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Sammanfattning 

Hasselsnoken har varit rödlistad och klassad som Sårbar (VU) sedan år 1975. Men 

det finns väldigt lite information om hasselsnokens levnadsvanor och biotoper, 

vilket gör att den är relativt okänd för allmänheten. Syftet med denna studie är att 

skapa kunskap om hasselsnokens biotopkrav utifrån ett landskapsperspektiv i 

Blekinge. I bakgrundsdelen vävs därför information om hasselsnoken samman 

med kultur- och jordbrukslandskapet. Vi avser att fylla en del av de 

kunskapsluckor som finns, genom frågor som; Vad karaktäriserar den miljö där 

hasselsnoken återfinns i Blekinge? Vilka gemensamma kulturinslag finns det på 

lokaler med fynd av hasselsnok? Metoden som används i denna undersökning är 

en kvalitativ- och rumslig analys där avstånd och position kommer visa var fynd 

av hasselsnok återfinns och i vilka biotoper. I studien undersöks även hur stor del 

av hasselsnokens biotoper som har koppling till kulturlandskapet. Studien ger ett 

blandat resultat, med stora skillnader i biotoper. Men av resultatet av 

biotopanalysen går det att utläsa att hasselsnoken trivs i något som liknar det äldre 

svenska kulturlandskapet, med en variation av öppna ytor, skog och med inslag av 

stenmur samt stenrösen. Resultatet visar även att jordarterna morän och urberg är 

vanligast inom fyndlokalerna och att någon nivå av blockighet (blockfattig till 

normalblockig yta) är att föredra. 
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Abstract 

The smooth snake is a red-listed species and classified as Vulnerable (VU) since 

1975. But there is very little information about the smooth snake’s lifestyle and 

biotope, which makes it relatively unknown to the public. The purpose of this 

study is to create knowledge about the smooth snake’s biotope requirements from 

a landscape perspective in Blekinge. In the background section, information about 

the smooth snake is interwoven with the cultural and agricultural landscape. We 

intend to fill some of the knowledge gaps that exist, through questions such as, 

what characterizes the environment where the smooth snake is found in Blekinge? 

What common cultural elements are there on premises with finds of smooth 

snakes? The method used in this study is mainly a qualitative and spatial analysis 

where distance and position will show where finds of smooth snakes are found 

and in which biotopes. The study also examines how large a part of the smooth 

snake's biotopes that are connected to the cultural landscape. The study gives a 

mixed result, with large differences in biotopes. But from the results of the 

biotope analysis, it can be deduced that the smooth snake thrives in something like 

the older Swedish cultural landscape, with a variety of open areas, forest and with 

elements of stone walls and cairns. The results also show that the soil types: 

moraine and bedrock are most common in the site and that some level of 

blockiness (block-poor to normal-block surface) is preferable. 
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1. Inledning 

Hasselsnoken är en rödlistad art och klassas som sårbar (SLU Artdatabanken 2020). Men det 

finns väldigt lite information om hasselsnoken och den är relativt okänd för allmänheten. Vi 

vill fylla igen några av de kunskapsluckor som vi anser finnas kring hasselsnokens 

levnadssätt, genom främst biotopanalyser. Därför kommer denna studie att fokusera på att 

just kartlägga vilka dessa biotoper faktiskt är, då det idag saknas kunskap om vilka biotoper 

hasselsnoken föredrar, och vad som karakteriserar de biotoper där fynd av hasselsnok har 

gjorts. Utan kunskap om dessa specifika biotoper, finns det ingen möjlighet att hjälpa 

hasselsnokspopulationen att växa sig starkare, ta sig ur rödlistan och sluta klassas som sårbar. 

De svenska miljömålen var en viktig utgångspunkt för denna studie, främst miljömålet - Ett 

rikt växt- och djurliv (Sverigesmiljömål 2020). 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 

och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 

och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd 

med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 

kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” 

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2004, s. 203). 

Med detta vill vi också öka förståelsen för hur viktigt det är med biotopbevarande åtgärder i 

kulturlandskapet, genom att belysa hasselsnokens biotopproblematik. Här kommer också 

kopplingen till landskapsvetenskap in och vikten av att undersöka landskapsförändringar som 

påverkar olika arters utveckling. Detta eftersom det saknas kunskap om kopplingen mellan 

hasselsnokens biotopkrav och kultur- och jordbrukslandskapets utveckling.  

Eftersom kulturlandskapet snabbt förändras kan habitat som är viktiga för hasselsnoken 

försvinna eller påverkas negativt, och därför är det viktigt att förstå vilka dessa habitat är. 

Människan påverkar mer än bara hasselsnokens habitat. Genom de förändringar som sker i 

landskapet, påverkas även andra arter. Detta kan få konsekvenser för hasselsnoken då den till 

exempel behöver en viss typ av föda (vuxna äter andra reptiler och juveniler äter insekter). 

Försvinner hasselsnokens bytesdjur, försvinner även hasselsnoken (Brown 2014).  
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För att hjälpa hasselsnoken så går det inte att bara titta på passande biotoper, det behövs även 

en helhet i landskapet, där skyddsåtgärder görs för både bytesdjur och predatorer i alla deras 

utvecklingsstadier. Landskapsvetenskapens uppgift i denna studie blir att tillföra en 

helhetsbild av hasselsnoken, landskapet den lever i, den kulturella samverkan eller påverkan 

som sker, samt vilka ekologiska krav hasselsnoken har. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att skapa kunskap om biotopkrav för hasselsnoken i Blekinge utifrån ett 

landskapsperspektiv. Eftersom många av hasselsnokens nutida biotoper har uppkommit av 

människans bruk av landskapet är en viktig del av syftet att titta på hela 

landskapsperspektivet med både natur och kultur. För att uppnå detta behövs 

tvärvetenskapliga metoder som karaktäriserar nödvändiga miljöer, och som vidare kan skapa 

förutsättningar för åtgärdsprogram för hasselsnoken och dess biotoper. 

Vidare syftar studien till att kartlägga hasselsnokens biotopkrav genom en art-, biotop- och 

kulturanalys, för att utröna och skapa kunskap om varför den är så sällsynt i det svenska 

landskapet. 

Med hjälp av information om befintliga lokaler för hasselsnok, syftar studien även till att 

fungera som underlag, för att vidare kunna söka efter liknande biotoper där nya fynd 

möjligtvis kan göras. 

1.2 Frågeställningar och hypoteser 

Studien grundar sig på följande frågeställningar.  

– Vad karaktäriserar den miljö där hasselsnoken återfinns i Blekinge? 

Enligt Ekologigruppen AB (2020) och SLU Artdatabanken (2020) trivs hasselsnoken i öppna 

blockrika solbelysta marker där det finns skyddande vegetation och som är nära kuster eller 

större sjöar. Vår hypotes blir således att detta även kommer att karaktärisera lokaler i 

Blekinge med fynd av hasselsnok. 

– Vilka gemensamma kulturinslag i form av fornlämningar finns det på lokaler med fynd av 

hasselsnok? 
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Eftersom människan har öppnat upp landskapet, lagt sten på hög i form av stenmurar och 

odlingsrösen (Cserhalmi 1998), skapar detta passande miljöer för hasselsnoken. Vår hypotes 

blir således att i stor utsträckning kommer någon form av kulturmark eller kulturlämning 

(kulturpåverkan) att finnas på eller omkring fyndlokal av hasselsnok. 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning för att ge en grund till studiens ämnesområde. 

Inledningsvis ges en översiktlig beskrivning av hasselsnoken. Vidare ges en fördjupning av 

hasselsnoken med inriktning på naturgivna förutsättningar. Därefter kommer följande avsnitt 

om landskapsperspektiv inom denna studie; Sten - ett naturligt inslag i kulturlandskapet, det 

nutida kultur- och jordbrukslandskapet och slutligen en beskrivning av landskapet Blekinge, 

som studien är avgränsad till. 

2.1 Hasselsnoken  

Hasselsnokens vetenskapliga namn (Coronella austriaca) -betyder “krona från Österrike”. 

Betydelsen kan troligtvis ha en koppling till när arten beskrevs år 1768 av österrikaren 

Josephus Nicolaus Laurenti (Sveriges herptiler u.å.) och syftar förmodligen på den 

utmärkande “krona” som djuret har uppe på huvudet (figur 1).  

Det svenska namnet “hasselsnok” har en anknytning till hassel. På 1800-talet såg danska 

forskare snokar klättrandes i hasselbuskar, de trodde att det var dagens hasselsnok och gav 

den därför just namnet hasselsnok. Det visade sig dock senare att det inte var samma art som 

dagens hasselsnok utan en annan art. Numera finns varken den andra snoken eller 

hasselsnoken kvar i Danmark (Göteborgs Miljöförvaltning 2008).  

I Sverige kallades hasselsnoken för “slätsnok”, eftersom den kändes alldeles slät när den hölls 

i handen, till skillnad från huggormens (Vipera berus) och den vanliga snokens (Natrix natrix) 

kropp med kölade fjäll. År 1893 ansåg svenska forskare att danskarnas namn, hasselsnok, 

även skulle användas i Sverige och namnet slätsnok övergavs (Göteborgs Miljöförvaltning 

2008). 
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2.1.1 Kännetecken och utbredning 

Hasselsnoken är en liten grå- eller brunaktig snok med släta fjäll. Snokens totala kroppslängd 

kan bli upp till 80 cm, men vanligtvis är den mindre. Arten kännetecknas av sin hjässa med 

en mörkbrun teckning av varierande form, som blir bredare baktill och löper samman med 

mönstret på ryggen. Mönstret består av två längsgående rader med mörkare fläckar (figur 1). 

Det är inte ovanligt att fläckarna flyter samman och bildar ett tvärrandigt mönster som kan 

förväxlas med huggormens sicksackmönster. Ett annat kännetecken för hasselsnoken är dess 

ögon, med runda pupiller och brunaktiga iris vilket är en skillnad mot huggormens vertikala 

pupiller. Hasselsnoken kännetecknas även av sin mörkbruna linje som löper intill ögat (figur 

2), längs huvudets sida till nacken (Artfakta u.å.). 

 

Figur 1. Hasselsnok med ett tydligt ryggmönster och utmärkande mörkare “krona” uppe på huvudet. Foto: Kaj 

Svahn. 
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Figur 2. Här ser man hasselsnokens runda pupiller samt den mörkbruna linje som löper intill ögat. Foto: Kaj 

Svahn. 

Arten förekommer i en begränsad utbredning i Sverige (figur 3). Den hittas främst längs 

kusterna, från Österlen i Skåne utmed ostkusten och upp till Uppland, inklusive Öland och 

Gotland. Hasselsnoken förekommer likaså längs västkusten från Bjärehalvön till Oslofjorden 

och i Vänernområdet (Thurfjell et al. 2020). Arten påträffas även i stora delar av Europa, från 

den iberiska halvön till Uralbergen i Ryssland (Galarza, Mappes & Valkonen 2014).  
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Figur 3. Karta över hasselsnokens utbredning i Sverige. Kartan skapad i Sweref99TM med hjälp av World 

Topographic Map (2022); ArcGIS software av Esri.  
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2.1.2 Biotoper  

Biotoper som hasselsnoken föredrar är av karaktäristiska drag tät markvegetation, blockrik 

eller sandig mark i solbelysta lägen, glest bevuxen tallskog, stenblock och bergssprickor, 

hällmarker, ljung- och hagmarker samt lövskogsbryn. Arten kan även förekomma i kantzoner 

mellan olika typer av miljöer, exempelvis åkerkanter, diken och stenmurar som utgör viktiga 

landskapselement där arten kan söka skydd och murarna kan bidra som spridningskorridorer i 

landskapet (Ekologigruppen AB 2020).  

Hasselsnokens krav på övervintringsplatser är frostfritt markdjup, stenig terräng med 

begränsad skuggning av vegetation, tillräcklig värmestrålning samt mängder av bytesdjur 

(Lemel & Bohman 2021). Ett konkret exempel på övervintringsplatser för arten är 

kulturhistoriska lämningar som till exempel stenmurar och odlingsrösen, som är passande för 

värmekrävande djurarter (Naturvårdsverket 2014).  

2.1.3 Ekologi  

Hasselsnoken befinner sig högt i näringskedjan. Genom sin anpassning som predator på 

andra ormar och ödlor, vilka i sin tur också är predatorer, står hasselsnoken på en mycket hög 

trofisk nivå i näringskedjan. Därmed kan man inte riktigt förvänta sig att hasselsnoken är 

eller kan bli lika allmän som övriga svenska ormarter (Andrén & Nilson 1976).  

Artens trofinivå i näringskedjan och dess födokällor är nära kopplat till varandra. Födokällor 

för arten är främst reptiler, näbbmöss och andra smådjur. Hasselsnoken är inte giftig men 

muskelstark. Den ger sig till och med på bytesdjur som är nästintill lika stor som den själv. 

Det kan då bli en lång kamp, där hasselsnoken ringlar sig runt sitt byte, likt en liten boaorm. 

Det är inte heller ovanligt att hasselsnoken angriper huggorm. Då använder huggormen inte 

sig av sin normala försvarsmetod att hugga, utan istället försöker den slingra sig ur greppet 

från hasselsnoken (Göteborgs naturhistoriska museum Västarvet 2007), eftersom 

hasselsnoken är resistent mot huggormens gift (Andrén & Nilson 1976).  

Hasselsnoken blir könsmogen vid tre till fyra års ålder (Spellerberg & Phelps 1977). 

Parningen för hasselsnoken sker i regel under månaderna april och maj. Arten har ett 

parningsbeteende som skiljer sig från många andra ormarter (däremot finns det likheter 

mellan hasselsnokens och ödlornas parningsbeteende). Innan parningen föregår det kamper 
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mellan hanarna. I dessa kamper reser hanarna framkropparna mot varandra, slingrar runt i en 

spiral och biter sedan motståndaren i nacken. Efter denna kamp letar hanen upp sin hona och 

parningen påbörjas. Hanen och honan ligger omslingrade i en spiral där hanen håller fast 

honan med ett bett i nacken. Födseln beräknas ske i slutet av augusti till början av september. 

Kullstorleken är mellan 7 och 15 individer. Ungarna föds i en tunn ägghinna som spricker i 

samband med eller strax efter födseln, det vill säga att hasselsnoken klassas som ovovivipar 

(Andrén & Nilson 1976). Ovovivipari innebär att fortplantningen är ett mellanting mellan 

äggläggning (ovipari) och att föda levande ungar (vivipari) (Nationalencyklopedin u.å.). 

Hasselsnoken är tigmoterm, vilket betyder att den inte alltid ligger i solskenet utan föredrar 

att bli uppvärmd av solbelysta stenar eller under ljungtuvor där den får lagom med 

solinstrålning. Detta gör att arten blir ytterst svårupptäckt, då den har en mycket undanskymd 

tillvaro. Arten övervintrar från början av oktober till slutet av mars eller början av april. 

Övervintringsplatserna är för det mesta i stenrösen eller rasbranter (Göteborgs naturhistoriska 

museum 2009). Hasselsnoken använder dessutom samma övervintringsplats år efter år, vilket 

i sin tur begränsar artens spridningsområde (Galarza, Mappes & Valkonen 2014).  

2.1.4 Hot mot hasselsnoken  

Hasselsnoken har varit rödlistad och klassad som Sårbar (VU) sedan år 1975. Under 2000 

förekom arten fläckvis i Götaland och Svealand och populationens storlek antogs vara inom 

intervallet 10 000–30 000 reproduktiva individer. Biotoperna har under lång tid minskat och 

det gjordes en bedömning att biotoperna skulle fortsätta att minska med 20% på 20–30 års 

sikt (Thurfjell et al. 2020; SLU Artdatabanken 2020).  

En fortsatt nedgång har noterats år 2020. Artens biotoper fortsätter att växa igen eller förtätas 

vilket påverkar artens utbredning. Hasselsnoken förekommer fortfarande relativt allmänt på 

Öland, Gotland och längs ostkusten från östra Skåne till Mälardalen. Populationens storlek 

skattas till 9000 reproduktiva individer. Det har även noterats att minskningen av arten har 

uppgått till 30% under de senaste 21 åren (Thurfjell et al. 2020; SLU Artdatabanken 2020).  

Hasselsnoken hotas på flera olika sätt. Artens utseende och beteende, som till en viss del 

liknar huggormens har fått tråkiga konsekvenser. Genom att människan slagit ihjäl 

hasselsnokar i tron om att de varit huggormar, har det bidragit till mindre populationer av 

arten (Andrén & Nilson 1976). Ett annat hot är biotop- och landskapsförändringar som följd 



 

 

9 

av ändrad markanvändning främst genom igenväxning och igenplantering av öppna samt 

halvöppna hedlandskap (Thurfjell et al. 2020). Det har visat sig att nedgången av de engelska 

hasselsnokpopulationerna i viss mån kan förklaras av skogsplantering av tidigare öppna och 

buskbeväxta marker, där arten förekommer (Smith 1969). I Sverige gäller det att ge akt på 

förändringar av landskapet från öppen hagmark till täta skogsmonokulturer eller 

fritidsbebyggelse som hotar artens överlevnad (Andrén & Nilson 1976). 

Ytterligare ett hot är biltrafiken. Arten rör sig förhållandevis långsamt och många faller offer 

för biltrafik, speciellt under parningstiden då hannarna rör sig över relativt stora ytor 

(Artfakta, u.å.). Vägprojekt kan likaså påverka arten negativt genom minskning av dess 

livsmiljöer, fler barriärer som hindrar artens rörelser i landskapet och genom att många 

individer riskerar att skadas av vägtrafiken samt under byggtiden (Calluna AB 2021).  

2.1.5 Bevarandeåtgärder 

För att förebygga hoten mot hasselsnoken kan det vidtas ett flertal åtgärder. En åtgärd som 

skulle kunna nå ut till allmänheten är att informera om hasselsnokens fridlysning, förväxling 

med huggormen samt att arten är ofarlig. Ytterligare en åtgärd är att utföra skötselåtgärder av 

de biotoper där arten har en god förekomst (Thurfjell et al. 2020).  

På landskapsnivå gäller det att hålla landskapet öppet och att förhindra naturlig igenväxning 

eller skogsplantering. Dessutom kan man genom ökad kunskap om artens 

övervintringsplatser, rörelser etcetera, undvika att vid exempelvis vägbyggen skära av eller 

förstöra viktiga biotoper för hasselsnoken (Andrén & Nilson 1976).  

2.2 Sten – ett naturligt inslag i kulturlandskapet  

Under hela kulturlandskapets historia har sten använts som byggnadsmaterial för hägnader. 

Före skiftesreformerna byggdes stenmurar vanligen som hägnader mellan inägomark och 

utmark (Naturvårdsverket 2014). 

De äldsta stenmurarna som sträcker sig miltals genom landskapen kallas idag för 

stensträngar, eller “stenrevlar”. Stensträngar är låga nedsjunkna stenmurar som för det mesta 

består av stora och runda stenar. Dess syfte har det spekulerats mycket om genom tiderna. 

Äldre teorier menade att stensträngar var till för försvarsanläggningar samt andestigar. Men 
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idag vet man att stensträngar är lämningar från den äldre järnålderns boskapsskötsel, då 

djuren var betydligt mindre till storleken än vad de är idag. En halvmeter ansågs vara en 

lämplig höjd för hägnaden. Stensträngar har även använts till fägator, betesfållor samt 

gärdesgårdar på utmarken. Det går att hitta stensträngar i anslutning till dagens bebyggelse. 

De återfinns på den mark som brukades till bete eller i skog (Cserhalmi 1998). 

Under mitten av 1800-talet när det var tillräckligt med arbetskraft ute i byarna, byggdes de 

resurskrävande stenmurar som löper genom dagens landskap. Anledningen till anläggandet 

av murar av sten, var bristen av trä och ved. För att stenmurarna skulle bli hållbara och kunna 

stå emot väder och vind under flertal år, var det viktigt att de säkrades från frosten. Annars 

uppstod det problem genom att marken frös och tinade vilket i sin tur ledde till att jorden 

började röra sig. Därmed hade stenmuren blivit instabil och rasat samman. På grund av detta 

grävdes murstenarna ner så pass långt att frosten inte kunde tränga ned (Cserhalmi 1998).  

Ytterligare spår i landskapet är de stenröjda åkrarna som rensades från stenar som bildade 

odlingsrösen. Stenröjning var något som jordbrukarna i moränområden hade ägnat sig åt i 

flera generationer. De hade som vana att kasta upp mindre stenar till odlingsrösen. Under 

1800-talet ville däremot jordbrukarna få bort odlingsrösen från åkern. Lösningen blev att 

samla ihop stenarna och bilda stengärdsgårdar, som sedan användes till hägnader och 

gränsmarkeringar mellan olika markslag samt ägor (Myrdal & Gadd 2000).  

2.3 Det nutida kultur- och jordbrukslandskapet  

Människan har under historien satt sina spår överallt i landskapet. Landskapet som det 

moderna jordbruket skapar är ensidiga och monotona miljöer. Dagens landskap rymmer även 

äldre lämningar som träder fram genom att markerna hålls öppna och knyter samman dagens 

agrara landskap med förfluten tid. Ytterligare element som påminner om den gångna tiden är 

ladugårdar och logar som idag i många bygder står övergivna och förfaller, då antalet aktiva 

jordbruk blir färre. Dagens kulturlandskap utvecklades närmare de större städerna och ett nytt 

kulturlandskap växte fram med fritidshästar, elstängsel och söndertrampade betesmarker. 

Betesdriften är nästintill ett minne blott. Ett landskap där betesdjuren höll undan buskar och 

sly och bidrog till biologisk mångfald har idag vuxit igen (Isacson & Flygare 2003).  
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Det moderna jordbruket medförde även ett alltmer öppnare åkerlandskap. Jordbruket 

intensifierades med ny teknik samt maskiner. Mekaniseringen bidrog till att bönderna dikade 

ut mossor och sjöar, rätade ut vattendragen samt att diken täcktes igen. Med tiden blev 

maskinerna större och behövde mer svängrum ute på åkern, vilket ledde till att sten röjdes 

bort i allt högre grad. Däremot kvarstår det än idag stora stenar ute på åkern, både i form av 

enskilda block och stora, samlade rösen (Cserhalmi 1998).  

2.4 Landskapet Blekinge  

Enligt den europeiska landskapskonventionen definieras begreppet landskap som “ett område 

sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och 

samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer” (Europarådet 2000b, s. 3).  

2.4.1 Geologin i Blekinge  

I Sveriges jordartskartläggning ingår Blekinge i det så kallade, Sydsveriges moränområde. 

Berggrunden i området utgörs av graniter samt gnejser och i östra delen med inslag av 

porfyrer. Den dominerande jordarten är morän, men det finns även rikligt med isälvssediment 

samt torv. Sydsveriges moränområde är beläget till största del över högsta kustlinjen (HK). 

Landskapet ligger i söder under högsta kustlinjen, med den ursvallade zonen mellan grövre 

morän och lersediment som har gett upphov till ett småskaligt jordbrukslandskap. Geologin 

har även satt sin prägel nere vid kustzonen med kalt berg, svallade moräner samt lersediment 

(Wastenson & Fredén 2009).  

2.4.2 Landskapets näringsgeografiska indelning 

Björnsson (1946) anser att Blekinge kan delas in i fem provinser baserat på en jordrevning 

från 1671 som kompletteras med hjälp av fältstudier, ekonomiska, topografiska och 

geologiska kartblad: skogsbygden, dalbygden, listerbygden, skärgårdsbygden och östbygden 

(figur 4). Indelningen grundar sig efter vilken näring som är mest betydelsefull för varje 

region.  

I norra delen av landskapet ligger provinsen skogsbygden. Under 1800-talet var regionen 

glesbefolkad. Tillgången på bördig jord var låg, vilket gjorde att man livnärde sig på 

framställningen av pottaska, klappholts (plankor av ek och bok), ved, timmer samt brädor. 

Boskapsskötseln var även något som man ägnade sig åt (Björnsson 1946).  
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Söder om skogsbygden ligger ett område med kuperat landskap och utan några större 

uppodlade arealer, dalbygden. Området klassas inte som en slättbygd, då de odlade arealerna 

är för små. Däremot en region som klassas som ett slättområde är listerbygden. Listerbygden 

karaktäriseras av jordbruk med en hög odlingsgrad trots att jordmånen är mager samt ojämn, 

vilket gör att den skiljer sig från andra sydsvenska slättbygder (Björnsson 1946).  

Skärgårdsbygden påminner om dalbygden, med de mindre ytorna att odla på samt med få 

invånarantal. Jämsides med skärgårdsbygden ligger den femte och sista provinsen i Blekinge, 

östbygden. Denna bygd sträcker sig från Torhamn i söder till Kristianopel i norr. Det som 

skiljer östbygden från resterande regionerna är att där finns de magraste markerna (Björnsson 

1946).  

 

 

Figur 4. Den näringsgeografiska indelningen för Blekinge, enligt Björnsson. Källa: Björnsson (1946).   

 

3. Material och Metod 

I detta avsnitt presenteras metoden för studien. Det är en kvalitativ- och rumslig analys där 

avstånd och position visar var fynd av hasselsnok återfinns och i vilka biotoper. De 

habitataspekter som analyserades i biotopanalysen är följande: markslag, täckningsgrad, 

jordart, grad av blockighet och fornlämning. I studien undersöks även hur stor andel av 

hasselsnokens fyndlokaler som har koppling till kulturlandskapet. Detta syftar till att skapa en 
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förståelse för hur mycket människan påverkar landskapet och vilken betydelse det har för 

artens utbredning. 

3.1 Genomförande 

3.1.1 Fynd i Artportalen 

Avgränsningar för studien bestämdes i samråd med handledaren Pär Söderquist. Här togs 

beslutet att begränsa undersökningsområdet till Blekinge län och att enbart arbeta med 

godkända fynd av hasselsnok från år 2000–2021. Valet av tidsperioden 2000 till 2021 

grundades på två olika faktorer. Den första är att landskapet inte ska ha förändrats alltför 

mycket gentemot dagens kartor, till skillnad från fynd som gjorts långt tillbaka i tiden, där 

stora förändringar kan ha skett. Den andra faktorn är att om man går längre tillbaka i tiden är 

de rapporterade fynden väldigt få, tidsmässigt utspridda, och inte alltid med tillförlitliga data. 

De kategorier på Artportalen som använts för att enbart få med godkända resultat är följande: 

Godkänd: baserat på observatörens uppgifter, Godkänd: belägg granskat av validerare, 

Godkänd: foto eller ljud granskat av validerare, Godkänd: baserat på raritetsblankett och 

Godkänd: baserat på determinatörs verifiering. I Artportalen kan man kryssa i “Alla 

godkända” för att få med samtliga kategorier och för verifierade fynd kryssas “Visa bara 

säker bestämning” i. Skillnaden på validering och verifiering i detta fall är när validerare 

(utvalda expertgrupper) själva kunnat övertyga sig om fyndets riktighet, medan verifiering är 

när validerare inte har möjlighet att själva se fynden, utan fyndet bedöms av utomstående 

experter. 

De verifierade fynden i artportalen begränsades ytterligare genom att enbart ta med fynd där 

max-noggrannheten och lokalangivelsen var ≤50 m. I informationen från Artportalen finns ett 

alternativ för rapportören att skriva kommentarer, om till exempel hur fyndplatsen ser ut eller 

om hasselsnoken var död, levande och så vidare. Vid rapporter av flera fynd nära varandra 

där det stod (i kommentarerna) att det var samma individ; valdes enbart ett av fynden, detta 

för att en så korrekt biotopanalys som möjligt skulle kunna utföras. Vid flera fynd av olika 

individer på samma plats, gjordes även där endast en biotopanalys av platsen. Med “samma 

plats” syftas på fall där flera fyndlokaler hade exakt samma koordinater. Däremot användes 

samtliga fynd i resultaten, för att förtydliga hur många individer som återfanns på platsen. De 
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rapporterade fynd där det står att “hasselsnok lämnad på fyndplats av predator” eller “i 

munnen på en predator” valdes bort, detta eftersom det inte går att säga hur långt predatorn 

har fört individen. Ingen hänsyn till åldersklass, kön eller tidpunkt på året har tagits eftersom 

det hade begränsat provstorleken för mycket. 

3.1.2 Geografisk informationssystem och Excel 

GIS är en förkortning på ett geografiskt informationssystem (Lantmäteriet u.å.). I denna 

studie användes programmet, ArcGIS® Pro för att bearbeta och analysera kartmaterial och 

information.  

Koordinaterna från Artportalen laddades ner i form av en Excelfil som sedan importerades i 

ArcGIS®Pro. I programmet skapades en shapefil och Geometry type valdes till ett 

punktlager, vilket gjorde att alla fyndlokaler redovisades som punkter över Blekinge.  

För varje fyndlokal gjordes det två biotopanalyser: en inom en radie på 100 m samt en inom 

500 m från lokalen med hjälp av verktyget buffer. Valet av radien baserades på Lemel och 

Bohmans (2021) beskrivning av hasselsnokens spridningsområde. De skriver att en aktiv 

hasselsnok sällan rör sig mer än 100 m, förutom när den ska till sin övervintringsplats, då kan 

den röra sig upp till 500 m. Valet av radien (100 m och 500 m) stöds också av Galarza, 

Mappes och Valkonen (2014) som skriver att hasselsnokens spridningsområde är begränsat 

eftersom arten ofta använder samma övervintringsplats år efter år. Detta gör att vi kan vara 

säkra på att hasselsnoken inte vandrar iväg, utan att de faktiskt håller sig i närområdet.  

Analysen gjordes först övergripande (medelvärdet av alla fyndplatserna tillsammans), för att 

sedan gå mer in i detalj på varje enskild lokal. För att särskilja de olika fyndlokalerna i 

analysen, användes verktygen dissolve och select by location.  

Biotopanalysen är uppdelad i två typer av analyser med två avståndskategorier i varje: (I) 

Andelsanalys av den totala arean (% av alla fyndlokaler tillsammans) av en viss 

habitataspekt, till exempel markslag, baserat på alla 27 fyndlokaler tillsammans 

(medelvärdet) med antingen en radie på 100 m (benämns analys 100), eller en radie på 500 m 

(benämns analys 500). (II) Analys av olika habitataspekter, till exempel markslag, för varje 

enskild lokal med en radie på 100 m (enskild analys 100) respektive 500 m (enskild analys 

500), dels kvalitativt (procent av lokalerna som innehöll habitataspekten), och dels 
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kvantitativt genom statistisk analys (medelvärde, min/max, standardavvikelse) av andelen 

(%) av olika habitataspekter inom de 27 fyndlokalerna.  

Informationen (attributtabellerna) i de olika GIS-lagren exporterades som en .txt fil för att 

kunna användas och bearbetas i Excel. I Excel gjordes informationen om till diagram för att 

enklare och tydligare presentera resultaten.  

3.1.3 Kartmaterial 

Kartmaterial för studien hämtades från olika källor. Från Lantmäterimyndigheten hämtades 

GSD-Fastighetskartan vektor © Lantmäteriet (2021), som gav en helhetsbild över Blekinge, 

samt som underlag för markslagsanalyserna. I markslagsanalyserna ingår analys 100 och 500, 

samt enskild analys 100 och 500. 

Naturvårdsverkets nationella marktäckedata (2018) bidrog med skogliga grunddata i form av 

täckningsgrad för vegetationstäthet i procent. Täckning eller täckningsgrad är “inom 

växtekologi den andel av markytan, sedd rakt ovanifrån, som är täckt av levande växtdelar” 

(Skogsencyklopedin 2000). Karteringen av täckningsgrad är gjord i rasterformat med 10 

meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Täckningsgraden i 

studien är uppdelad i två olika höjddata, där den första objektshöjden på 0,5–5 m återspeglar 

förekomst av buskar och den andra objektshöjden på 5–45 m återspeglar förekomst av träd. 

Data med täckningsgrad har inte bearbetats, utan används i dess ursprungliga form i analysen. 

I resultatet används medianvärde eftersom resultatet inte är normalfördelat. I 

täckningsgradsanalysen ingår enbart analys 100 och 500. 

Jordartskarta hämtades från SGU (2018) för att ta reda på vilka jordarter som finns vid 

fyndlokalerna, samt vilken grad av blockighet marken har. Blockighet är “karakterisering av 

markens yta genom att ange förekomsten av synliga block och block som ligger på mindre 

djup än 20 cm” (Skogsencyklopedin 2000). Kategoriseringen av blockighet är enligt SGU 

(2020) följande: blockfattig (enstaka block), normalblockig (strödda små och medelstora 

block), rikblockig (små och medelstora block som täcker minst en tredjedel av ytan) eller 

storblockig (mer än 5 block per 100 m2 som är större än 1 m). I jordartsanalyserna ingår 

analys 100 och 500, samt enskild analys 100 och 500, medan i analysen för graden av 

blockighet ingår enbart analys 100 och 500. 
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För att kunna göra en kulturhistorisk analys av lokalerna hämtades 

lämningar_län_blekinge_shp.zip, med information om kulturlämningar samt kulturhistoriska 

marker från Fornsök (Riksantikvarieämbetet 2022). I analysen av fornlämningar gjordes 

endast en kvalitativ analys om det finns fornlämningar inom analysområdena eller ej, dvs en 

förenklad variant av enskild analys 100 och enskild analys 500.  

 

4. Resultat 

4.1 Antalet fynd 

Med våra kriterier kunde 53 fynd av hasselsnok inkluderas i denna studie (bilaga 1). Efter att 

fynd av samma individ, samt att flera individer från samma lokal (exakt samma koordinater) 

endast har räknats som en, resulterade i 27 fyndlokaler (figur 5). Av de 27 fyndlokaler 

hittades 18 i Karlskrona kommun, 2 i Karlshamns kommun, 6 i Ronneby kommun och 1 i 

Olofströms kommun (tabell 1). Dessa 27 fyndlokaler är de som används i biotopanalysen. 

Figur 5. Karta över Blekinge och de 27 fyndlokaler med hasselsnok som användes i studien, se tabell 1 för 

vidare information om varje fyndplats. Kartan skapad i Sweref99TM med hjälp av GSD-Fastighetskartan, 

vektor © Lantmäteriet (2021).  
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Tabell 1. De 27 fyndlokaler med hasselsnok som har analyserats i studien. I tabellen anges antal fynd inom varje 

lokal, ålder (adult eller årsunge), lokalnamn, koordinater (sweref99 TM), noggrannhet (meter) samt kommun 

läsas ut. 

ID Lokalnamn Ålder Antal 

fynd 

Öst  

Koord 

Nord 

Koord 

Noggrannhet Kommun 

1 Upplaget, södra Flyet Adult 1 555192 6222465 50 Karlskrona 

2 Mosseryd NV Adult 1 560393 6233313 25 Karlskrona 

3 Södra Flyet Ej angivet 1 554676 6222949 50 Karlskrona 

4 Flyet Adult (14), 

årsunge (2), ej 

angivet (2) 

18 554806 6223011 50 Karlskrona 

5 Westergrenatorpet, 

Hallarum 

Ej angivet 1 551100 6223470 50 Karlskrona 

6 Flyet Adult (10), 

årsunge (8) 

18 554806 6223001 50 Karlskrona 

7 Stenmur, Rosenholm Adult 1 537747 6230189 50 Karlskrona 

8 Hällarna, västra Flyet Adult 1 554504 6223157 50 Karlskrona 

9 N Nättraby Adult 1 532857 6230262 25 Karlskrona 

10 N järnvägen Nättraby Adult 2 532827 6229946 50 Karlskrona 

11 Signedal Adult 1 562261 6238862 25 Karlskrona 

12 Fåranabbsvägen 1 Adult 2 509617 6223707 10 Ronneby 

13 Knösö Årsunge 1 541781 6224944 10 Karlskrona 

14 Hallarums 

naturreservat 

Ej angivet 2 551244 6223721 10 Karlskrona 

15 Skinnarviken, 

Bökevik 

Ej angivet 1 509443 6223354 25 Ronneby 

16 Knipehall vägen Adult 1 542083 6226247 10 Karlskrona 

17 Hallarums badplats Adult 1 551526 6224876 10 Karlskrona 

18 Fösingsmålavägen Adult 1 508117 6243552 10 Ronneby 

19 Hasslövägen 54 Ej angivet 1 528695 6225110 25 Ronneby 
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20 Sternö Ej angivet 1 490784 6221780 50 Karlshamn 

21 Kuggeboda 1:4 Årsunge 1 522600 6222161 50 Ronneby 

22 Almö Ej angivet 1 527285 6222639 10 Ronneby 

23 Vilshultsvägen 94 Ej angivet 1 470537 6238673 2 Olofström 

24 Hallarumsvikens 

naturreservat 

Adult 1 550959 6223675 25 Karlskrona 

25 Knösövägen Adult 1 541286 6225043 50 Karlskrona 

26 Tjärö NV Årsunge 1 502750 6225358 25 Karlshamn 

27 Spångarna 2 Adult 1 530839 6236681 10 Karlskrona 

 

4.2 Biotopanalys 

Resultatet av biotopanalysen presenteras för varje habitataspekt: markslag, täckningsgrad, 

jordart, graden av blockighet och fornlämning. 

4.2.1 Markslag 

Inom analys 100 (figur 6) är lövskog det vanligaste markslaget (36%), öppen mark och 

barrskog kommer tätt efter (26 respektive 20%). Inom analys 500 (figur 7) är barrskog det 

vanligaste markslaget (29%), tätt följt av lövskog (28%). 

 

Figur 6. Markslagsanalys i procent av den totala arean inom en radie på 100 m från alla fyndlokaler.  
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Figur 7. Markslagsanalys i procent av den totala arean inom en radie på 500 m från alla fyndlokaler.  

I de enskilda lokalerna inom radien 100 m (bilaga 2, tabell 2) varierar resultatet mycket. I 

fyndlokal 3, 13, 16 och 25, är lövskog med över 70% det dominerande markslaget, medan i 

fyndlokal 7, 11, 19, 20, 23 och 27 är förekomsten av lövskog under 10% och i vissa fall även 

nere på 0%. I fyndlokalerna 8, 11, 20 och 23 är barrskog (>70%) det dominerande 

markslaget, medan i fyndlokal 2, 4, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 22, 25 samt 26 är förekomsten av 

barrskog under 4% och i de flesta fall även nere på 0%. Öppen mark överstiger inte 50% 

utom i lokal 19 med 78%. Detsamma gäller för åkermark, fast med två lokaler (9 och 10) 

med 88 respektive 92% öppen mark. 

I de enskilda lokalerna inom radien 500 m (bilaga 3, tabell 2) skiljer resultatet sig inte lika 

mycket som i enskild analys 100. Det är i lokalerna 11, 23 och 27 som barrskog är 

dominerande med mer än 60%. I lokal 10 dominerar åkermark med 67% och i lokalerna 13 

och 25 dominerar lövskog med 75 respektive 68%. Lokal 26 är den enda lokalen där vatten 

överstiger 50%. 

Tittar man sedan på hur stor andel av fyndlokalerna som innehåller de olika markslagen, visar 

resultatet av enskild analys 100 att 82% av fyndlokalerna innehåller öppen mark, 78% 

innehåller lövskog, 63% innehåller barrskog, 48% innehåller åkermark och 22% innehåller 

någon form av vatten (bilaga 2). I resultatet av enskild analys 500 framkommer det att 100% 

av fyndlokalerna innehåller öppen mark, 100% innehåller lövskog, 82% innehåller barrskog, 

78% innehåller någon form av vatten, 70% innehåller åkermark och 7% innehåller 

bebyggelse (bilaga 3). Detta resultat är baserat på en kvalitativ analys som visar om ett 

specifikt markslag förekommer eller inte inom de olika fyndlokalerna. 
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Tabell 2. Statistisk sammanställning av de andelar (%) av olika markslag och jordarter för de 27 fyndplatserna 

som visas i bilagorna 2–5. I tabellen anges medelvärde, maxvärde, minvärde, och standardavvikelsen. 

Habitataspekt  Medel (%) Max (%) Min (%) SD 

Enskild Analys 100      

Markslag Vatten 3 29,7 0,0 8,33 

 Lövskog 37 100 0,0 31,78 

 Barrskog 23 100 0,0 31,69 

 Öppen mark 23 78,3 0,0 19,51 

 Åkermark 14 92,2 0,0 24,28 

      

Jordart Urberg 33 100 0,0 30,91 

 Sandig morän 37 100 0,0 32,51 

 Glacial lera/silt 11 100 0,0 26,93 

 Postglacial sand/silt 4 46 0,0 11,56 

 Svämsediment, sand 1 14 0,0 2,67 

 Isälvssediment 6 77 0,0 17,50 

 Svallsediment, grus 3 69 0,0 13,28 

 Kärrtorv 1 18 0,0 3,46 

 Vatten 3 30 0,0 8,32 

 Gyttja 1 17 0,0 3,51 

 Fyllning 1 14 0,0 2,63 

 Berg 0 1 0,0 0,13 

      

Enskild analys 500      

Markslag Vatten 14 56 0 17,16 

 Lövskog 29 75 1 17,53 

 Barrskog 30 78 0 24,33 

 Öppen mark 13 38 3 8,47 

 Åkermark 14 67 0 17,51 

 Bebyggelse 1 12 0 2,43 

      

Jordart Urberg 26 58 0 18,68 

 Sandig morän 36 90 2 25,25 

 Postglacial sand/silt 8 34 0 8,73 

 Glacial lera/silt 8 74 0 17,36 

 Svämsediment, sand 0 3 0 0,66 

 Isälvssediment 2 18 0 5,03 

 Svallsediment, grus 1 20 0 3,94 

 Kärrtorv 1 20 0 3,86 

 Vatten 14 56 0 17,31 

 Gyttja 1 6 0 1,85 

 Fyllning 0 1 0 0,26 

 Berg 0 11 0 2,09 

 Klapper 0 1 0 0,14 

 Flygsand 0 12 0 2,29 
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4.2.2 Täckningsgrad 

Täckningsgraden för vegetation med höjdintervall 0,5–5 m inom analys 100, har ett 

medianvärde på 20% (figur 8). Täckningsgraden för vegetation med höjdintervall 5–45 m 

inom analys 100, har ett medianvärde på 40% (figur 9). 

 

Figur 8. Exempel på täckningsgrad med höjdintervall 0,5–5 m, i lokalerna 1,3,4,6 och 8, för analys 100. Kartan 

skapad i Sweref99TM med hjälp av Naturvårdsverkets nationella marktäckedata (2018) och GSD-

Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet 2021. 

 

 

Figur 9. Exempel på täckningsgrad med höjdintervall 5–45 m, i lokalerna 1,3,4,6 och 8, för analys 100. Kartan 

skapad i Sweref99TM med hjälp av Naturvårdsverkets nationella marktäckedata (2018) och GSD-

Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet 2021. 
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Täckningsgraden för vegetation med höjdintervall 0,5-5 m inom analys 500, har ett 

medianvärde på 20% (figur 10). Täckningsgraden för vegetation med höjdintervall 5-45 m 

inom analys 500, har ett medianvärde på 50% (figur 11). 

 

Figur 10. Exempel på täckningsgrad med höjdintervall 0,5-5 m, i lokalerna 1,3,4,6 och 8, för analys 500. Kartan 

skapad i Sweref99TM med hjälp av Naturvårdsverkets nationella marktäckedata (2018) och GSD-

Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet 2021. 

 

 

Figur 11. Exempel på täckningsgrad med höjdintervall 5-45 m, i lokalerna 1,3,4,6 och 8, för analys 500. Kartan 

skapad i Sweref99TM med hjälp av Naturvårdsverkets nationella marktäckedata (2018) och GSD-

Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet 2021. 
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4.2.3 Jordarter 

Inom både analys 100 (figur 12) och analys 500 (figur 13) är morän den dominerande 

jordarten med 37%, därefter kommer urberg med 32% respektive 24% och vatten med 17% 

respektive 4%.  

 

Figur 12. Jordartsanalys i procent av den totala arean inom en radie på 100 m från alla fyndlokaler.  

 

Figur 13. Jordartsanalys i procent av den totala arean inom en radie på 500 m från alla fyndlokaler.   

I de enskilda lokalerna inom radien 100 m (bilaga 4, tabell 2) varierar resultatet i några av 

lokalerna, medan många av lokalerna enbart innehåller en eller två olika jordarter. I lokalerna 

9 och 10 dominerar glacial lera med 87 respektive 100%. I lokalerna 11, 21 och 27 dominerar 

morän (>85%). Urberg dominerar med >82% i lokalerna 16, 20 och 25. 

I de enskilda lokalerna inom radien 500 m (bilaga 5, tabell 2) varierar resultatet, men morän 

dominerar med över 60% i 8 av de 27 fyndlokaler. 

Tittar man sedan på hur många fyndlokaler som innehåller de olika jordarterna, visar 

resultatet av enskild analys 100 att 85% av fyndlokalerna innehåller morän, 74% innehåller 
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urberg, 26% innehåller någon form av vatten och 22% innehåller postglacial sand eller silt 

(bilaga 4). I resultatet av enskild analys 500 framkommer det att 100% av fyndlokalerna 

innehåller morän, 93% innehåller någon form av vatten, 89% innehåller urberg och 74% 

innehåller postglacial sand eller silt (bilaga 5). Detta resultat är baserat på en kvalitativ analys 

som visar om en specifik jordart förekommer eller inte inom de olika fyndlokalerna. 

4.2.4 Graden av blockighet 

I analys 100 (figur 14) är 51% av marken blockfattig yta, 38% normalblockig yta, 8% 

blockfattig till normalblockig yta och 3% ej bedömd förekomst av block. I analys 500 (figur 

15) är 46% blockfattig yta, 40% normalblockig yta, 9% blockfattig till normalblockig yta, 3% 

ej bedömd förekomst av block och 2% blockrik yta.   

  

Figur 14. Analys av den totala arean i procent, för graden av blockighet, inom en radie på 100 m från alla 

fyndlokaler.  

 

Figur 15. Analys av den totala arean i procent, för graden av blockighet, inom en radie på 500 m från alla 

fyndlokaler.  
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4.2.5 Fornlämningar 

Resultatet av enskild analys 100 visar att 4 av 27 fyndlokaler av hasselsnok har en eller flera 

fornlämningar inom 100 m. Fornlämningar inom fyndlokalerna består här av: gravfält, 

bytomt och gårdstomt. Enskild analys 500 visar att 18 av 27 fyndlokaler av hasselsnok har en 

eller flera fornlämningar inom 500 m. Fornlämningar inom fyndlokalerna består här av: fossil 

åkermark, bytomt, gårdstomt, industrier (sten, tegel, kraft eller textil), gravfält, gamla 

färdvägar, husgrund, stensättning, grav markerad av sten/block, hällristning och stenröse. 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  

Resultatet av biotopanalysen visar att hasselsnoken trivs i något som liknar det äldre svenska 

kulturlandskapet, med en variation av öppna ytor, skog och med inslag av fornlämningar eller 

kulturpåverkad mark. Resultatet visar även att arten förekommer där det är någon grad av 

blockighet.  

5.1.1 Antalet fynd 

Att majoriteten av antalet fynd är gjorda i Karlskrona kommun och att det skulle vara det 

perfekta området för hasselsnok är tveksamt. Det skulle istället kunna bero på att Karlskrona 

är den klart största kommunen i Blekinge. Det skulle även kunna vara så enkelt att 

Karlskrona har ett par väldigt entusiastiska herpetologer (läran om grod- och kräldjur) då 

många av rapporterna i östra Blekinge kommer från samma personer. Resultaten visar även 

en tydlig koppling till den näringsgeografiska indelningen av Blekinge, då nästan alla fynd 

återfinns i öst- och dalbygden.  

5.1.2 Biotopanalys 

Vad karaktäriserar den miljö där hasselsnoken återfinns i Blekinge? 

Biotopanalysen för markslag visar tydligt på att träd och buskar är en viktig aspekt för den 

blekingska hasselsnoken. Resultaten för enskild analys 100 (bilaga 2) stödjer detta, då 

huvuddelen av de 27 fyndlokalerna innehåller både barrskog och lövskog. I enskild analys 
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500 (bilaga 3) är förekomsten av barr- och lövskog ännu större. Något att ha i åtanke är att 

hasselsnoken troligtvis inte använder 100% av ytan inom dessa cirklar. Exempelvis behöver 

barrskog inte vara en del av artens miljökrav, utan kan fungera som en kantzon. Enligt 

Ekologigruppen AB (2020) förekommer hasselsnoken i kantzoner mellan olika miljöer för att 

söka skydd. Då träd och buskar gör det svårare för rovdjur att upptäcka hasselsnoken, skulle 

detta kunna vara en förklaring till den höga procenten av skoglig mark i resultatet, eftersom 

hasselsnoken gärna vill ha någon form av skydd, då den annars kan bli ett byte för 

exempelvis fåglar. 

Resultatet visar även att hasselsnoken trivs i öppna marker, exempelvis ängar, hagar, 

betesmarker och gläntor. I analys 100 utgör öppna marker 26% av ytan och i analys 500 

14%. Detta visar på att hasselsnoken, till en viss grad, vill ha tillgång till öppna ytor, men 

med närhet till vegetation. Det går även att urskilja att öppna marker är en framträdande del 

inom varje fyndlokal. Av resultatet i enskild analys 100 framkommer det att 82% av 

fyndlokalerna innehåller öppen mark (bilaga 2) och i enskild analys 500 är den siffran hela 

100% (bilaga 3). Den största anledningen till att hasselsnoken söker sig till de öppna ytorna 

är som Lemel och Bohman (2021) skriver, för att den är växelvarm och behöver värme 

genom solljus eller genom tigmotermi (ledningsvärme). Dessutom kan de öppna solbelysta 

ytorna bidra med föda, då hasselsnokens födokälla är främst reptiler som även de är 

växelvarma. 

Däremot verkar åkermark vara lite för öppet för hasselsnoken. Både resultaten av analys 100 

och analys 500 visar att åkermark utgör en mindre del av ytan (12 respektive 15%). I de 

enskilda analyserna var andelen högre (48 respektive 70%), men det visar bara att åkermark 

finns representerat som markslag i en hög andel av fyndplatserna medan den genomsnittliga 

andelen åkermark inom en fyndplats är låg. Enligt Ekologigruppen AB (2020) kan en 

förklaring vara att åkerkanter används som kantzoner där hasselsnoken förekommer.  

Enligt Lemel och Bohman (2021) föredrar hasselsnoken närhet till vatten. I deras studie är 

vatten en viktig faktor som påverkar klimatet på olika vis, de skriver: “En faktor är att stora 

vattenmagasin har en mildrande effekt på vinterklimatet samt att marina kuster generellt har 

fler soltimmar än inlandet”. Det går inte riktigt att dra denna parallell till vårt resultat, då 

resultatet i analys 100 och analys 500 påvisar en låg andel vatten (3 respektive 16%). Enskild 
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analys 100 (bilaga 2) följer liknande mönster med en låg andel vatten (22%). Det skiljer sig 

dock i enskild analys 500 (bilaga 3) som innehåller en hög andel vatten (78%). En förklaring 

till detta kan vara att många av fynden ligger nära kusten och när ytan på fyndlokalerna ökar, 

kommer delar av havet med i analysen. Utifrån vårt resultat kan det dras en slutsats att vatten 

inte är en viktig faktor som biotopkrav för hasselsnoken, utan det handlar mer om hur 

klimatet blir i vattnets närhet. Som utbredningskartan (figur 3) visar, är de flesta fynd gjorda 

längs med kusten eller nära de stora sjöarna. 

Täckningsgraden av buskskiktet (0,5–5 m) i både analys 100 och analys 500 visar på en låg 

täckningsgrad (20%). I analys 100 och analys 500 av trädskiktet (5–45 m) ökar 

täckningsgraden till 40 respektive 50%. Resultaten visar på att hasselsnoken skulle kunna 

föredra biotoper där buskskiktet inte är för utbrett och där trädskiktets utbredning är relativt 

lågt, vilket tillför tillräckligt med skydd från predatorer, samtidigt som det skapar många 

öppna ytor med mycket solchanser.  

I jordartsanalysen är morän den vanligaste jordarten i både analys 100 och analys 500 (37%). 

Enskild analys 100 och enskild analys 500 (bilaga 4 & 5) bekräftar ytterligare att morän är 

den vanligaste jordarten då 85%, respektive 100% av de 27 fyndlokalerna innehåller morän. 

Även jordarten urberg visar höga andelar i de enskilda analyserna med 74% i enskild analys 

100 och 89% i enskild analys 500 (bilaga 4 & 5). Fastän resultatet på morän är procentuellt 

höga så betyder inte det att hasselsnoken aktivt väljer eller har det som ett biotopkrav. 

Studien är trots allt gjord efter cirklar med en specifik radie och hasselsnoken kommer inte 

nödvändigtvis att röra sig över exakt hela ytan i cirkeln. Detta medför problematiken att det 

inte går att utesluta eller säga med säkerhet om hasselsnoken väljer att vara i de 37% som är 

morän eller om den väljer att undvika dessa områden och riktar in sig på resterande jordarter. 

Men det som går att diskutera är att moränen ofta är en blockrik jordart som troligtvis borde 

gynna hasselsnoken, eftersom det både ger värme och skydd. Övervintringsplatser med stenig 

terräng och frostfritt markdjup är något som Lemel och Bohman (2021) anser vara önskvärt 

för arten. Därför är morän en passande jordart då den varierar i kornstorlek vilket kan 

underlätta när arten ska ta sig ner till frostfritt markdjup för att övervintra. Urberg är en annan 

jordart som innehåller många moment som gynnar hasselsnoken. Precis som morän, alstrar 

urberg värme och den naturliga hårdheten i urberg gör det i många fall även svårare för 
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växtligheten att ta över ett område, vilket i sin tur skapar ett öppnare landskap som återigen 

gynnar hasselsnoken. 

Enligt Lemel och Bohman (2021) och Ekologigruppen AB (2020) föredrar hasselsnoken 

blockrik mark, stenblock och bergssprickor. Vårt resultat stödjer bara till viss del deras 

teorier, då resultatet i analys 100 visar att omkring hälften av ytan innefattar blockfattig till 

normalblockig mark och i analys 500 var resultatet också omkring hälften av ytan blockfattig 

till blockrik mark. Det är därmed inte helt klart att det måste vara någon grad av blockighet 

som arten påträffas vid. Som tidigare nämnt är det svårt att utröna vad hasselsnoken aktivt 

väljer, som i detta fall blockfattig yta eller normalblockig yta. 

 

Vilka gemensamma kulturinslag i form av fornlämningar finns det på lokaler med fynd av 

hasselsnok? 

I enskild analys 100 angående fornlämningar visar resultatet att i endast ett fåtal (4) av 

fyndlokalerna påträffas en eller flera fornlämningar, exempel på fornlämningar är gravfält, 

bytomt och gårdstomt. I enskild analys 500 är det betydligt fler (18) av fyndlokalerna som har 

en eller flera fornlämningar som exempelvis fossil åkermark, stensättning, grav markerad av 

sten/block, hällristning samt stenröse. Detta resultat säger inget om vad hasselsnoken föredrar 

för sorts av fornlämning, utan resultatet visar istället att det finns kulturpåverkad mark i 

närheten av där arten befinner sig. Med andra ord skulle det kunna vara så att människans 

påverkan på landskapet bidrar med nya miljöer som hasselsnoken möjligtvis kan ta del av. 

För som Cserhalmi (1998) beskriver, det moderna jordbruket medförde att sten röjdes bort 

från åkern och att det kvarstår än idag i form av stenrösen eller stora block ute på eller vid 

kanten av åkern. Sten från åkermarken skapade även många och långa stenmurar i 

landskapet. Detta skulle i sin tur kunna vara givna övervintringsplatser för hasselsnoken. 

Isacson och Flygare (2003) menar även att med tiden träder det fram allt fler äldre lämningar 

genom att markerna hålls öppna och detta knyter samman dagens agrara landskap med 

förfluten tid. Vem vet, kanske blir hasselsnokens nya biotopkrav fornlämningar? 
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5.2 Metoddiskussion  

Kombinationen av kvalitativ- och rumsliga data i metoden har varit tongivande för 

analysresultaten.  

För att få fram analysresultaten har Artportalen varit ett väldigt bra verktyg att jobba med. 

Men databasen har en del begränsningar som ligger i att inte så många människor vet om 

eller rapporterar de fynd som dom ser, detta skapar i sin tur väldigt få inrapporterade fynd. En 

annan begränsning är att den lokalkännedom som allmänheten besitter om lokalerna inte 

kommer med i databasen. För att göra heltäckande undersökningar behöver det finnas 

databaser som Artportalen. Utan större databaser blir behovet av fältarbete och inventeringar 

högre, vilket är en kostsam och tidskrävande process. 

För mindre och väldigt tidsbegränsade studier som denna, är antal tillgängliga fynd i 

Artportalen tillräckliga. Men det fanns ingen möjlighet att ta hänsyn till exempelvis 

åldersklass, kön eller tidpunkt på året, eftersom det hade begränsat provstorleken för mycket. 

Ju fler fyndlokaler som går att undersöka desto säkrare blir också slutresultatet. I 

undersökningen syns det att olika områden har olika kvantitet och kvalitet på de 

inrapporterade fynden, då den geografiska fördelningen av fynd i Blekinge var mycket 

ojämn. 

Hasselsnok och huggorm förväxlas ofta och många av de ormmöten som folk har är över på 

ett ögonblick och bara en skymt av ormen syns. För att få ett tillförlitligt resultat och för att 

vara så säkra vi kan på att bara hasselsnok kom med i studien, valde vi att bara jobba med 

godkända och verifierade fynd. En felkälla som inte går att utesluta är rapportering av samma 

individ flera gånger. Detta gör det svårt att bedöma fynd som ligger inom samma område. 

Valet av max-noggrannheten på ≤50 m valdes för att biotopanalysen skulle bli mer 

tillförlitlig. Minskar noggrannheten blir det genast svårare att säga vilka biotoper 

hasselsnoken faktiskt lever i. 

ArcGIS® Pro är det andra verktyget som har varit av stor vikt i denna studie. Det finns 

mycket bra geografisk information som går att använda i ArcGIS pro, det svåra är dock att 

hitta och hämta hem det materialet. Basdata är lätt att hitta och använda som till exempel 

fastighetskartan, men när det kommer till mer specifika data blir det problematiskt eftersom 

de allt för ofta ligger i olika databaser och där även varje län har sina egna geodatabaser. Så 
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till framtida studier är det av stor vikt att bestämma i förväg vilken data som behövs och var 

det går att få tag på. Naturvårdsverkets markdatabas är ett sådant exempel, där det är lätt att 

hitta men väldigt svårt och besvärligt att hämta hem den information man vill ha.  

För varje fyndlokal gjordes det två biotopanalyser: en inom radie på 100 m samt en inom 500 

m. Valet av radien baserades på hur artens spridningsområde ser ut. För att stärka valet 

beskriver Galarza, Mappes och Valkonen (2014) att hasselsnoken ofta använder samma 

övervintringsplats år efter år, vilket gör att de inte sprider sig så långt. En fördel med radien 

100 m är att hasselsnoken sällan rör sig längre än 100 m. Medan en nackdel med radien 500 

m blir då att det är ovanligt att hasselsnoken rör sig så långt som 500 m. Vilket gör att en 

radie på 400 m kanske hade räckt, speciellt eftersom Lemel och Bohmans (2021, s. 42) 

nämner i deras studie att “det största observerade avståndet från övervintringsplatsen var 

432 meter”. 

5.3 Vidare forskning och slutsats 

5.3.1 Vidare forskning 

Under arbetets gång har många tankar och idéer tillkommit. Här vill vi gärna dela med oss av 

dessa i en förhoppning av att någon tar vid arbetet och hjälper till att öka hasselsnokens 

fortlevnad. 

Det första man kommer att tänka på är att göra om denna studie med ett utökat sökområde, 

där hela Sverige ingår, för att få en mer korrekt bild av den svenska hasselsnokens 

biotopkrav. En annan idé hade kunnat vara att man gör en jämförelse mellan 

hasselsnokslokaler med ”medellokalen” i dalbygden och östbygden. För att på så sätt se vad 

det är som skiljer hasselsnokslokaler mot vilka slumpmässiga lokaler som helst.  

Något som också hade varit väldigt intressant är att sätta GPS-sändare på några individer och 

sedan följa rörelsemönstret, för att mer exakt se vilka platser eller områden som hasselsnoken 

väljer. 

För att bevara och stärka hasselsnokspopulationen behövs det, utöver biotopval, fler studier 

på vilka yttre hot det finns mot hasselsnoken, både biotiska och abiotiska. Här är 

klimatförändringarnas inverkan på hasselsnokens utbredning ett exempel. Detta är något som 
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verkligen ligger i tiden och med förhöjda temperaturer gynnas kanske hasselsnokens 

utbredning och fortlevnad.  

Vilket samband finns det mellan hasselsnokens utbredning och vårt historiska kultur- och 

jordbrukslandskap? En fördjupning av historiska kartor kopplat till hasselsnokens utbredning 

är en spännande undersökning vi gärna hade velat göra, men som tiden inte räckte till. Väljer 

hasselsnoken tidigare brukade eller använda kulturområden i större utsträckning eller 

undviker hasselsnoken de områdena?  

5.3.2 Slutsats 

Studien ger ett blandat resultat, med stora skillnader i biotoper och där landskapet Blekinge 

visar på variationsrika habitataspekter som hasselsnoken lever i. Men sammanfattningsvis 

kan vi ändå visa på att samspelet mellan natur och kultur verkar vara en viktig faktor för 

hasselsnokens biotopval. Det äldre kulturlandskapet med dess variation av öppna ytor och 

skog passar hasselsnoken bättre än det moderna kulturlandskapet som skapar monotona 

miljöer. Dessutom framhäver det äldre kulturlandskapet en uppsjö av fornlämningar och 

kulturpåverkad mark som skulle kunna tänkas skapa nya miljöer för hasselsnoken.  

 

Tack till 
Vi vill här skänka ett stort tack till vår handledare Pär Söderquist som med sina kloka insikter 

och hjälpande kommentarer har lyft denna studie till nya höjder.  
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till denna studie.  

Kaj Svahn vill vi tacka för de fina bilderna på hasselsnok.  

  



 

 

32 

Referenslista 

Kartmaterial  

Esri (2022). "Topographic" [basemap].1:700 000. "World Topographic Map". 

Riksantikvarieämbetet (2022). Fornsök. https://pub.raa.se/ (2022-01-24) 

GSD-Fastighetskartan (2021). 1:12 500, vektor © Lantmäteriet. 

Jordarter (2018). 1:25 000 - 1:100 000 © Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. 

Naturvårdsverkets nationella marktäckedata (2018). 

https://www.naturvardsverket.se/verktyg-och-tjanster/kartor-och-karttjanster/nationella-

marktackedata (2022-01-24) 

SLU Skogskarta (2015). Institutionen för skoglig resurshållning, SLU. 

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/statistik-om-skog/slu-

skogskarta/ (2022-01-24) 

Litteratur och webbsidor  

Andrén, C. & Nilson, G. (1976). Hasselsnoken (Coronella austriaca) - en utrotningshotad 

ormart! Fauna och Flora, 2, s. 41–88.  

Artfakta (u.å). Hasselsnok. https://artfakta.se/naturvard/taxon/coronella-austriaca-100041 

(2021-12-01)  

Björnsson, S. (1946). Blekinge - En studie av det blekingska kulturlandskapet. Lund: 

Gleerups.  

Brown, D.S., Ebenezer, K.L. & Symondson, W.O.C. (2014). Molecular analysis of the diets 

of snakes: changes in prey exploitation during development of the rare smooth snake 

Coronella austriaca. Molecular Ecology, 23, s. 3734-3743. doi:10.1111/mec.12475  

Calluna AB (2021). Expertstöd visar Söderköping en väg framåt på naturens villkor. 

https://www.mynewsdesk.com/se/calluna/pressreleases/expertstoed-visar-soederkoeping-en-

vaeg-framaat-paa-naturens-villkor-3106491 (2021-12-01)  

https://pub.raa.se/
https://www.naturvardsverket.se/verktyg-och-tjanster/kartor-och-karttjanster/nationella-marktackedata
https://www.naturvardsverket.se/verktyg-och-tjanster/kartor-och-karttjanster/nationella-marktackedata
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/statistik-om-skog/slu-skogskarta/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/statistik-om-skog/slu-skogskarta/
https://artfakta.se/naturvard/taxon/coronella-austriaca-100041
https://artfakta.se/naturvard/taxon/coronella-austriaca-100041
https://www.mynewsdesk.com/se/calluna/pressreleases/expertstoed-visar-soederkoeping-en-vaeg-framaat-paa-naturens-villkor-3106491
https://www.mynewsdesk.com/se/calluna/pressreleases/expertstoed-visar-soederkoeping-en-vaeg-framaat-paa-naturens-villkor-3106491
https://www.mynewsdesk.com/se/calluna/pressreleases/expertstoed-visar-soederkoeping-en-vaeg-framaat-paa-naturens-villkor-3106491
https://www.mynewsdesk.com/se/calluna/pressreleases/expertstoed-visar-soederkoeping-en-vaeg-framaat-paa-naturens-villkor-3106491


 

 

33 

Cserhalmi, N. (1998). Fårad mark: handbok för tolkning av historiska kartor och landskap. 

Stockholm: Sveriges hembygdsförbund.  

Eide, W., Ahrné, K., Bjelke, U., Nordström, S., Ottosson, E., Sandström, J., & Sundberg, S. 

(red.) (2020). Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer: rödlistade arter i Sverige 

2020. Uppsala: SLU Artdatabanken. 

Ekologigruppen AB (2020). Hasselsnoksutredning för naturmark vid Västra campusområdet, 

Huddinge kommun. Hasselsnoksutredning_V_Campusomradet_Huddinge_20200115 (2021-

12-07).  

Europarådet (2000). Europeiska landskapskonventionen. swedish (coe.int) (2022-01-17). 

Galarza, J.A., Mappes, J. & Valkonen, J.K. (2014). Biogeography of the smooth snake 

(Coronella austriaca): origin and conservation of the northernmost population. Biological 

Journal of the Linnean Society, 114, s. 426-435. doi:10.1111/bij.12424 

Göteborgs miljöförvaltning (2008). Inventering av hasselsnoksbiotoper. Rapport 2008:13. 

Göteborg: Miljöförvaltning. https://alfresco-

offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/99f66

2d7-3ba5-49bf-92d7-

42d4729ea800/gnm_rapport_naturmilj%C3%B6_hasselsnok_2008.pdf?a=false&guest=true 

(2022-01-24) 

Göteborgs miljöförvaltning (2013). Ekologisk landskapsanalys (Rapport 2013:8) Göteborg: 

Miljöförvaltning. https://goteborg.se/wps/wcm/connect/05f6d971-da72-4ce2-b5b3-

e399c686e2e2/N800_R_2013_8mindre.pdf?MOD=AJPERES (2022-03-02) 

Göteborgs naturhistoriska museum Västarvet (2007). Hasselsnoken vid Rambo mosse. gnm 

rapport naturmiljö hasselsnok rambo mosse (vgregion.se) (2021-12-01) 

Göteborgs naturhistoriska museum (2009). Hasselsnok kring Torslanda tvärförbindelse. 

gnm_rapport naturmiljö hasselsnok torslanda tvärförbindelse_2009 (vgregion.se) (2021-12-

01)  

https://www.huddinge.se/contentassets/fcaf30153f6240458975cb174b25ceb0/hasselsnoksutredning.pdf
https://www.huddinge.se/contentassets/fcaf30153f6240458975cb174b25ceb0/hasselsnoksutredning.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3fbe
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/99f662d7-3ba5-49bf-92d7-42d4729ea800/gnm_rapport_naturmilj%C3%B6_hasselsnok_2008.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/99f662d7-3ba5-49bf-92d7-42d4729ea800/gnm_rapport_naturmilj%C3%B6_hasselsnok_2008.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/99f662d7-3ba5-49bf-92d7-42d4729ea800/gnm_rapport_naturmilj%C3%B6_hasselsnok_2008.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/99f662d7-3ba5-49bf-92d7-42d4729ea800/gnm_rapport_naturmilj%C3%B6_hasselsnok_2008.pdf?a=false&guest=true
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/05f6d971-da72-4ce2-b5b3-e399c686e2e2/N800_R_2013_8mindre.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/05f6d971-da72-4ce2-b5b3-e399c686e2e2/N800_R_2013_8mindre.pdf?MOD=AJPERES
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/97086359-92e6-49d7-bc0e-2c7e715aaf7b/gnm_rapport_naturmilj%c3%b6_hasselsnok_rambomosse.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/97086359-92e6-49d7-bc0e-2c7e715aaf7b/gnm_rapport_naturmilj%c3%b6_hasselsnok_rambomosse.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/2a7d0792-edf1-446e-a74d-10ba7bb55738/gnm_rapport_naturmilj%c3%b6_hasselsnok_torslanda%20tv%c3%a4rf%c3%b6rbindelse_2009.pdf?a=false&guest=true


 

 

34 

Isacson, M. & Flygare, I. (2003). Det svenska jordbrukets historia (Bd 5) Jordbruket i 

välfärdssamhället: 1945- 2000. Stockholm: Natur och Kultur/ LT i samarbete med Nordiska 

museet och Stift. Lagersberg.  

Lantmäteriet (u.å.). Vad är GIS? https://www.lantmateriet.se/sv/Om-

Lantmateriet/lantmateriet-i-skolan/geoskolan/lektioner-med-gis-for-grundskolan/vad-ar-ett-

gis/ (2022-02-12) 

Lemel, J. & Bohman, P. (2021). Hasselsnokens utbredning i Sverige. Fauna och Flora, 116, 

2, s. 40–50. 

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (2004). Ett rikt växt- och djurliv. (Regeringens 

proposition 2004/05:150). Stockholm: Regeringskansliet. Svenska miljömål – ett gemensamt 

uppdrag (regeringen.se) (2022-01-25) 

Myrdal, J. & Gadd, C-J. (red.) (2000). Det svenska jordbrukets historia. Bd 3, Den agrara 

revolutionen: 1700-1870. Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet 

och Stift. Lagersberg. 

Nationalencyklopedin (u.å.). Ovovivipari. ovovivipari - Uppslagsverk - NE.se (2022-01-05) 

Naturvårdsverket (2014). Stenmur i jordbruksmark: Beskrivning och vägledning för biotopen 

Stenmur i jordbruksmark i bilaga 1 till förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m.. https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/skyddad 

natur/biotopskyddsomraden/06-stenmur-i-jordbruksmark-2014-04-15.pdf (2021-12-07) 

SGU (2020). Jordartsindelning. Sveriges Geologiska Undersökning. 

Skogsencyklopedin (2000). Föreningen skogen. Stockholm. 

SLU Artdatabanken (2020). Rödlista 2020 - övergripande delar. Artfakta. SLU 

Artdatabanken. 

Smith, M. (1969). The British amphibians and reptiles. Collins: London.  

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/lantmateriet-i-skolan/geoskolan/lektioner-med-gis-for-grundskolan/vad-ar-ett-gis/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/lantmateriet-i-skolan/geoskolan/lektioner-med-gis-for-grundskolan/vad-ar-ett-gis/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/lantmateriet-i-skolan/geoskolan/lektioner-med-gis-for-grundskolan/vad-ar-ett-gis/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/lantmateriet-i-skolan/geoskolan/lektioner-med-gis-for-grundskolan/vad-ar-ett-gis/
https://www.regeringen.se/contentassets/785691c6e5f34a519ed502d5acbc9d12/kapitel-20-t.o.m.-kapitel-27-samt-bilagor
https://www.regeringen.se/contentassets/785691c6e5f34a519ed502d5acbc9d12/kapitel-20-t.o.m.-kapitel-27-samt-bilagor
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ovovivipari
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ovovivipari
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/skyddad%20natur/biotopskyddsomraden/06-stenmur-i-jordbruksmark-2014-04-15.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/skyddad%20natur/biotopskyddsomraden/06-stenmur-i-jordbruksmark-2014-04-15.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/skyddad%20natur/biotopskyddsomraden/06-stenmur-i-jordbruksmark-2014-04-15.pdf


 

 

35 

Spellerberg, I. F. & Phelps, T. E. (1977). Biology, general ecology and behaviour of the 

snake, Coronella austriaca Laurenti. Biological Journal of the Linnean Society, 9, s. 133-

164. 

Sveriges herptiler (u.å.). Hasselsnok. https://sverigesherptiler.nu/hasselsnok/ (2022-01-24) 

Sverigesmiljömål (2020). Sveriges miljömål. https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 

(2022-01-19) 

Wastenson, L. & Fredén, C. (red) (2009). Sveriges nationalatlas: Berg och Jord. Bromma: 

Sveriges nationalatlas (SNA).   

https://sverigesherptiler.nu/hasselsnok/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/


 

 

36 

Bilagor 
Bilaga 1. Fullständig lista över de 53 fyndlokalerna av hasselsnok i Blekinge.  

Antal  

fynd 

Ålder Lokalnamn Öst  

Koord. 

Nord  

Koord. 

Noggrannhet Kommun 

1 adult Upplaget,  

södra Flyet 

555192 6222465 50 Karlskrona 

1 adult Mosseryd NV 560393 6233313 25 Karlskrona 

1  Södra Flyet 554676 6222949 50 Karlskrona 

1 adult Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 

1  Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 

1 adult Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 

1 årsunge Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 

1 adult Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 

1  Westergrenatorpet, 

Hallarum 

551100 6223470 50 Karlskrona 

2 adult Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 
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1  Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 

1 adult Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 

1 årsunge Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 

1 adult Flyet 554806 6223001 50 Karlskrona 

1 adult Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 

1 adult Rosenholm 537747 6230189 50 Karlskrona 

1  Rosenholm 537747 6230189 50 Karlskrona 

1 adult Rosenholm 537747 6230189 50 Karlskrona 

1 adult Hällarna,  

västra Flyet 

554504 6223157 50 Karlskrona 

1 adult N Nättraby 532857 6230262 25 Karlskrona 

1 adult Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 

1 adult N järnvägen  

Nättraby 

532827 6229946 50 Karlskrona 
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1 adult Flyet 554806 6223001 50 Karlskrona 

2 adult Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 

2 adult Flyet 554806 6223001 50 Karlskrona 

2 adult Flyet 554806 6223001 50 Karlskrona 

1 adult Signedal 562261 6238862 25 Karlskrona 

1 adult Flyet 554806 6223001 50 Karlskrona 

1 adult Flyet 554806 6223001 50 Karlskrona 

1 årsunge Flyet 554806 6223001 50 Karlskrona 

2 adult Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 

1 adult Fåranabbsvägen 1 509617 6223707 10 Ronneby 

1 adult Konungshamn  

bryggorna 

509617 6223707 50 Karlskrona 

1 adult Flyet 554806 6223001 50 Karlskrona 



 

 

39 

1 adult Flyet 554806 6223001 50 Karlskrona 

1 årsunge Knösö 541781 6224944 10 Karlskrona 

7 årsunge Flyet 554806 6223001 50 Karlskrona 

1 adult Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 

2  Hallarums  

naturreservat 

551244 6223721 10 Karlskrona 

1  Skinnarviken,  

Bökevik 

509443 6223354 25 Ronneby 

1 adult Knipehall  

vägen 

542083 6226247 10 Karlskrona 

1 adult Hallarums  

badplats 

551526 6224876 10 Karlskrona 

1 adult Fösingsmålavägen 508117 6243552 10 Ronneby 

1  Hasslövägen 54 528695 6225110 25 Ronneby 

1  Sternö 490784 6221780 50 Karlshamn 

1 årsunge Kuggeboda 1:4 522600 6222161 50 Ronneby 
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1 adult Flyet 554806 6223011 50 Karlskrona 

1  Almö 527285 6222639 10 Ronneby 

1  Vilshultsvägen 94 470537 6238673 2 Olofström 

1 adult Hallarumsvikens 

naturreservat 

550959 6223675 25 Karlskrona 

1 adult Knösövägen 541286 6225043 50 Karlskrona 

1 årsunge Tjärö NV 502750 6225358 25 Karlshamn 

1 adult Spångarna 2 530839 6236681 10 Karlskrona 
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Bilaga 2. Fullständig lista över alla markslag inom varje fyndplats för enskild analys 100 som 

visar fyndlokal (id nr) och markslag i procent.  
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Bilaga 3. Fullständig lista över alla markslag inom varje fyndplats för enskild analys 500 som 

visar fyndlokal (id nr) och markslag i procent.  
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Bilaga 4. Fullständig lista över alla jordarter inom varje fyndplats för enskild analys 100 som 

visar fyndlokal (id nr) och jordart i procent.  
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Bilaga 5. Fullständig lista över alla jordarter inom varje fyndplats för enskild analys 500 som 

visar fyndlokal (id nr) och jordart i procent. 

 


