programområdet kallas Ledsundberget och är topografiskt skilt från dal-
gången genom en brant bergskant. Höjdområdet omges i övrigt av öppet vat-
ten. Området är större än område A och innehåller också en något större varia-
tion av biotoper. På ett par platser i området påträffades ansamlingar av stora 
stenblock och/eller klappersten. I delar av området finns tätare och inte särskilt 
gamla skogsbestånd dominerade av tall och björk, med fältskikt av blåbär och 
lingon. Även ute på hällmarkerna är inslaget av träd och buskar bitvis relativt 
stort. Här växer främst tall, ek och en. I en större skogsklädd sänka i den södra 
delen av området finns ett stort inslag av asp och ek. Fuktigare delar är bevuxna 
med björksumpskog, som dock var ganska torr vid inventeringstillfället. De täta 
skogspartierna inom området bedöms vara mindre lämpliga som livsmiljö för 
hasselsnok, men de kan vara viktiga för bytesproduktionen och därmed goda 
födosöksmiljöer. Norrut fortsätter hällmarkerna utmed kusten. Dessa miljöer har 
inte bedömts i fält men utgör sannolikt också lämpliga miljöer för hasselsnok, 
liknande de som här beskrivits. Den yta av område B som visas på illustration 3 
utgör därför endast en del av de miljöer lämpliga för hasselsnok som finns längs 
kanten av Hogdalsnäset norr om Stensvik. Det finns inga tidigare kända fynd 
av hasselsnok inom område B i anslutning till programområdet, men fynd har 
noterats från naturreservatet drygt 2 kilometer norrut. Inga fynd av hasselsnok 
gjordes i området under fältbesöket. Miljöbilder från området visas i illustration 
14-17.

Illustration 13. Öppen hällmark med mycket ljung inom 
område A.

Illustration 12. Halvöppen hällmark med 
inslag av ljung, enbuskar och träd inom 
område A.
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 Skogsområdet närmast norr om programområdet, norr om vägen, bedöms 
inte utgöra någon bra miljö för hasselsnok. Här växer produktionsartad skog av 
tall, gran och björk, illustration 18. Hällmarksinslaget är litet. Detta område ingår 
därför inte i de avgränsade ytorna med lämplig miljö.

Bedömning och rekommendationer
Planprogrammet innebär att den nuvarande bebyggelsen i Stensvik, som utgörs 
av ett 20-tal befintliga bostadshus, kompletteras med ett 30-tal nya tomter så 

Illustration 14. Blockig miljö inom område B.

Illustration 15. Hällmark med ljung och småträd inom område B.
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att  i stort sett hela dalgången tas i anspråk för bebyggelse. Området innehåller 
stora ytor med låga naturvärden belägna i anslutning till befintlig bebyggelse, 
varför en förtätning av området bedöms som möjlig utan någon stor påverkan 
på områdets naturvärden. Rio Kulturkooperativ bedömer dock att delar av om-
rådet bör undantas från nybyggnation. Ytor som bör undantas redovisas på karta 
i illustration 19. 
 I den västra kanten av programområdet har en yta som innefattar en grupp 
av ekar längs bergskanten och ett randskogsbestånd med ek avgränsats under 

Illustration 16. Lövskog med stort aspinslag inom område B.

Illustration 17. Tätare bevuxet hällmarksparti inom område B.
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naturvärdesinventeringen. Inga rödlistade eller i övrigt naturvårdsintressanta 
arter påträffades i dessa miljöer, men de bedöms ändå som värdefulla biotoper 
som bör bevaras. Skogsmiljöer nedanför bergbranter är viktiga för skuggkrä-
vande djur- och växtarter och det finns endast få miljöer av denna typ inom pro-
gramområdet. De två tomter som planeras i detta område bör utgå. Den öppna 
gräsytan i anslutning till miljön används idag som parkering. Denna markan-
vändning bedöms inte innebära någon större påverkan och skulle kunna fortgå 
om det sker på samma sätt som idag, om träden får stå kvar utan att skadas och 
om marken inte hårdgörs. Den del av tomterna som är belägen närmast vägen 
skulle därför kunna kvarstå i planen som parkeringsmark.
 I den norra delen av programområdet påträffades i övrigt inga högre naturvär-
den under inventeringen och här bedöms en byggnation i den utsträckning som 
anges i planprogrammet som möjlig. Denna del av området gränsar norrut även 
till ett skogsparti utan högre naturvärde eller specifika värden för hasselsnok. De 
diken som inmättes under inventeringen bedöms i sig inte ha något stort natur-
värde. De har åtminstone periodvis mycket låg vattenföring och består endast av 
kortare sträckor innan markvattnet leds ner i kulvert. De befintliga öppna dikena 
utgör därför inget hinder för planerad byggnation i denna del av området och 
kan med fördel ersättas av andra miljöer med liknande funktion (se nedan). Ge-
nerellt kan öppna diken vara viktiga som livsmiljöer och spridningskorridorer för 
exempelvis grod- och kräldjur.
 Bergen både öster och väster om dalgången bedöms som lämpliga livs- och 
födosöksmiljöer för hasselsnok, som tidigare har påträffats i anslutning till 

Illustration 18. Miljöbild från skogsområdet direkt norr om programområdet.

Illustration 19 (till höger). Karta över programområdet med redovisning av Rio Kulturkooperativs re-
kommendationer för fortsatt arbete. Inom ytor markerade med rött rekommenderas att ny bebyg-
gelse inte tillkommer. På kartan visas även två förslag till spridningskorridorer mellan biotoper för 
hasselsnok. Ytor med grön bakgrund är i planprogrammet markerade som natur- eller parkmark. 
Ytor med gul bakgrund är områden för bostäder.
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området. Inga fynd av arten gjordes under fältarbetet, men det går inte att 
utesluta att arten fortfarande förekommer inom eller i anslutning till program-
området. Fokus vid fältbesöket var främst att identifiera lämpliga miljöer för 
arten och visuellt eftersök skedde endast i begränsad omfattning då arten är 
svårinventerad och ytorna med lämplig miljö i området är mycket stora. Även 
om vädret vid tidpunkten för fältbesöket bedömdes som gynnsamt är chansen 
att påträffa en individ av hasselsnok vid ett enstaka tillfälle låg. För att påträffa 
eventuella individer av hasselsnok krävs en betydligt större inventeringsinsats.
 Berget i öster (område A, se illustration 19) ingår delvis i programområdet men 
är till största delen utpekat som planerad natur- eller parkmark. En tomt med 
befintliga hus ligger helt inom området i den nordvästra delen. Längs den syd-
västra kanten av området finns tre tomter markerade i planprogrammet, varav 
de två södra är bebyggda med befintliga hus. Den norra av dessa tre tomter bör 
ej bebyggas då en stor del av den ingår i området utpekat som lämplig livs- och 
födosöksmiljö för hasselsnok. I kanten till område A finns också markerat två ytor 
för lekplatser i planprogrammet. Med tanke på risken för att hasselsnokar miss-
tas för huggorm och slås ihjäl vore det lämpligt att placera lekplatserna på längre 
avstånd från detta område och inte i direkt anslutning till hällmarkerna. För att 
minska risken för att hasselsnokar slås ihjäl kan det också vara en lämplig åtgärd 
att sätta upp informationsskyltar om arten på lämpliga platser. På så sätt kan all-
mänheten göras medveten om att arten kan finnas i området och att den inte är 
farlig. Där hasselsnoken finns håller sig huggormen också gärna undan.
 De utpekade ytorna för hasselsnok samt de enligt satellitbilder troligen lämp-
liga miljöerna norrut till naturreservatet Halle-Vagnaren är tillsammans så stora 
att de kan fungera som hemområde för en population av hasselsnok i området. 
Berget öster om dalgången bedöms som en viktig del av detta område eftersom 
det utgör en av platserna där arten hittats. Då berget till största delen är tänkt att 
fungera som natur- eller parkmark i den aktuella detaljplanen bedöms planen 
inte innebära någon betydande direkt påverkan på reproduktionsplatser eller 
vilo-/övervintringsplatser för arten. En förtätning av området Stensvik tillsam-
mans med den utbyggnad som redan pågår inom andra intilliggande detaljpla-
ner innebär dock att detta berg blir helt avskuret från andra liknande biotoper, 
vilket skulle kunna få konsekvenser på populationsnivå då en del av populatio-
nen isoleras. Det är därför viktigt att behålla möjliga spridningsvägar inom dal-
gången. På illustration 19 redovisas två förslag till korridorer av naturmark som 
skulle kunna fungera som spridningskorridorer för hasselsnok och andra djur 
från berget i öster. 
 En av spridningskorridorerna föreslås gå mellan tomterna i mitten av pro-
gramområdet, från område A till randekskogen. Berget är brant och försvårar 
direkt spridning mot väster, men om randekskogen lämnas orörd finns det möj-
lighet till fortsatt spridning norrut längs bergskanten och därifrån vidare upp på 
hällmarkerna. Den föreslagna korridoren har placerats mellan tomterna i plan-
programmet och inte i anslutning till någon planerad lokalgata, för att undvika 
att korridoren blir uppbruten av infarter. En annan korridor föreslås gå i nord-
sydlig riktning i den norra delen av programområdet. Här kan det dock vara 
svårare att finna en lämplig sträckning som inte blir uppbruten av infarter till 
tomter. Detaljplanering rekommenderas för att i möjligaste mån undvika detta, 
då det tillsammans med ökad trafik i området kan innebära en risk för grod- och 
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kräldjur. För att underlätta spridningen av kräldjur rekommenderas att öppna 
diken med mycket stenar på botten, och/eller stenmurar, anläggs inom korri-
dorerna. Dikena kan ersätta de andra befintliga öppna diken som försvinner på 
grund av den planerade detaljplanen. I övrigt bör korridorerna utformas som 
stenig naturmark där gräs, örter och buskar får växa fritt. Där korridorerna pas-
serar under den asfalterade vägen bör man anlägga faunapassager.
 De öppna ytorna i södra delen av programområdet hyser inga högre natur-
värden. Stranden i söder används som badplats av både boende i området och 
människor som är på tillfälligt besök. Strandskydd i detta område gäller endast 
vattenområdet i havsviken samt mindre delar av stranden, medan strandskyddet 
på land är upphävt genom tidigare beslut. Stora delar av de öppna gräsytorna  
inom programområdet används idag tidvis som parkering för besökare till bland 
annat badstranden och de närbelägna öarna. En möjlighet är att placera de pla-
nerade lekplatserna i södra delen av programområdet istället för i anslutning till 
hällmarkerna längre norrut. På så sätt kan man både minska eventuell konflikt 
med hasselsnokens spridningskorridorer och undvika anläggning inom strand-
skyddat område.
 Den nya tomt i nordöstra delen av programområdet som ligger inom strand-
skydd planeras i direkt anslutning till befintliga tomter. Denna tomt är belägen 
på yta som idag utgörs av hyggesmark med låga naturvärden. Den är topogra-
fiskt avskild från strandlinjen av höjdpartiet med hällmarker och det finns ingen 
koppling mellan tomten och vattnet genom till exempel vägar eller anlagda sti-
gar. Den naturliga vägen till viken blir istället ner genom dalgången, där strand-
skyddet till största delen är upphävt. Vår bedömning är att denna tomt inte på-
verkar vare sig naturvärden eller tillgänglighet kopplade till strandskyddet.
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