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Bakgrund och syfte 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg tar fram en detaljplan för bostäder norr om 
Uggledal vid Brottkärrsmotet. En naturinventering utförd våren 2011 har visat 
att här kan finnas lämpliga livsmiljöer för hasselsnok och större vattensalaman-
der.  

I februari genomförde Naturcentrum en ekologisk analys som underlag för att 
avgöra om det krävs tillstånd eller prövning enligt Artskyddsförordningen. I 
analysen gjordes följande bedömning. 

Bedömning: 

Detaljplanen innebär inte att större vattensalamanderns fortplantningsområden eller vilo-
platser skadas i artskyddsförordningens bemärkelse.. 

Detaljplanen innebär kanske inte att hasselsnokens fortplantningsområden eller viloplatser 
skadas i artskyddsförordningens bemärkelse. Bedömningen är dock osäker tills dess 
att en mer noggrann inventering genomförts.  

Av den anledningen har nu en fördjupad inventering genomförts. Under våren 
2012 har hasselsnok inventerats i området genom aktivt eftersök. Området har 
fältbesökts vid 6 tillfällen av 1-2 personer och vid varje besök har samtliga 
tänkbara uppehållsplatser undersökts. 

Eftersom hasselsnoken är svårinventerad, den lever ett undanskymt liv, kom-
mer några ytterligare besök att göras under hösten. 

Preliminära resultat av fördjupad inventering 

Ingen hasselsnok har påträffats under den fördjupade inventeringen som gjorts 
under våren. 

Så här långt styrker den fördjupade inventeringen tidigare gjord bedömning att 
detaljplanen inte innebär att hasselsnokens fortplantningsområden eller viloplatser skadas i 
artskyddsförordningens bemärkelse.  

Förtydligande avseende lämpliga miljöer för skyd-
dade arter 

Det vi nu bedömer vara ”lämpliga miljöer” för skyddade arter presenteras i 
rapporten: Hasselsnok och större vattensalamander. Underlag för prövning enligt art-

skyddsförordningen. 20120202. 

Lämplig livsmiljö för större vattensalamander är det område som å sidan 6 
presenteras lekvatten och hemområde med god funktionalitet. 

Lämplig livsmiljö för hasselsnok är Sandsjöbackaområdet, öster om Uggledal 
som på sidan 9 presenteras, som ett område med god funktionalitet. På samma 
karta presenteras Uggledal som ett område som kan ha ekologisk funktion för 
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hasselsnok. Uppenbart begränsande faktorer är dock att området är kraftigt 
omgärdat av vägar och bebyggelse. Att inga artfynd gjorts under inventeringen 
stöder också slutsatsen att området inte är en lämplig livsmiljö. 

I tidigare gjord naturinventering 2011-10-17 har hällmarkerna i området marke-
rats som ”lämpliga livsmiljöer” – karta sidan 6.  Med den fördjupade ekologis-
ka analysen och fördjupad inventeringen som grund skulle vi vilja nyansera det 
uttrycket – att det snarare handlar ”möjliga uppehållsplatser” eller ”områden 
som ser lämpliga ut”. Men att dessa områden trots allt kanske inte är betrakta 
som lämpliga på grund av fragmentering av vägar och bebyggelse. Slutligt av-
görande vill vi göra efter avslutad inventering i augusti. 

Sociala naturvärden 

I tidigare rapport och inventeringar har vi enbart bedömt områdets betydelse 
för biologisk mångfald. Det kan vara på sin plats att även notera de högst be-
lägna hällmarkernas estetiska värden och betydelse som utsiktsplatser och för 
närrekreation.  


