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Inledning	  
Hasselsnoken (Coronella austriaca) är Sveriges sällsyntaste ormart (Lithander et al. 
2007) och anses av artdatabanken vara sårbar i landet (Artdatabanken. 2015). Den är 
fridlyst enligt 4§ (punkt 1, 3 & 4) artskyddsförordningen (SFS 2007:845) och är 
upptagen i bilaga IV i EUs art och habitatdirektiv (EEG 92/43), vilket innebär att man 
inte får fånga in, störa/döda djuren eller förstöra deras viloplatser och 
fortplantningsområden. Trots att arten har ett starkt juridiskt skydd i Sverige saknar 
den åtgärdsprogram (Nyström and Stenberg 2010). 

På uppdrag av Lennart Nilsson, kommunekolog i Oskarshamn kommun har Magnus 
Karlsson genomfört en inventering av hasselsnoken inom ett område som angränsar 
till badplatsen vid södra Vånevik (se Bilaga. 1). Det aktuella området är detaljplanerat 
sedan 1944 men kommunen har av naturskyddsskäl valt att göra en fördjupad översyn 
av området innan det bebyggs. Utöver inventeringen av hasselsnoken har förekomsten 
av övriga grod- och kräldjur också dokumenterats då dessa utgör hasselsnokens föda. 

Hasselsnokens	  morfologi,	  utbredning	  och	  ekologi	  
Hasselsnoken är en småvuxen grå- eller brunaktig orm med 19 (i undantagsfall 17 
eller 21) längsgående rader släta fjäll mitt på kroppen (Arnold and Ovenden 2004). 
Helsvarta hasselsnokar har observerats på Hisingen i Göteborg och i Dorset, England 
(Nilsson et al. 2009, Pernetta and Reading 2009). Huvudets ovansida täcks av stora 
plåtar och är svagt avsatt mot kroppen. Total kroppslängd inklusive svans är 
vanligtvis under 70 cm men de kan i undantagsfall växa till ca 80 centimeters längd 
(Fog et al. 2001, Arnold and Ovenden 2004). Honorna är något större och kraftigare 
än hanarna (Arnold and Ovenden 2004). En vuxen hasselsnok, är i genomsnitt ca 60 
cm lång och väger då ca 50g (Spellerberg and Phelps 1977). Svenska och Norska 
hasselsnokar är något större än hasselsnokarna i det övriga utbredningsområdet 
(Valkonen and Mappes 2014). 

Arten förväxlas ibland med huggorm (Vipera berus) (Valkonen and Mappes 2014), 
men skiljer sig från denna genom de släta kroppsfjällen, den runda pupillen 
(huggormen har elliptisk pupill) samt att Hasselsnokens ryggteckning utgörs av två 
rader mörkbruna till rödbruna fläckar eller band istället för som hos huggormen ett 
zickzack-band (Andrén and Nilson 1991). Hasselsnoken skiljer sig från den vanliga 
snoken (Natrix natrix) genom att den förstnämnda har släta fjäll medan den vanliga 
snoken, likt huggormen, har kölade fjäll. Precis som hasselsnoken kan även den 
vanliga snoken ha fläckar på ryggen men den vanliga snokens fläckar är betydligt 
mindre i relativ storlek. Hos den vanliga snoken sitter fläckarna bredare isär lateralt 
vilket innebär att avståndet mellan fläckarna i ”varje par” är betydligt större hos den 
vanliga snoken, medan det hos hasselsnoken inte är ovanligt att fläckarna ”vuxit ihop” 
till ett band. I synnerhet på den främsta halvan på kroppen som kan benämnas 
ormens ”nacke”. Fläckar kan hos hasselsnoken också förbindas med tunna 
längsgående linjer (Fig 1). Svarta hasselsnokar kan skiljas från dito huggormar och 
vanliga snokar på fjällstrukturen (släta jämfört med kölade), huvudform, kroppsform, 
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huvudplåtarnas antal och form samt antalet fjällrader, antal bukplåtar m.m. (Fog et al. 
2001, Arnold and Ovenden 2004). 

 

 
Fig. 1: Juvenil hane av hasselsnok som hittades under en sten vid besöket den 4e augusti. Uppskattad 
ålder är två år och längden ca 35 cm. Notera att den bruna linjen som går från nosen och genom ögat 
sträcker sig flera centimeter ner på halsen samt att den stora mörka fläcken på bakre delen av huvudet 
växer samman med de första fläckparen i nacken så att två korta längsgående linjer bildas. 

 

Utbredning	  
Förekomsten i Norden utgörs av reliktpopulationer som är isolerade från det 
huvudsakliga utbredningsområdet i centrala Europa genom en bred zon i Danmark 
och Nordtyskland (Fog et al. 2001). I norden är Hasselsnokens utbredningsområde 
fragmenterat och förekomster är ofta lokala och isolerade. I Sverige sträcker sig det 
kända utbredningsområdet från Österlen i Skåne upp efter Östkusten till Uppland och 
omfattar även Öland samt Gotland. Förekomsten längs västkusten omfattar 
Bjärehalvön, Oslofjorden och i Vänerområdet. Lokala förekomster finns runt Vättern 
samt i Värmland, Närke och Mälardalen. Hasselsnoken saknas i stora delar av Skåne 
och på centrala småländska högplatån. Den nuvarande utbredningen är ofullständigt 
känd.  
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Ekologi	  
Hasselsnoken har länge ansetts vara en värmekrävande art med en 
preferenstemperatur mellan 27-33°C (De Bont et al. 1986). På senare tid har nya rön 
gjort det nödvändigt att ifrågasätta om hasselsnoken verkligen är så värmekrävande 
som man länge trott. Dessa rön föreslår att hasselsnoken föredrar svala miljöer, med 
mycket regn och med liten mellanårsvariation i nederbörd (Santos et al. 2009). Arten 
lever i markskiktet, under stenar m.m. och visar sig därför sällan öppet. Hasselsnoken 
är tigmoterm, vilket betyder att den utnyttjar stenar och andra föremål som värmts upp 
av solen som värmekälla. Den uppsöker dessa på morgonen och stannar kvar tills den 
nått tillräckligt hög kroppstemperatur. På eftermiddagen upprepas samma beteende 
(Nyström and Stenberg 2010).  

Hasselsnoken har ett brett biotopval och förekommer i många olika miljöer (Nyström 
and Stenberg 2010). En typisk hasselsnoksbiotop har ett tjockt täcke av 
markvegetation medan trädskiktet är glest (Spellerberg and Phelps 1977). Arten 
påträffas ofta på solexponerad block- eller sandmark, vid lövskogsbryn, ljung och 
hagmarker samt klipphällar med gles tallskog och välutvecklat marksikt som ofta 
domineras av ljung. Könen skiljer sig något i biotopval och honor föredrar aningen 
torrare och varmare habitat än hanarna (Luiselli et al. 1996). Kant-zoner som t.ex. 
åkerkanter, diken och stenmurar är viktiga landskapselement för hasselsnokens 
spridning (Spellerberg and Phelps 1977, Gent and Spellerberg 1993). Svenska och 
Norska populationer skiljer sig ekologiskt från populationerna i det övriga 
utbredningsområdet genom att de ibland förekommer i klippmark (Valkonen and 
Mappes 2014). I övriga delar av artens utbredningsområde föredrar arten sandiga, 
snarare än steniga biotoper (Nilsson et al. 2009). 

Det är oklart hur stora hemområden hasselsnokar har. Endast en svensk studie har 
uppskattat hemområdets storlek och kommit fram till att det är ca 2-3 ha (Larsson 
1994) medan hasselsnokarna i Dorset England har betydligt mindre hemområden om 
0,5-0,6 ha (Pernetta et al. 2011). Hur mycket hasselsnokar rör sig känner man till 
något bättre. De dagliga förflyttningarna är relativt korta och ligger i intervallet 13-
130 m/dag (Spellerberg and Phelps 1977, Gent and Spellerberg 1993). Eftersom 
hasselsnoken uppvisar genetisk populationsstruktur på både liten och stor geografisk 
skala (Pernetta et al. 2011, Galarza et al. 2015, Sztencel-Jablonka et al. 2015) och de 
dagliga förflyttningarna sällan är längre än 130 m blir slutsatsen att arten är tämligen 
stationär. Men det händer också att de ger sig ut på längre vandringar. Hanar är mer 
migrationsbenägna än honor (Pernetta et al. 2011).  

Hasselsnoken är ett rovdjur som befinner sig högt upp i näringskedjan och 
förekommer därför i lägre antal än t.ex. huggorm och vanlig snok. 
Populationsstorleken (så vitt den är känd) varierar mellan 1-17 individer/hektar 
(Spellerberg and Phelps 1977, Völkl 1991, Käseweiter 2002). Hasselsnokens föda 
består till största delen av reptiler. Över >70% utgörs av ödlor från familjen 
Lacertidae vilket i Sverige innebär skogsödla (Zootoca vivipara) och där den 
förekommer sympatriskt, även sandödla (Lacerta agilis). I dieten ingår dessutom 
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kopparödlor (Anguis fragilis) (Arnold and Ovenden 2004). Hasselsnoken äter även 
andra ormar (inklusive huggorm), smågnagare, näbbmöss, samt fåglar och fågelägg 
(Spellerberg and Phelps 1977, Luiselli et al. 1996, Arnold and Ovenden 2004, Kreiner 
2007). I undantagsfall intas insekter och groddjur (Najbar 2001, Arnold and Ovenden 
2004, Kreiner 2007). Vuxna honor som är något större än hanarna kan ta större byten 
såsom gnagare och ormar (Arnold and Ovenden, 2004, Luiselli et al., 1996), men de 
tycks inte vara beroende av dessa utan utgör snarare ett komplement i dieten (Brown 
et al. 2014). Honorna äter mer sällan än hanar och juveniler (Luiselli et al. 1996, 
Arnold and Ovenden 2004). Juvenilernas och ungdjurens föda består till största delen 
av reptiler även om de i sällsynta fall kan äta insekter (Najbar 2001, Brown et al. 
2014). Den största delen av reptilerna de äter utgörs av juvenila ödlor (Najbar 2001, 
Brown et al. 2014) och i vissa populationer äter de ingenting annat (Najbar 2001). 

De viktigaste predatorerna anses vara kråkfåglar, vråkar, rävar och mårddjur (Andrén 
and Nilson 1991, Lithander et al. 2007). Hasselsnoken hibernerar (övervintrar) mellan 
början av oktober till slutet av mars-april. Parningstiden som inte infaller varje år och 
bl.a. påverkas av födotillgången (Spellerberg and Phelps 1977, Luiselli et al. 1996, 
Reading 2004, Nilson et al. 2009) är i maj och ungarna (3–15 st) föds levande 
(Spellerberg and Phelps 1977) i augusti-september i närheten av övervintringsplatsen 
(Nilsson et al. 2009). 

 

Hotbild	  
Den svenska totalpopulationen av hasselsnok uppskattas bestå av färre än 10000 
reproducerande individer (Artdatabanken. 2015). Det är sannolikt att 
totalpopulationen minskat till följd av förändrad markanvändning i odlingslandskapet 
(Andrén and Nilson 1991). Även habitatförluster och störningar anses påverka 
hasselsnoken negativt (Santos et al. 2009). Med störningar menas att stenar flyttas, att 
vegetationen påverkas och hasselsnokens microhabitat förändras. Sådana störningar är 
ofta antropogena (Santos et al. 2009). Till detta ska läggas att hasselsnoken ofta 
förväxlas med huggorm och slås ihjäl (Valkonen and Mappes 2014). Detta anses 
utgöra ett så allvarligt hot mot arten på Åland att man föreslagit att även huggormen 
ska fridlysas för att minska antalet hasselsnokar som får sätta livet till (Valkonen and 
Mappes 2014). 

 

Metod	  
Den normala inventeringsmetoden för hasselsnok består av att man lägger ut fällor i 
form av plåtskivor (eller liknande) på våren (Nyström and Stenberg 2010). De bör 
placeras ut före den 15e maj för att ”växa” in i markvegetationen (Nyström and 
Stenberg 2010). När fällorna värmts upp av solen söker hasselsnokarna upp dem och 
drar nytta av dem för sin temperaturreglering. När inventeringen genomförs under vår 
och höst bör fällorna kontrolleras minst fyra gånger under säsongen (Nyström and 
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Stenberg 2010). Vissa inventerare menar att fällorna behöver ligga ute minst ett, och 
helst två år innan ormarna börjar utnyttja dem (Lithander et al. 2007). I blockrika 
områden kan dock fällor vara svåra att använda. I sådana områden bör man därför 
komplettera metoden med att aktivt söka efter levande ormar och ömsskinn under 
stenar och dylikt (Nyström and Stenberg 2010). Under denna inventering har inga 
fällor placerats ut då inventeringen genomförts mellan juni och augusti jämfört med 
det normala att inventera i maj och/eller september (Nyström and Stenberg 2010). 
Därför har aktivt sökande efter levande ormar varit den metod som uteslutande 
använts i den föreliggande inventeringen. 

Inventeringsytan (se Bilaga. 1) genomsöktes efter hasselsnok vid fem tillfällen under 
tidsperioden juni till augusti 2015. Datum för besöken var 2015.06.28, 2015.07.10, 
2015.07.22, 2015.07.31 och 2015.08.04. Den totala tidsåtgången för hela 
inventeringsuppdraget var 40h. Av dessa användes 10h till författande av rapport och 
övriga 30h till fältarbetet, inklusive körtid. Det innebär att 17,5h använts till aktivt 
sökande efter hasselsnok. 

Besöken har gjorts vid när väderleken varit molnig till växlande molnighet och 
lufttemperaturen enligt SMHI inte understigit 13°C och ej heller överstigit 21 °C. Att 
söka efter hasselsnok när temperaturen är lagom och varken för hög eller låg har visat 
sig effektiv vid tidigare inventeringar (Nittréus and Stahre 2011) och följer 
Naturvårdsverkets rekommendationer (Nyström and Stenberg 2010). Merparten av 
söktiden har spenderats i de delar av området som är mest lämpade som 
hasselsnoksbiotoper. Enligt rekommendationerna från tidigare inventeringar har ca 
10% av söktiden spenderats i mindre lämpliga hasselsnoksbiotoper (Nittréus and 
Stahre 2011). 

 

Utrustning	  
För att lyfta på stenar har för det mesta ormkrokar av modellen Furmont Stump 
Ripper använts men större och tyngre stenar har lyfts för hand. För att fånga ormar på 
ett för både inventeraren och ormarna säkert sätt har ormtång (Midwest tongs modell 
M1) samt kraftiga läderhandskar använts. För att fotodokumentera ormar har Canon 
EOS 7D samt Canon EOS 7D Mark 2 samt objektiven Canon EF 24-70/2,8L USM 
och Canon EF 70-200/2,8L IS USM II använts. Koordinater har bestämts med Garmin 
Montana 650t. 

För att säkerställa att inte samma orm rapporteras som ett unikt fynd flera gånger har 
individerna identifierats genom att jämföra fotografier av färgmönstret på huvudet och 
främre delen av kroppen (halsen) i Adobe Lightroom CC. Detta 
bildbehandlingsprogram gör det möjligt att lägga upp bilder bredvid varandra så att 
man enkelt kan konstatera skillnader i färgmönstret.  
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Resultat	  
Under inventeringen har flera fynd av levande hasselsnokar gjorts (se Fig. 1 och 2). 
De fynd som gjorts av inventeraren inom ramen för projektet har rapporterats i 
artportalen. Utöver de levande fynden har även ett fynd av ömsskinn gjorts (Fig. 3). 
Alla säkra fynd av hasselsnok redovisas i tabell 1. 

Samtliga säkra fynd av hasselsnok som inventeraren har gjort ligger inom det 
blockrika område som finns vid dammen i det gamla stenbrottet. Många fynd av 
övriga kräldjur gjordes också i dessa miljöer. De övriga fynden av grod- och kräldjur 
gjordes blockrika områden nere vid strandkaten (tab. 2) förutom fyndet av huggorm 
och åkergroda (Rana arvalis), se tabell 2. 

 

Fynd	  av	  hasselsnok	  som	  gjorts	  utanför	  inventeringsprojektet	  
Under samma tidsperiod som inventeringen genomfördes har ytterligare ett verifierat 
fynd av hasselsnok rapporterats i Artportalen. Det är observatören Agneta Andersson 
som rapporterat ett fynd från 2015.07.26 (kl 20:30 på kvällen). Fyndet gjordes nära 
strandkanten strax väster om badplatsen. 

 

Osäkra	  fynd	  
Ytterligare ett fynd av det som sannolikt var en hasselsnok gjordes under 
inventeringsperioden. Runt kl halvtre vid besöket den 4 augusti vändes en sten vid 
strandkanten (koordinater N57°10.640’ och E016°27.418’). Under stenen syntes en 
del av bakkroppen på en orm som sedan kvickt försvann ner i en hålighet i 
stenmassorna. Det finns en liten risk för förväxling och då det inte med fullständig 
säkerhet kan fastställas att fyndet var en hasselsnok får det anses vara osäkert. Dock 
ska det påpekas att det är en mycket liten osäkerhet det rör sig om. Det absolut mest 
troliga är att även detta fynd var en hasselsnok. 
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Fig 2: Juvenil hane av hasselsnok som hittades vid besöket den 22a juli. Uppskattad ålder är 2 år och 
längden ca 35 cm. Vid en första anblick kan denna individ förväxlas med den individ som observerades 
vid besöket den 4e augusti eftersom de båda är av samma kön, har liknande grundfärg och är lika stora. 
Vid jämförelse av fotografier framgår tydliga skillnader i mönstret vilka identifierar de två ormarna 
som olika individer. Den tydligaste skillnaden är att ormen som hittades den 4e augusti har två korta 
linjer som förbinder de första fläckparen i nacken med varandra så att två korta längsgående band 
bildas i nacken. Denna individ har tydliga parvisa fläckar i nacken som inte är sammanbundna med den 
stora mörka fläcken på den bakre delen av huvudets ovansida. 

 

Övriga	  fynd	  
Utöver hasselsnok har 5 andra grod- och kräldjursarter observerats inom 
inventeringsområdet. Vanlig padda (Bufo bufo) (Fig. 4), Åkergroda (Rana arvalis) 
(Fig. 5), Kopparödla (Anguis fragilis) (Fig. 6), huggorm (Vipera berus) (Fig. 7) och 
Snok (Natrix natrix) (Fig. 8). Utöver dessa har ömsskinn efter vanlig snok eller 
huggorm, men som inte kunnat artbestämmas med säkerhet hittats inom det blockrika 
området vid dammen. För detaljer av fynd av övriga levande grod- och kräldjur se 
tabell 2. 
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Fig. 3: Ömsskinn från hasselsnok som hittades vid besöket den 10e juli. Att identifiera ömskinn från 
hasselsnok i Sverige är enkelt. Hasselsnoken har släta fjäll medan både snok och huggorm har kölade 
fjäll. Det innebär att snok och huggorm båda har en tydlig ås mitt på varje fjäll. Denna upphöjning ger 
huggorm och snok ett ”strävt” utseende och underlättar både identifiering av ömsskinn och levande 
hasselsnokar, även när man bara hinner se en del av kroppen eller en svans försvinna ner i en hålighet, 
in under en sten eller liknande. 

 

 

Tabell 1 visar de säkra fynd av hasselsnok som gjorts under inventeringsperioden med datum för fyndet, 
tidpunkt, väderlek, temperatur och GPS-position. Kartreferens WGS 84, kartsfär WGS 84 och 
positionsformat hddd°mm.mmm’. Samtliga fynd har gjorts av inventeraren Magnus Karlsson.  

Fynd	   Dat	   Tid	   Väderlek	   Temp	   PosN	   PosE	  

Ömsskinn	   15.07.10 14:20 Mulet, svag 
vind 

14°C 57°10.646’ 016°27.242’ 

Adult	  –	  
Okänt	  kön	  

15.07.10 14:15 Mulet, svag 
vind 

14°C 57°10.651’ 016°27.225’ 

Juvenil	  -‐	  
Hane	  

15.07.22 13:35 Mulet 18°C 57°10.631’ 016°27.262’ 

Juvenil	  -‐	  
Hane	  

15.08.04 15:26 Klar himmel 
och sol 

21°C 57°10.640’ 016°27.252’ 
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Fig. 5: Fynd av åkergroda som gjordes när mindre lämpliga hasselsnoksbiotoper genomsöktes. Det är 
en ung, icke könsmogen individ. Längden är 3-3,5 cm mellan nos och kloak. 
 
 

Tab. 2: Redovisning av alla säkra fynd av grod- och kräldjur som inte är hasselsnok. Samtliga fynd har 
gjorts av inventeraren Magnus Karlsson. 

Fynd	   Dat	   Tid	   Väderlek	   Temp	   PosN	   PosE	  

Vanlig	  Padda	   15.06.28 12:15 Mulet, svag 
vind 

16°C   

Kopparödlor	  
3	  st	  

15.07.10 13:16 Mulet, svag 
vind 

14°C 57°10.679’ 016°27.511’ 

Kopparödla	   15.07.10 13:46 Mulet, svag 
vind 

14°C 57°10.638’ 016°27.267’ 

Kopparödla	   15.07.10 13:55 Mulet, svag 
vind 

14°C 57°10.638’ 016°27.251’ 

Åkergroda	   15.07.22  13:35 Växl 
molnighet 

18°C 57°10.631’ 016°27.262’ 

Huggorm	  -‐	  
Hona	  

15.07.22 14.30 Växl 
molnighet 

19°C 57°10.718’ 016°27.520’ 

Snok	  –	  Okänt	  
kön	  

15.07.22 15:18 Växl 
molnighet 

19°C 57°10.680’ 016°27.554’ 

Snok	  -‐	  Hane	   14.08.04 16:20 Klar himmel 
och sol 

21°C 57°10.634’ 016°27.273* 
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Fig. 4: Vanlig padda som återfanns vid besöket den 28e juni. 
 
 

Diskussion	  
Orsaken till att hasselsnoken är upptagen i EUs art- och habitatsdirektiv är att den är 
missgynnad eller utrotningshotad inom i princip hela sitt utbredningsområde som 
sträcker sig från Europa genom västra Asien (EEG 92/43). Utdöenderisken för arten i 
Sverige under de närmaste 100 åren beräknas till minst 10% och populationen har 
minskat med 30% under de närmsta tio åren (Artdatabanken. 2015). Arten är särskilt 
sårbar i kanterna av utbredningsområdet eftersom populationerna där är mer 
fragmenterade än de är i de mer centrala delarna. Hög grad av fragmentering är också 
ett kriterium för att arten skall anses vara sårbar (VU) enligt artdatabanken 
(Artdatabanken. 2015). I utkanterna av utbredningsområdet består populationen 
av ”öar” med lämpliga biotoper, vilka är isolerade från varandra genom stora områden 
med opassande miljöer (Santos et al. 2009). Genetiska data visar att populationerna i 
det stora utbredningsområdet i Centraleuropa krymper i storlek (Sztencel-Jablonka et 
al. 2015). Intrycket av att hasselsnoken påverkas av fragmentering av landskapet 
stärks av studier som visar signifikanta genetiska skillnader mellan olika 
hasselsnokspopulationer även på liten geografisk skala (Pernetta et al. 2011). Utöver 
de problem fragmentering orsakar kan man konstatera att arten också hotas p.g.a. 
habitatförluster (Santos et al. 2009), störningar (Santos et al. 2009) och att den slås 
ihjäl av människor när den förväxlas med huggorm (Valkonen and Mappes 2014). 
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Fig. 6: Tre kopparödlor varav två är gravida honor som hittades under samma sten vid besöket den 10e 
juli. 
 

 

Den mest konservativa tolkningen av antalet unika fynd som gjorts under 
inventeringen blir något lägre än det absoluta antalet observationer. Detta beror på att 
det inte kan uteslutas att ömsskinnet som hittades den 10e juli tillhör den adulta 
hasselsnok som observerades samma dag. Däremot finns det ingen risk att den vuxna 
ormen förväxlats med någon av de två juvenilerna då en uppskattning av den 
förstnämndas längd var åtminstone 50 cm lång medan de två juvenilerna var under 35 
cm långa. Även om det är svårt att uppskatta ormars längd visuellt och i synnerhet när 
de är under rörelse går det inte att ta fel på den stora skillnaden i kroppens omkrets 
mellan ormar som skiljer så mycket i längd. Det kan också uteslutas att ömsskinnet 
tillhör någon av de två juvenilerna då fjällen på ömskinnet är så stora att det måste 
härröra från en vuxen orm. Således kan det konstaterats att tre säkra och unika fynd 
gjorts av inventerararen. Dessa tre fynd finns utmärkta som tre gröna punkter på 
kartan i bilaga 1. Utöver det har ytterligare ett fynd gjorts av en oberoende observatör. 
Även om det inte finns någon orsak att misstänka att det sistnämnda fyndet är något 
annat än en hasselsnok eftersom det har verifierats med bild kan det inte säkerställas 
att detta fynd gjorts inom inventeringsytan. Således blir det lägsta totala antalet fynd 
som gjorts under tidsperioden då inventeringen pågått tre stycken. 
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Fig. 7: Könsmogen hona av huggorm som hittades vid besöket den 22a juli. Hon var stor, 
uppskattningsvis 70 cm och hade ett anmärkningsvärt kraftigt huvud, vilket tyder på hög ålder 

 

 

Hasselsnoken är en kryptisk art (Nyström and Stenberg 2010) och därför är det svårt 
och tidskrävande att inventera arten genom att aktivt söka efter levande individer. På 
en lokal med känd förekomst räknar man i genomsnitt med att det krävs 50 timmars 
sökande för att hitta en hasselsnok (Fog et al. 2001). Andra litteraturuppgifter visar att 
det kan ta över 700 timmars sökande per fynd på lokaler utan känd förekomst men där 
lämpligt habitat finns (Santos et al. 2009). I Sverige gjordes 2011 en inventering i 
Göteborgs kommun, som författaren av den föreliggande rapporten medverkade i. 
Under totalt 300 inventeringstimmar gjordes 3 fynd, vilket ytterligare styrker 
uppfattningen att hasselsnoken är en svårinventerad art (Nittréus and Stahre 2011). 
Även om man aldrig kan utesluta slumpeffekter vid inventering visar antalet fynd som 
gjorts vid inventeringen, trots de få aktiva söktimmarna (17,5h), att det finns en 
relativt stor reproducerande hasselsnokspopulation i inventeringsområdet. Den rikliga 
förekomsten av andra reptilarter tyder på att det finns gott om föda för hasselsnoken i 
området, vilket ytterligare styrker uppfattningen att området är huserar en relativt stor 
hasselsnokpopulation. En annan intressant observation är att majoriteten av fynden är 
juveniler. Detta kan vara en indikation om att populationen befinner sig i en tillväxtfas 
(Begon et al. 2006). 
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Om det stämmer att populationen tillväxer kan den också fungera som en source-
population för andra populationer i området. Sådana populationer är viktiga i en meta-
populationsstruktur eftersom de förser andra sink-populationer med tillskott av djur 
och gener (Hanski and Gilpin 1997). De svenska experterna vid Göteborgs 
Naturhistoriska Museum hävdar att hasselsnoken ofta bildar sådana 
metapopulationsstrukturer (Lithander and Nilsson 2010) vilket överensstämmer med 
teorin som säger att fragmenterade populationer av nödvändighet bildar 
metapopulationsstrukturer (Ferrière et al. 2009). Om en source-population försvinner 
kan det få allvarliga konsekvenser för de sink-populationer som tar emot migranter 
från source-populationen (Hanski and Gilpin 1997). I värsta fall kan även sink-
populationerna och därmed hela metapopulationen dö ut (Hanski and Gilpin 1997). 
Ormar tycks vara speciellt känsliga för den typen av metapopulationsprocesser 
(Luiselli and Capizzi 1997). Kanske för att ormar är sämre på att sprida sig än många 
andra djur (Luiselli and Capizzi 1997). Forskningen visar också att populationer som 
visar en positiv tillväxttrend har bättre utsikter att överleva utan att åtgärder behöver 
sättas in medan det omvända gäller för krympande populationer (Young and Clarke 
2000). 

 

 

 
Fig. 8: Vanlig snok som upptäcktes den 4e augusti, bara några meter från där en hasselsnok hittades 
den 22a juli i det som kan kallas kärnområdet. 

  



 
16 

Även om inga hasselsnoksfynd gjordes i de delar av området som kan anses vara 
mindre lämpligt som hasselsnoksbiotop gav tiden som tillbringades där information 
om områdets karaktär. Bland annat hittades huggorm, som är en födokälla för 
hasselsnoken. Även om delar av inventeringsytan får anses vara olämpligt för 
hasselsnok finns det kantzoner runt dessa delar som har inslag av typisk 
hasselsnokbiotop. I dessa områden finns också mer fuktiga mikrobiotoper som 
ormarna kan utnyttja vid hudömsning och födosök. Exempelvis gjordes fyndet av 
huggorm i anslutning till en sådan kantzon.  

 

Ormars geografiska utbredning styrs bland annat av tillgången på föda (Brown et al. 
2014). En förklaring som lagts fram gällande hasselsnokens tillbakagång är att dess 
föda (d.v.s. andra reptiler) minskar på global skala (Brown et al. 2014). En orsak som 
gör hasselsnoken särskilt sårbar är att den genomgår ett så kallat ontogenetiskt skifte 
under sin livscykel. Med andra ord, den byter föda i takt med att den växer. Därför 
lever hasselsnoken bara på platser som tillgodoser hela spektrumet av olika bytesdjur 
som de äter under sin livscykel (Brown et al. 2014). Detta innebär att 
hasselsnokspopulationer är beroende av tillgången på ödlor i alla åldersstadier (se 
avsnittet om ekologi ovan ). 

 

Slutsatser	  
 

• Det finns en hasselsnokspopulation i området 

• Det finns gott om föda för hasselsnoken i området 

• Det är sannolikt att hasselsnokspopulationen är i en tillväxtfas 

• Det är möjligt att hasselsnokspopulationen fungerar som en source-population 
i området och därför förser mindre sink-populationer med nya individer 
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Rekommendationer	  
Vad som är känt om hur hasselsnoken reagerar på förändringar av landskapet, 
störningar etc. har beskrivits ovan. Även om kunskapsläget är skralt är den 
sammanvägda bilden att arten är känslig för störningar och att populationer kan 
drabbas hårt eller t.o.m. dö ut vid exempelvis exploateringar. Det är en uppfattning 
som även delas av den svenska auktoriteten på arten, Göran Nilson vid Göteborgs 
naturhistoriska museum (Nilson 2015). 

Om inventeringsområdet bebyggs kommer trafiken i området att öka. Populationen är 
i dagsläget instängd mellan vägarna i området och om ormarna vill ta sig därifrån 
måste de passera en väg. Vid en exploatering blir den tillgängliga ytan mindre vilket 
kommer tvinga ormarna att ge sig ut på vandringar. Ormar som måste korsa vägar i 
kombination med mer trafik kommer orsaka en ökad trafikdödlighet. Mindre yta och 
mer trafik kommer också att öka fragmenteringsgraden. Något som kan bli ett 
problem på både lång och kort sikt. En hög fragmenteringsgrad kan leda till genetisk 
isolering och utdödende (Hanski and Gilpin 1997). Populationer som stängs in eller 
krymper riskerar att dö ut tämligen fort genom stokastiska processer (Hanski and 
Gilpin 1997). Ett annat problem är att antalet interaktioner mellan människor och 
ormar kommer bli fler om området bebyggs. Sådana interaktioner slutar inte sällan 
med att ormen får sätta livet till. Då hasselsnokar ofta förväxlas med huggormar och 
därför dödas (Valkonen and Mappes 2014) och det är lagligt att döda huggormar på 
tomtmark (under vissa förutsättningar) är det sannolikt att fler hasselsnokar kommer 
få sätta livet till när de förväxlas med huggormar. Ett tredje problem är att en 
exploatering kommer förändra växtligheten (naturlig växtlighet ersätts med 
gräsmattor, odlingslotter och rabatter), förändra eller förstöra många mikrohabitat och 
öka störningsfrekvensen. Detta är faktorer som hasselsnokar är känsliga för (Santos et 
al. 2009). Det är svårt att se hur en exploatering ska kunna genomföras utan att dessa 
faktorer blir ett problem för hasselsnoken. Även om det är omöjligt att i förväg säga 
hur stora effekterna blir finns en risk att arten dör ut i området. Samma resonemang 
kan appliceras på hasselsnokens bytesdjur. 

Rekommendationen blir därför att hela inventeringsområdet bevaras i samma skick 
som det nu befinner sig. Området runt den permanenta dammen där de största 
stenmassorna finns utgör ett kärnområde. Där finns också flera stenrösen som kan 
fungera som övervintringsplats för många reptilarter. På platsen har fynd gjorts av 
hasselsnok, kopparödla och snok (se Fig. 8) samt möjligen också huggorm då 
ömsskinn från en okänd art med kölade fjäll hittats där. Denna plats ligger i 
anslutning till en kraftledningsgata och den regelbundna röjningen i 
kraftledningsgatan är tillräcklig för att hålla området öppen under lång tid framöver. 
På grund av hasselsnokens dietbehov bör strandkanterna i inventeringsområdet 
bevaras eftersom dessa sannolikt utnyttjas av både hasselsnokar (ett osäkert fynd) och 
hasselsnokens föda då flera fynd av snok och kopparödla gjordes där (tab. 2). På sikt 
kan skötselåtgärder bli nödvändiga i form av gallring längs stränderna, på och i 
närheten av stenhällarna som finns utspridda i området. 
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Alternativa	  lösningar	  
Om området av någon orsak inte kan bevaras i det skick det nu befinner sig bör det 
kärnområde som beskrivs ovan bevaras. För att populationen som nu finns i området 
ska ha en rimlig chans att leva vidare bör kompensationsytor skapas. En sådan lösning 
bygger på att det finns andra lämpliga områden i närheten som kan förbättras med 
utgångspunkt från hasselsnokens behov och att ormarna kan förflytta sig till dessa 
områden utan att drabbas av en allt för stor dödlighet under förflyttningen genom att 
bli överkörda, uppätna av rovdjur o.s.v. En sådan lösning innebär att man först måste 
utreda om kompensationsåtgärder kan göras på platser i närmiljön och i praktiken 
betyder det också att faunapassager (t.ex. vägtunnlar) och vandringshinder behöver 
anläggas så att ormarna kan ta sig till kompensationsytorna. Det bör dock nämnas att i 
princip ingenting är känt om hur man bör genomföra kompensationsåtgärder för 
hasselsnok. De projekt som pågår i Sverige har precis startat och det kommer dröja 
innan några resultat kan redovisas. Erfarenheten av sådana åtgärder från andra länder 
är också begränsad. 
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Bilaga	  1	  
Inventeringsområdet inkluderar området inom den streckade gröna linjen och de tre 
gröna punkterna är positionerna för de tre säkra fynd som gjordes inom ramen för 
inventeringen. 
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