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Sammanfattning 
Naturcentrum	AB	har	gjort	en	artskyddsutredning	av	mindre	hackspett,	gröngöling,	has-
selsnok	och	fladdermöss	i	ett	område	vid	Mölnlyckemotet,	på	uppdrag	av	Härryda	kommun.		
För	fladdermössen	har	även	en	inventering	utförts.	Arterna	är	fridlysta	enligt	4	§	artskydds-
förordningen,	vilket	gör	att	det	krävs	dispens	för	att	utföra	åtgärder	som	påverkar	arterna	
negativt.		
	
För	mindre	hackspett	finns	rikligt	av	observationer	i	närområdet	och	den	hördes	även	ropa	
från	planområdet	vid	en	naturvärdesinventering	2020.	Arten	bedöms	inte	häcka	i	området,	
men	använder	det	för	födosök.	I	området	finns	ca	3	hektar	lämplig	eller	mycket	lämplig	bi-
otop	för	arten,	som	riskerar	att	försvinna	vid	exploatering.	Det	finns	rikligt	av	lövskog	i	när-
området,	vilket	gör	att	risken	att	arten	ska	försvinna	på	grund	av	detaljplanen	bedöms	som	
liten.		
	
Gröngöling	sågs	under	naturvärdesinventering	2020	vid	två	tillfällen	i	östra	delen	av	plan-
området	och	det	finns	mycket	observationer	från	närområdet	av	arten.	Arten	häckar	troli-
gen	inte	i	planområdet,	men	använder	det	för	födosök.	Gröngöling	trivs	i	lövmiljöer,	men	de	
ska	helst	vara	ganska	öppna	miljöer,	t.ex.	ekhagar	eller	mosaikartade	miljöer	med	lövsko-
gar,	betesmarker	och	smååkrar.	Bedömningen	är	att	skogen	är	i	tätaste	laget	och	att	påver-
kan	på	gröngöling	därför	är	ganska	marginell.		
	
Hasselsnok	har	setts	ca	150	från	planområdet.	Fyndet	är	dock	ovaliderat.	Då	det	finns	flera	
validerade	fynd	inom	några	kilometer	från	planområdet	och	då	miljön	bedöms	som	lämplig	
för	arten	så	bedöms	det	som	troligt	att	arten	kan	förekomma	i	planområdet.	Lämpliga	mil-
jöer	för	hasselsnok	i	planområdet	är	solexponerade	hällmarker	(viloplatser	och	födosök),	
lövskog	 (födosök)	 och	 stensamlingar	 och	 stenmurar	 som	 eventuellt	 kan	 användas	 som	
övervintringsplatser.	Planområdet	är	dock	omgärdat	av	vägar	där	väg	40	är	en	näst	intill	
absolut	barriär,	men	även	övriga	vägar	försvårar	kraftigt	för	arten	att	ta	sig	mellan	planom-
rådet	och	omgivningarna.	Detaljplanens	påverkan	på	artens	bevarandestatus	bedöms	där-
för	som	marginell.		
	
Området	kring	Rådasjön	är	en	mycket	god	fladdermusmiljö.	Inom	två	kilometer	från	plan-
området	har	11	arter	noterats,	vilket	visar	på	en	mycket	stor	artrikedom.	Lövskogarna	 i	
planområdet	bedöms	vara	goda	jaktmiljöer	för	fladdermöss	och	det	finns	även	hålträd	i	om-
rådet	som	skulle	kunna	hysa	yngelkolonier.	Planområdet	inventerades	med	autoboxar	(3	
boxar	satt	ute	22-24	juli	och	8	boxar	satt	ute	under	kvällen	27	 juli)	och	med	handhållen	
detektor	27	juli.	Fladdermusaktiviteten	var	ganska	låg,	men	sju	arter	noterades	ändå	under	
inventeringen.	Det	fanns	inga	tecken	på	några	kolonier	i	området.		
	
För	att	minska	den	negativa	påverkan	på	arterna	föreslås	åtgärder	man	kan	göra.		

• Mindre	hackspett,	gröngöling	och	fladdermöss:	
o Planera	området	så	att	så	mycket	av	den	äldre	lövskogen	som	möjligt	finns	

kvar.	
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o Gynna	lövskog	i	närområdet.	
o Skapa	död	lövved.	
o Skydda	lövskog	

• Gröngöling	
o Öppna	upp	igenväxta	lövhagar.		

• Hasselsnok	
o Röj	runt	stensamlingar	i	planområdet	så	att	de	blir	mer	solexponerade	och	

därmed	bättre	som	övervintringsplats	för	hasselsnok.		
o Undvika	att	ta	bort	eller	beskugga	stenhögar	i	planområdet.	
o Lägg	upp	stenhögar	som	kan	bli	nya	övervintringsplatser	för	hasselsnok.		

• Fladdermöss	
o Undvika	belysning	av	värdefulla	fladdermusmiljöer	under	sommarhalvåret.		
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Inledning 

Naturcentrum	har	på	uppdrag	av	Härryda	kommun	gjort	en	artskyddsutredning	gällande	
mindre	hackspett,	gröngöling,	hasselsnok	och	fladdermöss	i	ett	område	vid	Mölnlyckemotet	
som	ska	detaljplaneras.	För	fladdermöss	har	även	en	inventering	genomförts.	
	
Bakgrunden	är	att	Länsstyrelsen	har	efterfrågat	en	mer	detaljerad	genomgång	på	hur	effek-
ten	på	de	lokala	populationerna	av	dessa	arter	riskerar	att	bli	om	detaljplanen	genomförs	i	
sin	helhet.		Arterna	är	skyddade	enligt	4	§	Artskyddsförordningen	och	om	genomförandet	
av	detaljplanen	innebär	en	beaktansvärd	risk	för	arterna	kan	förbuden	i	artskyddsförord-
ningen	aktualiseras.	
 

Figur 1. Planområdet. 

Fridlysning 
Mindre	hackspett,	hasselsnok	och	alla	fladdermöss		är	fridlysta	i	hela	landet	enligt	4	§	art-
skyddsförordningen.		
	
För	gröngöling	är	läget	något	oklart.	Alla	fåglar	är	fridlysta	i	hela	landet	enligt	4	§	artskydds-
förordningen,	men	praxis	är	att	bara	beakta	prioriterade	arter,	vilket	är:	rödlistade	arter,	
arter	som	står	med	i	fågeldirektivets	bilaga	2	och	andra	arter	som	minskat	kraftigt	i	antal	
och	finns	listade	i	bilaga	2	i	Handbok	för	artskyddsförordningen	(2012).	Listan	på	arter	som	
minskat	mycket	är	dock	ganska	 inaktuell.	Gröngöling	var	rödlistad	2015	men	bedömdes	
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som	livskraftig	2020.	Den	är	dock	med	i	både	bilaga	2	i	Handbok	för	artskyddsförordningen	
och	i	skogsvårdslagens	bilaga	4	över	prioriterade	arter	och	bedöms	därför	här	som	en	sådan	
trots	att	den	inte	längre	är	rödlistad.	
	
4	§			I	fråga	om	vilda	fåglar	och	i	fråga	om	sådana	vilt	levande	djurarter	som	i	bilaga	1	till	
denna	förordning	har	markerats	med	N	eller	n	är	det	förbjudet	att	
			1.	avsiktligt	fånga	eller	döda	djur,	
			2.	avsiktligt	 störa	djur,	 särskilt	under	djurens	parnings-,	uppfödnings-,	 övervintrings-	och	
flyttningsperioder,	
			3.	avsiktligt	förstöra	eller	samla	in	ägg	i	naturen,	och	
			4.	skada	eller	förstöra	djurens	fortplantningsområden	eller	viloplatser.	
	
Förbudet	gäller	alla	levnadsstadier	hos	djuren.	
	
Dispens	från	skyddet	i	4	§	kan	sökas	enligt	14	§	artskyddsförordningen.	I	första	hand	bör	
man	dock	försöka	planera	området	så	att	påverkan	på	arterna	minimeras	och	dispensansö-
kan	inte	krävs.	
	
14	§			Länsstyrelsen	får	i	det	enskilda	fallet	ge	dispens	från	förbuden	i	4,	5	och	7	§§	som	avser	
länet	eller	en	del	av	länet.	
En	dispens	får	ges	endast	om	
			1.	det	inte	finns	någon	annan	lämplig	lösning,	
			2.	om	dispensen	inte	försvårar	upprätthållandet	av	en	gynnsam	bevarandestatus	hos	artens	
bestånd	i	dess	naturliga	utbredningsområde,	och	
			3.	dispensen	behövs	
						a)	för	att	skydda	vilda	djur	eller	växter	eller	bevara	livsmiljöer	för	sådana	djur	eller	växter,	
						b)	för	att	undvika	allvarlig	skada,	särskilt	på	gröda,	boskap,	skog,	fiske,	vatten	eller	annan	
egendom,	
						c)	av	hänsyn	till	allmän	hälsa	och	säkerhet	eller	av	andra	tvingande	skäl	som	har	ett	allt	
överskuggande	allmänintresse,	
						d)	för	forsknings-	eller	utbildningsändamål,	
						e)	 för	återinplantering	eller	återinförsel	av	arten	eller	för	den	uppfödning	av	en	djurart	
eller	den	artificiella	förökning	av	en	växtart	som	krävs	för	detta,	eller	
						f)	för	att	under	strängt	kontrollerade	förhållanden	selektivt	och	i	liten	omfattning	tillåta	
insamling	och	förvaring	av	vissa	exemplar	i	en	liten	mängd.	

Rödlistning 
Flera	av	arterna	som	behandlas	är	rödlistade	i	Sverige	(ArtDatabanken	2020).	Rödlistning	
innebär	inte	i	sig	ett	skydd,	utan	visar	på	hur	stor	risk	det	är	att	arten	dör	ut	från	Sverige.	
Fem	arter	är	rödlistade	som	nära	hotade	(NT)	och	tre	är	rödlistade	som	sårbara	(VU)	(fet-
markerade	arter	är	observerade	i	planområdet,	övriga	i	närområdet):		

• Nära	hotad	(NT):	Mindre	hackspett,	nordfladdermus,	fransfladdermus,	brun-
långöra	och	dammfladdermus.	

• Sårbar	(VU):	Hasselsnok,	mindre	brunfladdermus	och	sydpipistrell.	 	
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Mindre Hackspett 
Nationell utbredning 
Mindre	hackspett	förekommer	i	hela	Sverige	ända	upp	till	fjällbjörkskogen.	Populationen	
uppgick	2012	till	ca	7000	par	varav	ca	600	i	Västra	Götaland	(Ottosson	m.fl.	2012).	Enligt	
Svenska	fåglar	2019	(Wirdheim, A & Green, M. 2020)	fanns	det	4200	par	i	Sverige	2018.		
	
Populationen	minskade	kraftigt	 i	slutet	av	1900-talet,	med	en	halvering	av	populationen	
mellan	1975	och	1990.	Därefter	har	populationen	stabiliserats	och	kanske	till	och	med	ökat	
under	en	period.	Enligt	rödlistebedömningen	har	det	dock	varit	en	minskningstakt	på	25	
(10-40)	%	under	de	senaste	15	åren	och	arten	förmodas	minska	mer	framöver	bland	annat	
på	grund	av	ett	förväntat	högt	uttag	av	biobränslen	(artfakta.se).	Med	anledning	av	detta	så	
är	arten	rödlistad	som	nära	hotad	(NT). 

Regional utbredning 
Enligt	en	jämförelse	mellan	atlasinventeringarna	som	genomfördes	i	Göteborgsområdet	un-
der	åren	1973-84	respektive	2004-07	ökade	mindre	hackspett	sin	geografiska	utbredning	
med	närmare	50%	i	området,	vilket	omfattar	Göteborgs,	Kungälvs,	Öckerö,	Partille,	Här-
ryda,	Mölndals	och	Kungsbacka	kommuner.	En	atlasinventering	säger	emellertid	ingenting	
om	artens	numerär,	utan	endast	om	den	geografiska	utbredningen.	
	
I	 Göteborgs	 rapportområde	 för	 fåglar,	 vilket	 förutom	Göteborgs	 kommun	även	omfattar	
Öckerö,	 Partille	 och	 Härryda	 kommuner	 samt	 västgötadelen	 av	 Mölndals	 kommun,	 har	
häckningar	av	arten	sammanställts	årligen	sedan	lång	tid	tillbaka	av	den	regionala	rapport-
kommittén.	Denna	statistik	visar	att	beståndet	i	rapportområdet	verkar	vara	tämligen	sta-
bilt,	då	fåglar	rapporterats	från	mellan	40	och	60	lokaler	årligen	under	häckningstid	sedan	
2002,	med	undantag	av	toppåret	2007	då	rapporter	inkom	från	hela	82	lokaler	under	häck-
ningstid.	Rapportkommittén	bedömer	artens	population	som	stabil	i	rapportområdet	och	
den	skattas	till	minst	50	par.	(Armini	m	fl	2004,	Armini	m	fl	2005,	Fält	m	fl	2006,	Fält	m	fl	
2007,	Rrk	Göteborg	2008-2018).	Sannolikt	är	rapporteringsfrekvensen	god	av	arten,	och	
mörkertalet	därmed	relativt	litet.		
	
I	 figur	2	har	observationer	 från	artportalen	som	tyder	på	häckning	av	mindre	hackspett	
lagts	in	för	Härryda,	Göteborg,	Partille	och	Mölndals	kommuner.		
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Figur 2. Utsök från artportalen av mindre hackspett med möjlig, trolig eller säker häckning 
2000-2020. En intensitetskarta har gjorts för alla dessa observationer (Mörkare blått ju fler ob-
servationer som gjorts inom 800 meter från en punkt; mörkaste blå färgen > 40 observat-
ioner). Säkra och troliga häckningar redovisas med gröna och röda punkter.   

Lokal utbredning  
Huvuddelen	av	observationerna	av	mindre	hackspett	i	närområdet	ligger	söder	om	plan-
området,	i	Rådasjöns	naturreservat	och	andra	lövskogar	kring	Mölnlycke	samhälle	(figur	3).	
Det	 finns	observationer	årligen	av	arten,	 främst	 trummande	eller	ropande	 individer.	Det	
finns	också	konstaterade	häckningar	från	flera	år.	Det	går	inte	att	utifrån	data	från	artpor-
talen	avgöra	hur	många	häckningar	det	rör	sig	om.	Det	är	dock	rimligt	att	anta	att	arten	har	
en	gynnsam	bevarandestatus	i	lövskogarna	kring	Rådasjön.		Norr	om	området,	mot	Delsjön	
finns	få	observationer	av	mindre	hackspett	och	där	är	främst	barrskog.	
	
Planområdet	inventerades	vid	fyra	tillfällen	2019	på	mindre	hackspett	utan	att	någon	ob-
servation	av	arten	gjordes	 (Löfqvist	2019).	Vid	naturvärdesinventering	2020	(Kullingsjö	
2020)	hördes	enstaka	rop	av	mindre	hackspett	vid	två	tillfällen	(3	april	och	17	april).	Inga	
andra	 tecken	 på	 häckning	 (hål,	 tiggande	 ungar	 etc.)	 noterades.	 Troligen	 häckade	 inte	
mindre	hackspett	vare	sig	under	2019	eller	2020	i	planområdet,	men	det	ingår	säkert	i	ett	
revir	och	används	för	födosök.		
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Figur 3. Observationer av mindre hackspett i planområdets närhet mellan 2000 och 2020. För 
att alla observationer ska visas har funktionen punktförskjutning använts, det vill säga när det 
finns flera observationer från samma punkt har dessa lagts i cirklar kring punkten så att alla ob-
servationer blir synliga.  

Ekologi 
Mindre	hackspett	 lever	 i	 lövskogar	eller	 lövrika	barrskogar.	Födosök	görs	främst	 i	 tunna	
döda	grenar,	ofta	i	kronorna	på	levande	lövträd,	där	de	letar	insekter.	Förekomsten	av	döda	
grenar	är	störst	i	gamla	träd,	vilket	gör	att	mindre	hackspett	föredrar	äldre	skogar.	Det	är	
också	positivt	om	det	 finns	olika	skogstyper	 inom	ett	revir	eftersom	de	kan	vara	bra	att	
födosöka	i	vid	olika	tidpunkter	på	året.		
	
Bohål	hackas	ut	 i	döda	 lövträd.	 I	ett	revir	 finns	alltid	 flera	hål,	eftersom	både	honan	och	
hanen	även	hackar	ut	sovhål	som	de	sover	i.	Både	honor	och	hanar	försvarar	revir	(honor	
mot	honor	och	hanar	mot	hanar),	ropar	och	trummar.	Eftersom	båda	könen	ropar	och	trum-
mar	och	de	ofta	är	rörliga	och	byter	ställe,	så	är	det	lätt	att	överskatta	antalet	par.	Det	är	
även	vanligt	att	honor	häckar	med	två	hanar	i	olika	revir	(polyandri)	och	det	omvända	fö-
rekommer	också.	
	
En	tumregel	är	att	det	för	en	lyckad	häckning	krävs	att	det	finns	ca	40	hektar	äldre	lövskog	
inom	ett	område	på	maximalt	200	hektar.			
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Biotoper i planområdet med omgivning 
Delar	av	planområdet	består	av	en	igenväxt	ekhage,	med	hassel	i	botten	och	ett	mindre	in-
slag	av	fuktig	klibbalskog.	Dessa	delar	bedöms	vara	mycket	lämpliga	för	arten.	Andra	delar	
består	av	yngre	skog	som	kommit	upp	på	tidigare	åkermark.	Björk,	asp	och	sälg	är	vanliga	
här.	Träden	är	inte	så	gamla,	men	det	finns	en	del	döda	träd	och	dessa	områden	bedöms	
som	lämpliga	för	mindre	hackspett.	Sammanlagt	bedöms	1,4	hektar	av	planområdet	bestå	
av	mycket	lämplig	biotop	och	1,5	hektar	av	området	som	lämplig	biotop.	En	tumregel	är	att	
ett	revir	av	mindre	hackspett	behöver	innehålla	40	hektar	äldre	lövskog.	Arealen	i	planom-
rådet	är	med	andra	ord	drygt	7	%	av	lövskogen	som	behövs	i	ett	revir.	Det	bör	finnas	gott	
om	träd	att	hacka	ut	bohål	i	även	i	skogar	utanför	planområdet,	så	planområdet	är	troligen	
främst	av	vikt	för	födosök.	
	
Det	har	inte	gjorts	någon	kartering	av	närliggande	lövskogars	lämplighet	för	mindre	hack-
spett,	 men	 bedömningen	 (genom	 flygbildstolkning	 och	 tidigare	 besök	 i	 området)	 är	 att	
större	delen	av	lövskogen	är	lämplig	för	hackspetten.	Mycket	av	skogarna	är	före	detta	löv-
hagar	som	har	vuxit	igen.		
	
Om	man	gör	en	cirkel	på	200	hektar	(maxareal	för	ett	revir)	kring	planområdet,	så	innehål-
ler	den	ca	40	hektar	lövskog	om	man	har	planområdet	i	mitten	(A)	och	60	hektar	om	man	
har	planområdet	i	norra	delen	av	cirkeln	(B).	I	en	lika	stor	oregelbunden	yta	(C)	finns	ca	100	
hektar	lövskog,	vilket	gör	att	det	åtminstone	i	teorin	skulle	kunna	finnas	mer	än	ett	par	i	det	
området.	Söder	om	Rådasjön	mot	Gunnebo	och	Pixbo	finns	ytterligare	stora	lövområden,	
som	dock	torde	ligga	för	långt	bort	för	att	vara	i	samma	revir	som	planområdet.		

Bevarandestatus 
Med	tanke	på	ovanstående	så	är	det	osannolikt	att	mindre	hackspett	skulle	försvinna	från	
närområdet	på	grund	av	detaljplanen.	Bevarandestatusen	för	arten	kring	Rådasjön	bedöms	
med	andra	ord	vara	gynnsam	även	efter	att	detaljplanen	genomförts.	Det	är	dock	upp	till	3	
hektar	lövskog	(7	%	av	vad	hackspetten	behöver	i	ett	revir),	som	riskerar	att	försvinna	eller	
försämras,	vilket	bör	påverka	arten,	om	än	på	marginalen.	Man	kan	tänka	sig	att	det	till	ex-
empel	blir	färre	flygga	ungar	vissa	år.	
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Figur 4. Lövskogar i planområdets närhet och potentiella revir. Tre ytor på 200 hektar (max-
storlek på revir för mindre hackspett) är inritade. A = cirkel med planområdet som mittpunkt 
som innehåller ca 40 hektar lövskog. B = cirkel med planområdet i ena kanten som innehåller 
ca 60 hektar lövskog. C = oregelbunden yta som innehåller ca 100 hektar lövskog. 

Förslag på åtgärder 
• I	första	hand:	Gör	anpassningar	i	planområdet,	genom	att	spara	så	mycket	lövträd	

som	möjligt	i	planområdet,	helst	så	sammanhängande	områden	som	möjligt.	I	syn-
nerhet	gäller	det	de	igenväxta	ekhagarna	(som	dock	gärna	kan	öppnas	upp).		

• Skapa	död	ved	som	ger	ökad	tillgång	till	potentiella	boträd	och	vedinsekter	som	kan	
utgöra	föda	för	mindre	hackspett.	Det	kan	till	exempel	ske	genom	ringbarkning	eller	
skapande	av	högstubbar.	Åtgärden	kan	främst	användas	i	lite	yngre	skog	för	att	på-
skynda	att	den	blir	intressant	för	arten.	Åtgärden	kan	utföras	både	i	planområdet	
och	i	närliggande	områden.		

• Gynna	lövträd	genom	att	hugga	bort	barrträd	eller	låta	löv	komma	upp	på	tidigare	
öppna	områden,	till	exempel	hyggen.	Borthuggning	av	barrträd	bör	endast	göras	om	
det	saknas	naturvärden	knutna	till	barrträd.	Åtgärden	har	liten	effekt	på	kort	sikt,	
men	på	längre	sikt,	i	takt	med	att	det	blir	fler	och	äldre	lövträd,	kan	dessa	miljöer	bli	
goda	 habitat	 för	 mindre	 hackspett.	 Lämpliga	 områden	 finns	 troligen	 framförallt	
norr	om	väg	40.		

• Skydda	lövskog	som	är,	eller	kan	bli,	lämplig	för	mindre	hackspett.	
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Gröngöling 
Nationell utbredning 
Gröngöling	häckar	 i	södra	och	mellersta	Sverige	med	ca	18000	par	(Ottosson	m.fl.	2012,	
Wirdheim,	A	&	Green,	M.	2020).	Gröngöling	minskade	kraftigt	sista	halvan	av	1900-talet	och	
den	har,	efter	en	utplaning	på	90	talet,	fortsatt	att	minska	på	2000-talet.	Det	föranledde	att	
arten	blev	rödlistad	som	nära	hotad	(NT)	2015.	I	senaste	rödlistan	från	2020	är	arten	dock	
bedömd	som	livskraftig	på	grund	av	att	minskningen	under	de	sista	åren	har	avstannat.		

Regional utbredning 
Arten	häckar	med	ca	3300	par	i	Västra	Götaland	(Ottosson	m.fl.	2012).	Hur	många	par	som	
finns	i	närområdet	har	jag	inte	hittat	någon	uppgift	om.	Observationer	från	artportalen	mel-
lan	2000	och	2020	visas	i	figur	5.	
	

	

Figur 5. Utsök från artportalen av gröngöling med möjlig, trolig eller säker häckning 2000-2020. 
En intensitetskarta har gjorts för alla dessa observationer (mörkare blått ju fler observationer 
som gjorts inom 1000 meter från en punkt; mörkaste blå färgen > 100 observationer). Säkra 
och troliga häckningar redovisas även med gröna och röda punkter. Mölnlyckemotets läge vi-
sas med en svart ring.   
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Lokal utbredning 
Det	finns	rikligt	av	observationer	av	gröngöling	i	planområdets	närhet.	Främst	rör	det	sig	
om	ropande	individer,	men	det	finns	också	en	konstaterad	häckning	(2007)	sydost	om	plan-
området	och	flera	observationer	med	starka	häckningsindicier.		
	
Vid	naturvärdesinventeringen	2020	sågs	en	gröngöling	i	östra	delen	av	planområdet	vid	två	
tillfällen	(3	april	och	17	april).	Den	hördes	vid	det	första	tillfället	ropa	från	strax	söder	om	
planområdet	och	kom	sedan	flygande,	ivrigt	låtande,		in	i	området	och	hoppade	mycket	ak-
tivt	kring	på	marken	och	upp	i	träd	under	ett	par	minuter.	Liknande	beteende	hade	den	även	
vid	andra	observationen.	Det	finns	hålträd	av	asp	i	området,	men	vid	naturvärdesinvente-
ringen	sågs	inte	några	tecken	på	att	gröngölingen	använde	något	av	dessa.		

	

Figur 6. Observationer av gröngöling i planområdets närhet mellan 2000 och 2020. För att alla 
observationer ska visas har funktionen punktförskjutning använts, det vill säga när det finns 
flera observationer från samma punkt har dessa lagts i cirklar kring punkten så att alla obser-
vationer blir synliga. 

Ekologi 
Gröngöling	är	knuten	till	lövträdsmiljöer,	men	föredrar	ganska	öppna	miljöer.	Gamla	kul-
turlandskap	med	en	mosaik	av	öppna	och	 trädklädda	betesmarker,	 lövdungar,	smååkrar	
och	liknande	är	den	idealiska	miljön.	Den	kan	även	finnas	i	parker,	kyrkogårdar	etc.	Större	
områden	med	barrskog	undviks	som	regel.		
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Stapelfödan	för	gröngöling	är	myror,	främst	stackmyror,	men	den	kan	också	äta	andra	in-
sekter,	daggmaskar	och	andra	småkryp.	Boet	hackas	ut	i	lövträd,	ofta	aspar	i	anslutning	till	
angrepp	av	aspticka	eller	andra	vedsvampar	som	mjukat	upp	veden.		
	
Gröngöling	har	sommartid	revir	som	är	ungefär	hundra	hektar	stora,	men	det	kan	variera	
mellan	30	och	300	hektar	(Grahn	m.fl.	2016)	

Biotoper i planområdet med omgivning 
Det	finns	rikligt	med	lövskog	i	både	planområdet	och	i	omgivningarna.	Liksom	i	landet	som	
helhet	så	har	många	av	dessa	varit	öppnare	tidigare	och	området	har	troligen	försämrats	
kraftigt	för	arten	det	senaste	seklet.		
	
I	planområdet	kan	man	konstatera	att	den	delen	där	gröngöling	observerades	är	lite	mag-
rare	ekskog	som	är	något	öppnare	än	mycket	av	den	andra	skogen.	I	västra	delen	av	plan-
området	har	det	tidigare	varit	ekhagar	och	smååkrar,	men	nu	är	allt	ganska	tät	skog.	Den	
kan	säkert	nyttjas	av	gröngöling	i	viss	mån,	men	det	är	ingen	optimal	miljö.		
	

Bevarandestatus 
Stora	delar	av	planområdets	skogar	är	i	tätaste	laget	för	gröngöling	och	därför	bedöms	ef-
fekten	av	den	planerade	bebyggelsen	ha	en	ganska	marginell	påverkan	på	artens	bevaran-
destatus	i	området	kring	Rådasjön.	Byggnader	och	hårdgjorda	ytor	kommer	att	sakna	värde	
för	gröngölingen,	men	kan	man	på	övriga	delar	skapa	ett	varierat	och	lite	öppnare	trädskikt	
i	området,	kan	det	kanske	bitvis	bli	minst	lika	bra	för	gröngölingen	som	dagens	miljö.		

Förslag på åtgärder 
Till	stor	del	gynnas	gröngölingen	av	samma	åtgärder	som	mindre	hackspett.	Den	är	mer	
beroende	av	öppna	miljöer,	vilket	gör	att	den	skulle	gynnas	mest	av	restaurering	av	igen-
växande	lövmiljöer,	t.ex.	ekhagar,	gärna	med	återinfört	bete.	Det	kan	dessutom	vara	extra	
viktigt	att	gynna	asp,	som	den	ofta	använder	som	boträd.	Där	det	står	tätt	med	asp	kan	man	
gärna	frihugga	enstaka	aspar	så	att	dessa	kan	växa	sig	grova.	Troligen	är	det	dock	födosöks-
områden,	och	inte	boträd,	som	begränsar	arten.		
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Hasselsnok 
Nationell utbredning 
Hasselsnoken	har	 sin	huvudutbredning	 i	 Sverige	utmed	kusterna	 från	Strömstad	ner	 till	
Halland	och	längsmed	ostkusten	från	Blekinge	upp	till	Stockholm	(figur	7).	Arten	är	röd-
listad	som	sårbar	(VU)	i	ArtDatabankens	rödlista	över	hotade	arter	(ArtDatabanken	2020).	
Antalet	reproduktiva	individer	skattas	till	9000.	
	

	

Figur 7. Utbredning av hasselsnok i Sverige. Observationer från artportalen 2000-2020 presen-
terade som en intensitetskarta (ju rödare färg, desto fler observationer i närheten). Den svarta 
pilen pekar mot Mölnlyckemotet.  

Regional och lokal utbredning 
Det	finns	rikligt	av	fynd	av	arten	i	Göteborgsområdet,	mest	kring	Änggårdsbergen	(ca	7	km	
väster	om	inventeringsområdet)	och	Brudarebacken	(drygt	3	km	norr	om	inventeringsom-
rådet).	Ett	par	kilometer	väster	om	inventeringsområdet	finns	flera	fynd	av	arten	och	bara	
150	meter	väster	om	planområdet	finns	ett	ovaliderat	fynd	från	2019.	
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Figur	8.	Observationer	av	hasselsnok	från	artportalen,	2000-2020.	För att alla observat-
ioner ska visas har funktionen punktförskjutning använts, det vill säga när det finns flera obser-
vationer från samma punkt har dessa lagts i cirklar kring punkten så att alla observationer blir 
synliga.  

Ekologi 
Hasselsnok	är	en	värmekrävande	art	som	främst	förekommer	i	kustnära	områden,	gärna	
med	 inslag	av	hällmarker	eller	 andra	 solexponerade	och	varma	miljöer.	För	att	 en	 trakt	
långsiktigt	 ska	 hysa	 hasselsnok	 krävs	 att	 det	 finns	 övervintringsplatser,	 viloplatser	 och	
lämpliga	födosöksmiljöer	med	god	tillgång	på	bytesdjur.	Arten	är	svårinventerad	eftersom	
den	för	det	mesta	ligger	gömd.	Till	skillnad	från	huggorm,	som	kan	ligga	öppet	och	sola	sig,	
så	värmer	sig	hasselsnoken	genom	att	ligga	under	varma	stenar	och	liknande.		
		
Övervintringsplatserna	utgörs	ofta	av	sydvända,	steniga	miljöer	där	ormarna	kan	krypa	ner	
under	 frostdjupet	vintertid.	Det	är	viktigt	att	dessa	miljöer	är	solexponerade	och	varma.	
Typiska	miljöer	kan	vara	stenrösen,	slänter	med	lucker	jord,	vägbankar,	husgrunder	etc.		
	
Stora	delar	av	sommarhalvåret	uppehåller	sig	hasselsnoken	på	viloplatser	som	inte	sällan	
utgörs	av	sprickor	och	skrymslen	bland	hällar,	i	ljungtuvor,	under	stenar	eller	liknande	plat-
ser.	Dessa	strukturer	förekommer	ofta	i	hällmarksmiljöer	med	eller	utan	glesa	skogar.		
	
Vad	som	är	en	lämplig	födosöksmiljö	styrs	i	stor	utsträckning	av	var	bytesdjuren	förekom-
mer.	Hasselsnokens	huvudsakliga	föda	utgörs	av	kopparödla,	andra	ödlor,	smågnagare	och	
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tillviss	del	huggorm.	Dessa	förekommer	i	många	olika	miljöer,	både	skogsmiljöer	och	öppna	
gräsmiljöer.	

Planområdet 
I	och	nära	planområdet	finns	lämpliga	miljöer	för	hasselsnok	(figur	9):	
	

• Hällmarker	–	En	mindre	hällmark	 finns	 i	östra	delen	av	planområdet	och	ett	par	
små,	men	igenväxta,	hällmarker	finns	i	västra	delen.	Lite	större	hällmarkstallskogar	
finns	även	alldeles	nordväst	om	planområdet.	Dessa	kan	användas	som	viloplatser	
och	för	födosök.		

• Lövskogarna	i	planområdet	kan	användas	som	jaktmiljöer	för	hasselsnoken,	men	är	
i	skuggigaste	laget	för	att	vara	en	riktigt	bra	miljö	för	hasselsnok.	

• Övervintringsplatser.	 I	planområdet	 finns	rikligt	med	stenmurar	och	stenskravel,	
framförallt	ligger	det	bitvis	mycket	sten	i	och	nedanför	branten	(blåmarkerat	i	figur	
9).	I	stort	sett	alla	sådana	miljöer	i	planområdet	är	igenväxta,	men	då	det	framförallt	
är	 igenväxt	med	 lövträd,	som	tappar	sina	blad	på	vintern,	så	kan	de	ändå	bli	nå-
gorlunda	solexponerade	och	varma	under	vinterhalvåret	och	det	går	 inte	att	ute-
sluta	att	de	används	av	hasselsnok	för	övervintring.	Enstaka	mindre	stenhögar	längs	
vägen	väster	om	planområdet	ligger	nästan	helt	öppet.	

	

	
Figur 9. Hasselsnoksmiljöer i planområdet. 
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Figur 12. Hällmark i östra delen av planområdet. 

   
Figur 13. Till vänster: Stenar i en sluttning nära vägen väster om planområdet som är ganska 
solexponerade. Till höger: Stenmur i planområdet som är igenväxt med lövträd, men ändå 
ganska solbelyst i april när fotot togs. 

Planområdet	är	omgärdat	av	vägar	och	hasselsnokar	rör	sig	ogärna	över	öppna	ytor	som	
vägar	och	om	de	passerar	en	väg	så	är	risken	stor	att	de	blir	överkörda.	Hårt	trafikerade	
vägar	som	väg	40	är	en	näst	intill	absolut	barriär	(Burton	m.fl	2002),	förutom	om	det	finns	
möjlighet	 att	 passera	 under	 vägen	 i	 trummor	 eller	 i	 anslutning	 till	 broar	 och	 liknande.	
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Mindre	vägar	är	möjliga	för	hasselsnokar	att	passera,	även	om	de	i	stor	utsträckning	undvi-
ker	att	passera	även	små	vägar	och	risken	att	bli	överkörd	kan	vara	hög	(Burton	m.fl	2002).	
Bedömningen	är	att	planområdet	därför	är	ganska	isolerat	från	markerna	utanför	vägarna,	
men	att	någon	orm	då	och	då	ändå	kan	passera	vägen.		
	
Västra	delen	av	planområdet	bildar	tillsammans	med	omgivande	mark	en	knappt	5	hektar	
stor	yta	omgärdad	av	vägar	(A	i	figur	14).	Östra	delen	av	planområdet	är	mindre	och	om-
gärdas	av	vägar	och	industriområden	(B	i	figur	14).	För	båda	delarna	finns	smala	gröna	kilar	
längs	med	väg	40	som	möjligen	kan	förbinda	dem	med	områden	västerut	respektive	österut.	
Stora	delar	av	planområdet	är	för	skuggigt	för	att	vara	optimalt	för	hasselsnoken	och	om	
hasselsnok	förkommer	i	området	är	det	troligen	med	en	låg	täthet.	Vilken	täthet	av	ormar	
som	kan	finnas	i	ett	område	varierar	stort	i	olika	undersökningar	och	beror	i	hög	utsträck-
ning	på	vilka	biotoper	som	finns	och	hur	mycket	bytesdjur	det	finns.	Ett	exempel	är	en	let-
tisk	undersökning	i	en	myr	där	det	hittades	1-2	adulta	eller	subadulta	hasselsnokar	per	hek-
tar	i	sämre	habitat	och	10-15	per	hektar	i	goda	habitat	(Čeirāns	&	Nikolaeva	2014).	En	kva-
lificerad	gissning	är	att	varje	delområde	(A	och	B)	på	sin	höjd	skulle	kunna	hysa	ca	5	has-
selsnokar,	vilket	är	för	lite	för	att	en	population	ska	vara	långsiktigt	livskraftig	utan	inflöde	
av	ormar	utifrån.	
	

	

Figur 14. Två delområden (A och B) som omgärdas av vägar/industriområden. Pilarna visar 
möjliga spridningsvägar för hasselsnok till andra grönområden.  



Artskyddsutredning Mölnlyckemotet 
2020-10-06 

	
 

21	

Bevarandestatus 
Antagligen	finns	hasselsnokar	periodvis	i	planområdet	och	närliggande	områden,	men	tro-
ligen	inte	i	några	höga	tätheter.	Vägarna	kring	planområdet	gör	det	svårt	för	hasselsnoken	
att	nyttja	det	och	planområdets	betydelse	för	den	lokala	populationens	bevarandestatus	be-
döms	därför	vara	marginell.	Det	som	kan	ha	större	betydelse	för	hasselsnoken	är	om	över-
vintringsplatser	försvinner,	men	vägarna	gör	det	mindre	troligt	att	lämpliga	övervintrings-
platser	i	planområdet	faktiskt	används	i	någon	större	utsträckning	av	arten.		

Förslag till åtgärder 
Då	påverkan	på	hasselsnokspopulationen	bedöms	vara	marginell	så	bör	man	fokusera	mer	
på	åtgärder	och	anpassningar	för	de	andra	arterna.	Där	det	är	möjligt	kan	man	ändå	försöka	
gynna	arten	och	här	är	några	förslag	på	möjliga	åtgärder:			

• Bevara	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt	stenmurar	och	stenskravel,	särskilt	längs	
branten	i	norra	delen	av	planområdet	och	undvik,	om	möjligt,	att	beskugga	dessa.		

• Öppna	upp	kring	stensamlingar	och	stenmurar	i	och	nedanför	de	sydvända	bran-
terna.	Om	de	blir	mer	solexponerade	kan	de	bli	bättre	övervintringsplatser	för	has-
selsnokar	och	även	andra	djur.		

• Lägg	upp	nya	stenrösen	som	kan	användas	som	övervintringsplatser.	Det	bör	göras	
i	 en	öppen	miljö	med	varmt	mikroklimat.	Hasselsnokar	verkar	dock	vara	väldigt	
trogna	sina	övervintringsplatser	och	det	kan	ta	tid	för	dem	att	börja	använda	ett	nytt	
stenröse	även	om	det	är	byggt	enligt	konstens	alla	regler.		

• Lägg	upp	faunadepåer	(högar	med	död	ved)	i	varma	lägen.	Hasselsnokar	gömmer	
sig	gärna	i	sådana.	

• Spara	öppna	hällmarker	och	spara	sammanhängande	grönområden	(lövskogar,	ex-
tensivt	skötta	gräsytor	etc.).	 	
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Fladdermöss 
Lokal utbredning av fladdermöss 
Flera	inventeringar	har	utförts	i	närområdet	och	totalt	har	11	av	Sveriges	19	arter	noterats	
inom	ett	par	kilometer	från	planområdet.	Det	innebär	att	området	är	att	betrakta	som	en	
mycket	artrik	fladdermusmiljö.	I	figur	15	visas	observationer	av	fladdermöss	mellan	2000	
och	2020	från	artportalen.	
	

	

Figur 15. Fladdermusobservationer från artportalen 2000-2020 inom ca 2 km från planområ-
det. För att alla observationer ska visas har funktionen punktförskjutning använts, det vill säga 
när det finns flera observationer från samma punkt har dessa lagts i cirklar kring punkten så att 
alla observationer blir synliga.  

Fladdermusmiljöer i planområdet med omgivningar 
Kring	Rådasjön	dominerar	i	stor	utsträckning	lövskogar.	Sjön	och	lövskogarna	ger	troligen	
en	mycket	god	insektsproduktion,	vilket	i	sin	tur	gör	att	det	är	mycket	goda	jaktmiljöer	för	
fladdermöss.	Det	finns	gott	om	hålträd	där	fladdermöss	kan	ha	yngelkolonier	och	även	rik-
ligt	med	äldre	byggnader	som	också	kan	användas	som	koloniplatser.		
	
Planområdet	består	till	stora	delar	av	lövskog,	både	yngre	skogar	som	kommit	upp	på	gam-
mal	åkermark	och	äldre	igenväxta	ekhagar.	Det	är	bra	jaktmiljöer	för	många	av	arterna	och	
det	finns	också	inslag	av	hålträd	som	kan	användas	för	kolonier.		
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Vägarna	kring	planområdet	är	till	stora	delar	belysta	nattetid,	vilket	är	negativt	för	fladder-
mössen.	Många	av	arterna	undviker	gatlampor	och	de	belysta	vägarna	blir	därför	en	barriär	
som	gör	att	fladdermöss	antagligen	nyttjar	planområdet	i	mindre	utsträckning	än	de	skulle	
gjort	utan	belysning.	Även	trafiken,	främst	på	väg	40,	kan	utgöra	en	risk	för	fladdermöss,	i	
synnerhet	för	arter	som	flyger	nära	marken	och	då	riskerar	att	bli	påkörda.		

Inventering 

Metod 
22	juli	placerades	tre	autoboxar	(Pettersson	D500X)	ut	och	satt	uppe	i	två	hela	nätter.	
	
27	juli	besöktes	området	med	fladdermusdetektor	(Pettersson	D1000X)	och	åtta	autoboxar	
placerades	ut.	Hela	området	genomströvades	två	gånger	och	framförallt	letades	tecken	på	
eventuella	yngelkolonier.	Det	vanligaste	tecknet	på	en	koloni	är	att	många	individer	av	en	
art	svärmar	i	närheten	av	koloniplatsen	under	tidig	skymning.	Inventeringen	pågick	från	
skymning	(ca	22.00)	till	23.30	då	det	började	regna	och	även	autoboxarna	togs	ned.	Vädret	
fram	till	dess	var	dock	varmt	och	vindstilla,	vilket	normalt	är	bra	för	fladdermöss.	Autobox-
arnas	placering	visas	i	figur	16.	
	
De	 inspelade	 fladdermusfilerna	har	sedan	artbestämts	på	dator	 i	programmet	Batsound.	
Svårbestämda	läten	och	ovanliga	arter	har	kontrollbestämts	av	oberoende	experter	i	en	va-
lideringsgrupp	som	tillsats	av	Artdatabanken	och	föreningen	BatLife	Sweden.	I	de	här	fallet	
har	fyra	filer	validerats	av	Lara	Millon	och	Alexander	Eriksson	(Calluna	AB).	

 
Figur 16. Placering av autoboxar.  
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Resultat 
Sammanlagt noterades sju arter under inventeringen. Den vanligaste var dvärgpipistrell 
som noterades på sju autoboxar, totalt med 61 inspelade filer. Av övriga arter noterades 
bara några enstaka av varje.  
 
Vid besöket 27 juli var fladdermusaktiviteten låg. Med manuell detektor noterades end-
ast tre nordfladdermöss, som alla hördes sent på kvällen. Det tyder på att det vid inven-
teringstillfället inte fanns några yngelkolonier i området. Autoboxarna registrerade bara 
enstaka fladdermöss av fyra arter. På autoboxarna som satt uppe 22-23 juli var aktivite-
ten något högre, med totalt fem registrerade arter. 
 
 
Tabell 1 Inspelade filer från autoboxar och fladdermöss noterade vid manuell invente-
ring. Rödmarkerade områden har kontrollbestämts av oberoende validerare. 
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Nedan	följer	en	kort	beskrivning	av	arterna	som	finns	i	närområdet.	De	som	hittats	under	
inventeringen	är	markerade	med	fet	stil.		
	

Nordfladdermus (NT) 
Eptesicus nilssonii 

Nordfladdermus är den art som har flest observationer i närområdet men den noterades 
bara med enstaka individer under inventeringen. Den födosöker ofta i gläntor och bryn 
och är den art man oftast hittar kring gatlampor. Nordfladdermus är en av de vanligaste 
fladdermusarterna i Sverige men populationen tycks ha minskat mycket de senaste åren, 
vilket gjort att den blivit rödlistad. Den finns spridd i hela landet.  

Gråskimlig fladdermus  
Verspertilio murinus  
 

Arten finns noterad med en inspelningar under inventeringen. Det finns även gott om 
tidigare observationer av arten i närområdet. Den kan flyga långt från kolonierna och 
födosöker ofta över trädtopparna och i öppna biotoper. Gråskimlig fladdermus är mindre 
allmän i södra och mellersta Sverige. 

Dvärgpipistrell  
Pipistrellus pygmaeus 

Dvärgpipistrell var den i särklass vanligaste fladdermusen i inventeringen och det finns 
rikligt med tidigare observationer av arten i närområdet. Den födosöker ofta i bryn och 
glöntor. Det är en av de vanligaste fladdermössen i södra och mellersta Sverige. 

Sydpipistrell (VU) 
Pipistrellus pipistrellus 

Sydpipistrell noterades inte i inventeringen, men det finns en observation av arten ca 2 
km öster om planområdet. Arten är vanlig längre söderut i Europa, men sällsynt i Sverige.  

Större brunfladdermus  
Nyctalus noctula 

Det finns gott om observationer av arten i närområdet och vid inventeringen noterades 
den med två registreringar. Större brunfladdermus jagar ofta över trädtopparna eller i 
öppna miljöer. Den är vanlig i södra och mellersta Sverige. 

Mindre brunfladdermus (VU) 
Nyctalus leislerii 

Arten finns registrerad med två inspelningar från Råda säteri och två från Wendelsberg. 
Det är en art som är relativt vanlig längre söderut i Europa, men som i Sverige är sällsynt.  

Mustasch-/Tajgafladdermus 
Myotis mystacinus/brandtii  
 

Det här artparet går normalt inte att skilja säkert i fält och betraktas vid inventeringen 
som en art, även om de skiljer något i t.ex. biotopval. Två registreringar av artparet 
gjordes och det finns relativt många observationer av arten i närområdet. 
Tajgafladdermus är vanlig upp till mellersta Norrland, medan mustaschfladdermusen 
troligen är sällsyntare och främst förekommer i södra Sverige. 

Fransfladdermus (NT) 
Myotis nattereri 

Fransfladdermus finns tidigare noterad från Råda säteri och registrerades från en autobox 
under inventeringen. Det är en art som är något ovanligare, men antalet observationer 
har ökat under senare år.  

Vattenfladdermus 
Myotis daubentonii 

Vattenfladdermus finns noterad från flera platser i närområdet, men sågs inte under 
inventeringen. Den jagar ofta över vatten, vilket saknas i planområdet.  Vattenfladdermus 
är en av de vanligaste arterna i Sverige.  

Dammfladdermus (NT) 
Myotis dascycneme 

Dammfladdermus har setts i Lilla Hålsjön 2 km nordost om planområdet. Det är en 
sällsynt fladdermus som liksom vattenfladdermus ofta jagar över vatten.  

Brunlångöra (NT) 
Plecotus auritus  
 

Arten noterades med ett exemplar av autoboxarna. Brunlångöra är ofta vanligare än vad 
som framgår av en inventering, då deras ljud är svagt och därför endast uppfattas om de 
flyger mycket nära detektorn. Arten är vanlig i södra och mellersta Sverige, men har 
minskat och har därför blivit rödlistad som nära hotad (NT) i senaste rödlistan. 
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Planområdets betydelse för fladdermöss 
Fladdermusaktiviteten	var	ganska	låg	vid	inventeringen	och	det	fanns	inga	tecken	på	yng-
elkolonier	i	planområdet.	Fladdermöss	jagar	dock	i	inventeringsområdet.	Aktiviteten	vari-
erar	mellan	olika	nätter	men	var	inte	påfallande	hög	under	någon	av	inventeringsnätterna.	
Troligen	kan	alla	fladdermusarter	som	finns	i	Rådasjöns	naturreservat	nyttja	planområdet	
för	jakt,	men	möjligen	gör	de	det	i	mindre	utsträckning	på	grund	av	belysning	av	kringlig-
gande	vägar.	Detaljplanens	genomförande	kommer	att	försämra	förutsättningarna	för	flad-
dermöss	i	planområdet,	men	arternas	bevarandestatus	kring	Rådasjön	bör	endast	påverkas	
marginellt.		
 

Förslag på åtgärder 
Samma	åtgärder	som	föreslås	för	mindre	hackspett	och	gröngöling	bör	även	gynna	fladder-
möss,	dvs:	spara	så	mycket	äldre	lövskog	som	möjligt	i	planområdet,	gynna	lövskog	i	när-
området,	skydda	lövskog	i	närområdet	och	öppna	gärna	upp	och	beta	igenväxta	ekhagar.		
	
Fladdermöss	påverkas	kraftigt	av	belysning	nattetid	och	därför	bör	man	även	fundera	över	
utformningen	av	eventuell	belysning	i	området.		

• Undvik	belysning	under	sommarhalvåret	i	miljöer	som	kan	nyttjas	av	fladdermöss.	
• Där	belysning	ändå	används,	belys	inte	kraftigare	än	vad	som	krävs.	Använd	låga	

lampor	och	nedåtriktat	ljus	som	inte	sprids	över	stora	områden.		
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