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Söderköpings kommun
Storängsallén 20
61480 SÖDERKÖPING

Delgivningskvitto

Föreläggande enligt miljöbalken för hantering av
hasselsnok (Coronella austriaca) i samband med
anläggande av Slussportens väganslutning på
fastigheten Söderköping 2:1, Söderköpings kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att byggnation av Slussportens väganslutning kan tillåtas om åtgärden
utförs i enlighet med anmälan och nedan förelagda skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
följs.
Beslutet gäller endast om byggnationen av Slussportens väganslutning genomförs.
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att undvika risk för påverkan på förekomsten av
hasselsnokar ska vara genomförda innan exploatering i det aktuella området påbörjas.
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken att Söderköpings kommun ska
vidta följande skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått till skydd för naturmiljön:
1.

Ta fram och genomföra ett åtgärds- och uppföljningsprogram. Det ska tas fram i
samråd med och godkännas av Länsstyrelsen före det att arbeten med väganslutning
Slussporten påbörjas.

2. En minst 15 m bred faunapassage över bergskärningen ska sparas eller skapas och
utformas så att hasselsnokar kan förflytta sig mellan de ytor med livsmiljö som
förekommer på ömse sidor om bergskärningen. Passagen ska anpassas så att den blir
attraktiv för just hasselsnok. Skyddsbarriärer ska anläggas längs hela bergskärningens
sträckning så att hasselsnokar leds till faunapassagen.
3. På de tre platser som markeras på kartan i bilaga 2 figur 3 ska faunapassager anläggas
i form av trummor under vägar. Passagerna ska anpassas så att de blir attraktiva för
just hasselsnok. Skyddsbarriärer om minst 150 m utmed varje sida av öppningarna till
faunapassagerna ska anläggas så att hasselsnokar leds till faunapassagerna.
4. Minst 5 ha mark i anslutning till befintliga livsmiljöer för hasselsnok väster och
sydväst om väganslutning Slussporten ska röjas och restaureras så att de attraherar
hasselsnok, se bilaga 2 figur 3.
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Tre konstgjorda övervintringsplatser, s.k. hibernacula, ska nyanläggas på platser
markerade på kartan i bilaga 2 (figur 3).

6. En befintlig övervintringsplats ska förbättras genom att fylla på med sten för att uppnå
större volym som övervintringsplats som når frostfritt djup på plats markerad på
kartan i bilaga 2 (figur 3).
7.

Eftersök och insamling av hasselsnokar ska ske under en hel säsong med gängse och
för arten oskadliga metoder och de ska samlas in i hela födosöksområdet omedelbart
väster om E22 vid väganslutning Slussporten bilaga 2 (figur 4). De insamlade
hasselsnokarna ska släppas ut i närliggande befintliga ytor med funktionell livsmiljö.
Detaljerna om genomförandet ska hanteras i åtgärds- och uppföljningsprogrammet.

8. Restaurering av livsmiljöer och anläggande av övervintringsplatser ska utföras innan
arbeten med väganslutning Slussporten påbörjas. Insamling och flytt av
hasselsnoksindivider ska ske innan väganslutning Slussporten börjar byggas men efter
det att livsmiljöer och övervintringsplatser iordningställts.
9. Livsmiljöer för hasselsnok i närområdet till väganslutning Slussporten ska skyddas
genom inrättande av ett naturvårdsavtal om minst 50 år med Länsstyrelsen.
Omfattningen och avgränsningen av detta ska vara sådan att gynnsam
bevarandestatus, kontinuerlig ekologisk funktion och ekologisk konnektivitet för
hasselsnok kan upprätthållas lokalt. Avtalet ska ingås utan ersättning från staten och
före det att arbeten med väganslutning Slussporten påbörjas. Åtgärds- och
uppföljningsprogrammet ska utgöra en grund för detta avtal.
Om ni utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det innebär en väsentlig
ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny anmälan om samråd.

Beskrivning av ärendet
Ni lämnade den 16 april 2021 in en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till
Länsstyrelsen. Anmälan gäller hantering av hasselsnok (Coronella austriaca) i samband med
anläggande av Slussportens väganslutning på fastigheten Söderköping 2:1, i Söderköpings
kommun.

Bakgrund
Kopplat till Trafikverkets vägprojekt ”E22 Förbifart Söderköping” planerar ni för en
anslutningsväg mellan ny trafikplats Slussporten och Gamla riksvägen, vilken planeras utgöra
den norra länken mellan europavägen och det lokala vägnätet västerut. Ombyggnationen av
E22 hanteras av Trafikverket i en vägplan och anläggandet av Slussportens väganslutning
hanteras av er i en detaljplan. Länsstyrelsen godkände miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
för vägplanen och synade MKB för detaljplanen samlat (se Länsstyrelsens beslut den 24
september 2018 i ärende med diarienummer 343-10157-2018). I MKB för detaljplanen
signalerades att det inom området för Slussportens väganslutning fanns potentiell livsmiljö för
den fridlysta arten hasselsnok (Coronella austriaca), men att det saknades reella fynd, varför
frågan initialt inte fick så hög dignitet.
I sitt samrådsyttrande över detaljplan Slussporten (diarienummer 402-12790-2018)
uppmanade Länsstyrelsen er den 28 november 2018 att ta ställning till och redogöra för de
skadelindrande åtgärderna som föreslogs i MKB. I samband med detaljplanearbete för ett
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närliggande område (Akvedukten) gjorde ni en GIS-baserad habitatnätverksanalys för
hasselsnok, eftersom det i det området fanns registrerade fynd av arten. Resultatet kom att visa
på att även området vid Slussporten hade mycket goda förutsättningar för hasselsnok, varför
Länsstyrelsen fann det rimligt att ni lät inventera området för Slussportens väganslutning.
Under sommaren 2019 gjordes ett fynd av hasselsnok i området. Kunskapen om den faktiska
artförekomsten uppdagades därmed för såväl vägplane- som detaljplaneprocessen i ett mycket
sent skede.
För att hantera artskyddsfrågan har därför såväl ni som Trafikverket under år 2020 hållit
särskilda artskyddssamråd med Länsstyrelsen (se Länsstyrelsens yttranden den 18 september
2020 (diarienummer 527-5121-2020 och 527-5113-2020). I dessa bedömde Länsstyrelsen att
vägprojektet ”E22 Förbifart Söderköping” inte medför en sådan påverkan på hasselsnok att
förbuden i artskyddsförordningen aktualiseras, men att dåvarande förslag till lokalisering och
utformning av väganslutning Slussporten stred mot densamma. Länsstyrelsen uppmanade
därför er att undersöka möjligheter till en lokalisering och utformning som inte aktualiserar
förbuden i artskyddsförordningen och inbjöd till fortsatt dialog. Denna dialog har sedan pågått
under hösten och vintern 2020 - 2021. Ni har även den 17 december 2020 inkommit med en
ansökan om artskyddsdispens (diarienummer 522-19789-2020) ifall en sådan skulle behövas.
Ett flertal fördjupade utredningar och analyser har tagits fram inom ovan nämnda ärenden
gällande såväl artförekomst, habitatnätverk och ekologiska samband för hasselsnok som
alternativ lokalisering, anpassad utformning, skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått för
trafikplatsen. För er del har det slutligen resulterat i det slutliga förslag till utformning som nu
detta samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken omfattar.

Anmälan för samråd
Lokalisering
Ni och Trafikverket har i arbetet med väg- och detaljplanerna gjort ett flertal
lokaliseringsutredningar. Efter det att förekomsten av hasselsnok uppdagades har ni fördjupat
dessa och undersökt tre olika lokaliseringar av trafikplatsen och, för två av dessa, flera olika
alternativ till utformning. Dessa handlingar likväl som mötesanteckningar där ni tydliggjorde
ert ställningstagande kring lokalisering finns diarieförda i ärende 522-19789-2020.
Av lokaliseringsutredningarna framgår att de alternativ som ni utrett avseende ny lokalisering
av trafikplats norr om Göta kanal i Klevbrinken respektive Korsbrinken anses som direkt
olämpliga av er. Bland annat på grund av stor ökning av produktionskostnad, stor
tidspåverkan (bland annat med avseende på ny omarbetad vägplan med ny MKB), stor
påverkan på kostnader kopplat till vägplansarbete samt stora osäkerheter i huruvida ni
kommer påverka hasselsnokens fortplantnings- eller viloplatser även med dessa alternativ.


Alternativet som ni utrett avseende nedsänkning av trafikplatsen och dragning av väg
runt berget alternativt genom Slussportens industriområde anser ni olämpligt. Bland
annat på grund av stor tidspåverkan (bland annat med avseende på ny MKB för
detaljplan respektive vägplan), påverkan på framtida utvecklingsområden, stor
påverkan på kostnader kopplat till vägplansarbete samt ett tekniskt utförande som
inverkar negativt på verksamheter vid Slussportsvägen.



Alternativet som utretts avseende dragning av väg i tunnel innebär enligt er
uppfattning en hel del osäkerheter. Ni uppger att det bland annat finns osäkerheter
kring bergets beskaffenhet och att ytterligare undersökningar krävs för att säkerställa
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genomförandebarhet, samt omfattningen avseende tunnelns/passagens utförande
vilket är start kopplat till den bedömda produktionskostnaden.


Det alternativ som ni förordar är bergskärning. Trafiklösningen innebär inte någon
skillnad avseende E22:s placering. Alternativet påverkar inte vägplanen eller
vägplanens MKB. Bergskärning kommer dock att ske inom hasselsnokens
födosöksområde samt habitatsyta. Område norr om anslutande väg som består av
födosöksområde samt habitatsområde för hasselsnoken avses nås via en bergövergång
på bergskrönet för att säkra den ekologiska konnektiviteten. Kontinuerlig ekologisk
funktion (KEF) och gynnsam bevarandestatus (GYBS) bedöms kunna säkerställas
genom föreslagna skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.

Utformning
Av anmälan framgår att Slussportens trafikplats anläggs i anslutning till industriområde
Slussporten och medför att befintlig avfart från E22 vid Korsbrinken stängs av och att väg 801,
844 samt frångående delar av väg 843 tas ur allmänt underhåll. Väg 843 kommer i denna
lösning att dras planskilt över E22 för att sedan dras genom berget och därefter anslutas till
den Gamla riksvägen (bilaga 2, figur 1) där ni uppger att trafiken kommer att öka jämfört med
innan exploatering, framför allt från trafikplatsen och söderut. I förslaget till trafiklösning för
Slussportens väganslutning avser ni anordna en faunapassage som är cirka 15 meter bred på
bergskrönet, vilket medför en ca 25 meter lång tunnel. Tekniskt kan faunapassagen utföras
som en tunnel eller en bro/överdäckning över bergskärningen. Oavsett vilken teknisk lösning
som blir aktuell kommer dock själva funktionen för hasselsnok att säkerställas vilket är det
centrala sett ur artskyddssynpunkt.
Nuläge för hasselsnok
Ni uppger att den totala mängden livsmiljö som i habitatnärverksanalysen identifierats som
spridningsmässigt sammanhängande i området kring E22 norr om Söderköping uppgår till
åtminstone 160 ha. Denna mängd livsmiljö förväntas enligt er vara tillräcklig för att
upprätthålla en livskraftig population av hasselsnok på omkring 50–80 vuxna individer
baserat på studien av Reading (2012). Detta skulle enligt de uppsatta bedömningsgrunderna
innebära att artens nuvarande bevarandestatus lokalt är gynnsam. Knappt 25 ha livsmiljö finns
väster om E22 och det är denna del som berörs av åtgärden.
Påverkan på hasselsnok
Vid Slussporten planerar ni en bergskärning som kommer att medföra direkt förlust av
livsmiljö för hasselsnok omedelbart väster om E22 (bilaga 2, figur 2). Skärningen kommer
dessutom i sig att medföra att de födosöksområden som identifierats av
habitatnätverksanalysen norr om den planerade skärningen avskärmas från de kärnområden
med lämplig miljö för fortplantning och övervintring som förekommer på samma
bergsformation. Detta sammantaget förväntas medföra en påtaglig försämring av artens
bevarandestatus i området förutsatt att inga skyddsåtgärder vidtas. Dessutom föreligger en
uppenbar risk för att individer av hasselsnok kommer att kunna skadas eller dödas i samband
med anläggandet av bergskärningen.
Totalt förväntas 1,5 hektar livsmiljö i form av födosöksområden att försvinna väster om E22
om väganslutningen vid Slussporten genomförs. Därtill kommer 2,5 ha livsmiljö som idag kan
nyttjas för födosök av hasselsnok att isoleras från ett kärnområde med fortplantningsmiljöer.
Under själva byggskedet förväntas ytterligare arealer påverkas negativt.
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Beräkningarna som ni låtit göra utifrån de genomförda habitatnätverksanalyserna visar att
mängden livsmiljö (kärnområden plus angränsande födosöksområden) skulle komma att
minska med 4,1 ha väster om E22 från dagens 24,9 ha till 20,8 ha (minskning 16,5%). Detta
skulle innebära en påtaglig försämring av hasselsnokens bevarandestatus som inte är förenlig
med artskyddsförordningens 4 §.
Av er anmälan framgår att förutom den negativa påverkan på hasselsnokens bevarandestatus
som följer av bergskärningen så förväntas den ökade trafiken på befintliga omkringliggande
vägar att medföra en klart ökad mortalitet i kringliggande populationer. Den ökade trafiken
förväntas dessutom ge försämrade spridningsmöjligheter utmed de sträckor som identifierats i
habitatnätverksanalysen.
Planerade skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
Ni konstaterar att ett genomförande av väganslutning Slussporten kräver skyddsåtgärder för
att bevarandestatusen för hasselsnok inte ska försämras. De åtgärder som ni föreslår har som
syfte att tillsammans innebära en förstärkning av hasselsnokens bevarandestatus där arealen
livsmiljöer ökar, platser för övervintring stärks och konnektiviteten förbättras. En översikt av
de skyddsåtgärder som ni åtar er att utföra finns i detta besluts bilaga 2 figur 3 och beskrivs
nedan:


Åtgärds- och uppföljningsprogram: Skyddsåtgärder och uppföljningen av
skyddsåtgärder ska beskrivas i ett särskilt ”Åtgärds- och uppföljningsprogram” som
ska godkännas av och tas fram i samråd med länsstyrelsen. Där kommer utförandet att
beskrivas mer i detalj för att uppnå mål och syfte med skyddsåtgärderna.



Faunapassage över bergskärningen: En cirka 15 m bred hasselsnoksanpassad
faunapassage över bergskärningen skapas (bilaga 2, figur 3). Faunapassagen ska
konstrueras så att hasselsnokar kan förflytta sig mellan de ytor med livsmiljö som
förekommer på ömse sidor om bergskärningen. Detta kräver att faunapassagen i
markplan utformas så att det liknar hasselsnokens naturliga livsmiljö oavsett om det
utförs i form av en passage ovanför en tunnel eller en byggd faunapassage. Det behöver
då gärna finnas både vegetation och steniga partier där ormarna kan finna skydd
under sin förflyttning. För att öka sannolikheten att ormarna hittar den anlagda
passagen över bergskärningen kommer barriärer att anläggas och dessa kommer att
följa kanten på bergskärningen utmed hela dess sträckning.



Faunapassager under vägar: På tre strategiskt viktiga platser ska faunapassager
anläggas i form av trummor under vägar (bilaga 2, figur 3). Platserna har valts utifrån
lokaliseringen av både befintliga och planerade framtida livsmiljöer för hasselsnok.
Passagerna syftar till att uppväga den barriäreffekt/mortalitet som ökad trafik leder
till. Faunapassagerna kombineras med skyddsbarriärer för att leda in djuren till
passagen och hindra trafikdöd. Passagerna anpassas för att göra krypvägarna
attraktiva för just hasselsnok.



Skyddsbarriärer: Med syfte att leda hasselsnokar till faunapassager samt att minska
risken för att hasselsnokar blir påkörda anläggs skyddsbarriärer om minst 150 m
utmed varje sida av en faunapassage. Det innebär en totallängd om minst 2 200 m
skyddsbarriär för de fyra faunapassagerna. Skyddsbarriärer medför exempelvis att
hela bergskärningen skyddas utmed den nya tillfarten samt att de andra
faunapassagerna erhåller en kraftigt förbättrad funktion. Barriärerna konstrueras så
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att hasselsnokar förhindras från att kunna krypa ut på vägbanan. Barriärernas exakta
utformning kommer att framgå av åtgärds- och uppföljningsprogrammet, men kan
inkludera både betongkonstruktioner och stängsel.


Restaurering av livsmiljö: För att uppväga förlusten av hasselsnokshabitat som
uppkommer genom anläggandet av bergskärningen vid Slussporten åtar ni er att
restaurera igenväxta hasselsnoksmiljöer. Lämpliga områden för detta har lokaliserats
vid fältbesök. Områdena ligger på marker som ni har rådighet över vilket garanterar
genomförbarheten. Totalt förslås röjningar av minst 5 ha mark som ligger i anslutning
till befintliga livsmiljöer för hasselsnok väster och sydväst om Slussporten (bilaga 2,
figur 3). De förslagna åtgärderna syftar till att skapa nya kärnområden för hasselsnok
och öka konnektiviteten. Dessa restaureringar kommer i sin tur att göra det möjligt för
hasselsnokar att nyttja en större del av området väster om E22 som födosöksområden
jämfört med vad som är fallet idag. Enligt habitatmodellen handlar det om hela 40,5
ha livsmiljö istället för dagens 24,9 hektar.



Anläggande och förbättringar av övervintringsplatser: För att förbättra
möjligheterna för hasselsnok att övervintra inom såväl befintliga som tillskapade
livsmiljöer ska tre konstgjorda övervintringsplatser, s.k. hibernacula, anläggas på
lämpliga platser (figur 3). Exempel på hur sådana kan konstrueras finns vid Uddevalla
utmed väg 161 samt på Hisingen vid Volvos Torslandafabrik. I åtagandet ingår också
att en befintlig övervintringsplats ska förbättras genom att fylla på med sten för att
uppnå större volym som övervintringsplats som når frostfritt djup (bilaga 2, figur 3).



Fångst och flytt av individer inför konstruktion av tunnel/bergskärning: Innan
arbetet med att skapa bergskärningen påbörjas ska insatser göras för att minska risken
för att individer av hasselsnok oavsiktligt kommer till skada i området som berörs av
sprängningar och grävarbeten. Åtgärden behöver inledas med att sätta upp barriärer
som hindrar snokindivider från att röra sig till det berörda området vid Slussporten.
Därefter insamlas hasselsnoksindivider inom det berörda området. Insamlandet är ett
tidskrävande arbete som behöver vidtas under hasselsnokens aktiva period. Bäst vore
att kunna arbeta med detta under en hel säsong. Exakt var avgränsningen går för
området där hasselsnok behöver insamlas kommer inte att vara känt förrän en mer
detaljerade konstruktionsplan finns framtagen. Tills dess får det antas att insamlandet
kan komma att beröra hela födosöksområdet omedelbart väster om E22 vid
Slussporten (bilaga 2, figur 4). De insamlade snokarna släpps ut i närliggande
befintliga ytor med funktionell livsmiljö. Förslagsvis sker detta inom den större mest
västliga ytan med livsmiljö som identifierats i habitatnätverksanalysen. Denna yta
planeras att utvidgas genom restaurering av livsmiljön (figur 3), varvid fler
hasselsnokar förväntas kunna klara sig där än idag. Insamling kommer att ske efter att
livsmiljöer restaurerats så att tillgången till livsmiljöer och övervintringsplatser
säkerställts.



Tidpunkter: Det är av stor betydelse att åtgärderna utförs vid rätt tidpunkt för att
kontinuerlig ekologisk funktion ska råda. Restaurering av livsmiljöer och anläggande
av övervintringsplatser ska utföras innan arbeten med E22 Slussporten kan påbörjas.
Likaså ska insamling och flytt av individer ske innan Slussporten börjar byggas men
efter det att livsmiljöer och övervintringsplatser iordningställts.
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Naturvårdsavtal: Ni föreslår i första hand att ett naturvårdsavtal med länsstyrelsen
upprättas för att reglera att mark restaureras och sköts för hasselsnok. Detta åtagande
innebär att restaureringsområden med föreslagna åtgärder och skötsel legaliseras. Till
grund för naturvårdsavtalet föreslås ”Åtgärds- och uppföljningsprogrammet” att vara.

Motivering till beslutet
Lokalisering och utformning
Enligt lokaliseringsprincipen ska dels ändamålet med åtgärden kunna uppnås på platsen, dels
ska det kunna ske med minsta intrång för miljön. Finns det två platser där ändamålet kan
uppnås, ska den lämpligaste av dem från miljömässig synpunkt väljas.
Av utredningen i ärendet framgår att en annan alternativ lokalisering (vägdragning i norra
kanten runt berget) än den ni förordar ger ett mindre intrång i miljön och att det alternativet
inte kan anses orimligt enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. Av er utredning framgår dock vidare att
det alternativet skulle medföra en mindre ändamålsenlig utformning, bl.a. ur
trafiksäkerhetssynpunkt, trafikfunktionalitet och att det dessutom skulle innebära en påverkan
på framtida utvecklingsområden och stor påverkan på kostnader för vägplansarbete samt ett
tekniskt utförande som inverkar negativt på verksamheter vid Slussportsvägen. Länsstyrelsen
gör därför bedömningen att det alternativet inte är lämpligt sett utifrån att ändamålet inte
anses kunna uppnås på den platsen.
Sammantaget i den här delen gör Länsstyrelsen bedömningen att av de olika alternativ som
redovisats för väganslutning Slussporten är det inte någon av de övriga alternativa
lokaliseringarna som skulle ge en ändamålsenlig trafikutformning för de behov som vägen ska
uppfylla och dessa lösningar är därför inte lämpliga. Kvarstår gör således det av er förordade
alternativet som den mest lämpliga lokaliseringen och utformningen.
Hasselsnok och artskyddet
Hasselsnoken är en värmekrävande art vars livsmiljöer karaktäriseras av tät markvegetation
och arten anträffas ofta på blockrik eller sandig mark i solexponerat läge. Exempel på biotoper
är lövskogsbryn, ljung och hagmarker samt hällar med gles tallskog. Speciellt värdefulla är
sydsluttande bergsbranter i landskapet. Dessa miljöer hyser alla platser som behövs under
olika faser av livscykeln inklusive övervintringsplatser, jaktmarker och erbjuder extra goda
möjligheter att få värme genom att lägga sig skyddat vid uppvärmda stenhällar. Hasselsnok
klassas som ”Sårbar” (VU) på den svenska rödlistan och bedöms ha en minskningstakt som
uppgår till 30 % under de senaste 21 åren (ArtDatabanken 2020). Beståndsutvecklingen i
Östergötland bedöms ligga i linje med resterande delar av landet. Kunskapen om artens
bevarandestatus på lokal nivå är begränsad. Hot mot arten är bl.a. igenväxning och
exploatering av artens livsmiljöer genom anläggande av t.ex. vägar som kan skapa fysiska
barriärer i landskapet.
Anläggandet av Slussportens väganslutning enligt ert förslag innebär i grunden att livsmiljö
försvinner, den kontinuerliga ekologiska funktionen försämras kraftigt då konnektiviteten
mellan födosöks- och fortplantningsområden samt viloplatser bryts. Vidare föreligger även
ökad risk för direkt skada eller död på individer i samband med anläggningsarbete såväl som i
driftsskedet (ffa trafikdöd). Främst vid anläggningsarbetet riskerar även individer att störas. Ni
har för att möjliggöra genomförandet av infrastrukturprojektet sett en nödvändighet i att
infånga och flytta hasselsnokar, ett moment som dock även i sig utgör en risk för påverkan på
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individer beroende på utförande och eventuella svårigheter vad gäller anpassningen till en ny
livsmiljö. Ett infångande under en viss tidsperiod lämnar oavsett en viss osäkerhet kring om
alla individer i det aktuella området flyttas.
Av utredningen i ärendet framgår att den totala mängden livsmiljö som i
habitatnärverksanalysen identifierats som spridningsmässigt sammanhängande i området
uppgår till åtminstone 160 ha. Denna mängd livsmiljö förväntas vara tillräcklig för att
upprätthålla en livskraftig population av hasselsnok på omkring 50–80 vuxna individer. Detta
skulle innebära att artens nuvarande bevarandestatus lokalt är gynnsam. Knappt 25 ha
livsmiljö finns väster om E22 och det är denna del som berörs av åtgärden.
Länsstyrelsen bedömer att det är 4 § första stycket 1,2 och 4 i artskyddsförordningen som är
aktuellt i detta ärende vid genomförande av infrastrukturprojektet. Det handlar om ett
avsiktligt fångande av djuren, om än tillfälligt flytta, (jfr Mark- och miljööverdomstolens praxis
avseende flytt av växter i rättsfallet MÖD 2019:20), ett avsiktligt dödande av djuren, ett
avsiktligt störande av djuren och om att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden
eller viloplatser. Avsiktlig betyder i detta sammanhang endast att den som utför åtgärden
förstår den förutsägbara konsekvensen av sitt handlande och ändå genomför den, det vill säga
är medveten om att ett skyddat djur kan komma att dödas, även om dödandet inte var syftet
med åtgärden. För den sista punkten i 4 § artskyddsförordningen behövs det enligt lagtexten
inte någon avsiktlighet.
Enligt praxis har det tidigare ifråga om åtgärder där avsikten inte direkt är att ta bort eller
skada fridlysta djur även krävts en risk för påverkan på den skyddade artens bevarandestatus
för att utlösa förbuden i 4 § artskyddsförordningen (se rättsfallet MÖD 2016:1). Nu har EUdomstolen den 4 mars 2021, efter att Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt
hänskjutit frågor om tolkningen av artikel 12.1 a-d i livsmiljödirektivet (Direktiv 92/43/EEG),
vilket motsvarar 4 § första stycket 1-4 artskyddsförordningen, kommit med ett
förhandsavgörande som ändrar synen på den tidigare rättstillämpningen (se mål nr C-473/19
och C-474/19).
I sitt förhandsavgörande slog EU-domstolen fast att artikel 12.1 a–c i livsmiljödirektivet ska
tolkas så, att den utgör hinder för en nationell praxis enligt vilken förbuden i denna
bestämmelse, för det fall mänsklig verksamhet såsom skogsbruksåtgärder eller
markexploatering uppenbart har ett annat syfte än att döda eller störa djurarter, endast är
tillämpliga om det finns en risk för att berörda arters bevarandestatus påverkas negativt.
Förbudet påverkas inte heller av att en art redan har en gynnsam bevarandestatus.
EU-domstolen slog vidare fast att artikel 12.1 d i livsmiljödirektivet ska tolkas så, att den utgör
hinder för en nationell praxis som innebär att om kontinuerlig ekologisk funktionalitet i den
berörda artens livsmiljö i ett enskilt område – trots försiktighetsåtgärder – direkt eller indirekt
går förlorad genom skada, förstörelse eller försämring, orsakad av den aktuella åtgärden
separat eller i kombination med andra åtgärder, så aktualiseras förbudet i den bestämmelsen
först om den berörda artens bevarandestatus riskerar att försämras. Inte heller förbudet i den
här punkten påverkas av att en art redan har en gynnsam bevarandestatus.
Länsstyrelsen bedömer med utgångspunkt i EU-domstolens förhandsavgörande att förbuden
mot påverkan på arter i livsmiljödirektivet aktualiseras även på individnivå. Den bedömningen
bör därför gälla även vid tillämpningen av artskyddsförordningen.
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Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av ovanstående att byggnationen av väganslutningen,
med en flytt av hasselsnokar, strider mot 4 § artskyddsförordningen om det inte med
föreläggande om skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått kan undvikas att verksamheten
kommer i konflikt med fridlysningsbestämmelserna.
Skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
Även om hasselsnokar flyttas till ett närliggande område är det ursprungliga området också
fortfarande att anse som ingående i artens livsmiljö. I rättsfallet MÖD 2016:1 kom domstolen
fram till att det bör vara möjligt att som skyddsåtgärd betrakta en åtgärd (skapa nya
livsmiljöer) som i och för sig inte vidtas i direkt anslutning till den plats som exploateras, men
som vidtas i anslutning till en plats för fortplantning inom området för den lokala
populationen. Det väsentliga är att det efter en exploatering fortfarande ska finnas tillgång till
platser för fortplantning inom kärnområdet som är av minst samma storlek och kvalitet.
Länsstyrelsen gör därför bedömningen att det i fallet med Slussportens väganslutning som
skyddsåtgärd bör vara möjligt att samla in och flytta hasselsnokar till de närbelägna områdena
som ni avser restaurera. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att en sådan insamling och
flytt inte kräver dispens enligt artskyddsförordningen, förutsatt att den utförs på ett korrekt
sätt och att de nya lämpliga livsmiljöerna skapats, allt i enlighet med anmälan.
Ni har i er anmälan lagt fram ett flertal förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
som ni är villiga att vidta för att säkra hasselsnokens fortsatta levnad i området. Länsstyrelsen
finner dessa åtgärder i sin helhet som lämpliga. Länsstyrelsen ser skäl till att formulera dem
som förelägganden för att tydliggöra åtagandena. Med den totala uppsättning av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som föreläggandet omfattar bedömer
Länsstyrelsen att individer av hasselsnok inte riskerar att dödas eller störas av
infrastrukturprojektet.
För att tydliggöra åtgärdernas avhängighet på tillkomsten av Slussportens väganslutning ser
Länsstyrelsen skäl att förelägga om att detta beslut endast gäller om byggnationen av
Slussportens väganslutning genomförs. Vidare är det av stor vikt att livsmiljöer för hasselsnok
skyddas och sköts på ett långsiktigt och ändamålsenligt sätt för att säkra artens fortlevnad i
området. Länsstyrelsen bedömer att detta lämpligast sker genom att livsmiljöer för hasselsnok
i närområdet till väganslutning Slussporten skyddas genom inrättande av ett Naturvårdsavtal
om minst 50 år med Länsstyrelsen. Omfattningen och avgränsningen ska vara sådan att
gynnsam bevarandestatus, kontinuerlig ekologisk funktion och ekologisk konnektivitet för
arten kan upprätthållas. Avtalet ska ingås utan ersättning från staten eftersom det följer av ett
föreläggande om försiktighetsmått. Avtalet behöver ingås före det att arbeten med
väganslutning Slussporten påbörjas, för att säkra att de sker på rätt sätt. Åtgärds- och
uppföljningsprogrammet utgöra lämpligen en grund för detta avtal.
Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att den planerade åtgärden inte på ett väsentligt
sätt skadar naturmiljön eller aktualiserar förbuden i artskyddsförordningen om åtgärden
utförs i enlighet med anmälan och om beslutade skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
följs.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Hasselsnok är fridlyst med stöd av 4 § artskyddsförordningen (2007:845) och finns också
upptagen i bilaga 4 till EU:s art- och habitatdirektiv, även benämnt livsmiljödirektivet,
(Direktiv 92/43/EEG). Av bestämmelserna framgår bl.a. att det är förbjudet att skada eller
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förstöra artens fortplantningsområden eller viloplatser. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer
(NVV 2009:2) ska fortplantningsområde och viloplats likställas vid den lokala populationens
hemområde.
Artskyddsförordningen är en förbudslagstiftning där möjligheten att göra undantag från de
förbud som anges i förordningen ska tillämpas med restriktivitet. Av praxis (t.ex. MÖD
2013:13) följer att artskyddsförordningen är att se som en precisering av vad som följer av de
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och att relevanta fridlysningsbestämmelser ska
beaktas vid bedömningen av hur en skyddad art påverkas av en åtgärd. Utgångspunkten bör
vara att sådana åtgärder som kan komma att påverka en skyddad art i första hand anpassas
med hänsyn till den berörda arten.
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för verksamheter och åtgärder
som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller
anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Länsstyrelsen får besluta att den
anmälningsskyldige ska vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skador
på naturmiljön. Genom att förelägga om skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått kan
länsstyrelsen se till att åtgärden inte kommer i konflikt med förbudet i 4 § första stycket
artskyddsförordningen.
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett markeller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Av 2 kap. 1 § miljöbalken framgår en verksamhetsutövares bevisbörda, att när frågor prövas
om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte
avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att bedriva
en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta
kapitel iakttas. Försiktighetsprincipen bör sedan tillämpas om det finns en osäkerhet
beträffande en viss åtgärds påverkan.
En förutsättning för att pröva en åtgärds inverkan på individer av en skyddad art inom ramen
för miljöbalkens allmänna hänsynsregler, utan att ett dispensförfarande aktualiseras, är att det
finns ett tillräckligt underlag. Utan ett sådant underlag är det varken möjligt att bedöma
åtgärdens påverkan på individerna eller vilka skyddsåtgärder som bör vidtas för att undvika en
eventuell påverkan.

Övriga upplysningar
Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare och andra
nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. Länsstyrelsens beslut ger inte tillträde till
marken utan markägarens tillstånd.
En anmälan om samråd befriar inte er från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens övriga
bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.
Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa den kunskap som behövs. Ni måste även visa sådan
hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa eller miljön (2 kap.
miljöbalken).
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Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Marina Verbova med naturvårdshandläggare Ulrika Larsson
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också naturvårdshandläggare Adam
Bergner, länsjurist Fredrik Hansson och länsarkitekt Jan Persson medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
1. Överklagandehänvisning
2. Kartor

Kopia till:
Naturvårdsverket (registrator@naturvardsverket.se)
Söderköpings kommun (kommun@soderkoping.se; martin.larsheim@soderkoping.se)
Trafikverket (trafikverket@trafikverket.se; andreas.eklund@trafikverket.se)
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Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- och
miljödomstolen.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans
med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen
Östergötland antingen via e-post; ostergotland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen
Östergötland, 581 86 Linköping.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del av
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få
ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den
dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta
länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en
fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, ostergotland@lansstyrelsen.se, eller via
växeltelefonnummer 010-223 50 00. Ange diarienummer 6560-2021.
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Översikt

Röd cirkel visar plats för Slussportens väganslutning

POSTADRESS:

BESÖKSADRESS:

TELEFON:

TELEFAX:

581 86 LINKÖPING

Östgötagatan 3

010-223 50 00

013-10 13 81

E-POST:

WEBBPLATS:

ORGANISATIONSNUMMER:

ostergotland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/ostergotland

202100-2270
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Kartor hämtade ur anmälan

525-6560-2021
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