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Angående påverkan på hasselsnok (Coronella 
austriaca) vid genomförande av vägprojektet ”E22 
Förbifart Söderköping” i Söderköpings kommun

Bakgrund
Trafikverket har tagit fram ett förslag på vägplan för en ombyggnation av väg E22 vid passage 
av Söderköpings tätort. Enligt liggande förslag kommer den nya vägen att dras i en bågform 
utanför tätorten och ansluta till nuvarande vägsträckning vid Klevbrinken norr om Göta kanal. 
I öster ansluter den nya vägen till nuvarande E22 söder om avfarten till väg 210. Inom ramen 
för vägprojektet har det upprättats en miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen fattade den 
24 september 2018 beslut om att godkänna den för vägplanen upprättade miljökonsekvens-
beskrivningen (se ärende med diarienummer 343-10157-2018).

Sedan miljökonsekvensbeskrivningen godkänts och vägplanen förberetts inför tillstyrkan hos 
Länsstyrelsen har en naturinventering konstaterat en förekomst av hasselsnok (Coronella 
austriaca) i anslutning till den tänkta lokaliseringen för en ny trafikplats vid Slussporten. 
I yttrande över vägplanen (se ärende med diarienummer 343-9239-2019) har Länsstyrelsen 
den 9 september 2019 framfört att frågan om hasselsnokens status längs E22 i allmänhet och 
vid Slussporten i synnerhet behöver utredas innan vägplanen slutligt kan fastställas. 
Trafikverket har därför vänt sig till Länsstyrelsen med en begäran om samråd i frågan. Mot 
bakgrund av att vägplanen berör många kommunala intressen har Söderköpings kommun 
uppgett att de önskar få medverka som berörd part i samrådet. Hädanefter benämns de båda 
parterna ”sökandena”.  

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 vägplanen ”E22 Förbifart Söderköping”. För planerad lokalisering av 
trafikplatsen vid Slussporten har mer detaljerade utredningar tagits fram för att tydliggöra 
innebörden av ormfyndet och presentera förslag på alternativa utformningar av den planerade 
trafikplatsen (se ärende med diarienummer 527-5113-2020). För såväl trafikplatsen vid 
Slussporten som vägplanen har sökandena utrett vilka skadelindrande åtgärder som skulle 
kunna vidtas för att säkerställa den ekologiska funktionen för hasselsnokens 
fortplantningsområden och viloplatser.
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Aktuellt förslag
Det liggande förslaget för sträckningen av den nya förbifarten vid Söderköping omfattas av 
vägplanen för ”E22 Förbifart Söderköping”. Sökandena har bedömt att de uppgifter om 
hasselsnok som framkommit vid de kompletterande utredningarna ger stöd åt uppfattningen 
att vägen inte kommer i konflikt med hasselsnok och att vägplanen kan genomföras utan att 
det föreligger risk för skada eller störning på hasselsnok. Sökandena menar därför att dispens 
från artskyddsförordningen inte krävs. Sökandena har den 24 augusti 2020 begärt att 
Länsstyrelsen lämnar sitt yttrande i frågan.    

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 ny väg enligt den sträckning som framgår av förslag till vägplan, 
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. 

Kommer vägen att medföra påverkan på hasselsnok?
I den kompletterande utredning som naturmiljökonsulten Calluna AB tagit fram för den 
aktuella vägplanen har habitatmodellen identifierat två områden där det finns potential för 
hasselsnok. Det ena området är beläget vid Klevbrinken och det andra återfinns i närheten av 
den planerade Trafikplats Södra (se bilaga 1) Båda dessa områden har studerats mer ingående 
genom besiktning i fält. Vid Klevbrinken har habitatmodellen pekat ut lämpliga livsmiljöer för 
hasselsnok (se bilaga 2). Det har dock inte gjorts något ormfynd inom ramen för besiktningen. 
Däremot finns sedan tidigare fynd av hasselsnok registrerade i Artportalen i anslutning till det 
aktuella området. Efter ombyggnation kommer väg E22 på den aktuella platsen inte ianspråkta 
någon ytterligare mark än den som redan idag utgörs av väg. Utredningen från Calluna AB slår 
dock fast att väg E22 efter ombyggnation på sikt kommer att få en ökad trafikvolym som 
medför förhöjd risk för att hasselsnokar förolyckas när de försöker passera över vägen.

Länsstyrelsen konstaterar att vägprojektet i det aktuella området inte kommer att medföra 
några fysiska intrång i sådana miljöer som kan anses utgöra hemområde för den lokala 
populationen av hasselsnok. De planerade åtgärderna strider därför inte mot förbuden i 
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artskyddsförordningen. Inte heller i övrigt bedöms de planerade åtgärderna medföra att de 
förbud som anges i förordningen aktualiseras. Mot bakgrund av att hasselsnok ändå 
förekommer i närområdet och enstaka ormar regelbundet rör sig över vägområdet bedömer 
Länsstyrelsen att sökandena lämpligen bör utföra skadelindrande åtgärder vid Klevbrinken för 
att reducera vägens barriärverkan i landskapet. Åtgärderna bör också kunna minska risken för 
att hasselsnokar förolyckas i trafiken i det aktuella området. Länsstyrelsen finner att de av 
Calluna AB föreslagna åtgärderna med fångstarmar och vägtrummor kan vara lämpliga som 
skadelindring under förutsättning att de ges en ändamålsenlig lokalisering och utformning.

I utredningen har Calluna AB också pekat ut ett område sydost om Söderköpings tätort som 
potentiell livsmiljö för hasselsnok. Inte heller inom detta område har det gjorts något fynd av 
hasselsnok inom ramen för besiktningar i fält. Det finns inte heller några tidigare 
dokumenterade fynd av hasselsnok i området. Av utredningen framgår att det berörda området 
har en pågående naturlig igenväxning som på sikt kommer att göra miljön mindre lämplig för 
hasselsnok. De ytor som avses ianspråktas för den nya vägen sammanfaller inte med några 
områden som bedöms utgöra vilo- eller övervintringsplatser för hasselsnok (se bilaga 3). 
Utredningen visar dock att områdena har koppling till andra närliggande områden som kan 
utgöra övervintringsplatser. Fler lämpliga livsmiljöer finns dessutom inom spridningsavstånd.

Länsstyrelsen konstaterar att ett vägbygge genom det aktuella området visserligen medför 
fysiska intrång i områden som pekats ut som potentiella livsmiljöer för hasselsnok. Utifrån det 
underlag som presenterats i samrådet finns det dock inget som visar att området utgör ett 
faktiskt hemområde för en lokal population av hasselsnok. De planerade åtgärderna kan därför 
inte anses strida mot förbuden i artskyddsförordningen. Inte heller i övrigt bedöms de 
planerade åtgärderna medföra att de förbud som anges i förordningen aktualiseras. Liksom vid 
Klevbrinken bör sökandena dock vidta skadelindrande åtgärder i området för att säkerställa att 
hasselsnokar kan röra sig inom området och på sikt nyttja miljön om den i framtiden skulle bli 
attraktiv för ormarna.

Länsstyrelsens slutliga bedömning
Med utgångspunkt i vad som anförs ovan gör Länsstyrelsen den samlade bedömningen att det 
liggande förslaget för vägprojektet ”E22 Förbifart Söderköping” inte medför en sådan påverkan 
på hasselsnok att förbuden i artskyddsförordningen aktualiseras. Dispens från 
artskyddsförordningen behöver därför inte sökas.

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. Översiktlig karta

2. Detaljkarta över berört område vid Klevbrinken

3. Detaljkarta över berört område nära Trafikplats Södra

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
Karta som visar den planerade sträckningen för nya E22 enligt förslag till vägplan för ”E22 
Förbifart Söderköping”.
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Bilaga 2
Detaljkarta över berört område vid Klevbrinken.
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Bilaga 3
Detaljkarta över berört område i närheten av Trafikplats Södra.
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