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Förord 

Trafikverkets omfattande utbyggnader av infrastruktur kring Strömstad och Skee under 

åren 2008-2012 har skett i ett område med höga naturvärden. Ny väg E6 innebar sam-

tidigt att delar av Bohusbanan förändrades 2012 och att väg 164 fick en ny sträckning. 

Slutligen har en viss upprustning skett av banvallen till Bohusbanan. På flera platser 

längs främst Bohusbanan har det visat sig att det finns lokaler av sandödlor. Detta har 

krävt åtgärder för att lösa både praktiska och miljöjuridiska frågor. 

Sandödlan, Lacerta agilis, är rödlistad som sårbar (VU) och skyddad i enlighet med Art-

skyddsförordningen och Art- och habitatdirektivet. Länsstyrelsen beslutade 2012-01-04 

att en miljöuppföljning av populationen skulle ske under de fem åren efter åtgärder på 

Bohusbanan (Länsstyrelsen dnr 525-22540-2011). Uppföljningsarbetet kom igång år 

2015 och löper således till år 2019. I denna uppföljning ingår inte bara inventering och 

bedömning av populationsstatus utan också vissa förslag till skötsel av banvallen och de 

närliggande lokaler för att bevara och förbättra de miljöer som finns. 

Inom denna rapports inventeringslokaler längs Bohusbanans banvall och dess närom-

råde vid Drivnäs genomfördes flera skydds- och förbättringsåtgärder vid upprustningen 

av banvallen och utbyggnaden av väg 164. Det skapades t.ex. sandslänter och stenrösen 

för att tillföra nya habitat för sandödlorna. Trummor sattes in genom banvallen och 

rännor under rälsen för att underlätta passage. Utefter vägen finns en groddjurspassage, 

som även sandödlorna kan använda. Vägkanten har märkts ut som s.k. Artrik vägkant, 

och har fått en särskild skötselbeskrivning där bl.a. senarelagd slåtter och röjning av 

vedväxter ingår för att gynna flora och fauna. 

Författaren ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats. 

Mats Lindqvist 

Miljöspecialist/ekolog 

Trafikverket, Underhåll - Teknik & Miljö 

  



 

 

 

 

Snaggat sly skuggar vissa sträckor av stenmuren i delområde 2a (2017-05-05) 

 

Sly skuggar goda äggläggningsmiljöer på några avsnitt längs banvallen i delområde 2a. Det finns tätare slybe-
stånd än det på bilden (2017-09-28). 
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Bakgrund 

På uppdrag av Trafikverket har Naturcentrum AB under 2017, liksom 2016 (Åhlund & 
Franc, 2016), genomfört en inventering av sandödla längs Bohusbanan vid Drivnäs i 
Strömstads kommun. Inventeringen kommer att fortsätta till och med 2019. Naturcent-
rum genomförde även 2015 en inventering av sandödla i området, då också med en 
genomgång av tänkbara åtgärder för att behålla eller förbättra livsmiljön för arten (Ahlén 
& Karlsson 2015). Syftet med inventeringarna har varit att följa upp sandödlepopulat-
ionen längs banvallen och dess närområde efter den upprustning och ombyggnad av 
Bohusbanan som genomfördes av Trafikverket under år 2012. 

Inventeringsområde 

Inventeringsområdet framgår av figur 1. Det beskrivs mer detaljerat av Ahlén & Karls-
son (2015).  

Särskilt goda förutsättningar för sandödla förekommer längs banvallen i de östra delarna 
av området. Här finns sydvända sandiga slänter, blockmarker, rishögar, murar och 
hällmarker. Flera skydds- och förbättringsåtgärder genomfördes vid upprustningen av 
banvallen (nyskapade sandslänter, stenrösen, trummor genom banvallen och rännor un-
der rälsen). Igenväxningsvegetation som lövsly, bredbladiga gräs, älggräs och vass före-
kommer i vissa områden längs hela inventeringsområdet.  

Sandödla har även tidigare noterats längs banvallen i områdets mellersta och östra delar. 
Längre söderut finns åtskilliga fynd i Hålkedalen, och norr om det inventerade området 
har sandödla noterats med ett par fynd längs väg 176 (se bilaga 1). 

Figur 1. Inventeringen har genomförts längs banvallen och i närområdet vid Drivnäs (avgränsat med blå linje). 
Sträckan har delats upp i tre delar (2a, 2b och 3) beroende på skiftande naturgivna förutsättningar. Figuren visar 
också ett område (MR) där Naturcentrum inventerade sandödla åt Strömstads kommun 2016 (avgränsat med 
grön linje). 
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Metod 

Inventeringen 2017 utfördes, liksom Naturcentrums tidigare inventeringar i området, 
efter de anvisningar som ges i Hallengren & Blank (2010) och Moulton & Corbett 
(1999). 

Sandödlor eftersöktes genom att gå långsamt genom området på ett sådant sätt att ingen 
del var längre än från inventeraren än 3–4 meter. Element som blottad sand eller jord, 
stenskravel, rishögar och annan bråte kontrollerades extra noga. I juni eftersöktes också 
äggläggningsgropar i partierna med blottad sand eller jord. Hördes misstänkt prassel i 
vegetationen utan att något djur sågs, hölls platsen under observation i 4–5 minuter för 
att ge djuret möjlighet att visa sig. 

Inventeringen genomfördes under dagar med gynnsamma väderförhållanden för sand-
ödlor, det vill säga soliga men inte alltför varma dagar.  

Inventeringsområdets omfattning framgår av figur 1 och bilaga 1. Området besöktes vid 
nio tillfällen med start 7 april. Inventeringstider och väderleksförhållanden redovisas i 
tabell 1. Vid besöket 21 juni kontrollerades inte delområde 3 och vid de två september-
besöken besöken kontrollerades endast de mest intressanta delarna i delområde 3 nog-
grant. 

Förutom resultatet av Naturcentrums inventering redovisas tre fynd från inventerings-
området som inrapporterats till Artportalen av Oskar Kindvall under 2017. 

Förutom sandödlor noterades även andra kräldjur, liksom groddjur som befann sig uppe 
på torra land. Fynden har rapporteras till Artportalen. Koordinaterna för observation-
erna har bestämts med handhållen GPS med en felmarginal på 5–15 m. 

 

Tabell 1. Inventeringstillfällen 2017 med tid, väder och översiktlig beskrivning av vädret dagarna innan respek-
tive besök. 

Datum Tid Molnighet Vind Temp, °C Tidigare väder 

7 apr 12:00–16:30 Klart Vindstilla/svag växl. +17 Kallt, kalla nätter 

23 apr 12:10–16:15 Klart Svag-måttlig NV-N +7, +10 Liknande, kalla nätter 

5 maj 11:50–15:50 Klart Vindstilla/svag N +16, +20 Något kallare 

24 maj 10:15–14:30 Klart Svag SV/vindstilla +16 Liknande 

5 jun 12:20–15:50 Klart Måttlig SV * +17 Regn, blåst, svalt 

13 jun 12:00–16:30 Växlande Svag NV +21 Regn, blåst 

21 jun 14:45–17:05 Klart Svag växlande +18 Varmt, blåsigt 

3 sep 11:30-16:30 Klart Vindstilla/svag O +17 Mulet, enstaka skurar 

28 sep 12:15-16:25 Växlande Måttlig-frisk O +16 Liknande 
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Resultat 2017 

Sandödla 

Totalt gjordes 30 observationer av sandödla under Naturcentrums inventering 2017 (ta-
bell 2, bilaga 2), därutöver tillkommer tre observationer som rapporterats till Artportalen 
av Oskar Kindvall. Av dessa 33 observationer gjordes 29 längs delsträcka 2a och fyra 
längs delsträcka 2b (jämför figur 1). De allra flesta noterades mellan järnvägen och väg 
164, tre registrerades norr om järnvägen och tre söder om väg 164 (figur 2 och 3).  

Åldersmässigt fördelade sig Naturcentrums 30 observationer på 7 adulta individer (3 
hanar, 4 honor), 10 fjolåringar och 13 årsungar. Under förutsättning att adulter och fjol-
åringar inte förflyttat sig mer än 300 meter och årsungar inte mer än 100 m, bör minst 
21 olika individer vara inblandade i observationerna 2017 (2 hanar, 3 honor, 5 fjolåringar 
och 11 årsungar).  

Foton av de åtta individer som lät sig avbildas redovisas i bilaga 3. 

 

Figur 2. Samtliga observationer av sandödla i inventeringsområdet 2017. Prickarna har inte hamnat helt korrekt 
på bilden (som är skärmdump från Artportalen). Observationer norr om järnvägen är därför markerade med 
röda prickar, liksom observationer söder om väg 164 (de sistnämnda rapporterade till Artportalen av Oskar 
Kindvall). De gula prickarna ska ligga mellan järnvägen och väg 164. 

 

Figur 3. Samtliga observationer av årsungar av sandödla i inventeringsområdet 2017. Prickarna har inte hamnat 
helt korrekt på bilden (som är skärmdump från Artportalen). Observationer norr om järnvägen är därför mar-
kerade med röda prickar, liksom observationer söder om väg 164 (de sistnämnda rapporterade till Artportalen 
av Oskar Kindvall). De gula prickarna ska ligga mellan järnvägen och väg 164. 
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Tabell 2. Antal observerade individ per besök för sandödla, vanlig snok och kopparödla vid Naturcentrums in-
ventering 2017.  

 7 apr 23 apr 5 maj 24 maj 5 jun 13 juni 21 juni 3 sep 28 sep 

Adult, hane 2  1       

Adult, hona  1 2    1   

Fjolåring 1 2 2  3 1 1   

Årsunge        9 4 

Sandödla, summa 3 3 5 0 3 1 2 9 4 

          

Vanlig snok   1   3    

Huggorm        1  

Kopparödla  1      1  

Övriga kräldjur 

Vanlig snok observerades vid fyra tillfällen (obs nr 13, 18, 19 och 20 i bilaga 2, foto 9 i 
bilaga 3) och minst tre olika individer var inblandade. Alla individer var små; tre av dem 
höll till i Hoppetjärnet bland groddjursyngel 13 juni. 

Huggorm påträffades vid ett tillfälle (obs nr 34 i bilaga 2, foto 9 i bilaga 3).  

Kopparödla sågs vid två tillfällen (obs nr 4 och 35 i bilaga 2, foto 13 och 14 i bilaga 3). 

Groddjur 

Groddjur uppe på torra land registrerades också. De inskränkte sig till tre observationer 
av vanlig padda (obs nr 24, 25 och 40 i bilaga 2). Rom och yngel från vanlig padda, 
vanlig groda (och möjligen åkergroda) noterades i Hoppetjärnet.  

 

Adult hane, obs nr 12 i bilaga 2 (se också foto sidan 5 och foto 2 i bilaga 3) (2017-05-05).  
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Jämförelse med 2015 och 2016 

Inventeringarna 2016 (Åhlund & Franc, 2016) och 2017 gav likartat resultat antalsmäss-
igt (figur 4). Medianen för alla nio besöken 2016 respektive 2017 var 3 individ per besök 
båda åren. Flest individer under ett besök noterades emellertid i september 2017 (9 in-
divid, alla årsungar), medan högsta siffran registrerades i april 2016 (13 individ, varav 7 
fjolåringar).  

Inventeringen 2015 (Ahlén & Karlsson, 2015) inleddes i maj och saknar således besök i 
april. Jämförs besöken i maj–juni 2015, 2016 och 2017 är medianen 1,5 individ per besök 
för 2015 (4 besök), 3 individ per besök för 2016 (5 besök) och 2 individ per besök 2017 
(5 besök) – se figur 4.  

Bortsett från besöken med 13 respektive 9 observerade individer kan antalet fynd tyckas 
vara lågt, men Ahlén & Karlsson (2015) uppfattar siffrorna som normala för goda loka-
ler i Strömstadstrakten (se också Ahlén 2014). 

Andelen observationer av adulta individer var 57 % 2015 (4 av totalt 7 observationer), 
45 % 2016 (8 av 33) och 23 % 2017 (7 av 30). Könsfördelningen bland de adulta har 
varit jämn; andelen hanar utgjorde 50 % 2015 (2 av 4 könsbestämda), 50 % 2016 (7 av 
14) och 43 % 2017 (3 av 7). 

Vid inventeringen 2017 påträffades för första gången sandödlor i den stora sandslänten 
vid Sandhålan (2 årsungar). Likaså sågs 2017 för första gången sandödlor söder om väg 
164 vid Hoppetjärn, dock inte under Naturcentrums inventering (1 hona och 2 årsungar 
5 augusti, Oskar Kindvall i Artportalen, se figur 2 och 3); åtminstone årsungarna bör ha 
tagit sig dit genom någon av trummorna under vägen).  

 

Figur 4. Antal observerade individer per besök vid Naturcentrums inventeringar 2015, 2016 och 2017. Median-
värden är markerade med vågräta linjer. 
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Diskussion och slutsatser 

Inventeringarna 2016 och 2017 indikerar att det finns en stabil förekomst av sandödla i 
delområde 2a och 2b. Observationerna av fjolåringar och årsungar visar dessutom att 
beståndet lyckas fortplanta sig.  

När det gäller livsmiljön är den detaljerade genomgången av Ahlén & Karlsson (2015) 
giltig även 2017 – "Igenväxning förekommer i varierande grad på flera platser längs 
sträckan, samtidigt som verkligt skydd som blockmarker, ris och buskar saknas på flera 
platser som skulle kunna vara lämpliga ur äggläggningssynpunkt. På sikt kan en mer 
mosaikartad vegetationsstruktur utvecklas som erbjuder fler möjligheter till skydd, men 
i nuläget skulle både befintliga och framtida äggläggningsplatser kunna förbättras genom 
röjningar och placering av rishögar på närliggande strategiska platser." 

På delsträcka 2a skuggas stenmuren på vissa sträckor av sly som maskinerna inte kom-
mer åt vid dikesslåttern, och på andra ställen skuggas goda äggläggningsmiljöer på ban-
vallen av sly (se foton på sidan 4). Detta sly skulle med fördel kunna avlägsnas innan 
nästa säsong. 

Strömstads kommun satte upp belysning längs gång- och cykelbanan mellan Drivnäs 
och Skee under våren och sommaren 2017. Arbetena gjordes med vederbörlig hänsyn 
till sandödlorna och påverkade inte miljön för sandödlorna (Åhlund m fl 2017). 
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Bilaga 1 - Artportalen 

Lokaler i Artportalen från vilka sandödla rapporterats 2008–2017. Kryss markerar att 

negativ kontroll också noterats på lokalen. Inventeringsområdet inramat med röd linje. 

Flertalet av fynden vid Hålkedalen kommer från Trafikverkets omlokaliseringsprojekt i 

samband med utbyggnaden av E6 förbi Skee (Karlsson 2012). Flera av fynden vid Myr-

ängsvägen gjordes under Naturcentrums inventering 2016 (Åhlund & Ahlén 2016). 

Skärmdump från Artportalen 2018-01-11. 
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Bilaga 2 – Observationslista 2017 

Koordinater enligt RT90 (GPS med noggrannhet 5–15 m). Förutom kräldjur ingår ob-
servationer av groddjur som befunnit sig uppe på landbacken. Foto: nummer enligt bi-
laga 3. 

Obs  Datum Tid Art Kön, ålder mm N-koordinat E-koordinat Foto 

1 7 apr 15.05 Sandödla Fjolåring 6543904 1236542  

2 7 apr 15.07 Sandödla Hane 6543904 1236540  

3 7 apr 16.09 Sandödla Hane 6543932 1236373  

4 23 apr 12.38 Kopparödla Adult 6543911 1236511 11 

5 23 apr 13.15 Sandödla Fjolåring 6543945 1236339 1 

6 23 apr 13.35 Sandödla Fjolåring 6543958 1236320  

7 23 apr 13.43 Sandödla Hona 6543964 1236317  

8 5 maj 12.01 Sandödla Hona 6543901 1236584  

9 5 maj 12.07 Sandödla Fjolåring 6543903 1236576  

10 5 maj 12.12 Sandödla Hona 6543907 1236571  

11 5 maj 12.22 Sandödla Fjolåring 6543908 1236534  

12 5 maj 12.49 Sandödla Hane 6543919 1236467 2 

13 5 maj 13.27 Vanlig snok Liten, grön 6543985 1236281  

14 5 jun 15.20 Sandödla Fjolåring 6544110 1235992  

15 5 jun 15.33 Sandödla Fjolåring 6543918 1236422  

16 5 jun 15.04 Sandödla Fjolåring 6543980 1236280  

17 13 jun 13.01 Sandödla Fjolåring 6544032 1236191  

18 13 jun 13.30 Vanlig snok Liten 6543893 1236433 9 

19 13 jun 13.35 Vanlig snok Mycket liten 6543886 1236449  

20 13 jun 13.40 Vanlig snok Mycket liten 6543876 1236470  

21 21 jun 16.22 Sandödla Hona 6543903 1236582  

22 21 jun 16.59 Sandödla Fjolåring 6543904 1236597  

23 3 sep 11.42 Sandödla Årsunge 6543904 1236611  

24 3 sep 12.05 Vanlig padda Adult 6543907 1236522  

25 3 sep 12.05 Vanlig padda Adult 6543907 1236522  

26 3 sep 12.25 Sandödla Årsunge 6543911 1236444 3 

27 3 sep 12.31 Sandödla Årsunge 6543920 1236428  

28 3 sep 12.44 Sandödla Årsunge 6543924 1236409  

29 3 sep 12.54 Sandödla Årsunge 6543922 1236393 4 

30 3 sep 13.01 Sandödla Årsunge 6543922 1236392 5 

31 3 sep 13.06 Sandödla Årsunge 6543927 1236387 6 

32 3 sep 13.32 Sandödla Årsunge 6544098 1236052  

33 3 sep 14.17 Sandödla Årsunge 6543962 1236356  

34 3 sep 14.18 Huggorm Adult 6543964 1236356 10 

35 3 sep 15.21 Kopparödla Adult 6544161 1235659 12 

36 28 sep 12.48 Sandödla Årsunge 6543919 1236417 7 

37 28 sep 13.11 Sandödla Årsunge 6543960 1236320  

38 28 sep 13.53 Sandödla Årsunge 6544015 1236329  

39 28 sep 14.01 Sandödla Årsunge 6544013 1236332 8 

40 28 sep 15.04 Vanlig padda Adult 6543889 1236443  
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Bilaga 3 - Foton 2017 

 

 

 Foto 1. Fjolåring, obs nr 5 i bilaga 2 (2017-04-23). 

 

 

 Foto 2. Adult hane, obs nr 12 i bilaga 2 (2017-05-05). 
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 Foto 3. Årsunge, obs nr 26 i bilaga 2 (2017-09-03). 

 

 

 Foto 4. Årsunge, obs nr 29 i bilaga 2 (2017-09-03). 
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 Foto 5. Årsunge, obs nr 30 i bilaga 2 (2017-09-03). 

 

 

 Foto 6. Årsunge, obs nr 31 i bilaga 2 (2017-09-03). 
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 Foto 7. Årsunge, obs nr 36 i bilaga 2 (2017-09-28). 

 

 

 Foto 8. Årsunge, obs nr 39 i bilaga 2 (2017-09-28). 
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Foto 9. Snok vid Hoppetjärnet, obs nr 18 i bilaga 2 (2017-06-13).  

 

 

Foto 10. Huggorm, obs nr 34 i bilaga 2 (2017-09-03). 

 

 

 

 



 

24 

 

 

 

 

 Foto 11. Kopparödla (under svart gummimatta), obs nr 4 i bilaga 2 (2017-04-23). 

 

 

 Foto 12. Kopparödla på grusväg, obs nr 35 i bilaga 2 (2017-09-03). 
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