
 
 

YTTRANDE AVSEENDE INVERKAN AV EVENTUELL BYGGNATION 
PÅ POTENTIELL FÖREKOMST AV HASSELSNOK CORONELLA 
AUSTRIACA INOM PLANOMRÅDET ANDREASTORPET, 
FASTIGHETEN SVENNEBY 2:14, TANUMS KOMMUN 
 

Bakgrund 
Tanums kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området vid Andreastorpet på fastigheten 
Svenneby 2:14. I samband med arbetet har det framkommit uppgifter som att hasselsnok skulle 
förekomma i det klapperstensfält som finns inom planområdet. Hasselsnoken är upptagen på den 
svenska rödlistan och placerad i kategori VU (sårbar) och omfattas dessutom av den svenska 
Artskyddsförordningen.  

I en naturvärdesutredning som gjordes tidigt i planprocessen (Finsberg 2011) har 
klapperstensmiljöerna angetts hysa ”medelhögt naturvärde” och i denna utredning sägs att dessa 
miljöer potentiellt kan vara värdefulla för reptiler. Fältarbetet för utredningen 2011 gjordes i augusti 
men ingen hasselsnok påträffades då. Inte heller finns någon rapport om förekomst på Artportalen.  

Efter samråd md Länsstyrelsen i Västra Götalands län önskade Tanums kommun ta fram ett yttrande 
som fokuserade på de aktuella markernas betydelse för eventuell förekomst av hasselsnok samt 
eventuell påverkan från planerad byggnation. Yttrandet har tagits fram av Ola Bengtsson, Pro Natura. 
Arbetet genomfördes under maj 2017. 
 

Hasselsnoken 
Hasselsnok Coronella austriaca är en av tre ormar som förekommer i Sverige (de båda övriga är snok 
och huggorm). Hasselsnoken är de ovanligaste av dessa tre arter och är upptagen på den svenska 
rödlistan där den placerats i kategori VU (sårbar). Den är också upptagen i EUs habitatdirektiv, bilaga 
4 och omfattas av den svenska Artskyddsförordningen. 
Hasselsnoken är en värmekrävande art och förekommer främst längs Götalands och Svealands kuster 
samt kusterna av de stora sjöarna. Rena inlandslokaler finns också men är mer ovanliga. Arten trivs 
främst i solvarma, relativt öppna miljöer med bitvis relativt tät vegetation såsom hedmarker, 
hagmarker, hällmarker, skogsbryn eller liknande. Arten verkar föredra sandiga eller blockiga miljöer 
med hög solinstrålning.  
 

Miljöerna vid Andreastorpet 
De områden som är relevanta när det gäller hasselsnokens eventuella förekomst och fortlevnad i 
området vid Andreastorpet motsvaras av delområde 1 och 2 i den naturvärdesutredning som gjordes 
2011 (Finsberg 2011). Kartan till denna utredning bifogas detta yttrande som bilaga 1. Av kartor i 
bilaga 2 framgår var planerad bebyggelse är tänkt att placeras.  

Delområde 1 som utgörs av själva klapperstensmiljöerna består av en blockrik mark med sparsam 
vegetation. Mellan stenarna slår bitvis en del lövträd eller buskar upp, exempelvis oxel, rönn, kaprifol 
eller en upp. Här och var tenderar även blåbärsris att bilda glesa mattor. Merparten av 
klapperstensmiljöerna är dock öppna. Ytan är placerad intill en bergvägg och vetter mot syd- eller 
sydväst. Under en stor del av dagen vid soligt väder blir därför solintrålnigen kraftig och 
temperaturerna förhållandevis höga. Rikedomen av sten och block ger dessutom reptiler goda 
möjligheter att hitta skydd mellan stenarna. Sammantaget skulle därmed denna yta kunna utgöra en 
lämplig miljö för hasselsnoken. 

Delområde 2 är uppdelat i två ytor. Den västra av dessa ytor är den som är tänkt att tas i anspråk för 
byggnation. Denna yta är lövskogsbevuxen och betydligt skuggigare än delområde 1. Klappersten 



 

finns också i detta område men är i stora delar av ytan övervuxen med markvegetation och förna. I den 
södra delen finns dock blottad klappersten i skuggigt till halvskuggigt läge. Merparten av denna yta, 
möjligen med undantag för den allra sydligaste delen, är därmed inte en lämplig miljö för hasselsnok. 
Den östra ytan som inte kommer att omfattas av byggnation utgörs av en yngre lövsuccession på 
klappersten. Även här råder relativt skugga förhållanden och miljöerna är mindre lämpliga för 
hasselsnoken. 
 
Den östligaste ytan i det område som inventerades av Finsberg 2011 – delområde 3 i bilaga 1 – utgörs 
av äldre åkermark. Denna yta är inte att betrakta som lämplig miljö för hasselsnok. Om all byggnation 
hade förlagts till denna yta skulle riskerna för inverkan på en eventuell förekomst av hasselsnok helt 
utebli. Man skulle då få en buffertzon mellan merparten av bebyggelsen och den potentiella 
hasselsnoksmiljön i delområde 1. 

Konsekvenser vid en byggnation 
Den planerade byggnationen (se bilaga 2) kommer i stort sett endast att ta beskogade delar av 
klapperstensmiljöerna i anspråk. Eftersom i stort sett hela det öppna klapperstensfältet i delområde 1 
kommer att undantas från byggnation bedöms byggnation inte innebära en större risk mot eventuell 
förekomst och fortlevnad av hasselsnok. Detta förutsatt att man under såväl själva anläggningstiden 
som efter att byggnation kommit på plats, lämnar det öppna klapperstensfältet som naturmark och inte 
nyttjar det för transporter, upplag eller liknande. Ett ökande besökstryck och trädgårdsmiljöer som 
direkt ansluter till det öppna klapperstensfältet skulle möjligen kunna innebära en något förhöjd risk. 
Detta kan dock, åtminstone delvis motverkas genom information (se nedan). 

Viss löpande röjning av buskar och unga träd i zonen framför byggnation, särskilt i de södra delarna 
av delområde 1 och 2 skulle sannolikt vara gynnsamt för hasselsnoken. Igenväxning går naturligt 
långsamt på klapperstensfältet men ansamling av främst löv från lövträd skyndar på 
förnabildningsprocessen och kan därmed accelerera igenväxningstakten något. Återkommande 
röjningar skulle därför bevara en öppen miljö under en längre tid. 

Enligt framtaget artfaktablad anges att hasselsnok då och då slås ihjäl av människor i tron att det rör 
sig om en huggorm. Hasselsnoken är, till skillnad från huggormen, helt ofarlig för människor. För att 
undvika att hasselsnokar dödas i onödan kan det vara lämpligt att ta fram ett enklare informationsblad 
riktat till allmänheten och boende i närområdet där hasselsnoken och det faktum att den är ofarlig för 
människor, beskrivs. Detta informationsblad bör också vara illustrerat på ett sådant sätt att skillnader i 
utseende mellan hasselsnok och huggorm lyfts fram på ett pedagogiskt sätt så att förväxling kan 
undvikas. 
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Bilaga 1. Karta över delområden enligt Finsberg 2011 
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Bilaga 2. Detaljplanekartor 






