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1 Sammanfattning 
Calluna	har	på	uppdrag	av	Kalmar	kommun	tagit	fram	en	artskyddsutredning	och	fördjupad	
inventering	av	sandödla	vid	Snurrom	i	norra	Kalmar	under	våren	2021	för	att	utreda	om	och	hur	
planprogram	för	Snurrom	riskerar	påverka	bevarandestatus	för	sandödla.	Inom	området	
planerar	kommunen	för	skola,	bostäder	samt	mindre	verksamheter	såsom	kontor,	simhall	och	
handel.	En	ny	väg	planeras	anläggas	mellan	Vänskapens	väg	och	Värnäsvägen.	Det	finns	även	
planer	på	att	ändra	markanvändningen	för	området	väster	om	Norra	Vägen.	Norra	vägen	avses	
utvecklas	som	trafiknod	och	för	handel,	kontor	och	parkering.		
	
Sammantaget	bedöms	cirka	16	hektar	lämpligt	habitat	för	sandödla	att	ianspråktas,	inklusive	
äggläggningsplatser,	övervintringsmiljöer	och	jaktmarker.	I	närområdet	finns	mark	som	är	
tillgänglig	för	skyddsåtgärder	och	som	bedöms	lämplig	att	utföra	förbättringar	inom.	Det	
omfattar	delar	av	skogen	vid	Björnökärr,	kraftledningsgatorna	öster	om	planområdet,	golfbanan	
och	Värsnäs	naturreservat.	Åtgärder	som	föreslås	är	att	ta	bort	träd	och	buskar,	markberedning	
för	att	få	fram	substrat	för	äggläggning	m.m.	Om	föreslagna	skyddsåtgärder	genomförs	bedöms	
ianspråktagandet	av	livsmiljöer	för	sandödla	inte	att	utlösa	förbud	enligt	artskyddsförordningen	
förutsatt	att	de	genomförs	i	tid	så	att	de	lämpliga	miljöer	finns	färdigställda	tills	det	att	
detaljplanerna	vunnit	laga	kraft	eller	då	markarbeten	m.m	påbörjas.	Åtgärderna	behöver	
genomföras	innan	detaljplanerna	vinner	klaga	kraft	och	innan	andra	åtgärder	vidtas	i	området.	

2 Inledning 

2.1 Uppdraget 
Calluna	har	på	uppdrag	av	Kalmar	kommun	tagit	fram	en	artskyddsutredning	och	fördjupad	
inventering	av	sandödla	vid	Snurrom	i	norra	Kalmar	under	våren	2021	för	att	utreda	om	och	hur	
planprogram	för	Snurrom	riskerar	påverka	bevarandestatus	för	sandödla.	

2.2 Bakgrund och syfte 
För	Snurrom	tas	ett	planprogram	fram	och	utbyggnad	planeras	i	flera	etapper.	Denna	utredning	
omfattar	planprogram	för	detaljplanerna	figur	1.	
	
Planprogrammet	omfattar	flera	detaljplaner:	

1. Del	av	Västerslät	17:1	och	Kläckeberga	10:1	

2. Kläckeberga	10:1,	Krafslösa	5:1	
3. Kläckeberga	10:10	

4. Krafslösa	5:1,	Södra	Snurrom		

5. Del	av	Krafslösa	1:2		

6. Norra	vägen	
Utredningsområdet	omfattar	större	del	av	området	för	planprogrammet,	men	inte	detaljplan	nr	
1	enligt	listan	ovan.	
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Figur 1. Planprogrammet omfattar flera detaljplaner och överlappar inte helt med utredningsområdet. Blå elips 
visar parkområde. 

Naturvärdesinventering	för	aktuellt	utredningsområdet	har	genomförts	(Calluna	2020)	då	
livsmiljöer	för	sandödla	också	eftersöktes.	Inventeringar	av	sandödla	och	större	
vattensalamander	utfördes	2016	och	omfattade	utredningsområdet	(Ecocom	2016).	Ytterligare	
inventering	av	sandödla	inklusive	kartläggning	av	livsmiljöer	har	genomförts	2021.	
	
Med	denna	kunskap	som	grund	ska	en	artskyddsutredning	genomföras	för	att	utreda	om	önskad	
exploatering	enligt	planprogram	Snurrom	riskerar	att	påverka	bevarandestatus	för	sandödla	
inom	utredningsområdet.	Resultatet	av	denna	utredning	presenteras	i	denna	rapport	
tillsammans	med	skyddsåtgärder	som	krävs	för	att	säkerställa	kontinuerlig	ekologisk	funktion	
(KEF)	och	gynnsam	bevarandestatus	(GYBS).	

2.3 Områdesbeskrivning och planprogram 
Utredningsområdet	är	beläget	norr	om	Kalmar,	mellan	E22	i	väster	och	Kalmar	golfklubb	i	öster.	
Genom	området	går	Norra	vägen.	Området	utgörs	av	ruderatmark	som	delvis	är	kvar	efter	
rivning	av	bebyggelse.	Vissa	delar	har	utvecklats	till	igenväxningsskog.	I	den	norra	och	
nordvästra	delen	finns	värdefulla	ekar.	I	nordväst	dominerar	ek	och	hassellundsliknande	miljöer	
varvat	med	yngre	barr	och	blandskog	i	de	centrala	och	södra	delarna.	I	den	östra	delen	finns	två	
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dagvattendammar.	Stenmurar	förekommer	allmänt	i	hela	inventeringsområdet,	varav	två	tydligt	
avgränsar	äldre,	igenvuxna	betesmarker.	
	
I	parken	i	östra	delen	av	utredningsområdet	finns	en	kulle	av	massor	som	blivit	över	sedan	
tidigare	anläggningsarbeten	i	närområdet	(blå	cirkel	figur	1).	Delar	av	parken	har	
iordningsställts	för	sandödla	efter	föreläggande	från	Länsstyrelsen.	Äggläggningsplats	finns	i	en	
anlagd	kulles	sydöstra	slänt	och	gräsmarker	för	jakt	i	anslutning	till	kullen.		

Planprogram 2021 
Inom	området	planerar	kommunen	för	skola,	bostäder	samt	mindre	verksamheter	såsom	
kontor,	simhall	och	handel.	En	ny	väg	planeras	anläggas	mellan	Vänskapens	väg	och	
Värnäsvägen.	Det	finns	även	planer	på	att	ändra	markanvändningen	för	området	väster	om	
Norra	Vägen.	Norra	vägen	avses	utvecklas	som	trafiknod	och	för	handel,	kontor	och	parkering.		

2.4 Artskyddsförordningen 
Artskyddsförordningen	(2007:845)	omfattar	fyra	förbud:	
		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.	
	
Denna	artskyddsutredning	fokuserar	på	förbudet	i	punkt	4	då	förslag	till	detaljplaner	i	
programområdet	genom	utpekanden	av	områden	för	detaljplanering	riskerar	att	utlösa	detta	
förbud.	Lagstiftning	och	rättspraxis	är	tydlig.	Sådana	verksamheter	som	planeras	bör	undvika	
att	utlösa	förbud.	
Förbudet	i	4§	punkt	4	omfattar	djurens	alla	livsstadier	och	syftar	till	att	bibehålla	kontinuerlig	
ekologisk	funktion.	Som	fortplantningsområde	och	viloplats	bör	räknas	den	lokala	populationens	
hemområde	enligt	Naturvårdsverkets	riktlinjer	(Naturvårdsverket	2009).		
	
Begreppet	skada	och	förstöra	inkluderar	även	gradvis	försämring.	Om	artens	tillgång	på	platser	
för	fortplantning	etc.	minskar	bör	detta	ses	som	skada.	I	ett	avgörande	i	Mark-	och	
miljödomstolen	(MÖD	2016:1,	Klinthagen)	ska	minst	samma	storlek	och	kvantitet	livsmiljöer	för	
berörd	art	finnas	kvar.	
	

	

Gynnsam	bevarandestatus	
En	arts	bevarandestatus	bedöms	gynnsam	när:	
1.	uppgifter	om	den	berörda	artens	populationsutveckling	visar	att	arten	på	lång	sikt	
kommer	att	förbli	en	livskraftig	del	av	sin	livsmiljö,	
2.	artens	naturliga	eller	hävdbetingade	utbredningsområde	varken	minskar	eller	
sannolikt	kommer	att	minska	inom	en	överskådlig	framtid,	och	
3.	det	finns	och	sannolikt	kommer	att	fortsätta	att	finnas	en	tillräckligt	stor	livsmiljö	
för	att	artens	populationer	ska	bibehållas	på	lång	sikt		
(16	§	förordning	(1998:1252)	områdesskydd).	
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2.5 Sandödlans ekologi och bevarandestatus 

Livsmiljöer 
Sandödlan	har	tydliga	biotopkrav	som	omfattar	torra	marker,	med	rik	ljung-	eller	gräs-
/örtvegetation	för	skydd	och	födosök	(figur	2)	samt	med	mellanliggande	öppna	ytor	för	solning	
och	äggläggning.	Inslag	av	buskar	och	rishögar	är	också	gynnsamt.	Den	vanligaste	biotopen	är	
sydslänter	i	sand-	och	grustag,	men	typiska	miljöer	är	även	järnvägsvallar,	småvägrenar,	
skjutfält,	kraftledningsgator,	hedmarker,	samt	brynmiljöer	i	buskrika	betesmarker,	dynområden	
och	i	anslutning	till	sandiga	stränder.	Ofta	lägger	flera	honor	sina	ägg	på	samma	ställen	och	de	
grävs	i	regel	ner	på	sandiga	välexponerade	platser	på	cirka	5–7	cm	djup.	Vuxna	sandödlor	är	
normalt	mycket	stationära	med	små	hemområden,	som	i	England	och	Sverige	uppmätts	till	
mellan	85	och	2000	m2.	
	
Antalet	ägg	per	kull	har	i	Sverige	uppmätts	till	mellan	2	och	12	och	snittkullstorleken	har	i	
Sverige	noterats	till	6	respektive	8	ägg	per	kull.	Andelen	kläckta	ägg	per	kull	har	i	Halland	varit	i	
snitt	77	%	och	i	Värmland	mellan	90−95	%	efter	relativt	soliga	somrar,	men	betydligt	lägre	efter	
solfattiga	somrar,	då	kläckningen	kan	utebli	helt	(Berglind	2013).		
	
Sandödla	övervintrar	nedgrävd	i	marken	från	slutet	av	augusti	(vuxna	djur)-oktober	(ungar)	till	
mars-april,	varierande	i	längd	beroende	på	breddgrad	och	årliga	variationer	i	klimat.	Födan	
utgörs	av	spindlar	och	insekter.	Könsmognad	nås	vid	tre-fyra	års	ålder	(övervintringar).	En	
gravid	hona	i	Värmland	har	konstaterats	nå	en	ålder	av	åtminstone	19	år	(ArtDatabanken	2021).	

Spridning 
Kortare	spridning	till	nya	hemområden	har	demonstrerats	för	vuxna	individer	efter	säsonger	
med	förhållandevis	låg	reproduktionsframgång.	Spridning	hos	sandödla	tycks	ske	främst	bland	
unga	individer,	med	ökad	tendens	till	spridning	vid	bl.a.	hög	täthet	av	vuxna	sandödlor	och	
tillgång	till	lämplig	miljö	att	spridas	inom.	En	ca	ettårig	sandödla	konstaterades	förflytta	sig	500	
meter	längs	en	skogsväg	under	en	sommar	(Berglind	2000).	En	vuxen	hona	har	påträffats	2	km	
från	en	isolerad	population	i	Nederländerna	och	ytterligare	en	vuxen	hona	ca	1	km	från	en	
isolerad	population	i	Värmland,	kan	tolkas	som	att	de	emigrerat	som	ungdjur	och	växt	upp	
under	spridningsfasen	(Berglind	2013).	Sandödlan	har	vid	experiment	visat	sig	kunna	orientera	
tillbaka	till	sina	hemområden	vid	flytt	upp	till	åtminstone	100	m.	

Nationell utbredning och bevarandestatus 
Sandödla	har	en	fläckvis	utbredning	i	främst	Götaland.	Därutöver	finns	ett	antal	isolerade	
förekomster	i	Värmland	och	Dalarna.	Igenväxning	och	exploatering	av	sandmiljöer	utgör	det	
främsta	hotet	mot	arten.	Sandödla	är	i	Sverige	en	hotad	art	(ArtDatabanken	2020)	som	bedömt	
ha	en	högst	påtaglig	risk	att	försvinna	från	landet	enligt	den	senaste	publicerade	
rödlistningsbedömningen	där	arten	klassificerades	som	Sårbar	(VU).	VU	motsvarar	en	
sannolikhet	att	försvinna	som	är	större	än	10%	inom	100	år.	Att	arten	bedömts	ha	denna	höga	
sannolikhet	att	försvinna	beror	huvudsakligen	på	att	dess	svenska	populationen	minskar.	
Minskningstakten	har	uppgått	till	30%	(20–40%)	under	de	senaste	20	åren.	Minskningen	avser	
också	förekomstarea	och	kvalitén	på	artens	habitat.	Den	bakomliggande	orsaken	till	
försämringen	av	habitat	är	både	trädplantering	och	spontan	igenväxning	av	lämpliga	habitat,	
inklusive	sand-	och	grustäkter,	samt	exploatering.		
	
Enligt	ArtDatabankens	bedömningar	som	gjordes	i	samband	med	framtagandet	av	den	senaste	
rödlistan	(ArtDatabanken	2015)	består	den	svenska	populationen	av	11	000	(7	700-14	700)	
reproduktiva	individer.	I	den	senaste	"Artikel	11"-rapporteringen	angavs	en	något	högre	siffra	a	
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11	200	(7	700-14	700)	individer	(EIONET	2019b).	Av	dessa	angavs	6	200	individer	förekomma	i	
boreal	region	medan	de	resterande	5	000	individerna	angavs	för	kontinental	region.		
	
Artens	utbredning	är	framförallt	kopplad	till	södra	Sveriges	kusttrakter	men	det	finns	också	
förekomster	i	inlandet	.	De	flesta	förekomster	ligger	allt	för	isolerade	ifrån	varandra	för	att	
möjliggöra	något	utbyte	av	individer.	Den	totala	förekomstarean	(AOO)	i	Sverige	är	1	972	km2	
om	man	tillämpar	IUCN:s	beräkningssätt	på	samtliga	observationer	som	är	kända	från	perioden	
1999-2019.		
	
Sandödlans	allt	för	begränsade	populationsstorlek	och	dess	negativa	trend	gör	att	den	officiella	
bedömningen	av	artens	bevarandestatus	är	ogynnsam	i	Sverige	(EIONET	2019b).	Bedömningen	
är	den	samma	i	både	boreal	och	kontinental	biogeografisk	region.	

Möjligheter till ökad populationsstorlek  
En	demografisk	s.k.	elasticitetsanalys	(som	värderar	vilka	åldersspecifika	överlevnads-	och	
fekunditetsparametrar	som	bidrar	mest	till	årlig	populationstillväxt),	har	visat	att	det	potentiellt	
snabbaste	och	mest	praktiska	sättet	att	öka	populationsstorleken	är	att	höja	de	juvenila	och	
subadulta	ödlornas	genomsnittliga	överlevnad.	Det	enklaste	sättet	att	åstadkomma	detta	torde	
vara	genom	att	öka	lokalernas	areal	och	kvalitet	av	lämplig	miljö,	så	att	ungarna	får	tillgång	till	
gynnsamma	”tomma”	habitatytor	med	mindre	konkurrens	från	vuxna	djur	(Berglind	2013).	

Riskfaktorer 

Generella riskfaktorer 

Sandödlan	lever	i	små	lokala	populationer	ofta	på	begränsade	områden	och	med	små	
äggläggningsplatser.	Det	är	lätt	att	slå	ut	en	population	och	återkolonisering	är	i	praktiken	oftast	
hindrad	av	det	stora	avståndet	mellan	olika	lokala	populationer.	Arten	hotas	främst	av	
trädplantering	eller	spontan	igenväxning	av	sand-	och	grustäkter	och	andra	lämpligt	öppna	
platser.	Den	åtföljande	ökade	beskuggningen	och	det	kallare	mikroklimatet	slår	på	sikt	ut	hela	
populationer.	Vidare	hotas	arten	av	markexploatering	vid	t.ex.	bebyggelse,	breddning	eller	
nyanläggning	av	vägar	och	dess	slänter,	liksom	av	schaktning	eller	utplaning	av	branter	vid	
efterbehandling	av	grus-	och	sandtäkter.	Även	kontinuerligt,	hårt	slitage	på	marken	under	den	
känsliga	äggutvecklingsperioden	av	motocross,	människor	eller	boskap	inom	sandtäkter,	
sandstränder	och	sandiga	strövstigar	kan	vara	ödesdigert.	Kemisk	gräs-	och	buskbekämpning	
längs	järnvägsbankar	kan	beröra	sandödlepopulationer	negativt.	Predation	från	tamkatter	utgör	
lokalt	ett	hot	eftersom	katter	lär	sig	söka	upp	ödlornas	solplatser.	Flera	av	åtminstone	de	
mellansvenska	populationerna	är	idag	så	individfattiga	p.g.a.	brist	på	lämpligt	öppna	miljöer	
(orsakat	av	de	täta	produktionsskogarna)	att	de	också	hotas	av	naturligt	slumpvisa	nedgångar	i	
populationsstorlek.	Sådana	nedgångar	kan	t.ex.	orsakas	av	ogynnsamt	väder	under	
äggutvecklingsperioden,	med	fördröjd	eller	utebliven	kläckning	som	följd.	Det	finns	också	
indikationer	på	att	inavelsdepression	utgör	ett	hot	mot	små	populationer	(Artdatabanken	2021).	
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Riskfaktorer i utredningsområdet 

De	största	riskerna	är	ny	bebyggelse	och	vägar	som	leder	till	direkt	habitatförlust,	
kvalitetsförsämring	av	habitat	och	barriäreffekter.	Tillsammans	bidrar	exploateringen	till	att	
livsmiljöer	försvinner	snabbare	än	de	skulle	gjort	om	området	lämnats.	Närområdet	till	den	nya	
bebyggelsen	kommer	att	påverkas	av	störning	som	inte	är	gynnsam	för	arten,	det	kan	vara	
skötsel	av	tomt-	och	naturmark,	hundar	och	katter	som	stör	eller	dödar	arten	eller	användning	
av	park-	och	naturmark	som	utgör	en	risk	för	arten	(t	ex.	terrängcykling).	Fragmentering	och	
uteblivet	utbyte	med	befintliga	individer	i	närområdet	riskeras,	vilket	ger	förhöjd	risk	för	lokalt	
utdöende	på	platsen	för	planprogrammet,	men	även	i	angränsande	områden.	

Figur 2. Jaktområde, övervintrings- och viloplats i utredningsområdet.  

2.6 Kumulativa effekter  

Bebyggelseutveckling 
I	takt	med	att	Kalmar	expanderar	tas	mark	nära	stadskärnan	i	anspråk.	För	att	regionen	och	
kommunen	ska	kunna	växa	krävs	både	förbättrade	infrastrukturlösningar	främst	gällande	
kollektivtrafiken	samt	ett	ökat	bostadsbyggande.		
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Figur 3. Kalmar kommun planerar att området längs den så 
kallade ”Diagonalen” ska omvandlas så att Norra vägen 
utvecklas till stadsgata och Norra Staden får ett betydande 
tillskott av sevice och bostäder (Kalmar kommun, 2013). 

 

Figur 4. I området för utredningen planeras för bostäder (raster) och stadsuvecklingsstråk och service (beige ton) 
(Kalmar kommun 2013).  

Underlag	för	service	och	handel	ska	förbättras	genom	att	antalet	boende	ökar	från	ca.	15	000,	år	
2013,	till	det	dubbla	(Kalmar	kommun	2013).	I	anslutning	till	utredningsområdet	planeras	för	
en	omfattande	utbyggnad	i	olika	faser.		
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Klimateffekter för Kalmar län	
Enligt	scenarion	medel	av	SMHI,	Sveriges	meteorologiska	och	hydrologiska	institut	(SMHI,	
2021)	gällande	framtida	klimat	beräknas	temperaturen	i	Kalmar	län	öka	med	dryga	2	grader	
jämfört	med	perioden	1961-1990.		

3 Avgränsning och Metod  

3.1 Avgränsning av utredningsområdet 
Utredningsområdet	för	sandödla	avgränsas	enligt	figur	1.	Det	finns	sedan	tidigare	
kunskapsunderlag	om	förutsättningarna	för	sandödla	inom	området	och	omgivningen	i	form	av	
genomförd	naturvärdesinventering	och	eftersök	av	livsmiljöer	för	sandödla	(Calluna	2020),	
inventering	av	sandödla	som	delvis	omfattar	planområdet	men	också	angränsande	områden	
(Ecocom	2016).	

3.2 Habitatnätverksanalys 
Habitatnätverksanalyse	visar	områden	lämpliga	för	sandödla	utifrån	krav	på	livsmiljö.	
Spridningsvägar	mellan	möjliga	livsmiljöer	grundar	sig	på	lämpligheten	i	miljöer	den	behöver	
passera.	

Indata 
Det	främsta	underlaget	i	denna	studie	är	nationellt	marktäckedata	(NMD)	från	
naturvårdsverket,	vilket	är	en	grov	kartering	av	Sverige	marktäcke	med	bland	annat	vegetation,	
tillsammans	med	jordartsdata	från	Sverige	Geologiska	Undersökning	(SGU)	för	att	få	fram	
lämpliga	habitat.	Lantmäteriets	terrängkarta	användes	för	att	ta	fram	korrekt	position	på	vägar,	
järnvägar	och	urbana	miljöer.	Avgränsning	av	kommunalt	ägd	mark	och	detaljplaner	över	
planerade	nybyggnationer	erhölls	från	Kalmar	kommun.	

Tabell 1. Tabell över använda underlag i habitatnätverksanalysen. 

Namn Organisation Källa/Leverantör Kommentar 

Jordarter Sveriges Geologiska 
Undersökning Kalmar kommun Utklipp kring inventeringsområdet. 

Terrängkarta Lantmäteriet Lantmäteriet Endast vägar, järnvägar och urbana miljöer 
extraherades.  

Nationellt 
marktäckedata Naturvårdsverket Naturvårdsverket  

Kommunal 
mark Kalmar kommun Kalmar kommun Avgränsning av kommunalt ägd mark 

Ingående 
detaljplaner  Kalmar kommun Kalmar kommun Avgränsning av bland annat nya bostäder. 

Livsmiljöer 
Sandödla	föredrar	sandiga	något	öppna	miljöer	med	tillgång	till	helt	öppna	miljöer	för	solning	
och	förekomst	av	sand	för	äggläggning.	Något	öppna	skogar	och	buskmarker	värderas	högt	som	
jaktmark	och	viloplats.	Öppna	miljöer	utan	förekomst	av	sandig	jordmån,	som	till	exempel	
ruderatmark,	ger	goda	möjligheter	för	jakt	och	viloplats,	helst	skall	strukturer	såsom	stenhögar	
förekomma,	men	har	ett	lägre	värde	för	sandödlan	vad	gäller	till	exempel	äggläggning.	Likt	
viloplatser		
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Trots	att	sandödla	förekommer	längs	mindre	vägar	och	järnvägsvallar	på	grund	av	viss	
förekomst	av	sandiga	torra	marker	så	värderas	dessa	lågt.	Detta	eftersom	vägar	och	järnvägar	
oftast	utgör	ett	hinder	för	sandödlor.	

Habitatkvalitet 
Baserat	på	förekomst	av	sandig	jordart,	biotop	samt	öppenhet	skapas	ett	habitatkvalitetsraster	
där	habitaten	värderas	från	0	–	5,	där	0	anses	ej	ha	några	eftersökta	värden	som	habitat	för	
sandödla	och	5	har	bäst	värden	för	sandödlor.		
Poäng	adderas	i	två	steg	för	varje	biotopyta,	baserat	på	två	kriterier;	förekomst	av	sand	och	
öppenhet.	Antal	poäng	som	adderas	ger	biotopens	lämplighet	för	sandödla.			
Habitatkvalitetsrastret	ger	oss	en	översiktlig	bild	av	dels	lämpliga	habitat	för	sandödla	samt	
potentiella	habitatkorridorer	där	sandödla	kan	spridas	(figur	8).	

3.3 Inventering 
Vid	inventering	av	sandödla	utgick	vi	från	det	avgränsade	utredningsområdet	och	eftersökte	
sandödla	samt	identifierade	lämpliga	livsmiljöer	för	arten.	Även	områden	som	kan	vara	lämpliga	
för	skyddsåtgärder	eftersöktes.	
	
Inventeringen	genomfördes	mellan	vid	fyra	tillfällen	under	maj	och	juni	enligt	tabell	2	av	
Alexander	Eriksson	och	Martin	Brüsin	på	Calluna.	
Tabell 2. Datum och tid för inventering 

Datum Tid Moment 

2021-05-11 11:00-16:00 Eftersök av sandödlor, avgränsning av habitat 

2021-05-14 11:00-16:00 Eftersök av sandödlor, avgränsning av habitat 

2021-06-02 11:00-16:00 Eftersök av sandödlor, avgränsning av habitat, 
träff kommunekolog 

2021-06-04 11:00-16:00 Eftersök av sandödlor, avgränsning av habitat 
inkl. lokalisering av möjliga skyddsåtgärder 

3.4 Utredning 
Utifrån	tidigare	inventeringar	och	underlag	om	naturvärden	i	och	omkring	planområdet,	
landskapsanalys,	inventeringen	av	sandödlan	och	dess	livsmiljöer,	diskussioner	med	
kommunekologer	samt	rapporterade	observationer	av	sandödla	i	ArtDatabankens	databaser	
gjordes	en	bedömning	av	den	lokala	bevarandestatusen	för	arten.	Resultatet	sätts	sedan	i	
förhållande	till	artskyddsförordningen	och	rättspraxis.	Med	detta	i	grunden	görs	en	bedömning	
av	hur	sandödla	påverkas	av	de	aktuella	planerna	samt	hur	förutsättningarna	ser	ut	för	att	
hantera	arten	vidare.		

3.5 Kumulativa effekter  
De	kumulativa	effekter	som	identifierats	är	kommunens	bebyggelseutveckling	samt	förväntade	
klimatförändringar.	Igenplantering	av	täkter,	igenväxning	av	odlingslandskapet	är	ytterligare	
kumulativa	effekter	som	kan	påverka	förekomster	av	sandödla	negativt.	Parallella	
planeringsprocesser	är	bedömda	utifrån	ett	översiktligt	scenario	och	generella	klimateffekter	
beskrivs	och	tas	med	i	den	generella	bedömningen	för	gynnsam	bevarandestatus	lokal	nivå.		
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4 Resultat 

4.1 Planområdet som livsmiljö  
Detaljplaneområdena	hyser	en	viss	variation	av	miljöer.	Det	förekommer	öppna	områden	som	
kan	utgöra	födosöksmiljöer	för	arten,	äggläggningsplatser,	viloplatser	och	potentiella	
äggläggningsplatser	liksom	goda	övervintringsplatser.		

Tabell 3. Livsmiljöer som påverkas inom de olika detaljplanerna  

Detaljplan Id Typ hektar  

Kläckeberga 
10:1, Krafslösa 
5:1 	

1 Viloplats 0,07 
2 Äggläggningsplats 0,44 
22 Viloplats, äggläggningsplats och jaktmiljö 0,26 
24 Jaktmiljö 0,60 

Kläckeberga 
10:10 

3 Viloplats och jaktmiljö 0,46 
7 Övervintringsplats 0,28 

Krafslösa 5:1, 
Södra Snurrom 
 
	
	
	
	
	
	
	
		

8 Övervintringsplats 0,05 
9 Äggläggningsplats 0,00 
10 Äggläggningsplats 0,16 
11 Äggläggningsplats 0,05 
12 Jaktmiljö 2,17 
13 Jaktmiljö 0,81 
14 Jaktmiljö 0,17 
15 Jaktmiljö 0,45 
16 Jaktmiljö 1,71 
17 Utvecklingspotential 0,08 

Del av Krafslösa 
1:2 23 Viloplats, äggläggningsplats och jaktmiljö 0,47 

Norra vägen 
 
	
		

18 Jaktmiljö 4,85 
19 Viloplats, äggläggningsplats och jaktmiljö 0,28 
20 Övrigt 5,48 
21 Äggläggningsplats 0,07 
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Figur 5. Livsmiljöer i utredningsområdet, inventering 2021. Område 25 omfattar det område som enligt tidigare 
föreläggande har iordningställts för arten. Område 5 och 26 kommer inte att påverkas av planprogrammet. 
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4.2 Påträffade individer 

Tabell 4. Påträffade individer av sand- och skogsödla vid inventeringen 2021 

ID Antal Art/Kön/ålder Aktivitet/kommentar 

1 1 Obestämd ödla Sittande i gräset, kunde ej artbestämma. 

2 1 Obestämd ödla Kunde ej artbestämma. Sprang snabbt in i buskaget.  

3 1  Sandödla, hane Solande 

4 1 Sandödla, obestämd adult Jagande 

5 1 Sandödla, hane  

6 1 Sandödla, hona  

7 1 Sandödla, hona med ägg Hona full med ägg 

8 1 Sandödla, hane Solande 

9 2 Sandödla Jagande 

10 3 Sandödla 1 säker obs, 2 troliga 

11 1 Sandödla, obestämd adult Jagande 

12 1 Sandödla, fjolårsunge Jagande 

13 1 Skogsödla, fjolårsunge  

14 2 Skogsödla, fjolårsunge  

15 1 Obestämd ödla Ödla, kunde ej artbestämma. Hörde endast prassel.  

16 1 Obestämd ödla Ödla, trolig fjolårsunge. Kunde ej arta.  

17 1 Obestämd ödla Ödla, kunde ej arta 

18  Obestämd ödla, osäker Prassel i gräset, kunde ej avgöra vad.  
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Figur 6. Individer påträffade i utredningsområdet, inventering 2021. 
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4.3 Lokal population  

Lokal bevarandestatus och populationsstruktur 
Kartbild	(figur	7	)	visar	norra	delen	av	Kalmar	kommun.	Från	2000	fram	till	augusti	2021	har	
210	observationer	rapporterats	in	på	Artportalen	i	det	ca	25	km2	stora	området.	Sammantaget	
har	ca.	240	individer	rapporterats.	I	angränsande	område	norr	ut	(Mönsterås	kommun)	är	
antalet	rapporterade	observationer	ungefär	det	samma.	Den	lokala	populationen	bedöms	
omfatta	denna	del	inklusive	individer	i	sydöstra	delen	av	Oskarshamns	kommun.		
	

	
 

 

 

 

	
	
Figur 7. Sandödlans 
utbredning i norra delen 
av Kalmar kommun 
baserat på kända fynd 
från perioden 2000-2021. 
Grön pil ska visa att det 
finns visst utbyte inom 
populationen över tid. 
Röda pilar visar exempel 
på sällsynta utbyten 
mellan individer. De allra 
flesta observationer 
kommer från någon form 
av inventering eller 
eftersök. 

För	sandödlorna	i	utredningsområdet	finns	troligen	visst	utbyte	med	djur	som	finns	söder	om	
Kalmar,	bl	a.	via	de	öppna	markerna	på	flygplatsen.	Utbyte	bedöms	också	med	individer	av	
sandödlor	väster	om	E22.	Både	stadsbebyggelsen	och	E22	utgör	kraftfulla	barriärer	så	utbytet	
mellan	individer	på	olika	sidor	bedöms	vara	begränsat.		
	
Sandödlan	förekommer	inte	likformigt	i	landskapet.	För	området	närmast	utredningsområdet	är	
förhållandena	goda	i	vissa	delar	och	variationen	i	landskapet	ser	liknande	ut	i	området	vi	antar	
hysa	den	lokala	populationen	(se	figur	8	).		
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Figur 8. Habitatkvalitetsraster i skala 0 – 5 där 0 är lägst värde och 5 har bäst förutsättning som habitat. 

Utifrån	utförd	inventering	är	det	svårt	att	uppskatta	populationsstorlek,	men	arten	verkar	
förekomma	spritt	i	lämpliga	miljöer	och	tenderar	att	etablera	sig	då	lämpliga	miljöer	
förekommer	eller	nyskapas	och	påträffas	där,	förutsatt	att	de	eftersöks	noggrant.	För	att	
stabilisera	populationen	skulle	man	behöva	jobba	med	att	förbättra	förhållanden	för	arten	på	
bred	front	för	att	fler	unga	individer	ska	kunna	etablera	sig	och	nå	vuxen	ålder.		
	
I	utredningsområdet	har	goda	förhållanden	för	arten	uppstått	de	senaste	decennierna	sedan	
tidigare	bebyggelse	rivits	och	området	lämnats.	Vid	rivningen	skapades	strukturer	som	öppna	
sandblottor,	stenhögar	m.m.	Med	tiden	har	invandrande	vegetation	kompletterat	miljön.	Över	
tid	bedöms	dock	utredningsområdet	inte	kunna	bibehålla	funktionella	miljöer	för	artens	alla	
behov.	Om	inte	”skötsel”	sker	kommer	igenväxning	långsamt	att	göra	äggläggnings	och	
viloplatser	alltför	skuggiga	för	att	fungera	optimalt.	Kontinuerlig	ekologisk	funktion	bedöms	inte	
finnas	i	utredningsområdet.	I	dagsläget	finns	dock	tillgängliga	miljöer	för	arten.		
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5 Bedömning 
För	att	säkerställa	att	den	planerade	exploateringen	inte	resulterar	i	negativa	konsekvenser	för	
den	lokala	populationen	av	sandödla	behöver	skyddsåtgärder	vidtas.	Dessa	behöver	säkerställa	
att	kontinuerlig	ekologisk	funktion	upprätthålls	genom	att	förutsättningarna	för	arten	stärks	i	
nära	anslutning	till	den	påverkan	som	uppkommer,	eller	i	område	dit	individer	flyttas.	

5.1 Principiella skadelindringsförslag och skyddsåtgärder 
Detta	underlag	ger	förslag	på	skyddsåtgärder.	För	att	undvika	förbud	och	därmed	även	ett	
dispensärende	behöver	det	detaljerade	genomförandet	kopplat	till	nedanstående	
rekommendationer	redovisas	senast	vid	antagandet	av	detaljplanerna.		
	
Genomförandet	ska	innehålla:		

• tidplan,		

• beskrivning	av	genomförande	av	åtgärder,	

• beskrivning	av	framkomlighet.	

	
Lokaliseringen	av	skyddsåtgärderna	styrs	av	förutsättningarna	för	artens	förekomst	och	var	det	
finns	miljöer	att	tillgå	som	kan	säkerställas	och	åtgärdas	för	artens	behov.	Det	är	positivt	att	
avsätta	ytor	på	ett	sådant	avstånd	att	det	går	att	förvänta	sig	spridning	från	den	befintliga	
populationen.		

5.2 Påverkan av planförslag  

Summering per område (ha) som försvinner eller blir otillgängligt för sandödla 

Kläckeberga 10:1, Krafslösa 5:1 

Viloplats:	0,07	
Äggläggningsplats:	0,44	
Jaktmiljö:	0,86	ha	

Kläckeberga 10:10 

Viloplats	och	jaktmiljö:	0,46	
Övervintringsplats:	0,28	

Krafslösa 5:1, Södra Snurrom  

Övervintringsplats:0,33	
Äggläggningsplats:0,2	
Jaktmiljö:	5,86	ha	

Del av Krafslösa 1:2 

Viloplats,	äggläggningsplats	och	jaktmiljö:	0,47	

Norra vägen 

Jaktmiljö:	5,33	
Äggläggningsplats:0,07	
Övrigt:	5,48	
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Närområdet	till	den	nya	bebyggelsen	kommer	att	påverkas	av	störning	som	inte	är	gynnsam	för	
arten,	det	kan	vara	skötsel	av	tomt-	och	naturmark,	hundar	och	katter	som	stör	eller	dödar	arten	
eller	användning	av	park-	och	naturmark	som	utgör	en	risk	för	arten	(t	ex.	terrängcykling).	

5.3 Kumulativa effekter 

Bebyggelseutveckling 
Livsmiljöer	för	sandödla	har	tagits	i	anspråk	i	angränsande	projekt	(t	ex.	de	tidigare	etapperna	
av	Snurrom).	Där	har	skyddsåtgärder	genomförts	som	överensstämmer	med	de	som	
rekommenderas	för	det	aktuella	området.	Genomförs	även	skyddsåtgärder	framgent	och	om	
kvalitén	på	åtgärderna	inte	försämras	bedöms	det	även	i	fortsättningen	finnas	förutsättningar	
för	sandödla	i	samma	omfattning	som	innan	utbyggnad.	Skyddsåtgärder	genom	
biotopförbättringar	bör	eventuellt	kompletteras	med	flytt	av	individer.	

Klimateffekter  
Livsmiljöerna	för	sandödla	kommer	troligen	att	påverkas	positivt	på	kort	sikt.	Med	längre	
vegetationsperiod	och	varmare	somrar	kommer	vegetationen	att	utvecklas	åt	att	möta	
sandödlans	krav.	Vegetationstäcket	kommer	att	vara	glest	och	ge	goda	förutsättningar	för	
bytesdjur,	men	också	öka	sandödlans	möjligheter	till	jakt.	Utvecklingen	av	ägg	bedöms	påverkas	
positivt	med	varmare	somrar,	liksom	antalet	ungar	som	överlever.	

5.4 Samlad bedömning 
Sammantaget	bedöms	de	kumulativa	effekterna	inte	påverka	den	lokala	populationen.	

5.5 Bedömning av lokal bevarandestatus  
Bedömningen	är	att	en	eventuell	exploatering	kan	medföra	stor	påverkan	på	sandödla.	Om	inga	
åtgärder	vidtas	som	säkerställer	ökad	kvalitet	på	livsmiljö	utanför	områden	som	bebyggs	och	
avskärmning	av	exploateringsområdet	och	eventuellt	flytt	av	djur	är	bedömningen	att	en	
exploatering	i	området	innebär	en	stor	risk	för	påverkan	på	den	lokala	populationen.	Om	
skyddsåtgärder	genomförs	bedöms	risken	för	påverkan	på	den	lokala	populationen	vara	
försumbar.	Med	de	föreslagna	åtgärderna	är	bedömningen	att	risken	minskar	för	utlösande	av	
förbud	enligt	artskyddsförordningen.		
	

6 Rekommendationer och skyddsåtgärder 
Skyddsåtgärder	syftar	till	att	skapa	en	kontinuerlig	ekologisk	funktion	för	den	lokala	population	
som	finns.	Detta	bör	göras	i	när	området,	men	även	på	lite	större	avstånd	så	att	spridning	/flytt	
kan	ske	till	nya	lämpliga	områden	som	inte	kommer	att	bebyggas.	

6.1 Lokalisering av livsmiljöer 
Livsmiljöer	söder	och	öster	om	pulkabacken	(skyddsåtgärd	skapad	i	samband	med	Snurrom	
etapp	2)	skapar	spridningsmöjligheter	öster	ut.	Parken	med	skyddsåtgärder	är	så	nära	den	
befintliga	livsmiljön	att	det	förekommer	individer	från	samma	population	i	området.	
	

1. Nya	livsmiljöer	skapas	söder	om	Björnökärr	i	ett	gammalt	täktområde.	Det	är	dock	inte	
möjligt	att	samlokalisera	dessa	med	terrängcykling.	
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2-5.	Biotopförbättrande	åtgärder	utförs	på	golfbanan.	Golfbanan	ägs	av	kommunen	och	
arrenderas	av	golfklubben.	Miljöer	som	inte	utgörs	av	klippta	ytor	bör	finnas	tillgängliga	för	
åtgärder	i	stor	utsträckning.	Områden	för	förbättring	är	glesa	till	tätare	skogsmiljöer	med	delvis	
örtrikt	fältskikt.		
	
6-12.	I	kraftledningsgatan	görs	biotopförbättrande	åtgärder	i	bl	a.	anslutning	till	fyndplats	från	
2005,	2013	och	2019.	Vattenfall	har	ledningsrätt	men	åtgärder	bedöms	kunna	genomföras	om	
avtal	upprättas	mellan	kommunen	och	Vattenfall.	Miljöerna	är	idag	delvis	öppna	och	överlappar	
golfbanan	i	vissa	fall.		
	
13-14.	Skötselåtgärder	bedöms	möjliga	att	genomföra	i	Horsnö-Värsnäs	naturreservat.	Område	
13	utgörs	av	gles	barrskog	på	sandigt	underlag	och	14	utgörs	delvis	av	betesmark.	Markägare	är	
Kalmar	kommun	och	enskilda.	
	
15-16	är	mindre	områden	vid	dagvattendammar	väster	om	Strängenäs	på	fastigheterna	
Krafslösa	4:19	och	4:20.	Marken	består	idag	av	gräsmark	med	frisk	till	fuktig	vegetation.	

	
Figur 9. Förslag på ytor som kan iordningställas till livsmiljöer (förelsagna skyddsåtgärder). 
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6.2 Åtgärder för förbättring av livsmiljöer 
Bedömning	görs	vilken	funktion	som	är	begränsande	på	platsen,	det	kan	ofta	vara	tillgång	på	
substrat	för	äggläggning	eller	tillräckligt	stora	jaktmarker	med	tillgång	på	gömslen.	
	
Vid	begränsad	tillgång	på	jaktmarker	skapas	bättre	förutsättningar	genom	att:		

1) avverkning	av	skuggande	träd	i	cirka	0,5–10	hektar	stora	områden,	med	spridda	grupper	
om	5–10	träd	sparade	med	en	total	täckningsgrad	på	cirka	20	%.	

2) försiktig	fläckmarkberedning	för	att	skapa	ett	rikt	fältskikt	av	ljung	(med	ca	40	%	
täckningsgrad)	från	den	befintliga	fröbanken,	och		

3) 	
Platser	för	äggläggning	skapas	genom:	
	
3)	framskrapande	av	nya,	cirka	10x10	m	stora	sandytor	som	släntas	av	mot	sydost	för	
äggläggning,	med	hjälp	av	grävmaskin.		
	
Åtgärder	kan	utföras	sista	oktober	till	sista	februari	med	snöfria	förhållanden.	Områden	som	kan	
utgöra	befintliga	livsmiljöer	undantas	och	märks	ut	i	fält	innan	åtgärden	sätt	igång.	
	
Vid	begränsad	tillgång	på	äggläggningsplatser	utförs	åtgärd	enligt	2	ovan	i	området.	Åtgärder	
kan	utföras	sista	oktober	till	sista	februari	med	snöfria	förhållanden.	Områden	som	kan	utgöra	
befintliga	livsmiljöer	undantas	och	märks	ut	i	fält	innan	åtgärden	sätt	igång.	
	
Sydorienterade,	sandiga	skogsvägsträckor	görs	mera	permanent	gynnsamma	genom	att	bredda	
de	trädfria	kanterna	runtom	vägarna	till	minst	5–10	meter	på	ömse	sidor.	Vägarna	solexponeras	
då	under	en	större	del	av	dagen	och	kan	upprätthålla	reproducerande	populationer	och	fungera	
som	spridningskorridorer	till	närbelägna	populationer	under	många	fler	år	än	annars	(minskad	
beskuggningseffekt	av	de	uppväxande	träd).	
		
Tabell 5. Ytor som kan iordningställas till livsmiljöer (föreslagna skyddsåtgärder). 

ID Area Kommentar 

1 4,8 
Isolerat, behöver omfattande åtgärder för att bli lämpligt 
för jakt, äggläggning och vilomöjligheter. 

2 3,5 

Halvöppen mark med god koppling till planområdet. 
Positivt att åtgärda en större yta med nära koppling till det 
område som kommer att försvinna. 

3 1 

Halvöppen mark, till viss del lämpligt redan idag men 
behöver åtgärder för att förbättra möjligheter till jakt, 
äggläggning och viloplatser. God koppling till 
planområdet. 

4 0,3 

Halvöppen mark, till viss del lämpligt redan idag men 
behöver åtgärder för att förbättra möjligheter till jakt, 
äggläggning och viloplatser. 

5 0,4 

Halvöppen mark, till viss del lämpligt redan idag men 
behöver åtgärder för att förbättra möjligheter till 
äggläggning och viloplatser. 

6 0,5 

Halvöppen mark, till viss del redan lämpligt idag men 
behöver åtgärder för att förbättra möjligheter till 
äggläggning och viloplatser. God koppling till 
planområdet. 

7 1,6 

Halvöppen mark, till viss del lämpligt redan idag men 
behöver åtgärder för att förbättra möjligheter till jakt, 
äggläggning och viloplatser. Utbyggnad av Värsnäsvägen 
kan komma att skära av området från planområdet. 

8 1,3 
Halvöppen mark, till viss del lämpligt redan idag men 
behöver åtgärder för att förbättra möjligheter till 
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äggläggning och viloplatser. Utbyggnad av Värsnäsvägen 
kan komma att skära av området från planområdet. 

9 0,8 

Halvöppen mark, till viss del lämpligt redan idag men 
behöver åtgärder för att förbättra möjligheter till jakt, 
äggläggning och viloplatser. Utbyggnad av Värsnäsvägen 
kan komma att skära av området från planområdet. 

10 0,3 

Halvöppen mark, till viss del lämpligt redan idag men 
behöver åtgärder för att förbättra möjligheter till 
äggläggning och viloplatser. Utbyggnad av Värsnäsvägen 
kan komma att skära av området från planområdet. 

11 1,3 

Halvöppen mark, till viss del lämpligt redan idag men 
behöver åtgärder för att förbättra möjligheter till jakt, 
äggläggning och viloplatser. Utbyggnad av Värsnäsvägen 
kan komma att skära av området från planområdet. 

12 0,7 

Halvöppen mark, till viss del redan lämpligt idag men 
behöver åtgärder för att förbättra möjligheter till 
äggläggning och viloplatser. Utbyggnad av Värsnäsvägen 
kan komma att skära av området från planområdet. 

13 5,4 

Område i naturreservat. Långt från planområdet, men om 
möjligt att använda så ger det långsiktiga skyddet bra 
förutsättningar för att genomföra och bibehålla en 
gynnsam miljö för arten. Behöver omfattande åtgärder för 
att fungera som livsmiljö).  

14 7,3 

Område i naturreservat. Långt från planområdet, men om 
möjligt att använda så ger det långsiktiga skyddet bra 
förutsättningar för att genomföra och bibehålla en 
gynnsam miljö för arten. Redan idag delvis lämpligt för 
jakt. 

15 0,6 

Område söder om planområdet. Kan vara intressant för 
att sprida arten i området . Redan idag delvis lämpligt för 
jakt. 

16 0,8 

Område söder om planområdet. Kan vara intressant för 
att sprida arten i området. Redan idag delvis lämpligt för 
jakt. 

	

6.3 Omfattning av skyddsåtgärder 
Omfattningen	av	iordningställande	bör	per	detaljplan	omfatta	åtminstone	motsvarande	yta	som	
blir	otillgänglig	för	arten	i	planområdet	för	respektive	detaljplan.	Tabell	6	summerar	de	olika	
funktionerna	per	detaljplan.	

Tabell 6. Ytor per detaljplan som behöver iordningställas som skyddsåtgärd och tidpunkt då åtgärden behöver 
vara genomförd och i funktion. Skyddsåtgärder beskrivs och planeras i detalj i samband med framtagande av 
detaljplanerna. 

Detaljplan Funktion och area (ha) Kommentar  Klart senast 
Kläckeberga 10:1, 
Krafslösa 5:1 

Jaktmiljö: 0,86 ha 
	

Små ytor men flera 
funktioner behöver 
ersättas. Skapas i 
solbelysta miljöer. 
Sandsluttningar med 
blottad sand behöver 
skapas. 

• Genomförande 
ej angivet i plan. 

Viloplats 0,7  
	
Äggläggningsplats: 0,44 
	

Kläckeberga 10:10 Viloplats och jaktmiljö: 0,46 
	

Små ytor men flera 
funktioner behöver 
ersättas. Skapas i 
solbelysta miljöer 
Jaktmiljöer med närhet till 
viloplats och 
övervintringsmiljö. 

• Planerna ska 
antas 2:a 
kvartalet 2022.  

• Skyddsåtgärder 
klara och i 
funktion senast 
2:a kvartalet 
2022. 

	

Övervintringsplats: 0,28 
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Krafslösa 5:1, södra 
Snurrom 

Jaktmiljö: 5,86 ha 
	

Yta på minst 6 ha skapas, 
jaktmiljöer med närhet till 
viloplats och 
övervintringsmiljö. 
Sandsluttningar med 
blottad sand behöver 
skapas. 

• Planerna ska 
antas 2:a 
kvartalet 2023. 

• Skyddsåtgärder 
ska vara klara 
och i funktion 
senast 2:a 
kvartalet 2023. 

 

Äggläggningsplats:0,2 
	
Övervintringsplats:0,33 
	

Del av Krafslösa 1:2 Viloplats, 
äggläggningsplats och 
jaktmiljö: 0,47 
	

Små ytor men flera 
funktioner behöver 
ersättas. Skapas i 
solbelysta miljöer. 
Sandsluttningar med 
blottad sand behöver 
skapas. 

• Planerna ska 
antas 2:a 
kvartalet 2022.  

• Skyddsåtgärder 
klara och i 
funktion senast 
2:a kvartalet 
2022. 

 
Norra vägen Jaktmiljö: 5,33 

	
Ytor på minst 10 ha 
skapas, jaktmiljöer med 
närhet till viloplats och 
övervintringsmiljö. 
Sandsluttningar med 
blottad sand behöver 
skapas. 

• Genomförande 
ej angivet i plan. 

Äggläggningsplats:0,07 
	
Övrigt: 5,48 
 

	

6.4 Flytt av individer 
Om	flytt	av	individer	bedöms	behövas	för	att	inte	riskera	att	utlösa	förbud	(gäller	främst	
Kläckeberga	10:10)	så	bedöms	det	som	möjligt.	Det	kräver	att	det	finns	goda	livsmiljöer	dit	
djuren	kan	omlokaliseras.	Område	1	i	figur	nio	bedöms	kunna	fungera	för	ev.	omlokalisering.		
	
Flytt	sker	genom	att	individer	fångas	på	våren	och	sedan	flyttas	till	det	nya	habitatet.	Detta	bör	
till	att	börja	med	vara	stängslat	så	att	djuren	inte	försöker	vandrar	tillbaka.		
	
I	Sverige	har	en	flytt	utvärderats	(Trafikverket	2013).	Där	flyttades	ödlor	till	en	plats	där	det	
visade	sig	finnas	en	befintlig	population	vilket	bedömdes	vara	orsaken	till	att	flytten	inte	kunde	
visa	ett	positivt	resultat.	Andra	faktorer	som	nämndes	som	negativa	för	överlevnad	och	
etablering	var	kalla	somrar	åren	efter	flytten	och	närvaro	av	predatorer.	Uppföljningsinsatsen	
var	eventuellt	också	för	liten	för	att	kunna	lokalisera	flyttade	individer.	
		
I	Storbritannien	utgör	omlokalisering	av	sandödla	till	lämpliga	miljöer	inom	dess	historiska	
utbredningsområde	ett	viktigt	verktyg	för	bevarande	av	arten	i	landet.	Där	har	metoden	testats	
vid	flera	tillfällen	och	med	flera	lyckade	resultat	(Berglind	2013).	Varken	ålder,	kön,	tidpunkt	
eller	om	ödlorna	levt	i	det	vilda,	mellanlagrats	i	fångenskap	eller	fötts	upp	i	fångenskap	före	
frisläppandet	tycks	ha	inverkat	på	resultaten	av	omlokaliseringarna.	Däremot	verkar	miljöns	
lämplighet	ha	varit	avgörande	för	om	arten	lyckats	etablera	sig	och	populationer	blivit	
livskraftiga	och	reproducerande	på	en	ny	lokal.	En	viktig	skillnad	gentemot	Hålkedalen	är	dock	
att	det	i	de	engelska	försöken	i	regel	inte	funnits	någon	redan	befintlig	population	på	
mottagarlokalerna	(Trafikverket	2013).		
	
Om	flytt	är	en	åtgärd	som	övervägs	bör	större	områden	med	goda	livsmiljöer	skapas.	De	ska	då	
inte	ligga	tillgängligt	för	spridning	från	befintlig	population	då	det	skapar	konkurrens	och	
missgynnar	individer	som	flyttas.	
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7 Slutsatser  

7.1 Påverkan på lokal bevarandestatus  
Bevarandestatusen	för	sandödla	bedöms	vara	ogynnsam	i	Sverige	och	även	lokalt.	Arten	finns	
dock	spridd	i	lämpliga	miljöer	i	den	kustnära	delen	av	Kalmar	kommun	liksom	spritt	på	lämpliga	
lokaler	i	hela	länet.	I	nuläget	bedöms	trots	det	att	gynnsam	bevarandestatus	inte	råder	för	den	
lokala	populationen.	
	
Påverkan	inom	planområdet	innebär	en	arealförlust	(drygt	16	hektar	jaktmiljö,	åtta	
äggläggningsplatser,	fem	viloplatser	och	två	övervintringsplatser).	Konsekvensen	av	detta	
bedöms	utan	skyddsåtgärder	få	negativ	effekt	på	den	lokala	populationen	av	sandödla.	För	att	
mildra	dessa	effekter	och	säkerställa	kontinuerlig	ekologisk	funktion	behöver	skyddsåtgärder	
genomföras.		

7.2 Samlad bedömning risk att detaljplaner utlöser förbud enligt ASF 2007:845 
Om	skyddsåtgärder	utförs	enligt	förslag	bedöms	att	förbud	inte	riskerar	att	utlösas	på	grund	av	
detaljplanerna	Kläckeberga	10:1,	Krafslösa	5:1;Kläckeberga	10:10;	Krafslösa	5:1,	Södra	Snurrom	
Del	av	Krafslösa	1:2;	Norra	vägen.	
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Bilaga 1 – Bilagans namn (denna bilaga finns sist i 
dokumentet) 
Här	kan	bilagan	infogas,	men	den	kan	även	göras	som	en	separat	fil	och	stoppas	in	i	rapporten	
när	den	är	sparad	som	PDF-fil	eller	bifogas	ihop	med	rapporten.		
	
	
	
OBS!	Här	nedanför	finns	en	avsnittsbrytning	som	inte	får	tas	bort!		
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