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Angående påverkan på hasselsnok (Coronella 
austriaca) vid nybyggnation av trafikplats vid 
Slussporten i Söderköpings kommun

Bakgrund
Som en del i genomförandet av vägprojektet ”E22 Förbifart Söderköping” planeras för 
byggnation av en ny trafikplats norr om passagen av Göta kanal i Söderköpings kommun. Det 
primära förslaget är att anlägga trafikplatsen vid området Slussporten (se bilaga 1), i 
anslutning till ett område avsett för småskalig affärs- och industriverksamhet. Trafikplatsen 
vid Slussporten hanteras i en detaljplan som är under framtagande av Söderköpings kommun. 

Inom ramen för arbetet med vägplanen och detaljplanen har det vid naturinventeringar i ett 
sent skede påträffats hasselsnok (Coronella austriaca) på en plats i närheten av den västra 
anslutningen till trafikplats Slussporten. I sitt yttrande över vägplanen (se ärende med 
diarienummer 343-9239-2019) har Länsstyrelsen den 9 september 2019 framfört att frågan 
om hasselsnokens status i området behöver utredas ytterligare innan vägplanen slutligt kan 
fastställas. Trafikverket och Söderköpings kommun (hädanefter benämnda ”sökandena”) har 
därför vänt sig till Länsstyrelsen med en begäran om samråd i frågan. 

Genomförda utredningar
Inom ramen för samrådet har sökandena på begäran av Länsstyrelsen tagit fram 
kompletterande utredningar med avseende på vägprojektets eventuella konsekvenser för 
hasselsnok. En översiktlig utredning har gjorts för att bedöma påverkan på hasselsnok vid 
genomförande av hela vägprojektet ”E22 Förbifart Söderköping” (se Länsstyrelsens ärende 
med diarienummer 527-5121-2020). För trafikplatsen vid Slussporten har utredningarna i 
huvudsak syftat till att klargöra hur fyndet av hasselsnok ska tolkas och värderas i relation till 
den föreslagna trafikplatsens placering och de intrång i naturmiljön som följer av detta. En 
annan utredning har syftat till att ta fram förslag på alternativa utformningar av trafikplatsen 
med redogörelser för tekniska, tidsmässiga och ekonomiska förutsättningar. Sökandena har 
slutligen också utrett vilka skadelindrande åtgärder som skulle kunna vidtas vid Slussporten 
för att säkerställa den ekologiska funktionen för hasselsnokens fortplantningsområden och 
viloplatser.

Aktuellt förslag
Vid möte med Länsstyrelsen den 24 augusti 2020 har sökandena begärt Länsstyrelsens 
yttrande över liggande förslag 3.5, som utgår från förslag till detaljplan för del av Söderköping 
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2:1 (Slussportens väganslutning). Trafikplatsen utformas då på ett sätt som innebär att E22 
sammanlänkas med den gamla riksvägen västerut via en cirka 190 meter lång och upp till 20 
meter djup bergskärning genom den bergsrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning genom 
området (se figur 1). Avståndet från bergskärningens kant till den plats där ett fynd av 
hasselsnok gjordes den 31 juli 2019 uppgår till cirka 160 meter. Sökandena föreslår att 
skadelindrande åtgärder och kompensationsåtgärder ska vidtas i närområdet för att nyskapa 
lämpliga livsmiljöer för hasselsnok och säkerställa den ekologiska funktionen för artens 
fortplantningsområden och viloplatser (se bilaga 2). 

Länsstyrelsens bedömning
Rättsliga utgångspunkter
Hasselsnok är fredad med stöd av 4 och 5 §§ artskyddsförordningen (2007:845) och finns 
också upptagen i bilaga 4 till EU:s Art- och habitatdirektiv. Av bestämmelserna framgår bl.a. 
att det är förbjudet att skada eller 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.

Huvudfrågan som Länsstyrelsen har att besvara i det här ärendet är om den planerade 
åtgärden, att anlägga en bergskärning för trafikplats Slussporten, innebär en sådan påverkan 
på hasselsnok att de förbud som anges i artskyddsförordningen aktualiseras. Om förbuden 
aktualiseras ska Länsstyrelsen också överväga om de skadelindrande åtgärder som sökandena 
har presenterat kan vara tillräckliga för att undvika ett dispensförfarande. 

Hur ska fyndet av hasselsnok tolkas?
För att det ska vara möjligt att avgöra hur hasselsnok påverkas av den planerade åtgärden har 
det funnits anledning att närmare analysera ormfyndets innebörd. Naturmiljökonsulten 
Calluna AB har under samrådet förtydligat hur fyndet bör tolkas i relation till den 
habitatmodell för hasselsnok som redovisats i underlaget för utredningen. Habitatmodellen 
beskriver naturmiljöns fysiska struktur och visar på ett översiktligt sätt vilka områden som har 
störst betydelse som livsmiljö för hasselsnok. De utvärderingar som Calluna AB själva gjort, 
t.ex. genom erfarenheter från Strömstads kommun, visar att teoretiska antaganden som görs i 
modellen har hög grad av överensstämmelse med verkliga förhållanden i miljön. Således 
fungerar modellen väl för att förutse var hasselsnokar kan finnas i ett område. Av modellen 
framgår att området som skulle beröras av trafikplatsens bergskärning sammanfaller med 
områden som utgör såväl ”högst lämplig habitatyta” som ”födosöksområde” för hasselsnok. 
Det faktiska fyndet av hasselsnok gjordes inom samma områden. 

Calluna AB har vidare redogjort för att ett fynd av hasselsnok vid den aktuella tidpunkten, 
utanför tiden för parning men före föryngring, är en stark indikation på att det i närområdet i 
varje fall finns aktiva övervintrings- eller viloplatser. Calluna AB har också förklarat att det 
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aktuella fyndet gjordes efter en begränsad inventeringsinsats och att den normalt sett låga 
sannolikheten att finna hasselsnokar i naturen tyder på att det aktuella området kan hysa ett 
större antal ormar än vad som normalt kan förväntas. 

Länsstyrelsen bedömer att den information som Calluna AB lämnat i samrådet är trovärdig 
och ser därför inte skäl att ifrågasätta rimligheten i uppgifterna. Länsstyrelsen konstaterar 
också att uppgifterna inte heller ifrågasatts av sökandena. Länsstyrelsen gör den samlade 
bedömningen att de uppgifter som framkommit under samrådet ger stöd åt uppfattningen att 
markområdet som avses ianspråktas för trafikplatsens bergskärning sammanfaller med ytor 
som ingår i populationens hemområde och i varje fall berör vilo- eller övervintringsplatser. Vid 
ett sådant förhållande kan det inte bedömas annorlunda än att ett förbud i 
artskyddsförordningen aktualiseras.

Hasselsnokens bevarandestatus
Hasselsnok har nyligen blivit uppgraderad på den svenska rödlistan till hotkategorin ”Sårbar” 
(VU) 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. 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. 
Hasselsnok är erkänt svårinventerad och generellt åtgår i snitt 50 timmars eftersök per fynd. 
Det förekommer begränsad kunskap om artens bevarandestatus på lokal nivå. Med hänsyn till 
de resonemang som förs i sentida praxis (t.ex. MÖD 2019:20) gör Länsstyrelsen bedömningen 
att en försiktighetsprincip behöver tillämpas i fall där det råder en generell brist på kunskap 
om en arts aktuella bevarandestatus. Vid en bedömning av påverkan på en fredad art bör i ett 
sådant fall en starkare juridisk prövningsram ges företräde. Det talar för att bedömningen i 
detta fall lämpligen bör göras efter en ansökan om dispens från artskyddsförordningen.

Skadelindring och kompensation
Länsstyrelsen har att ta ställning till om de förslag på skadelindrande åtgärder som sökandena 
föreslagit kan vara tillräckliga för att undvika att det ställs krav på en dispensprövning. 
Sökandena har erbjudit sig att vidta ett par olika åtgärder i närområdet för den planerade 
bergskärningen för att begränsa eventuella skador på hasselsnokens livsmiljö och förbättra 
förutsättningarna för arten i området. Till föreslagna åtgärder nämns bl.a. anläggande av s.k. 
”ormhotell” som utgörs av konstruktioner av stenblock och/eller död ved som anläggs i 
gynnsamma lägen där ormar ska kunna hitta lämpliga utrymmen för vila och övervintring. 
Sökandena har hänvisat till en tidigare dispensprövning vid Torps köpstad i Uddevalla i Västra 
Götalands län där dylika kompensationsåtgärder för hasselsnok gjordes i samband med ett 
infrastrukturprojekt (se Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut i ärende med 
diarienummer 522-23137-2013 samt senare dom meddelad i Mark- och miljödomstolen den 27 
januari 2014). Sökandena föreslår också att vägtrummor med tillhörande fångstarmar kan 
uppföras på strategiska platser för att leda ormarna under de nya vägsträckorna och förhindra 
att de förolyckas i trafiken. 

Länsstyrelsen ser det som positivt att sökandena har stora ambitioner för att minska de 
negativa konsekvenserna för hasselsnok vid och i anslutning till den föreslagna 
bergskärningen. Länsstyrelsen bedömer dock att vissa åtgärder förefaller ha karaktären av 
kompensationsåtgärder som syftar till att ersätta livsmiljöer som medvetet ianspråktas eller 
skadas vid anläggning av den planerade bergskärningen. Enligt Länsstyrelsens mening har det 
aldrig varit lagstiftarens avsikt att det ska vara möjligt att undgå dispensprövning genom 
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erbjudanden om kompensation. Faktiska kompensationsåtgärder kan endast bli aktuella i de 
fall ett positivt dispensbeslut meddelas (se 16 kap. 9 § miljöbalken). Mot bakgrund av att det 
förordade alternativet medför fysiska intrång i vilo- eller övervintringsplatser samt ger upphov 
till försämrad ekologisk funktion i artens hemområde ser Länsstyrelsen inte att det är möjligt 
att vidta tillräckliga skadelindrade åtgärder för att undvika ett dispensförfarande. 

Länsstyrelsens slutliga bedömning
Med utgångspunkt i vad som anförs ovan gör Länsstyrelsen den samlade bedömningen att det 
alternativ som förordas av sökandena, och som Länsstyrelsen begärts att yttra sig över, inte 
kommer att kunna genomföras utan en dispens från artskyddsförordningen. Länsstyrelsen 
bedömer vidare att sökandena inte har gjort det för sannolikt att en sådan dispens kan ges för 
det aktuella alternativet. 

Behov av fortsatt utredning
Länsstyrelsen avråder sökandena från att inleda ett dispensförfarande som utgår från det 
förordade alternativet eftersom utgången i en sådan prövning får anses som oviss. 
Länsstyrelsen rekommenderar istället att sökandena går vidare med något av de andra 
alternativ för trafikplats Slussporten som finns redovisat i samrådsunderlaget. I första hand ser 
Länsstyrelsen att det är fördelaktigt om sökandena går vidare med det alternativ som innebär 
att en tunnel med planskild faunapassage anläggs genom den aktuella bergsryggen. 
Länsstyrelsen ser med anledning av detta behov av en fortsatt dialog med sökandena i frågan.    

De som medverkat i yttrandet
Detta yttrande har gjorts av avdelningschef Jonas Källming med naturvårdshandläggare Adam 
Bergner som föredragande. 

Detta yttrande har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilagor
1. Kartskiss

2. Förslag på skadelindrande åtgärder och kompensationsåtgärder

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Kartskiss som visar den planerade trafikplatsens bergskärning i förhållande till fyndplatsen för 
hasselsnok.
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Bilaga 2
Redovisade förslag på skadelindrande åtgärder och kompensationsåtgärder för hasselsnok 
inom det berörda området vid Slussporten.
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