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Förord
Trafikverkets utbyggnad av ny E6 förbi Skee samhälle innebär samtidigt att en ny infart
skapas parallellt med Bohusbanan in mot Strömstad. Denna nya infartsväg tar bl. a.
delar av den gamla banvallen i anspråk, samtidigt som en ny järnvägssträcka läggs i
tunnel genom berget i Kollekind.
Sent i processen, när Trafikverket skulle börja anlägga de nya vägarna och järnvägen,
blev det via Länsstyrelsen känt att man nyligen funnit ett antal lokaler för sandödla i
Strömstadstrakten. Eftersom sandödlan är en hotad och rödlistad art, som har ett
särskilt starkt skydd enligt miljölagstiftningen, krävdes snabba åtgärder för att lösa både
praktiska och miljöjuridiska frågor.
Den grupp av sandödlor som var känd från banvallen norr om Skee station samlades in
våren 2009 (alla djur som kunde insamlas). Efter mellanlandning på Nordens Ark sattes
djuren ut på en ny lokal i Hålkedalen, ett par kilometer västerut. Lokalen i Hålkedalen
iordningställdes av Trafikverket efter det att Länsstyrelsen utarbetat en skötselplan och
tecknat ett naturvårdsavtal för området med Strömstad kommun, som äger den aktuella
fastigheten. I denna process samarbetade Trafikverket, Länsstyrelsen och Strömstad
kommun mycket nära och i kontakt med olika experter på sandödlor.
En viktig del av processen med att ha flyttat sandödlorna är att Trafikverket skall följa
upp vad som händer med populationen på den nya lokalen i Hålkedalen. Biolog Linda
Karlsson utförde under sommaren 2009 ett examensarbete kring sandödlorna i
Hålkedalen. Linda anställdes 2010-2012 av Trafikverket bl.a. för att utföra inventering
och rapportskrivande. Föreliggande rapport är Trafikverkets uppföljning om vad som
hänt med sandödlorna under de första fyra säsongerna. Uppföljningen behandlar både
de enskilda ödlorna och hur de iordningställda naturmiljöerna utvecklat sig. Materialet
har kommunicerats med Länsstyrelsen och med ansvarig för det nationella
åtgärdsprogrammet för sandödla.
Utöver denna uppföljning av sandödlorna i Hålkedalen har Trafikverket under 2010
inventerat sandödlepopulationer på närliggande vägar i Strömstad (”Inventering av
sandödla längs allmänna vägar – Strömstad och östra Skaraborg” – L Karlsson).
Mats Lindqvist
Miljöspecialist/ekolog
Trafikverket, Underhåll,
Region Väst
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Inledning
Bakgrund
Projektbeskrivning
I Bohuslän pågår sedan drygt 50 år tillbaka en stor utbyggnad av E6 till motorväg.
Vägen är tungt trafikerad av både lastbilar och personbilar och trycket ökar alltmer.
Genom utbyggnaden vill Trafikverket (tidigare Vägverket) höja kvaliteten,
framkomligheten och säkerheten på den hårt olycksdrabbade vägen. Hösten 2009
påbörjades etappen mellan Skee och Ejgst, som berör både södra infarten till Strömstad
och Bohusbanan. Järnvägen kommer att läggas om med tunnel och bro norr om Skee
samtidigt som 700 meter av Vättlandsån grävs om (Vägverket, 2009). I detta område
påträffades en sandödlepopulation (Lacerta agilis), vars lokal skulle försvinna till följd
av exploateringen. Arten är fridlyst sedan 1985 och är dessutom klassad som sårbar
(VU) på svenska rödlistan. Sandödlan är hotad även i andra europeiska länder och ingår
i Bern-konventionen under bilaga 2 (Strikt skyddade arter) samt i EU:s habitatdirektiv
under bilaga 4. Den är idag föremål för ett nationellt åtgärdsprogram, som har som mål
att bevara alla nuvarande sandödleförekomster i landet i livskraftiga populationer samt
att så långt det går återfå arten på lokaler där den dött ut på senare tid (Berglind et al.,
2005).
Vetskapen om sandödlorna i Skee kom dessvärre för sent i processen för Trafikverket
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län föreslog därför en omlokalisering av
populationen. Trafikverket inledde samråd med länsstyrelsen och ansökte om
nödvändiga tillstånd för vägbygget och insamlandet av ödlorna, där länsstyrelsen har
agerat tillståndsmyndighet. Herpetologen Torbjörn Helin anlitades av Trafikverket för
att samla in sandödlorna på lokalen. Insamlandet utfördes under maj och början av juni
2009.
Marken på den nya lokalen i Hålkedalen ägs av Strömstad kommun och hade redan
höga naturvärden sedan tidigare. Ett naturvårdsavtal tecknades mellan kommunen och
Länsstyrelsen 2009 för att ge lokalen ett ytterligare skydd. Den avsatta ytan för
naturvårdsavtalet är 6,2 ha och avtalstiden sträcker sig fram till 2059. En skötselplan
anpassad för sandödla utformades av Länsstyrelsen (Grönberg, 2009).
Hålkedalen valdes eftersom lokalen påminner om en sandödlelokal i Onsala. Förutom
sandig mark finns det granitberg med sydslänter som kan lagra värme länge, stenar som
erbjuder både gömställen och solplatser samt gräsområden där mycket insekter
produceras. Centralt i området ligger ett gammalt grustag och en jordkällare. En grusväg
löper i väst- östlig riktning genom lokalen. När området valdes ut var det helt igenväxt
och bestod av ung lövskog, däribland hassel, vårtbjörk, rönn och asp.
Under vår och försommar 2009 utförde Trafikverket relativt omfattande röjningar,
stubbrytning och toppkapning av klibbal, asp och sälg i området för att snabbt få till
stånd en lämplig solöppen sandödlebiotop innan ödlorna flyttades dit. Sandytor för
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äggläggning blottades även i arbetet. De mest skuggande asparna toppkapades i syfte att
få fram samma effekt som en ringbarkning, dvs. döda träd med minimalt rotuppslag,
samtidigt som stammarna då kan fortsätta att utgöra boplatser för områdets fåglar.
Dessutom lämnades enstaka rishögar kvar som gömsle åt ödlorna samt lågor att sola på.
Miljön är nu komplex med en blandning av öppna ytor, gräsområden, blockmark,
buskar och rishögar.
Totalt fångades 44 sandödlor in och de mellanförvarades på Nordens Ark fram till att
den nya lokalen i Hålkedalen var färdigställd. En hona, två hanar och en juvenil kläckt
2008 dog dock innan frisättningen och två honor och en hane rymde från inhägnaden
på djurparken. Bland de 37 frisläppta individerna fanns 33 adulter (övervintrat minst
två vintrar), varav 10 honor och 23 hanar, samt fyra juveniler-08, dvs. ungar som kläckts
sensommaren 2008. Juvenilerna var för små för att kunna avgöra könet på. Flera honor
var tjocka med konturer av ägg längs sidorna och de hade troligtvis parat sig innan
infångandet (Karlsson, 2010). Även oparade honor är runda på våren, eftersom honorna
redan på hösten börjar lagra den näring som sedermera överförs till äggen i
äggstockarna, men konturerna av ägg syns tydligare hos honor som ovulerat (Claes
Andrén, skriftl.).
Sandödlans teckning är unik och skiljer sig mellan individer (Sven-Åke Berglind,
muntl.). Alla individer fotograferades för att underlätta identifiering vid uppföljning. Sex
honor och tolv hanar valdes ut, vilka sattes i ett nybyggt utomhushägn i Hålkedalen den
11/6-2009. Syftet med hägnet var att försöka tvinga ödlorna att etablera sig på lokalen
under två månader. Hägnet var 54 m² stort, varav sex meter brett och nio meter långt.
Runt kanten gick en plastduk som var nedgrävd 20 cm rakt ner och därefter vinklad in
20 cm för att minska risken att sandödlorna skulle klättra eller gräva sig ut. Hägnet hade
även ett nät över som hinder för predation, eftersom gruppen hade för hög täthet i
förhållande till yta och gömställen. I hägnet fanns gott om blottad mark liksom
stenblock och stubbar av varierad storlek som erbjöd lämpliga strukturer för
värmereglering, äggläggning och skydd. Dessutom grävdes tuvor av gräs och örter upp i
omgivningen och lades in i hägnet för att attrahera insekter, som utgör föda för ödlorna.
De övriga vuxna individerna samt juvenilerna-08 släpptes ut fritt på samma lokal den
15/6 respektive 18/6. Efter beslut från Länsstyrelsen om att hägnet rymde för många
individer samlades ytterligare sex hanar slumpmässigt in från detta och släpptes ut
utanför den 25/6. En hona lade ägg redan i fångenskapen på Nordens Ark och dessa ägg
inkuberades och kläcktes fram den 14 juli. Även dessa 10 juvenilerna (juveniler-NA)
fotograferades och de släpptes utanför hägnet följande dag (Karlsson, 2010).

Uppföljning
Omlokaliseringen av sandödlepopulationen från Skee är den första i sitt slag i Sverige
och uppföljning av projektet är ett krav från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Trafikverket bekostar alla engångs- och underhållsåtgärder, gränsmarkering och
uppföljningar de tre första åren (Niesel, 2009).
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Uppföljning 2009
Två studenter från Göteborgs universitet, Linda Karlsson och Maria Olsson, studerade
inom ramen för deras examensarbeten hur sandödlorna anpassade sig till den nya
lokalen under den första säsongen.
Inventeringarna av de fria ödlorna utfördes genom att gå långsamt i raka transekter med
solen i ryggen/sidan och spana av området och lämpliga strukturer med kikare.
Transekterna låg 5-10 meter isär beroende på topografin. Även ödlorna i hägnet
observerades vid fältbesöken. De sandödlor som upptäcktes fotograferades i den mån
det gick och individbestämdes med hjälp av bilder tagna innan utsläppet. Varje fältdag
innan hägnet öppnades håvade studenterna efter insekter, som tömdes in i hägnet.
För att kontrollera hur fångenskapen påverkade sandödlornas kondition fångades tio av
ödlorna i hägnet in samt fem fria ödlor utanför under augusti 2009. De vägdes och
mättes från nos till kloak. Infångandet utfördes med hjälp av ett fångstspö, där en liten
ögla placerades runt halsen på ödlan. Sandödlornas kondition antogs vara
normalfördelad och ett tvåsidigt t-test för oberoende stickprov visade att individerna i
hägnet hade ett signifikant lägre konditionsindex än individerna som levt fritt i
terrängen hela sommaren (t= -4,291, p= 0,001).
För gruppen som släpptes fritt direkt i Hålkedalen återobserverades två av fyra adulta
honor, fem av 17 hanar, tre av fyra juveniler-08 och sex av tio juveniler-NA (tabell 1).
Totalt återfanns 46 % av alla fritt släppta individer under augusti. I hägnet var alla
individer utom en hona kvar när hägnet öppnades i augusti. Tyvärr kom en skogsmård
in i hägnet strax efter öppnandet och flera individer kan ha blivit föda åt predatorn.
I övrigt observerades även fyra adulta sandödlehonor som inte tillhörde den flyttade
populationen i området. Predatorer i form av snok, hasselsnok, huggorm, korp,
ormvråk, tamkatt och vanlig padda visade sig under säsongen (Karlsson, 2010).
Skötsel och uppföljning 2010
Vid ett möte i Hålkedalen den 11 maj 2010 planerades säsongens uppföljning och skötsel
i området. Närvarande var Mats Lindqvist och Linda Karlsson från Trafikverket samt
Jennie Niesel och Peter Flodin från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Metoden för
uppföljning av sandödlepopulationen bestämdes och beskrivs närmare i avsnittet
”Uppföljning av bevarandemål för sandödla”.
Skötseln diskuterades utifrån skötselplanen och följande skötselåtgärder skulle utföras i
respektive skötselområde under 2010 (karta 1):
Skötselområde 1a


Småaspar i sydöstra gränsen av skötselområdet (på en stenhäll) skulle
ringbarkas eller dras upp med rötterna. En stor en och omkringliggande ekar i
samma skötselområde skulle avverkas. Materialet skulle användas för att skapa
rishögar på lämpliga ställen i avtalsområdet som skydd åt ödlorna.

7

Skötselområde 1c


Uppväxande sly och stubbskott skulle röjas i och runt om skötselområdet två
gånger inom en sexveckorsperiod för att trötta ut vegetationen. Eventuella
blommande träd och buskar skulle sparas.



Röjningsmaterialet skulle användas för att skapa en rishög i skötselområdet.

Skötselområde 2b


Hägnet med omgivande staket skulle rivas försiktigt i maj.



Träd i diket i östra delen av skötselområdet skulle röjas bort och överhänget
kapas.



Större delen av den blockrika marken öster om grustaget skulle lämnas orörd,
men uppväxande sly och stubbskott i övriga delen av skötselområde 2b skulle
röjas två gånger inom en sexveckorsperiod.



Så många aspar som möjligt skulle toppkapas från vägen väster om den centrala
stengärdesgården och asparna som växer uppe på hällen öster om
stengärdesgården skulle ringbarkas.



I den västra delen av skötselområdet, intill stigen, skulle röjningsmaterial och
grenar plockas bort så att kommunen kan utöka sin slåtter och inkludera ett par
meter norr om stigen följande år.

Skötselområde 4


De toppkapade klibbalarna vid vägen öster om skötselområde 1c skulle
ringbarkas och sly och stubbskott runt dem skulle röjas två gånger inom en
sexveckorsperiod.

Skötsel och uppföljning 2011
Uppföljningen av bevarandevärden för sandödla och för skötselområdena utfördes på
samma sätt som året innan. Skötseln under 2011 skulle enligt skötselplanen innefatta
två röjningar av sly med sex veckors mellanrum i skötselområde 1a, 1c, 2b och 4 för att
trötta ut vegetationen. Även vass skulle röjas i de västra delarna av skötselområde 2b i
två omgångar. Informationsskyltarna i området skulle uppdateras och ramarna få
utrinningshål i nedre delen. Även gränsmarkering av området skulle göras under 20112012.
Skötsel och uppföljning 2012
Under 2012 utfördes uppföljningen av bevarandevärden för sandödla och för
skötselområdena på samma sätt som under 2010-2011. Enligt skötselplanen skulle två
röjningar av sly med sex veckors mellanrum utföras i skötselområde 1a, 1c, 2b och 4 för
att trötta ut vegetationen. Vass skulle röjas i de västra delarna av skötselområde 2b i två
omgångar. Gränsmarkering av området skulle färdigställas 2012 och två skyltar till
Fortums entreprenörer om att området skyddas genom naturvårdsavtal skulle sättas
upp i ledningsgatan.
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Uppföljning av bevarandemål för sandödla
Metod
Uppföljningen utfördes under tre-fyra fältdagar i maj-juni och tre-fem dagar i augustiseptember under uppföljningsåren 2010-2012. Metoden som användes var att gå i
transekter med sex-åtta meters mellanrum i N-S riktning inom skötselområde 1 och 2
(karta 1). Varje transekt spanades av tre-fyra meter på var sida. Dessutom utfördes
inventering längs med grusvägen hela vägen till korsningen vid Drivnäsvägen i öster.
Antalet observerade honor, hanar och juveniler antecknades vid varje besök och de
fotograferades i den mån det gick. I augusti-september räknades även årsungarna. Med
hjälp av tagna fotografier kunde sandödlorna skiljas åt eftersom teckningen är unik för
varje individ. Väderlek och temperatur två dagar före respektive besök noterades liksom
vädret under inventeringsdagen (bilaga 1-3). Fynden har rapporterats in på Artportalen.
Linda Karlsson utförde samtliga inventeringar under säsongerna 2010-2012.

Resultat 2010
Det finns en sandödlepopulation i Hålkedalen som 2010 bestod av ett fåtal unga och
vuxna djur, dels av dem som introducerades 2009 och dels av en befintlig men tidigare
förbisedd population (eventuellt från de närmaste omgivningarna). Majoriteten av de
observerade individerna fotograferades och bara ett fåtal försvann innan fotografering.
Utifrån bilderna kunde 16 individer urskiljas, varav fyra adulta honor, fem adulta hanar,
sex juveniler från 2009 (~5 cm från nos till kloak, möjligen kan någon av dem ha kläckts
2008) och en juvenil från året (tabell 1 och bilaga 1). Ytterligare en juvenil från 2010
observerades samtidigt som den fotograferade, men den hann gömma sig för kameran.
Därmed observerades totalt 17 olika individer under säsongen 2010. Notera att ett år
gamla individer (juveniler kläckta 2009) har en färgteckning som liknar honors, varför
det inte med säkerhet går att säga att alla sex observerade juveniler från 2009 var honor.
Resterande individer var däremot fullvuxna och verkar därmed komma från en redan
befintlig population i trakten. Flera av de äldre individerna observerades längs östra
delen av grusvägen, en bit utanför den del av området som skyddas genom
naturvårdsavtal (karta 2). Endast två årsungar observerades och även de var utanför det
skyddade området.
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Karta 2. Karta över var de olika individerna observerades i Hålkedalen under 2010. Totalt
observerades 17 individer.

För varje inventeringsperiod (maj-juni och augusti-september) har medelvärde, median,
max- och minimivärde samt standardavvikelse beräknats för antal observerade honor,
hanar och juveniler (tabell 1). Detta för att slumpen inte ska spela in för mycket p.g.a.
variation i inventeringsväder och väder innan besöket.

Tabell 1. Sammanställning över antalet observerade honor, hanar och juveniler under
uppföljningen 2010. Juv-09 innebär juveniler kläckta år 2009 och juv-10 juveniler kläckta år
2010.

Datum
19-maj
20-maj
31-maj
04-jun

Medelvärde
Median
Max
Min
Standardavv.

Maj-juni 2010
Honor Hanar
0
2
0
0
1
0
1
0
0,50
0,50
1,00
0,00
0,58

0,50
0,00
2,00
0,00
1,00

Juv-09
2
1
0
0
0,75
0,50
2,00
0,00
0,96
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Augusti-september 2010
Datum
Honor Hanar Juv-09
10-aug
2
3
5
18-aug
0
1
2
23-aug
3
1
2
31-aug
0
0
1
06-sep
1
0
0
Medelvärde
1,20
1,00
2,00
Median
1,00
1,00
2,00
Max
3,00
3,00
5,00
Min
0,00
0,00
0,00
Standardavv.
1,30
1,22
1,87

Juv-10
0
0
2
0
0
0,40
0,00
2,00
0,00
0,89

Återobservationer
Tre av de observerade hanarna var återobservationer av flyttade individer från Skee och
identifierades med hjälp av bilder tagna innan utsättningen 2009 (tabell 4). Inga
flyttade adulta honor eller juveniler kläckta 2008 återobserverades. Eftersom
teckningen är svag och svår att urskilja på unga individer jämfört med när de blir äldre
har det inte gått att avgöra om de observerade juvenilerna från 2009 härstammar från
juvenilerna som kläcktes på Nordens Ark eller om de var samma som observerades i
området 2009.
Övriga observationer
I Hålkedalen observerades även kopparödla, snok och hasselsnok under 2010 års
uppföljning. Både ormvråk och korp, som liksom ormarna är predatorer på sandödla,
flög över området vid flera tillfällen och en katt strök omkring i utkanten, vilket utgör ett
hot för ödlorna.

Resultat 2011
Det fanns sandödlor i Hålkedalen även 2011 och populationen bestod av en blandning av
honor, hanar och juveniler. Bara en individ kan säkert sägas tillhöra den flyttade
populationen. Antalet observerade individer var färre 2011 jämfört med 2010. Under
säsongen 2011 observerades minst 9 olika sandödleindivider, som särskiljdes via bilder
tagna i fält. Av dessa var 2 stycken hanar, 3 honor, 2 juveniler kläckta 2010 och 2
juveniler kläckta 2011 (tabell 2 och bilaga 2). Ytterligare en hona sågs i grustaget, men
försvann innan fotografering och det kan därmed inte med säkerhet avgöras om hon var
en ny individ eller samma som sågs någon annan inventeringsdag. Ungarna från året
befann sig i mitten av området och hade troligen kläckts i grustaget. En hona och de
båda juvenilerna från 2010 observerades längs grusvägen i öster, utanför det skyddade
området (karta 3).
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Karta 3. Karta över var de olika individerna observerades i Hålkedalen under 2011. Totalt
observerades 9 individer samt en oidentifierad hona.

Medelvärde, median, max- och minimivärde samt standardavvikelse har beräknats för
antal observerade honor, hanar och juveniler (tabell 2) på samma sätt som gjordes 2010.
Tabell 2. Sammanställning över antalet observerade honor, hanar och juveniler under
uppföljningen 2011. Juv-10 innebär juveniler kläckta år 2010 och juv-11 juveniler kläckta år
2011.

Datum
04-maj
05-maj
10-maj

Medelvärde
Median
Max
Min
Standaravv.

Maj 2011
Honor
0
0
1
0,33
0,00
1,00
0,00
0,58

Hanar
0
2
0
0,67
0,00
2,00
0,00
1,15

Juv-10
2
0
1
1,00
1,00
2,00
0,00
1,00
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Augusti-september 2011
Honor Hanar Juv-10
11-aug
3
0
0
23-aug
0
0
0
09-sep
0
0
0
Medelvärde
1,00
0,00
0,00
Median
0,00
0,00
0,00
Max
3,00
0,00
2,00
Min
0,00
0,00
0,00
Standaravv.
1,73
0,00
0,00
Datum

Juv-11
0
0
2
0,67
0,00
2,00
0,00
1,15

Återobservationer
Det var bara en av de observerade individerna 2011, en hane, som med säkerhet kan
sägas härstamma från de flyttade individerna från Skee (tabell 4). Den identifierades
med hjälp av nytagna bilder som jämfördes med bilder tagna innan utsättningen. Det
var första gången hanen återobserverades efter utsläppet i Hålkedalen i juni 2009.
Teckningen är svag och svår att urskilja på unga individer och det har därmed inte gått
att avgöra om de två unga ödlorna som sågs härstammar från juvenilerna som kläcktes
på Nordens Ark eller som kläcktes i Hålkedalen under 2009. De kan även ha varit
ytterligare ett år äldre, kläckta 2008, men troligen inte äldre än så.
Övriga observationer
Under fältbesöken i Hålkedalen 2011 observerades några kopparödlor (varav en död), en
snok, en huggorm och en hasselsnok. Korpar sågs och hördes vid flera tillfällen.

Resultat 2012
Vid inventeringen observerades ett flertal sandödlor i Hålkedalen och populationen
bestod av en blandning av honor, hanar och juveniler. Ingen av individerna kan säkert
sägas tillhöra den flyttade populationen. Under säsongen 2012 observerades minst 10
olika sandödleindivider, som kunde särskiljas genom de bilder som togs i fält. Av dessa
var 2 stycken hanar, 3 honor, 3 juveniler kläckta 2011 och 2 juveniler kläckta 2012
(tabell 3 och bilaga 3). En hona sågs vid två olika fältdagar och ytterligare två individer
sågs i området, men de försvann innan fotografering och kunde därmed inte med
säkerhet särskiljas från de andra. Flera av ödlorna observerades längs grusvägen i öster,
utanför det skyddade området (karta 4).

14

Karta 4. Karta över var sandödlor observerades i Hålkedalen under 2012. Totalt gjordes 13
observationer, varav minst 10 var olika individer.

Medelvärde, median, max- och minimivärde samt standardavvikelse har beräknats för
antal observerade honor, hanar och juveniler (tabell 3) på samma sätt som gjordes 2010
och 2011.
Tabell 3. Sammanställning över antalet observerade honor, hanar och juveniler under
uppföljningen 2012. Juv-11 innebär juveniler kläckta år 2011 och juv-12 juveniler kläckta år
2012.

Datum
02-maj
22-maj
24-maj

Medelvärde
Median
Max
Min
Standaravv.

Maj 2012
Honor
Hanar
2
0
0
1
0
1
0,67
0,67
0,00
1,00
2,00
1,00
0,00
0,00
1,15
0,58

Juv-11
2
0
0
0,67
0,00
2,00
0,00
1,15
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Augusti-september 2012
Honor
Hanar Juv-11
13-aug
1
1
0
14-aug
0
1
1
24-sep
1
0
0
Medelvärde
0,67
0,67
0,33
Median
1,00
1,00
0,00
Max
1,00
1,00
1,00
Min
0,00
0,00
0,00
Standaravv.
0,58
0,58
0,58
Datum

Juv-12
1
0
1
0,67
1,00
1,00
0,00
0,58

Återobservationer
Ingen av de observerade individerna 2012 kan med säkerhet sägas härstamma från de
flyttade individerna från Skee (tabell 4). Teckningen är svag och svår att urskilja på unga
individer och det har därmed inte gått att avgöra om de tre ödlor som verkade vara
relativt unga härstammar från juvenilerna som kläcktes på Nordens Ark eller som
kläcktes i Hålkedalen under 2009.
Övriga observationer
Under fältbesöken i Hålkedalen 2012 observerades flera kopparödlor, snokar och
huggormar. Korpar sågs och hördes vid flera tillfällen och vid ett fältbesök korsade en
grävling grusvägen i mitten av området.
Tabell 4. Antal sandödlor som flyttats till Hålkedalen och antal som återobserverats 20092012. Juv-08 innebär de flyttade juvenilerna som kläcktes 2008 i Skee, juv-NA är de juveniler
som kläcktes på Nordens Ark 2009 och juv-09 de som kläcktes i Hålkedalen 2009.
Utsläppta
Återobserverade Återobserverade Återobserverade Återobserverade
individer 2009
individer 2009
individer 2010
individer 2011
individer 2012
Honor

10

7

0

0

0

Hanar

23

11

3

1

0

Juv-08

4

3

0

0

0

Juv-NA

10

6

0-6*

0-2*

0-3*

Juv-09

-

9

0-6*

0-2*

0-3*

*P.g.a. juvenilers svaga teckning jämfört med äldre har det inte gått att avgöra om några av de
observerade individerna 2010-2012 är samma som kläcktes på Nordens Ark eller i Hålkedalen
under 2009.

Tabell 5. Totala antalet observerade sandödlor av olika kön (vuxna djur) resp. årsklass (unga
djur) vid Hålkedalen 2010-2012. Med subadulta djur menas ödlor som troligen inte är
könsmogna än. Inom parentes anges antalet återobserverade, flyttade ödlor från Skee (se även
tabell 4).

Observerade
individer 2010

Observerade
individer 2011

Observerade
individer 2012

Honor - adulta

2 (0)

2 (0)

2 (0)

Honor - subadulta

2 (0)

1 (0)

1 (0)

Hanar – adulta

5 (3)

1 (1)

1 (0)

Hanar –
subadulta

0 (0)

1 (0)

1(0)

8 (0-6)

4 (0-2)

5 (0-3)

17

9

10

Juveniler (0-1 år)
Totalt
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Diskussion
Det är för tidigt att dra några större slutsatser än att det finns sandödlor i Hålkedalen,
fördelat på vuxna, subadulter och juveniler av olika kön. De flesta individerna som
observerats 2010-2012 har varit relativt unga (se tabell 5) och är sannolikt inte
könsmogna ännu. Nya juveniler har dock kläckts varje år, vilket visar på en hittills
reproducerande population, men antalet observerade juveniler har varit lågt vid
uppföljningen. Under säsongerna 2011 och 2012 observerades färre individer än 2010,
bara nio respektive 10 individer jämfört med 17 under 2010. Orsaken till detta är svår att
avgöra. Vintern 2010/2011 var lång och kall och kan möjligen ha inverkat på
överlevnaden för de övervintrande djuren. Dessutom var somrarna 2011 och 2012
mycket regniga och kalla med vattenfyllda gropar t.o.m. i grustaget. Det blev därmed
bara sex fältdagar 2011 och 2012 i motsats till nio under 2010.
Fler individer kan ha observerats under 2010-2012, men eftersom de inte fångades på
bild är det omöjligt att avgöra om det var nya individer eller samma som fotograferats
vid ett annat tillfälle, och har därför inte tagits med i resultatet. Dessutom finns
sannolikt många fler ödlor än de observerade i området eftersom nya adulter setts varje
år. Miljön och strukturerna i Hålkedalen erbjuder många gömställen och bidrar till att
djuren kan undvika upptäckt. Hanen från Skee-populationen som återobserverades 2011
har t.ex. inte setts sedan han släpptes i området i juni 2009, men har sannolikt funnits
där sedan dess.
Åtgärdsprogrammet för sandödla avråder från flytt av en hel population ifrån lokaler
som hotas av markexploatering, eftersom metoden är riskfylld i flera avseenden och
kunskapen knapphändig. Rent praktiskt är det svårt att fånga in en hel population och i
Skee fanns år 2009 minst ett tiotal ödlor kvar av varierad ålder som undgick fångst
(Karlsson, 2010).
Försök med flytt av skogsödla och kopparödla till nya platser med gynnsammare miljö,
men inom samma område, har visat på låg överlevnad av flyttade individer, främst för
adulter (se referenser i Berglind et al. 2005). Vid en studie på skogsödla visade det sig
att juvenilerna överlevde bättre än både subadulter och adulter. Det är troligtvis lättare
för juvenilerna att hitta tillräckligt med föda eller skydd och att etablera hemområden
efter utsläpp i ett nytt område (Berglind, 2000). Vidare är det känt att vuxna sandödlor
kan orientera sig tillbaka till sitt hemområde även om den släpps flera hundra meter
därifrån (Berglind et al. 2005). Resultaten av dessa studier verkar hittills
överensstämma med omlokaliseringen från Skee. Endast tre adulta sandödlor av totalt
33 flyttade vuxna ödlor (9%) påträffades under säsongen 2010, under 2011 återsågs bara
en adult hane och 2012 var det ingen återobservation. Att jämföra med den normala
genomsnittliga överlevnaden respektive observationssannolikheten för adulta sandödlor
som uppmätts till mellan 50-70% respektive 35-50% per år (Berglind, 2000). Möjligen
kan de övriga individerna ha försökt att lokalisera sig tillbaka till sitt tidigare
hemområde. Med tanke på avståndet och den mellanliggande miljön är det dock
osannolikt att de kan ha lyckats. Det har dessutom pågått en omfattande byggaktivitet
utefter banvallen mellan Drivnäs och Skee samt en byggnation av ny infartsväg till
Strömstad längs med banvallen. Flera predatorer har observerats i området 2009-2012.
En del individer kan ha fallit offer för dessa då stressen av att komma till en ny miljö kan
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minska överlevnaden den första tiden. Majoriteten av de observerade individerna 20102012 var istället unga, som sannolikt kläckts på plats i Hålkedalen. Eftersom
uppföljningen visat på att det finns adulta sandödlor i omgivningen som inte flyttats dit
från Skee går det inte att säkert avgöra om juvenilerna från 2009-2012 härstammar från
Skee-populationen eller från en redan befintlig population. Däremot tyder det låga
antalet observerade individer i området varje år på att den befintliga populationen inte
varit särskilt stor. Alternativt kan populationen vara glest utspridd på en större yta än
den som ingått i uppföljningen och som länsstyrelsen tecknat naturvårdsavtal på. Flera
boende i närheten har berättat att de sett ”gröna ödlor” och ”likadana ödlor som de i
hägnet 2009” i sina trädgårdar sydöst om det skyddade området. Miljöerna där är
solbelysta och det finns sandiga slänter invid berget norr om husen. Kanske är det så att
det större området utgör en väsentlig del av kärnhabitatet för populationen, och att en
del av de flyttade ödlorna finns där.
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 (Moulton & Corbett,
1999). 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 (Corbett, 1988). En viktig skillnad gentemot Hålkedalen är dock att det i
de engelska försöken i regel inte funnits någon redan befintlig population på
mottagarlokalerna.
I Hålkedalen finns det gott om strukturer som överensstämmer med sandödlans
biotopkrav och dessutom ligger lokalen inom samma region som Skee, och därmed
inom artens naturliga utbredningsområde. Förutom öppna ytor för äggläggning så finns
det gott om gräs, örter och buskar för skydd och födosök samt blockmark och stockar
som erbjuder lämpliga ytor för värmereglering. Miljön är mycket varierad och komplex
och kan antagligen hålla en relativt tät population av ödlor. Det faktum att lokala
sandödlor observerats i området, och ett flertal andra reptilarter, indikerar ytterligare
att lokalen har goda förutsättningar att hålla en sandödlepopulation. Med tanke på de
engelska studierna och den gynnsamma miljön i Hålkedalen kunde man möjligen ha
förväntat sig ett mer positivt resultat av omlokaliseringen. Närvaron av en befintlig
sandödlepopulation i Hålkedalen kan dock ha inneburit att lokalens bärkraft (”carrying
capacity”) redan var nådd och att det varit svårt för de flyttade ödlorna att etablera sig. Å
andra sidan kunde man förvänta sig att restaureringen av miljön som gjordes i samband
med flytten borde ha ökat lokalens bärkraft och att fler ödlor skulle kunna etablera sig
där.
Samtidigt gör den komplexa miljön i området att det är relativt svårt att
inventera ödlorna eftersom det finns gott om gömställen. Metoden som
användes vid uppföljningen var dels att gå i raka transekter och dels att med
kikare kolla på lämpliga strukturer. En studie av Taylor och Winder (1997)
visade att raka transekter är en bra metod för nybörjare vid inventering av
sandödla eftersom den är mindre beroende av tidigare erfarenhet medan mer
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riktade sök är effektivast för mer erfarna inventerare. Brist på erfarenhet kan
ändå ha bidragit till det låga antalet observerade sandödlor.
Med tanke på det låga antalet återobservationer under uppföljningen 2009-2012
kan metoden att omlokalisera hela sandödlepopulationer med adulta ödlor inte
rekommenderas i Sverige baserat på detta projekt. Möjligen kan dock en del av
juvenilerna som kläcktes 2009-2012 härstamma från Skee-populationen och de
utgör då ett värdefullt tillskott till den redan befintliga populationen i
Hålkedalen.
Fortsatt uppföljning i området krävs i flera år framöver för att avgöra om de
yngre individerna lyckas etablera sig och börja reproducera sig på plats och
därmed få populationen att växa och bli mer livskraftig. Då inte alla unga ödlor
har kunnat fotograferas och därför inte kan identifieras, får uppföljningen
inrikta sig på att kunna konstatera förekomst av en varierad åldersstruktur med
unga djur, för att försäkra sig om att det finns förutsättningar för en vital
population.
Vid eventuella framtida försök till omflyttningar bör man i god tid innan
undersöka möjligheten att nyskapa habitat där det finns lämpliga
förutsättningar i närheten, för att på så vis etablera en population i en ”tom”
lokal. I vissa fall kan det också redan finnas potentiellt lämpliga tomma habitat i
närheten, t.ex. i pågående eller relativt nyligen avslutade sand- och grustäkter
med lämpliga sydsluttningar och ett etablerat fältskikt.
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Uppföljning av bevarandemål för respektive
skötselområde
Metod
Uppföljningen av bevarandemålen för skötselområdena utfördes 2010-2012
med hjälp av skötselplanens målbeskrivning (Niesel, 2009). Krontäckningen för
respektive område skattades och strukturerna och vegetationen jämfördes med
de uppsatta bevarandemålen. Medelhöjden på sly av olika arter mättes innan
andra röjningen i juli/augusti i skötselområde 1 och 2. I skötselområde 2b
skattades även ytan öppen mineraljord. Linda Karlsson, Trafikverket, utförde
alla mätningar och uppskattningar utom mätningen av slytillväxt under 2012,
som istället mättes av John Guslén, Trafikverket.

Skötselområde 1
2010
Arealen trädfattig hällmark var oförändrad sedan 2009 och uppfyllde
målarealen på 2,28 ha. På hällmarkerna växer mycket ljung och örter samt
enstaka enbuskar, små rönnar och unga tallar. Krontäckningen av träd och
buskar var ungefär 5 % och uppfyllde kraven på högst 10 % i skötselområdet
som helhet.
I södra gränsen av skötselområde 1a växer flera stora aspar som skuggar den
nedre delen av området. Flera mindre aspar drogs upp med rötterna och en stor
en och några mindre ekar avverkades för att öppna upp hällmarken i sydöstra
delen. Röjningsmaterialet användes för att skapa rishögar i skötselområde 1c
och 2b samt en mindre i 1a.
I skötselområde 1c röjdes uppväxande sly och stubbskott och lades i en rishög,
dels i juni och dels i augusti. Det var främst björk och hassel som hade växt upp
med en genomsnittshöjd på 40-50 cm innan röjningen i augusti. Majoriteten av
slyet kom upp som stubbskott från tidigare kapade träd och buskar runt om i
området.
2011
Även 2011 uppnådde skötselområdet målarealen på 2,28 ha solöppna
hällmarker. Inga större förändringar upptäcktes från året innan och
krontäckningen uppskattades återigen till 5 %. Några enstaka tallar hade fällts
av Fortum under kraftledningsgatan i området. Dessa tallar har lämnats kvar
som död ved uppe på hällmarken.
Slytillväxten från första röjningen i maj och sex veckor senare i juli var i
genomsnitt 50-60 cm. Hassel och sälg hade vuxit sig större (60-80 cm) än björk,
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rönn, asp och ek (40-60 cm). Det var främst stubbskott som kommit upp, men
till viss del även nyetablering.
2012
Skötselområdets målarealen på 2,28 ha solöppna hällmarker uppnåddes även
2012. Inga större förändringar upptäcktes från tidigare år och krontäckningen
uppskattades till 5 %.
Slytillväxten från första röjningen i maj och sex veckor senare i juli var i
genomsnitt 70-90 cm för björk, sälg, hassel och asp. Ek hade en lägre slytillväxt
på ca 30 cm i genomsnitt.

Skötselområde 2
2010
Inga större avverkningar gjordes i skötselområdet 2010 och arealen trädfattig
sandig vittringsjord låg kvar på 0,29 ha. Därmed uppfylldes inte målarealen på
0,50 ha eller målsättningen att krontäckningen får vara högst 20 %.
Krontäckningen 2010 var ungefär 30 %.
I grustaget uppfyllde arealen solöppna ytor med öppen sand eller sandig
mineraljord målsättningen på minst 20 % med sina ungefär 60 %. Även den två
meter breda zonen i den sydvända slänten från grusvägen och norrut uppfyllde
kravet på minst 50 % öppen mineraljord eftersom det 2010 var ungefär 70 %
öppen mineraljord där.
Sly och stubbskott röjdes i större delen av skötselområde 2b i två omgångar
under säsongen. Genomsnittshöjden för hasselsly mättes till 60-70 cm, för björk
50-60 cm och sälg 70-80 cm precis innan andra röjningen. Det var främst
stubbskott som hade vuxit upp från tidigare kapade träd och längs diket i den
centrala delen av skötselområde 2b, väster om grustaget. Den blockrika marken
öster om grustaget lämnades orörd för att kunna avgöra vilken vegetation som
dök upp (bild 1). Fältskiktet har utvecklats mycket sedan 2009 och det fanns
gott om gräs och örter på tidigare blottad mark. Bland annat växte stor och liten
blåklocka, gullris, blåsuga, rödklöver, röllika, blåmonkar, nysört, gråfibbla,
smultron, blodrot, kungsljus, johannesört, blåbär och stinknäva i
skötselområdet. I buskskiktet finns främst vildkaprifol och hallon.
Hasselbuketterna som tidigare kapats hade vuxit till och nått strax under två
meter som genomsnittshöjd. Brakved i skötselområdet uppnådde en dryg meter
i höjd och björkslyet 30-40 cm.
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Bild 1. Skötselområde 2b; blockrika marken öster om grustaget som inte röjdes. Bilden
är tagen 18/8-2010.

Fler aspar längs vägen toppkapades i skötselområdets centrala del och flera
aspar på berghällen bakom ringbarkades för att öka ljusinsläppet. Två rishögar
skapades i skötselområde 2b och en låga har sparats efter toppkapningen.
Befintliga block- och stenrika partier och stenmurar lämnades intakta och
blommande träd och buskar sparades.
2011
Arealen trädfattig sandig vittringjord var strax över 0,29 ha under 2011 och
arealen trädbevuxen sandig vittringsjord något mindre än 0,21 ha.
Skötselområde 2a har ännu inte röjts, men Fortum hade fällt ett 10- 15-tal större
aspar och tallar under våren längs kraftledningsgatan, vilket öppnat upp
skötselområdet lite. Träden lämnades kvar i området med kvistarna kvar.
Målarealen för området är 0,50 ha trädfattig sandig jord och målet kan därför
inte uppnås förrän skötselområde 2a avverkats. Inte heller krontäckningen på
max 20 % uppnåddes. Skattningen var ca 27 % i juli 2011. När och hur
avverkning i skötselområde 2a ska utföras är ännu inte beslutat av
Länsstyrelsen.
Asparna som ringbarkades i skötselområdet 2010 levde även 2011 och hade ett
utvecklat bladverk.
Genomsnittshöjden på slyuppslaget innan andra röjningen i juli var 60-70 cm
men höjden varierade mellan arterna. Hassel, brakved, klibbal och sälg hade
vuxit sig högst, upp till 70-90 cm. Asp-, björk- och rönnplantorna var runt 50-60
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cm höga. Några enstaka ekar hade vuxit upp och nådde en genomsnittshöjd på
40 cm.
Grustaget var mer igenväxt än året innan och det är främst gräs och örter som
ökat i mängd. Andelen öppen mineraljord uppskattades till ca 40-50 % och
klarade därmed målet på minst 20 %. Den två meter breda zonen i den sydvända
slänten från grusvägen och norrut hade ca 60 % öppen mineraljord och
uppfyllde därmed kravet på minst 50 %. De centrala och östra delarna av
skötselområde 2b var rikligt blommande med mycket gräs och örter, bl. a.
rödsvingel, kruståtel, timotej, bergslok, hundäxing, ängskavle, röllika, stor och
liten blåklocka, blåmonkar, gullris, blåsuga, nysört, gråfibbla, rödklöver,
smultron, blåbär, blodrot, vanligt kungsljus, fyrkantig johannesört och
stinknäva.
2012
Arealen trädfattig sandig vittringsjord var oförändrad, strax över 0,29 ha, och
arealen trädbevuxen sandig vittringsjord något mindre än 0,21 ha under 2012.
Skötselområde 2a hade fortfarande inte avverkats 2012. Målarealen för hela
skötselområdet är 0,50 ha trädfattig sandig jord och krontäckningen ska vara
max 20 %. Målen kan uppnås först när skötselområde 2a avverkats. Skattningen
för 2012 var ca 27 % krontäckning. Länsstyrelsen har ännu inte beslutat när och
hur avverkning i skötselområde 2a ska utföras.
De ringbarkade asparna (utfört 2010) i skötselområdet var vid liv även 2012,
men bladverket börjar minska något.
Genomsnittshöjden på slyuppslaget innan andra röjningen i juli var 40-50 cm
under 2012. Ek hade en tillväxt på ca 30 cm, björk, asp och hassel hade tillväxt
40-50 cm och sälg var högst med en genomsnittlig höjd på ca 70 cm.
Grustaget hade vuxit igen ytterligare med gräs och örter jämfört med 2011 och
andelen öppen mineraljord uppskattades till ca 30-40 % under 2012. Målet på
minst 20 % öppen mineraljord var därmed uppnått. Den två meter breda zonen i
den sydvända slänten från grusvägen och norrut hade ca 50-55 % öppen
mineraljord och uppfyllde därmed kravet, som är minst 50 %. Åtgärder för att
skapa mer blottad mineraljord bör utföras de närmsta åren. Floran i de centrala
och östra delarna av skötselområde 2b var rikligt blommande med samma arter
som 2011.

Skötselområde 3
2010
Inga åtgärder utfördes i området, i enlighet med skötselplanen. Arealen lövskog
med ädellövinslag var därmed oförändrad sedan 2009 och uppfyllde målarealen
på 0,73 ha. Krontäckningen var närmare 100 %.
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2011
Större delen av skötselområdet lämnades orört och uppnådde därmed
målarealen på 0,73 ha lövskog med ädellövinslag. I skötselområde 3b hade
kommunen röjt lite träd och sly längs vägkanten. Krontäckningen var runt 100
% även detta år.
2012
Inga åtgärder hade utförts i skötselområdet sedan 2011 och målarealen på 0,73
ha lövskog med ädellövinslag uppnåddes därmed även 2012. Krontäckningen
var runt 100 %.

Skötselområde 4
2010
I skötselområdet var arealen öppen mark 2,64 ha och målarealen var därför
uppfylld. Flera träd i skötselområdet är kapade på höjden och skuggade därmed
inte skötselområde 1 eller 2. Stenmuren i områdets centrala del står orörd
liksom lågväxta blommande träd och buskar. De toppkapade klibbalarna öster
om skötselområde 1c ringbarkades 2010 och uppväxande sly och stubbskott runt
dem röjdes i två omgångar.
2011
Målarealen 2,64 ha öppen mark var uppnådd. Inga av träden eller buskarna
hade vuxit upp och börjat skugga skötselområde 1 eller 2. De ringbarkade alarna
levde fortfarande, men hade något mindre bladverk jämfört med året innan.
2012
I skötselområdet uppnåddes målarealen på 2,64 ha öppen mark även 2012.
Samtliga av de ringbarkade alarna levde fortfarande 2012, men bladverket hade
minskat relativt mycket jämfört med 2010-2011.
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Uppföljning av skötselåtgärder
Metod
Vid skötselarbetet i Hålkedalen 2010 och 2011 fotograferades varje
skötselområde både innan och efter respektive åtgärd utfördes. Före- och
efterbilder redovisas i bilaga 4-6.

2010
Åtgärder: Borttagande av hägn och staket, sly- och vassröjning, toppkapning,
ringbarkning, uppdragning av små aspar, avverkning och skapande av rishögar.
Skötselområden: 1a, 1c, 2b och 4.
Total kostnad: 35 000 kronor
Datum för åtgärder: 20/5, 24/6, 6/7, 14/7, 19/8 och 22/9.
Utförare: PEAB och Svensk Skogsservice AB, på uppdrag av Trafikverket.
Skötselåtgärder - maj-juli
Den 20/5 revs hägnet med omgivande staket och skylt i Hålkedalen av PEAB.
Resterande skötselåtgärder genomfördes av Svensk Skogsservice AB under
säsongen. Den första slyröjningen utfördes 24/6 i skötselområde 1c, 2b och 4
(runt de toppkapade klibbalarna). Materialet samlades upp från respektive
skötselområde och användes vid skapande av rishögar. Den 6/7 utfördes
toppkapning av flera aspar i skötselområde 2b och uppdragning av småaspar
samt avverkning av en stor en och några mindre ekar i skötselområde 1c.
Kronorna från de toppkapade asparna lades på hög i västra delen av
skötselområde 4 och röjningsmaterialet från område 1c användes till rishögar i
skötselområde 1a, 1c och 2b. Den 14/7 ringbarkades flera aspar på en bergshäll
centralt i skötselområde 2b och de redan toppkapade klibbalarna i
skötselområde 4.
Skötselåtgärder - augusti-september
Den 19/8 röjdes sly och stubbskott igen i skötselområde 1a, 1c, 2b och 4. I
område 4 röjdes det endast runt de toppkapade och ringbarkade klibbalarna.
Materialet samlades ihop och lades på befintliga rishögar. Efter önskemål från
Länsstyrelsen röjdes även vass i de västra delarna av skötselområde 2b den
22/9. Svensk Skogsservice AB utförde röjningarna även denna gång.

2011
Åtgärder: Sly- och vassröjning vid två tillfällen samt uppdatering av
informationstavlor. Förberedande arbete inför gränsmarkering har utförts i
september, men arbetet fakturerades 2012.
Skötselområden: 1a, 1c, 2b och 4.
Total kostnad: 7 500 kronor
Datum för åtgärder: 23/5, 6/7, 15/9 och 21/9
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Utförare: Svensk Skogsservice AB, på uppdrag av Trafikverket.

Skötselåtgärder - maj
Svensk Skogsservice AB utförde den första sly- och vassröjningen 23/5 i
skötselområde 1a, 1c, 2b och 4 (runt de toppkapade klibbalarna). Materialet
samlades upp från respektive skötselområde och lades på befintliga rishögar i
området.
Skötselåtgärder - juli
Den andra sly- och vassröjningen utfördes 6/7 i skötselområde 1a, 1c, 2b och 4
(runt de toppkapade klibbalarna). Samma dag byttes informationsskyltarna till
nya och ramarna fick utrinningshål. Vassen fraktades bort till den hög där
kommunen komposterar materialet från sin slåtter nere vid vattnet.
Övrigt
Strömstad kommun hade någon gång under våren röjt träd och sly några meter
upp längs vägkanten i de södra delarna av skötselområde 1a och 3b. Arbetet
gjordes med anledningen att vegetationen skrapade mot bl. a. sopbilen som kör
längs vägen. De hade samtidigt fått med sig en av rishögarna som skapades 2010
i skötselområde 1a och fraktat bort.
Fortum röjde kraftledningsgatan under våren och fällde ett 15-tal större träd,
däribland några äldre tallar, som enligt skötselplanen med fördel skulle ha fått
stå kvar. Eftersom informationsskyltarna till Fortum i anslutning till
kraftledningsgatan inte hade kommit upp missade företagets entreprenörer att
de var inom ett skyddat område. Träden har lämnats kvar och utgör nu ett
tillskott av mängden död ved i området.
Varken Länsstyrelsen eller Trafikverket fick information om åtgärderna som
kommunen och Fortum utfört, men de bedöms inte ha någon negativ inverkan
på sandödlepopulationen.

2012
Åtgärder: Sly- och vassröjning vid två tillfällen samt gränsmarkering har utförts.
Skyltar till Fortums entreprenörer ska sättas upp under hösten 2012.
Skötselområden: Röjning i 1a, 1c, 2b och 4 samt gränsmarkering i hela området.
Total kostnad: 40 000 kronor
Datum för åtgärder: 20/3, 22-23/5, 28/5 och 5/7
Utförare: Svensk Skogsservice AB, på uppdrag av Trafikverket.
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Skötselåtgärder - maj
Svensk Skogsservice AB utförde den första sly- och vassröjningen 23/5 i
skötselområde 1a, 1c, 2b och 4. Materialet samlades upp från respektive
skötselområde och lades på befintliga rishögar i området.
Skötselåtgärder - juli
Den andra sly- och vassröjningen utfördes 5/7 i skötselområde 1a, 1c, 2b och 4.
John Guslén medverkade från Trafikverket. Strömstads kommuns personal
hade dagarna innan börjat slå strandängen och körde några dagar senare bort
det växtmaterialet inklusive det som röjdes i skötselområdena den 5 juli.
Övrigt
Strömstad kommun har sedan sommaren 2011 fyllt igen gropar i grusvägen med
mindre makadam. Kommunen har även dikat delar av hela vägen. Vägen har
varit i dåligt skick och åtgärderna bedöms inte påverka sandödlorna i området
då de gjorts i liten skala. Dikningen har snarare skapat fler blottade ytor.
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Bilagor
Bilaga 1 – Fältblankett 2010
Tabell. Fältblankett över sandödleinventeringen 2010. Individer som observerats
”längs vägen i öster” är utanför den del av området som skyddas genom
naturvårdsavtalet. Juv-09 innebär juveniler kläckta år 2009 (räknades som
subadulter i slutet av säsongen) och juv-10 juvenilerkläckta år 2010.

Tidpunkt
19-maj
09.0016.00
20-maj
07.0012.30
31-maj
10.0016.00

04-jun
08.0014.00
10-aug
09.0016.15

18-aug
10.0016.00
23-aug
10.0016.00

31-aug

Obs.
Honor
Hanar
Juv-09
Annat
Honor
Hanar
Juv-09
Annat
Honor
Hanar
Juv-09
Annat
Honor
Hanar
Juv-09
Annat
Honor

Antal Delområde
2
2

Mest molnigt,
följt av åska.
1

2b

1

2b

1

Kopparödla,
snok
2b

2

Hanar

3

Juv-09
Annat
Honor
Hanar
Juv-09
Annat
Honor

5

1
2

1
2

Juv-10
Annat
Honor

2

Hanar
Juv-09

6-sep
10.0015.30

Annat
Honor
Hanar
Juv-09
Annat

1

1

Väder två
dagar innan
17/5 regn
18/5 molnigt

Övrigt
Hane 1 och 27 från Skee.

18/5 molnigt
19/5 sol, lite
moln

Hägnet revs av PEAB.
Samma juvenil som dagen
innan.

16-20° C
Soligt, viss
molnighet.
18-20° C

29/5 växlande
30/5 växlande

Soligt.
20-22° C

2/6 sol
3/6 sol

Prassel längs vägen i öster,
nära naturstigens början.

Längs vägen i Växlande med
öster.
lite sol.
1a, 4 och vägen
18-20° C
i öster
1a, 1c, 2b och
längs vägen i
öster

8/8 molnigt
9/8 molnigt
med skurar

En juv-09 sågs även 6/7.
Ej samma hanar som
tidigare. Hane 19 från Skee.
Ett prassel vid vägen i öster

Växlande med
4
lite sol.
1b, 1c
20-22° C
Snok, huggorm

16/8 skurar
17/8 molnigt
med skurar

En juv-09 samma som 10/8.
Samma hane som 10/8; hane
19.

3

Hanar
Juv-09

10.3016.00

2b
2b

Väder
Soligt, viss
molnighet.
18-22° C

2b och längs
vägen i öster
4
1b och 1c
Längs vägen i
öster
Hasselsnok

2b
Hasselsnok,
ung
2b

Växlande, mest
sol.
20-22° C

Molnigt med
solglimtar.
16-18° C

Sol, ökad
molnighet efter
13.00

21/8
växlande,
skurar
22/8
växlande, sol

29/8
växlande,
skurar
30/8
växlande,
mest sol
4/9 sol,
enstaka moln
5/9 sol,
enstaka moln

En juv-09 samma som 10/8
+ 18/8 och en hona samma
som 10/8.
Samma hane som 10/8 +
18/8.

Sågs även 19-20/5 (subadult
nu).

Sågs även 23/8.

Bilaga 2 – Fältblankett 2011
Tabell. Fältblankett över sandödleinventeringen 2011. Individer som observerats
”längs vägen i öster” är utanför den del av området som skyddas av
naturvårdsavtalet. Juv-10 innebär juveniler kläckta år 2010 (räknades som subadulter
i slutet av säsongen) och juv-11 juveniler kläckta år 2011.

Tidpunkt
04-maj
09.3016.00

Obs.
Honor
Hanar
Juv-10

05-maj

Annat
Honor

08.3014.00

10-maj
10.0016.00

11-aug
09.0018.00

23-aug
8.30-11.30
15.0017.15
09-sep
09.0014.30

Antal Delområde

2

Längs vägen i öster

Väder
Soligt, viss
molnighet,
kall vind, 810° C

Väder två
dagar innan Övrigt
2/5 sol
3/5 snö/regn/
hagel/sol

Sol, lätt vind,
10-14° C

3/5 snö/regn/ Hane 17 från Skee och
hagel/sol
ung hane
oidentifierad.
4/5 soligt,
kall vind, 810° C

Sol, 20-22° C

8/5 sol, 1820° C

Hanar

2

2b; längst västerut
och 1c nedanför
hällen

Juv-10
Annat
Honor

1

2b; väster om
sandtaget

Hanar
Juv-10
Annat
Honor

1
x
3

Längs vägen i öster

9/5 sol, 1820° C

2b; två i sandtaget,
en längs vägen i
öster

Sol, svag
9/8 sol, 18vind, 18-20° C 20° C

Hanar
Juv-10
Annat

x

Annat
Honor
Hanar
Juv-11

Ena honan sågs även
9/8 då den fotades. En
hona var ung. Samma
dag sågs även
hasselsnok i västra
10/8 regn,
delen. En huggorm i
16-18° C
väster 11/8.
Sol, svag
21/8 regn,
Inga sandödlefynd.
vind, 18-20° C 14-16° C
Två kopparödlor sågs
på eftermiddagen i
22/8 sol, 18öster och i centrala
20° C
delen.

2

Annat

x

Sol, svag
7/9 regn, 12- Ungarna hann gömma
vind, 16-18° C 14° C
sig innan
2b; en i grustaget, en
8/9 sol, 14- fotografering. Två
olika individer. En
väster om grustaget
16° C
snok i rishögen vid
grustaget.

Honor
Hanar
Juv-10

30

Juvenil samma som
4/5. En död
kopparödla längs
vägen vid delområde
1a.

Bilaga 3 – Fältblankett 2012
Tabell. Fältblankett över sandödleinventeringen 2011. Individer som observerats
”längs vägen i öster” är utanför den del av området som skyddas av
naturvårdsavtalet. Juv-11 innebär juveniler kläckta år 2011 (räknades som subadulter
i slutet av säsongen) och juv-12 juveniler kläckta år 2012.
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Bilaga 4 – Före- och efterbilder vid skötseln 2010
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Karta över punkter där bilder togs före och efter skötsel i Hålkedalen 2010.
Bakgrundskartan är lånad från skötselplanen (Niesel, 2007).

1

Skötsel maj-juli 2010

2

Skötselområde 1a, fotopunkt 1: maj-juli

Före

Efter
Småasparna har dragits upp med rötterna och flyttats bort. Ett lite större träd har
istället ringbarkats.

3

Skötselområde 1a, fotopunkt 2: maj-juli
Före

Efter

Den stora enen och ekarna runt den har avverkats och materialet använts till en rishög
i delområde 2b.

4

Skötselområde 1c, fotopunkt 3: maj-juli

Före

Efter
Sly, stubbskott och det höga gräset har röjts bort.

5

Skötselområde 1c, fotopunkt 4: maj-juli

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort och en rishög har skapats.

6

Skötselområde 1c, fotopunkt 5: maj-juli

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort, men blommande träd och buskar har sparats. Hög
vegetation runt lågorna har röjts bort.

7

Skötselområde 1c, fotopunkt 6: maj-juli

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort, men blommande träd och buskar har sparats.

8

Skötselområde 2b, fotopunkt 9: maj-juli

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort liksom en del av vassen. Rosväxter och aplar har
sparats.

9

Skötselområde 2b, fotopunkt 10: maj-juli

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort och södra delen av området har gjorts lämplig
för en utökad slåtter av Strömstad kommun till 2011. Kommunen har kört med
slaghack söder om stigen samma dag. Rosväxter och aplar har sparats.

10

Skötselområde 2b, fotopunkt 11: maj-juli

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort och södra delen av området har gjorts lämplig
för en utökad slåtter av Strömstad kommun till 2011. Rosväxter och aplar har sparats.

11

Skötselområde 2b, fotopunkt 12: maj-juli

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort och södra delen av området har gjorts lämplig
för en utökad slåtter av Strömstad kommun till 2011. Rosväxter och aplar har sparats.

12

Skötselområde 2b, fotopunkt 13: maj-juli

Före

Efter
Sly, stubbskott och en del vass har röjts bort.

13

Skötselområde 2b, fotopunkt 14: maj-juli

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

14

Skötselområde 2b, fotopunkt 15: maj-juli

Före

Efter
Sly, stubbskott och det höga gräset har röjts bort. Enarna har sparats.

15

Skötselområde 2b, fotopunkt 17: maj-juli

Före

Efter
De aplar som gick att nå från vägen har toppkapats. En stam har sparats som låga i
delområdet. Sly och stubbskott har röjts bort och en rishög har skapats i västra delen.

16

Skötselområde 2b, fotopunkt 18: maj-juli

Före

Efter
Sly, stubbskott och en del av det höga gräset längs vägen har röjts bort.

17

Skötselområde 2b, fotopunkt 19: maj-juli

Före

Efter
Asparna på berghällen har ringbarkats.

18

Skötselområde 2b, fotopunkt 20: maj-juli

Före

Efter
Hägn, staket och skylt har tagits ner och sly och stubbskott har röjts bort.

19

Skötselområde 2b, fotopunkt 21: maj-juli

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort och en rishög har skapats i västra delen.

20

Skötselområde 2b, fotopunkt 22: maj-juli

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort i nedre delen.

21

Skötselområde 2b, fotopunkt 23: maj-juli

Före

Efter
Träd och sly i diket har röjts bort och lite av överhänget har kapats.

22

Delområde 4, fotopunkt 24: maj-juli

Före

Efter
Klibbalarna har ringbarkats och sly har röjts bort.

23

Skötsel augusti-september 2010

24

Skötselområde 1a, fotopunkt 1: augusti-september

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

25

Skötselområde 1c, fotopunkt 3: augusti-september

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

26

Skötselområde 1c, fotopunkt 5: augusti-september

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort. Blommande träd och buskar har sparats.

27

Skötselområde 1c, fotopunkt 7: augusti-september

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort. Blommande träd och buskar har sparats.

28

Skötselområde 1c, fotopunkt 8: augusti-september

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort. Blommande träd och buskar har sparats.

29

Skötselområde 2b, fotopunkt 9: augusti-september

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort. Blommande träd och buskar har sparats.

30

Skötselområde 2b, fotopunkt 11: augusti-september

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort. Blommande träd och buskar har sparats.

31

Skötselområde 2b, fotopunkt 12: augusti-september

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort. Blommande träd och buskar har sparats.

32

Skötselområde 2b, fotopunkt 13: augusti-september

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort.

33

Skötselområde 2b, fotopunkt 14: augusti-september

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort. Blommande träd och buskar har sparats.

34

Skötselområde 2b, fotopunkt 15: augusti-september

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

35

Skötselområde 2b, fotopunkt 16: augusti-september

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort.

36

Skötselområde 2b, fotopunkt 18: augusti-september

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

37

Skötselområde 2b, fotopunkt 21: augusti-september

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

38

Skötselområde 2b, fotopunkt 22: augusti-september

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

39

Skötselområde 4, fotopunkt 24: augusti-september

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.
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1

Skötsel 23 maj 2011

2

Skötselområde 1a, fotopunkt 15 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts.

3

Skötselområde 1a, fotopunkt 16 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts. Materialet har lagts på en befintlig rishög.

4

Skötselområde 1c, fotopunkt 17 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort, men blommande träd och buskar har sparats.

5

Skötselområde 1c, fotopunkt 18 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

6

Skötselområde 1c, fotopunkt 19 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

7

Skötselområde 1c, fotopunkt 20 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

8

Skötselområde 2b, fotopunkt 1 (maj)

Före

Efter
Vass har röjts bort.

9

Skötselområde 2b, fotopunkt 2 (maj)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort. Rosväxter och aplar har sparats.

10

Skötselområde 2b, fotopunkt 3 (maj)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort. Rosväxter och aplar har sparats.

11

Skötselområde 2b, fotopunkt 4 (maj)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort. Rosväxter och aplar har sparats.

12

Skötselområde 2b, fotopunkt 5 (maj)

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort.

13

Skötselområde 2b, fotopunkt 6 (maj)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort.

14

Skötselområde 2b, fotopunkt 7 (maj)

Före

Efter
Stubbskott och vass har röjts bort.

15

Skötselområde 2b, fotopunkt 8 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

16

Skötselområde 2b, fotopunkt 9 (maj)

Före

Efter
Sly, stubbskott och lite vass har röjts bort.

17

Skötselområde 2b, fotopunkt 10 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

18

Skötselområde 2b, fotopunkt 11 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

19

Skötselområde 2b, fotopunkt 12 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

20

Skötselområde 2b, fotopunkt 13 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

21

Skötselområde 2b, fotopunkt 14 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott i diket har röjts bort.

22

Delområde 4, fotopunkt 21 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

23

Delområde 4, fotopunkt 22 (maj)

Före

Efter
Stubbskott på klibbalarna och sly har röjts bort.

24

Skötsel 6 juli 2011

25

Skötselområde 1a, fotopunkt 15 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts.

26

Skötselområde 1a, fotopunkt 16 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts. Materialet har lagts på en befintlig rishög.

27

Skötselområde 1c, fotopunkt 17 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort, men blommande träd och buskar har sparats.

28

Skötselområde 1c, fotopunkt 18 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

29

Skötselområde 1c, fotopunkt 19 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

30

Skötselområde 1c, fotopunkt 20 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort och blommande träd och buskar sparats.

31

Skötselområde 2b, fotopunkt 1 (juli)

Före

Efter
Vass har röjts bort.

32

Skötselområde 2b, fotopunkt 2 (juli)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort. Rosväxter och aplar har sparats.

33

Skötselområde 2b, fotopunkt 3 (juli)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort. Rosväxter och aplar har sparats.

34

Skötselområde 2b, fotopunkt 4 (juli)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort. Rosväxter och aplar har sparats.

35

Skötselområde 2b, fotopunkt 5 (juli)

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort.

36

Skötselområde 2b, fotopunkt 6 (juli)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort.

37

Skötselområde 2b, fotopunkt 7 (juli)

Före

Efter
Stubbskott och vass har röjts bort.

38

Skötselområde 2b, fotopunkt 8 (juli)

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort.

39

Skötselområde 2b, fotopunkt 9 (juli)

Före

Efter
Sly, stubbskott och lite vass har röjts bort.

40

Skötselområde 2b, fotopunkt 10 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

41

Skötselområde 2b, fotopunkt 11 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

42

Skötselområde 2b, fotopunkt 12 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort och blommande träd och buskar sparats.

43

Skötselområde 2b, fotopunkt 13 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort och blommande träd och buskar sparats.

44

Skötselområde 2b, fotopunkt 14 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott i diket har röjts bort.

45

Delområde 4, fotopunkt 21 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

46

Delområde 4, fotopunkt 22 (juli)

Före

Efter
Stubbskott på klibbalarna och sly har röjts bort.

47

Byte av informationsskyltar och nya avrinningshål i ramarna

Gamla skyltar.

48

Nya skyltar med uppdaterad text och avrinningshål i botten av ramen.

49
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1

Skötsel 23 maj 2012

2

Skötselområde 1a, fotopunkt 15 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

3

Skötselområde 1a, fotopunkt 16 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts.

4

Skötselområde 1c, fotopunkt 17 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort, men blommande träd och buskar har sparats.

5

Skötselområde 1c, fotopunkt 18 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

6

Skötselområde 1c, fotopunkt 19 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

7

Skötselområde 1c, fotopunkt 20 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

8

Skötselområde 2b, fotopunkt 1 (maj)

Före

Efter
Vass har röjts bort.

9

Skötselområde 2b, fotopunkt 2 (maj)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort. Rosväxter och aplar har sparats.

10

Skötselområde 2b, fotopunkt 3 (maj)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort. Rosväxter och aplar har sparats.

11

Skötselområde 2b, fotopunkt 4 (maj)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort. Rosväxter och aplar har sparats.

12

Skötselområde 2b, fotopunkt 5 (maj)

Före

Efter
Sly, stubbskottoch vass har röjts bort.

13

Skötselområde 2b, fotopunkt 6 (maj)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort.

14

Skötselområde 2b, fotopunkt 7 (maj)

Före

Efter
Stubbskott och vass har röjts bort.

15

Skötselområde 2b, fotopunkt 8 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

16

Skötselområde 2b, fotopunkt 9 (maj)

Före

Efter
Sly, stubbskott och lite vass har röjts bort.

17

Skötselområde 2b, fotopunkt 10 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

18

Skötselområde 2b, fotopunkt 11 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

19

Skötselområde 2b, fotopunkt 12 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

20

Skötselområde 2b, fotopunkt 13 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

21

Skötselområde 2b, fotopunkt 14 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott i diket har röjts bort.

22

Skötselområde 4, fotopunkt 21 (maj)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

23

Skötselområde 4, fotopunkt 22 (maj)

Före

Efter
Stubbskottpå klibbalarna och sly har röjts bort.

24

Gränsmarkering

Gränsmarkering i skötselområde 1a.

25

Skötsel 5 juli 2012
Bilder tagna av John Guslén, Trafikverket

26

Skötselområde 1a, fotopunkt 15 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

27

Skötselområde 1a, fotopunkt 16 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

28

Skötselområde 1c, fotopunkt 17 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts, men blommande träd och buskar har sparats.

29

Skötselområde 1c, fotopunkt 18 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

30

Skötselområde 1c, fotopunkt 19 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

31

Skötselområde 1c, fotopunkt 20 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts, men blommande träd och buskar har sparats

32

Skötselområde 2b, fotopunkt 1 (juli)

Före

Efter
Vass har röjts bort

33

Skötselområde 2b, fotopunkt 2 (juli)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort. Rosväxter och aplar har sparats.

34

Skötselområde 2b, fotopunkt 3 (juli)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort. Rosväxter och aplar har sparats.

35

Skötselområde 2b, fotopunkt 4 (juli)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort. Rosväxter och aplar har sparats.

36

Skötselområde 2b, fotopunkt 5 (juli)

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort.

37

Skötselområde 2b, fotopunkt 6 (juli)

Före

Efter
Sly och vass har röjts bort.

38

Skötselområde 2b, fotopunkt 7 (juli)

Före

Efter
Stubbskott och vass har röjts bort.

39

Skötselområde 2b, fotopunkt 8 (juli)

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort.

40

Skötselområde 2b, fotopunkt 9 (juli)

Före

Efter
Sly, stubbskott och vass har röjts bort.

41

Skötselområde 2b, fotopunkt 10 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

42

Skötselområde 2b, fotopunkt 11 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

43

Skötselområde 2b, fotopunkt 12 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort och blommande träd och buskar har sparats.

44

Skötselområde 2b, fotopunkt 13 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort och blommande träd och buskar har sparats.

45

Skötselområde 2b, fotopunkt 14 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott i diket har röjts bort.

46

Skötselområde 4, fotopunkt 21 (juli)

Före

Efter
Sly och stubbskott har röjts bort.

47

Skötselområde 4, fotopunkt 22 (juli)

Före

Efter
Stubbskott på alarna och sly har röjts bort.

48

Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se
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