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1 Om denna rapport 
Under	hösten	2017	fick	Calluna	en	beställning	från	Strömstads	kommun	som	handlade	om	att	
utnyttja	befintliga	underlag	för	att	med	hjälp	av	analytiska	metoder	skapa	operativa	
planeringsunderlag	gällande	hantering	av	sandödla	och	hasselsnok.	I	denna	version	av	rapporten	
finns	ingen	specifik	beskrivning	av	habitatnätverksanalyserna	för	hasselsnok	eftersom	syntes	av	
resultaten	för	sandödla	prioriterades.	

Målsättningen	var	att	ta	fram	GIS-datalager	med	livsmiljöer	och	spridningssamband	för	
sandödla	och	hasselsnok.	Den	sistnämnda	arten	nyttjar	till	stora	delar	samma	typ	av	miljöer	som	
sandödlan	men	nyttjar	ett	lite	vidarespektrum	av	naturmiljöer.	Tanken	var	att	arbeta	etappvist	
och	i	samverkan.	Därför	anordnades	en	workshop	där	preliminära	resultat	presenterade	och	
diskuterades	för	att	gemensamt	fatta	beslut	om	leveransens	utformning	och	fokusområden.		

GIS-skikt	som	visar	på	utbredningen	av	livsmiljöer	och	spridningssamband	för	sandödla	och	
hasselsnok	kan	nyttjas	på	många	olika	sätt	i	arbetet	med	översiktsplaner	och	detaljplaner.	Det	
kan	också	nyttjas	för	att	göra	bedömningar	i	mer	akuta	ärenden	som	gäller	bygglov	och	annat	
som	kan	medföra	brott	mot	artskyddsförordningen.	

Uppdragets	påbörjas	2017	men	huvuddelen	av	arbetet	genomfördes	i	jan-feb	2018.	Slutleverans	
för	projektet	bestämdes	till	sista	februari.	Uppdraget	inleddes	med	ett	upptaktsmöte	i	november	
på	plats	i	Strömstad.	Strömstads	kommun	gav	Calluna	tillgång	till	viktiga	GIS-skikt	gällande	
jordarter	och	höjddata.	

Syftet	med	denna	rapport	är	huvudsakligen	att	ge	en	beskrivning	av	analysmetodiken	som	
bakgrund	till	hur	de	skapade	GIS-skikten	tagits	fram.	I	rapporten	presenteras	dessutom	vart	och	
ett	av	de	producerade	skikten	för	att	ge	användaren	en	förståelse	hur	datat	kan	tolkas.		

Enligt	beslut	från	workshopen	måndagen	den	2018-02-05	så	skulle	Calluna	nyttja	de	erhållna	
analysresultaten	för	att	belysa	följande	punkter	under	slutfasen	av	den	avtalade	projekttiden:	

• Rangordna	ytor	inom	nätverket	för	sandödla	med	avseende	på	kvalitet	

• Uppdatera	kommunens	nuvarande	sandödleskikt	med	ny	information	
• Bedöm	konsekvenser	i	de	tänkbara	byggområdena	och	identifiera	vad	man	kan	göra	för	
att	förbättra	eller	lindra	effekter	av	exploatering.	

• Bedöm	känslighet	för	bebyggelse	i	något	utpekat	område.	

• Leta	fram	områden	som	har	störst	potential	för	samlade	kompensationsåtgärder.	
Resultaten	från	de	två	första	punkterna	beskrivs	i	kapitel	3	bland	övriga	beskrivningar	av	GIS-
skikt.	De	övriga	punkterna	hanteras	här	under	separata	rubriker	i	slutet	av	denna	rapport.	

2 Metodik för habitatnätverksanalyserna 

Indata 
För	att	skapa	den	grundläggande	biotopkartan	användes	ett	antal	kartskikt	(tabell	1).	Samtliga	
databearbetning	utfördes	med	ArcGISPro.	Eftersom	valda	indata	var	heltäckande	var	
heltäckande	för	Strömstads	kommun	valde	vi	att	göra	analyserna	för	hela	kommunens	yta.	
Syntes	av	resultaten	gjordes	i	det	här	skedet	endast	inom	FÖP-området	Centrum-Skee.	

 



Habitatnätverksanalys av sandödla och hasselsnok i Strömstads kommun 2018  

	

 6 

Tabell 1. Följande datalager har använts som underlag till genomförda habitatnätverksanalyser.  

Kartlager/kartserie Beskrivning 

Terrängkartan (Lantmäteriet) Bebyggelse, vattenytor och vattendrag hämtades 
från terrängkartans olika vektorlager. 

Jordartskartan (SGU) Kartan användes för att ringa in områden med 
sandiga miljöer.  

Höjdkurvor (Strömstad kommun) Kommunens höjddatalager som beräknats från 
laserdata. 

KNAS (Metria, Naturvårdsverket) Naturtypsdatalager som användes för skilja ut 
skogsmark, öppen gräsmark, hällmarker mm. 

Strömstads kommuns egna planer och 
avgränsningar 

Flera skikt som Strömstads kommun själva tagit fram 
för av beskriva FÖP-området samt olika naturvärden 
och grönsstruktur nyttjades i syntesarbetet för att 
göra olika konsekvensbedömningar. 

Artobservationer Artobservationer från Artportalen nedladdade via 
Analysportalen 2017-12-13. 

sandodleinventering_2013_2014_punkt Strömstad kommuns egna sandödledata 

sandodleinventering_2013_2014_yta Ytor med livsmiljö livsmiljö för sandödla som 
fältinventerats. 

FôP_Centrum_Skee_planomrÜde Avgränsning av FÖP-området Centrum-Skee 
(Strömstads kommun) 

FôP_CS_pÜgÜende_detaljplaner Områden med pågående detaljplaner 

FôP_CS_omrÜde_fîr_bebyggelse Områden inom FÖP (Centrum-Skee) som är tänkta 
att kunna bebyggas. 

FôP_CS_bortvalda_omrÜden Områden inom FÖP (Centrum-Skee) som är tänkta 
att inte bebyggas. 

FôP_tidigare_bortvalda_bruttoytor_fîr_bostÑder Områden inom Strömstads kommun som tidigare 
undantagits exploatering.  

FOP_Norra_F1 Områden som är tänkta att kunna bebbyggas norr 
om FÖP-området Centrum-Skee. 

gronstrak Strömstads gröna kilar 

EST_kategorier Identifierade grönstråksområden i Strömstads 
centrala delar som kan nyttjas för EST. 

	

Biotopkarta 
De	befintliga	kartunderlagen	användes	för	att	skapa	en	biotopkarta	där	landskapet	delats	in	i	
biotopklasser	som	kan	ha	relevans	för	de	modellerade	arternas	fortplantning	och	spridning.	
Både	den	kartografiska	och	den	spatiala	upplösningen	är	förstås	begränsad	av	vilka	heltäckande	
kartskikt	som	finns	tillgängliga.	Vi	kunde	dock	genom	att	kombinera	information	från	
jordartskartan,	ett	höjdskikt,	KNAS	och	delar	av	terrängkartan	identifiera	ett	antal	biotopklasser	
som	har	olika	egenskaper	med	avseende	på	förväntad	genomsläpplighet	bland	migrerande	
individer	samt	som	livsmiljö	för	de	analyserade	arterna	(tabell	1).	

Livsmiljöer 
Baserat	på	den	skapade	biotopkartan	genererades	två	polygonskikt	representerar	
förekomstfläckar	med	sammanhängande	livsmiljö	för	sandödla	och	hasselsnok.	För	sandödla	
inkluderades	biotoperna	”Sydlänt	sandig	mark”,	”	Plan	sandig	mark”,	och	”	Sydlänt	gräsmark”	i	
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begreppet	livsmiljö.	Sandödlan	kan	förekomma	i	en	del	andra	miljöer	också	men	efter	att	ha	
testat	en	del	olika	varianter	som	inkluderade	fler	av	biotopkartans	klasser	fann	vi	att	en	snävare	
definition	gav	bäst	precision.	Om	någon,	eller	några,	av	biotoperna	”Plan	gräsmark”,	”Sydlänt	
hällmark”	och	”Plan	hällmark”	också	inkluderades	så	kom	många	områden	med	som	vid	
jämförelse	med	flygfoton	uppenbarligen	har	för	låg	kvalitet.	Samtidigt	ska	noteras	att	sandödlan	
mycket	väl	kan	förekomma	och	trivas	inom	specifika	delar	av	de	bortvalda	biotoptyperna.	Det	
går	dock	inte	med	tillgängliga	kartunderlag	skilja	ut	mer	högkvalitativa	delar	av	dessa	
biotopklasser.	I	Karta	13	(Bilaga	1)	visas	utbredningen	av	identifierade	fläckar	med	livsmiljön	i	
kombination	med	alla	sandiga	marker.	Mycket	av	de	sandiga	markerna	utgörs	av	skog.	

När	det	gäller	hasselsnok	skapades	datalagret	för	livsmiljö	baserat	på	”Sydlänt	hällmark”…	

Det	skulle	behöva	göras	ett	lite	mera	hasselsnoksanpassat	nätverk	men	detta	hans	inte	med	
inom	ramarna	för	avsatt	tid	i	projektet.	Flera	de	bearbetade	underlagen	från	sandödleanalysen	
kan	här	återanvändas	vilket	gör	att	färdigställande	skulle	kunna	göras	på	några	dagar.	

Friktionsraster 
För	att	kunna	modellera	spridningssamband	behövs	ett	kartlager	som	brukar	kallas	
friktionsraster.	Detta	kartlager	kan	beräknas	utifrån	en	heltäckande	biotopkarta	av	den	typ	som	
tagits	fram	i	denna	studie	för	Strömstads	kommun.	För	att	beräkna	lagret	behövs	för	varje	
biotopklass	ett	värde	som	beskriver	biotopens	genomsläpplighet	när	det	gäller	individer	som	
ska	sprida	sig	(tabell	2).	Vi	har	valt	att	använda	samma	biotopspecifika	friktionsparametrar	för	
både	sandödla	och	hasselsnok	eftersom	vi	kan	anta	att	friktionen	till	stor	del	styrs	av	
mikroklimatologiska	förutsättningar	hos	båda	dessa	växelvarma	djur.	Ju	kallar	mikroklimat	
desto	högre	friktion	antar	vi	att	det	blir	för	de	individer	som	försöker	sprida	sig.	Med	denna	
logik	så	blir	nordsluttande	skogsmark	mindre	genomsläppligt	jämfört	med	plan	eller	framförallt	
sydsluttande	skogsmark.	Öppna	marker	blir	mer	genomträngliga	än	slutna	skogsmiljöer.	Av	
samma	anledning	tänker	vi	oss	att	våta	och	fuktiga	miljöer	medför	större	barriärer	än	torrare	
miljöer.	

Tabell 2. Biotopspecifika friktionsparametrar som använts för att beräkna spridningsamband för sandödla och 
hasselsnok i genomförda habitatnätverksanalyser.  

Klass Biotopnamn Friktion Avståndsekvivalenter om 
maxavstånd sätts till 50 m 

1 Sydlänt hällmark 1 50 

2 Sydlänt gräsmark 1 50 

3 Sydlänt sandig mark 1 50 

4 Plan hällmark 1 50 

5 Plan gräsmark 1 50 

6 Plan sandig mark 1 50 

7 Nordsluttande skogsmark 50 1 

8 Nordsluttande öppenmark 5 10 

11 Åkermark 5 10 

12 Betesmark 2 25 

13 Våtmark 5 10 

14 Skogsmark 25 2 

15 Vatten 100 0,5 
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Klass Biotopnamn Friktion Avståndsekvivalenter om 
maxavstånd sätts till 50 m 

16 Vattendrag 100 0,5 

19 Hårdgjord mark 10 5 

20 Byggnader 1000 0,05 

21 Golfbana, Idrott, gräsklippta ytor 2 25 

22 Hygge och kraftledningsgata 1 50 

	

Spridningssamband 
Vuxna	sandödlor	som	hittat	ett	lämpligt	område	att	leva	i	flyttar	sig	sällan	mer	än	50	meter	
mellan	skilda	säsonger	(Rydberg	m.fl.	2004).	Det	är	de	unga	sandödlorna	som	förväntas	sprida	
sig	lite	längre	innan	de	hittat	ett	eget	revir	där	de	kan	etablera	sig	(Gullberg	1996,	Berglind	
2000;	Berglind	2005).	En	individ	hade	rört	sig	500	meter	utmed	en	skogsväg	(Berglind	2000).	
En	annan	individ	observerades	2	km	från	närmaste	population	(Strijbosch	och	van	Gelder	1997).	
Lokaler	som	ligger	2,5	-	10	km	ifrån	varandra	anses	helt	isolerade	om	mellanliggande	miljö	
består	av	brukad	barrskog	(Berglind	2005).	

För	att	beräkna	spridningssamband	i	användes	en	algoritm	som	i	ArcGIS	kallas	”Cost	distance”.	
Det	är	en	metod	som	beräknar	spridningen	både	som	en	funktion	av	fysiskt	avstånd	och	som	en	
funktion	av	landskapets	friktion.	När	beräkningarna	görs	utgår	man	dels	från	ett	friktionsraster	
och	dels	från	ett	datalager	som	visar	alla	enskilda	ytor	som	spridande	individer	kan	tänkas	
komma	ifrån.	Spridningsberäkningen	utgår	från	var	och	en	av	spridningskällorna	och	sedan	
beräknas	pixcel	för	pixcel	ett	värde	som	beskriver	spridningssambandet	på	den	givna	punkten.	
Beräkningen	kan	begränsas	till	ett	önskat	maxavstånd	som	sätts	i	förhållande	till	organismens	
förväntade	spridningsmaximum	givet	vissa	antaganden.		

I	den	här	studien	har	vi	valt	att	beräkna	flera	alternativa	samband	utgående	från	samma	
friktionsraster	men	baserat	på	olika	definitioner	av	spridningskällorna	och	olika	maximala	
spridningsavstånd.	

I	de	gjorda	analyserna	har	vi	valt	att	sätta	maxavståndet	så	att	det	beskriver	två	tidsmässiga	och	
rumsliga	skalor.	Det	ena	maxavståndet	är	förhållandevis	lågt	och	har	satts	utifrån	arternas	
normala	spridningsmaximum	mellan	år	medan	det	andra	beskriver	den	spridning	som	kan	
förväntas	förekomma	mellan	generationer.	De	två	maxavstånd	som	valdes	i	den	studien	var	50	
respektive	250m.	Dessa	avstånd	kommer	att	binda	samman	ytor	som	ligger	max	100	respektive	
500	meter	ifrån	varandra	(tester	med	längre	maxavstånd	gjordes	också	men	250-
metersavstånden	visade	sig	vara	mest	informativt	på	den	skala	som	FÖP	omfattar).	

Rastrfilerna	som	beskriver	spridningssambanden	beräknade	med	”Cost	distance”-algoritmen	
användes	för	att	också	skapa	polygonskikt	som	ringar	in	ytor	innehållande	livsmiljöer	som	kan	
anses	mer	eller	mindre	sammanhängande	med	avseende	på	spridning.	Dessa	polygonskikt	
benämnde	vi	”Metapatcher”	respektive	”Habitatnätverk”	beroende	på	om	det	var	det	relativt	
korta	maxavståndet	som	användes	eller	det	längre.	”Metapatcher”	ska	tolkas	som	funktionellt	
sett	sammanhängande	områden	som	avgränsar	potentiella	lokala	populationer	av	sandödla.	Ju	
större	dessa	är	och	ju	mer	högkvalitativ	livsmiljö	som	finns	inom	en	enskild	metapatch	desto	
större	chans	har	sandödlepopulation	att	överleva	långsiktigt	där.	De	ytor	som	benämns	
”habitatnätverk”	utgör	områden	där	förekommande	metapatcher	potentiellt	är	sammanlänkade	
genom	spridning.	Skulle	sandödlan	försvinna	i	någon	av	metapatcherna	inom	en	större	
habitatnätverksyta	så	finns	goda	chanser	att	arten	återkoloniserar	den	tomma	metapatchen	igen	
inom	några	års	sikt	förutsatt	att	sandödlan	överlevt	samtidigt	i	någon	av	de	andra	
metapatcherna	i	nätverket.	
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För	beräknandet	av	spridningssambanden	för	avgränsning	av	enskilda	metapatcher	för	
sandödla	utgick	vid	från	antagandet	att	alla	ytor	med	livsmiljö	var	spridningskällor.	När	sedan	
spridningssambanden	som	skulle	användas	för	att	urskilja	habitatnätverk	valde	vi	att	enbart	
betrakta	de	metapatcher	som	innehöll	mer	än	500	kvadratmeter	livsmiljö	som	potentiellt	
fungerande	spridningskällor.	Detta	motiveras	av	att	mindre	ytor	knappast	kan	förväntas	vara	
tillräckligt	stora	för	att	hysa	en	stabil	population	av	sandödla.	Detta	antagande	stöds	dessutom	
väl	om	man	ser	vilka	av	de	identifierade	metapatcherna	där	sandödla	observerats.	Den	minsta	
metapatchen	med	känd	förekoms	av	sandödla	var	598	kvadratmeter.	

Rangordning av metapatcher 
De	olika	biotopklasserna	i	biotopkartan	tilldelades	ett	kvalitetsindex	grovt	korrelerat	till	
biotopens	förväntade	värde	sett	ur	sandödlans	perspektiv	(tabell	3).	Baserat	på	dessa	värden	
och	biotopkartan	skapades	ett	rasterskikt	som	beskriver	landskapet	i	Strömstads	kommun	med	
avseende	på	habitatkvalitet	för	sandödla.	Detta	skikt	användes	sedan	för	att	rangordna	
metapatcher	genom	att	för	varje	yta	beräkna	summan	av	kvalitetsindexet.	

Tabell 3. Biotopspecifika kvalitetsvärden.  

Klass Biotopnamn Kvalitetsindex Kvalitetsbeskrivning 

1 Sydlänt hällmark 3 Ibland bra 

2 Sydlänt gräsmark 4 Hög kvalitet 

3 Sydlänt sandig mark 5 Högst kvalitet 

4 Plan hällmark 2 Sällan bra 

5 Plan gräsmark 1 Oftast dåligt 

6 Plan sandig mark 4 Hög kvalitet 

7 Nordsluttande skogsmark 0 Dåligt 

8 Nordsluttande öppenmark 0 Dåligt 

11 Åkermark 0 Dåligt 

12 Betesmark 0 Dåligt 

13 Våtmark 0 Dåligt 

14 Skogsmark 0 Dåligt 

15 Vatten 0 Dåligt 

16 Vattendrag 0 Dåligt 

19 Hårdgjord mark 0 Dåligt 

20 Byggnader 0 Dåligt 

21 Golfbana, Idrott, gräsklippta ytor 0 Dåligt 

22 Hygge och kraftledningsgata 3 Ibland bra 

	

	

3 Beskrivning av resulterande GIS-skikt 
Habitatnätverksanalysen	genererade	tio	GIS-datalager	som	levererats	till	Strömstads	kommun	i	
en	filbaserad	geodatabas	(Bilaga	2).	Dessa	lager	beskrivs	kortfattat	i	tabell	4.	Samtliga	lager	är	
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framtagna	i	den	regionala	kartprojektionen	SWEREF	99	1200.	Samtliga	datalager	representerar	
hela	Strömstads	kommun.	

Tabell 4. Lista över datalager som genererats i samband med habitatnätverksanalysen för sandödla.  

Datalager Beskrivning Fält som används för visualisering 

HabitatMap Biotopkarta med biotopklasser 
relevanta för värmekrävande 
reptiler som hasselsnok och 
sandödla. Formatet är raster med 
10x10 meters upplösning. 

Value – Heltal som representerar 
biotopsklassens kodbeteckning enligt 
tabell 2 och 3. 
Skiktet visas i Karta1 (Bilaga 1). 

HabitatQuality_Sandlizard Habitatkvalitetskarta som visar 
kvalitetsindexet för sandödla. 
Formatet är raster med 10x10 
meters upplösning. 

Value – Heltal som representerar 
kvalitetsindex enligt tabell 3. 
Skiktet visas i Karta 2 (Bilaga 1). 

FrictionRaster_Sandlizard Karta som visar landskapets 
friktion för migrerande sandödlor. 
Formatet är raster med 10x10 
meters upplösning. 

Value – Heltal som representerar 
friktionstalen enligt tabell 2. 
Skiktet visas i Karta 14 (Bilaga 1). Det 
har använts för att beräkna alla 
spridningssambanden. 

HabitatPatches_Sandlizard Polygonskikt som visar alla 
identifierade ytor med livsmiljö för 
sandödla baserat på biotopkartan. 

Kartlagret visas i Karta 13 (Bilaga 1) 

Metapatches_Sandlizard Polygonskikt som visar samtliga 
identifierade metapatcher i 
habitatnätverket för sandödla. 

Skiktet innehåller en rad olika datafält. 
Lagret visas i Karta 2, 4-6 samt 8-12. 
”SUM” visar beräknad summa för 
kvalitetsindexet.  

CD_FromHabitatPatches 
_max50_Sandlizard 

Spridningssamband för sandödla 
beräknade med Cost Distance 
från samtliga ytor med livsmiljö. 
Maxavstånd = 50 m. Formatet är 
raster med 10x10 meters 
upplösning. 

Value – Tal som står i proportion till 
spridningssambandet. Skiktet visas 
inte i rapporten. Det har använts för 
att skapa metapatcherna för 
sandödla. 

CD_FromLargerMetapatches 
_max250_Sandlizard 

Spridningssamband för sandödla 
beräknade med Cost Distance 
från metapatcher > 500 
kvadratmeter. Maxavstånd = 250 
m. Formatet är raster med 10x10 
meters upplösning. 

Value – Tal som står i proportion till 
spridningssambandet. Lagret visas 
inte i denna rapport. Lagret har 
använts för att avgränsa polygonerna 
som beskriver habitatnätverk med 
max 500 meter mellan förekommande 
metapatcher. 

CD_FromLargerMetapatches 
_max500_Sandlizard 

Spridningssamband för sandödla 
beräknade med Cost Distance 
från metapatcher > 500 
kvadratmeter. Maxavstånd = 500 
m. Formatet är raster med 10x10 
meters upplösning. 

Value – Tal som står i proportion till 
spridningssambandet. Lagret visas i 
Karta 8-12 i Bilaga 1. Lagret har 
använts för att avgränsa polygonerna 
som beskriver habitatnätverk med 
max 1000 meter mellan 
förekommande metapatcher. 

HabitatNetwork 
_max500_Sandlizard 

Polygonskikt som visar 
utbredningen av förekommande 
habitatnätverk för sandödla i 
Strömstads kommun. Cost 
distance analysen med max satt 
till 250 m har använts som 
underlag. Med detta avstånd 
sammanbinds metaatcher som 
ligger högst 500 meter ifrån 
varandra. 

Lagret innehåller flera fält. 
Shape_Area anger ytornas storlek 
mätt i kvadratmeter. Detta fält har 
använts för att visa nätverksarean i 
Karta 6b i Bilaga 1. 
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Datalager Beskrivning Fält som används för visualisering 

HabitatNetwork 
_max1000_Sandlizard 

Polygonskikt som visar 
utbredningen av förekommande 
habitatnätverk för sandödla i 
Strömstads kommun. Cost 
distance analysen med max satt 
till 500 m har använts som 
underlag. Med detta avstånd 
sammanbinds metaatcher som 
ligger högst 1 km ifrån varandra. 

Lagret innehåller flera fält. 
Shape_Area anger ytornas storlek 
mätt i kvadratmeter. Detta fält har 
använts för att visa nätverksarean i 
Karta 6a i Bilaga 1. 

CompensationAreas_Sandlizard Polygonskikt som visar områden 
som skulle kunna fungera för att 
koncentrera skyddsåtgärder som 
kompensation för sandödla 

Kartskiktet visas i Karta 13 i Bilaga 1. 

Recommendations 
_Sandlizard 

Syntesskikt tänkt som operativt 
informationsskikt om sandödla vid 
planering. Skiktet består av ett 
antal polygoner som berör 
sandödla på olika sätt. För varje 
polygon finns information om 
området och vad man bör tänka 
på vid exploatering och vilken 
förbättringspotential som finns i 
området.  

Lagret innehåller flera fält. Ej 
färdigställt vid tiden för första leverans 
av denna rapport. 

	

4 Konsekvenser i planerade områden för bebyggelse 

Områden med pågående detaljplaner 
Av	de	sex	områden	där	detaljplanearbetet	pågår	finns	ett	i	sydvästra	delen	av	FÖP-området	där	
flera	observationer	av	sandödla	gjorts	(Blåkantad	polygon	nr	3,	Karta	8,	Bilaga	1).	
Habitatnätverksanalysen	visar	att	områdets	berörda	livsmiljöer	ingår	i	ett	av	kommunens	större	
habitatnätverk	för	sandödla	vilket	gör	att	bebyggelsen	i	området	kan	medföra	en	påtaglig	
negativ	effekt	på	områdets	bevarandestatus	för	sandödla	genom	minskad	mängd	tillgänglig	
livsmiljö.	Detaljplanens	tillåtlighet	skulle	därför	kunna	ifrågasättas.	En	rimlig	lösning	är	att	vidta	
skyddsåtgärder	som	sammantaget	förväntas	ge	en	klart	positiv	effekt	på	sandödlans	
bevarandestatus	inom	kommunens	marker.	Med	utgångspunkt	från	detaljplanen	och	de	
underlag	som	är	framtagna	här	skulle	det	gå	att	göra	en	scenarioanalys	där	de	förväntade	
effekterna	av	planen	på	sandödlans	bevarandestatus	undersöks	i	mer	detalj.	Med	denna	metod	
skulle	det	också	gå	att	finna	lösningar	som	för	förväntas	minsta	möjliga	påverkan	på	sandödlans	
livsmiljö.	Möjligheterna	att	hitta	gynnsamma	lösningar	bedöms	goda	eftersom	förutsättningar	
finns	att	skapa	nya	ytor	med	livsmiljö	för	sandödla	i	regionen.	Dessutom	visar	
habitatnätverksanalysen	att	denna	detaljplan	inte	ser	ut	att	påverka	några	befintliga	
spridningssamband	för	sandödla	eftersom.	

Detaljplanerna	vid	Stare	(Blåkantad	polygon	nr	1-2,	Karta	8,	Bilaga	1)	tangerar	habitatnätverk	
för	sandödla.	En	granskning	av	nätverkens	livsmiljöer	visar	dock	att	det	knappast	bör	bli	någon	
ytterligare	försämring	av	förutsättningarna	för	sandödla	genom	den	tillkommande	
byggnationen.	De	två	detaljplanerna	i	centrum	(Blåkantad	polygon	nr	4-5,	Karta	10,	Bilaga	1)	
berör	inte	något	av	de	identifierade	habitatnätverken.	

Längst	i	norr	finns	ett	område	med	pågående	detaljplan	(Blåkantad	polygon	nr	0,	Karta	12,	
Bilaga	1)	som	ser	ut	att	beröra	ett	par	mindre	ytor	med	livsmiljö	för	sandödla.	Arten	är	dock	inte	
känd	ifrån	området.	Ifall	arten	skulle	påträffas	inom	de	identifierade	ytorna	så	skulle	
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tillåtligheten	för	detaljplanen	kunna	ifrågasättas.	Habitatnätverksanalysen	visar	dock	att	
spridningssambanden	sandödla	är	mycket	svaga	i	området	vilket	gör	sannolikheten	låg	att	
sandödla	skulle	kunna	förekomma	där.	Samtidigt	om	man	ser	lite	bakåt	i	tiden	så	kan	
spridningssambanden	varit	betydligt	starkare	före	exploateringen	som	skett	söder	om	det	
aktuella	detaljplansområdet.	Det	finns	också	anledning	att	beakta	hasselsnok.	Angränsande	till	
de	identifierade	livsmiljöerna	för	sandödla	finns	miljöer	(sydsluttande	öppna	hällmarker)	som	
skulle	kunna	vara	värdefulla	livsmiljöer	för	hasselsnok.	I	dagsläget	har	denna	del	av	
analysarbetet	inte	hunnit	färdigställas.	

Utpekade områden för framtida bebyggelse 
Det	finns	22	områden	i	FÖP	för	Centrum-Skee	som	utpekats	som	möjliga	områden	för	framtida	
bebyggelse.	Längst	i	nordväst	i	FÖP-området	finns	ett	litet	område	(Rödkantad	polygon	nr	10,	
Karta	12,	Bilaga	1)	som	ser	ut	att	innehålla	lämplig	livsmiljö	för	sandödla.	För	denna	gäller	i	
princip	samma	bedömning	som	för	detaljplansområdet	intill	(Blåkantad	polygon	nr	0,	Karta	12,	
Bilaga	1).	Här	ser	ut	att	finnas	åtminstone	två	sydsluttande	ytor	som	skulle	kunna	vara	lämplig	
miljö	för	sandödla	enligt	gjorda	analyser.		Dock	är	spridningssambanden	åtminstone	numera	så	
pass	svaga	att	arten	knappas	skulle	kunna	fortleva	här	långsiktigt	även	om	inte	det	berörda	
området	skulle	bebyggas.	Det	finns	heller	inga	kända	förekomster	av	sandödla	i	området.	Skulle	
sandödlan	finnas	kvar	i	området	kan	tillåtligheten	för	exploatering	av	området	komma	att	
ifrågasättas.	Hasselsnok	skulle	också	behöva	beaktas	inför	exploatering	av	området.	

Nordväst	om	centrum	finns	sex	områden	(Rödkantade	polygoner	nr	1,	6,	8	11-12	och	20,	Karta	
12,	Bilaga	1)	som	föreslagits	att	användas	för	bebyggelse.	Dessa	ligger	inom	det	till	ytan	största	
habitatnätverket	som	identifierats	inom	FÖP-området	för	Centrum-Skee.	Förutsättningarna	för	
sandödla	borde	enligt	den	gjorda	analysen	borde	därmed	vara	mycket	goda	här.	Trots	detta	
finns	inga	kända	förekomster	i	området.	Fast	detta	kan	förstås	mycket	väl	bero	på	att	ingen	
direkt	sandödla	i	området.	Hasselsnok	är	däremot	nyligen	påvisad	här.	Också	denna	art	bör	ha	
goda	förutsättningar	att	leva	i	denna	del	av	FÖP-området	baserat	på	habitatnätverksanalysen	för	
sandödla.	Sandödlenätverket	ger	visserligen	en	lite	snävare	bild	av	situationen	jämfört	med	vad	
som	faktiskt	borde	gälla	för	hasselsnok	och	dess	förväntade	spridningssamband	i	området.		

Skulle	sandödla	förekomma	i	det	beskrivna	habitatnätverken	NV	om	centrum	kan	tillåtligheten	
för	samtliga	berörda	planområden,	utom	yta	20,	komma	att	ifrågasättas	vid	frånvaro	av	
skyddsåtgärder.	Eftersom	det	enligt	gjord	analys	finns	goda	förutsättningar	för	
sandödleförekomst	finns	anledning	att	närmare	inventera	området	under	fältsäsongen	2018.	
Tillåtligheten	kan	definitivt	komma	att	ifrågasättas	på	grund	av	påvisad	förekomst	av	hasselsnok	
i	området	som	helhet	och	att	samtliga	planområden	ligger	inom	samma	habitatnätverk	som	
arten	bevisligen	förekommer	inom.	När	det	gäller	hasselsnok	arten	kan	dessutom	yta	20	vara	
berörd	eftersom	den	till	stor	del	består	av	för	arten	lämplig	livsmiljö.	Fast	denna	yta	omfattas	
samtidigt	av	vad	som	utpekats	som	del	av	Strömstads	grönstruktur	och	borde	kanske	just	därför	
inte	bebyggas.	

När	det	gäller	områden	för	bostadsbyggande	kring	Mellby	(Rödkantade	polygoner	nr	13	och	19,	
Karta	11,	Bilaga	1)	så	verkar	inget	av	dem	direkt	interferera	med	något	av	de	identifierade	
habitatnätverken	för	sandödla	på	något	betydande	sätt.	Dessutom	finns	inga	kända	förekomster	
av	sandödla	inom	de	berörda	nätverken.	Hasselsnok	som	i	högre	grad	än	sandödla	nyttjar	
hällmarker	som	livsmiljö	kan	däremot	eventuellt	komma	att	påverkas	negativt	vid	byggnation	
av	det	södra	planområdet	(Rödkantad	polygon	nr	13,	Karta	11,	Bilaga	1).	Samtidigt	finns	i	
dagsläget	ingen	känd	förekomst	i	området	och	de	sydsluttande	hällmarkerna	som	skulle	kunna	
utgöra	de	viktigaste	livsmiljöerna	för	hasselsnok	i	berör	nätverk	har	sin	största	utbredning	i	
grönstråket	söder	om	yta	13.	Dessutom	skulle	sådana	ytor	som	tangerar	planområde	13	kanske	
kunna	fråntas	exploatering.	Görs	detta	borde	knappast	tillåtligheten	av	exploatering	i	området	
ifrågasättas	utifrån	varken	sandödla	eller	hasselsnok.	
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I	de	mer	centrala	delarna	av	FÖP-området	finns	fyra	mindre	områden	föreslagna	för	att	nyttjas	
för	byggnation.	Två	av	dessa	berör	inte	några	av	de	i	analysen	identifierade	habitatnätverken	för	
sandödla.	De	andra	två	(Rödkantade	polygoner	nr	17-18,	Karta	10,	Bilaga	1)	ligger	dock	
betydligt	sämre	till	om	man	ser	till	både	de	erhållna	analysresultaten	och	kända	förekomster	av	
sandödla.	Här	kan	tillåtligheten	på	goda	grunder	komma	att	ifrågasättas.	En	exploatering	av	
områdena	kommer	med	största	sannolikhet	påverka	en	ett	par	av	Strömstads	värdefullaste	
habitatnätverk	för	sandödla.	Dels	genom	risk	för	att	ytor	med	livsmiljö	går	förlorade	och	dels	
genom	att	planområdena	ligger	så	till	att	en	framtida	bebyggelse	avsevärt	skulle	försvaga	
områdets	spridningssamband.	Dessutom	skulle	ny	bebyggelse	öka	risken	för	ökad	kattpredation	
på	de	kringliggande	populationerna	av	sandödla.	

I	FÖP-områdets	sydöstra	del	finns	sju	utpekade	områden	för	framtida	bebyggelse	(Rödkantade	
polygoner	nr	0,	2-3,	5,	9	och	16,	Karta	9,	Bilaga	1).	I	denna	del	av	FÖP-området	har	sandödla	
påvisats	utmed	järnvägen.	Habitatnätverket	har	här	också	framförallt	identifierat	metaptacher	
lämpliga	för	sandödla	utmed	järnvägsstråket.	Av	de	utvalda	planområdena	ser	möjligen	nr	0	
kunna	medföra	försämrade	spridningsamband.	Tveksamt	dock	om	sandödla	faktiskt	
förekommer	på	de	berörda	metapacherna	som	är	belägna	på	motsatt	sida	om	Skeeån	jämfört	
med	den	kända	förekomsten.	Yta	15	ser	ut	att	tangera	potentiella	metaptcher	för	sandödla.	
Arten	har	dock	inte	observerats	på	dessa	platser.	Skulle	arten	finnas	i	någon	av	de	nämna	ytorna	
kan	förstås	tillåtlighet	komma	att	ifrågasättas.	Samtidigt	visar	gjorda	analyser	på	att	det	borde	
finnas	möjligheter	att	undvika	bebyggelse	just	precis	på	berörda	livsmiljöer	som	endast	
förekommer	utmed	områdenas	kanter	eller	strax	utanför.	

Norr	om	Stare	ligger	två	ytor	som	föreslås	för	bostadsområden	(Rödkantade	polygoner	nr	14,	
21,	Karta	10,	Bilaga	1.	Framtida	bebyggelse	ser	här	inte	ut	påverka	några	viktiga	ytor	med	
livsmiljö	lämplig	för	sandödla.	De	sydsluttande	hällmarkerna	skulle	dock	mycket	väl	kunna	
fungera	som	livsmiljö	för	hasselsnok.	Ingen	av	arterna	är	kända	från	området	dock.	Det	finns	
dock	en	viss	risk	att	en	nyetablerad	bebyggelse	i	områdena	för	med	sig	en	ökad	täthet	av	
tamkatter	som	kan	medför	förhöjd	predation	på	sandödla	i	befintliga	metapatcher	söderut.	
Eftersom	sandödla	är	känd	ifrån	dessa	områden	finns	en	risk	att	tillåtligheten	för	fortsatt	
exploatering	i	området	ifrågasätts.	En	noggrannare	analys	av	dessa	riskor	skulle	möjligen	kunna	
visa	på	att	risken	för	att	sandödlans	bevarandestatus	skulle	försämras	i	området	trots	allt	är	
försumbar.	

Utpekade	områden	utanför	FÖP	Norra	verkar	inte	direkt	stå	i	konflikt	med	något	identifierat	
habitatnätverk	för	sandödla.	Analysen	identifierade	förekomst	av	livsmiljö	men	det	handlar	
förmodligen	om	för	små	ytor	för	att	kunna	nyttjas	av	arten.	Dessutom	finns	tecken	på	att	
kvalitén	på	habitatet	här	kan	ha	blivit	överskattad	i	berörda	områden.	

5 Känslighetsbedömning i bortvalda områden 
Det	finns	18	områden	som	valts	bort	med	avseende	på	byggplaner.	En	genomgång	av	dessa	visar	
att	det	endast	är	ett	fåtal	som	omfattar	några	ytor	med	livsmiljö	för	sandödla	enligt	den	gjorda	
habitatnätverksanalysen.	Av	de	ytor	som	tangerar	något	av	de	identifierade	habitatnätverkens	
större	metapatcher	är	det	bara	en	som	det	finns	någon	egentlig	anledning	att	lyfta	fram	här.	
Resten	av	de	bortvalda	områdena	bedöms	inte	ha	någon	betydelse	för	sandödlans	
bevarandestatus.	

I	FÖP-områdets	nordöstra	del	finns	ett	lite	större	område	(Grönkantad	polygon	nr	7,	Karta	11,	
Bilaga	1)	som	till	hälften	utgörs	av	en	av	habitatnätverksanalysens	identifierade	metapatcher	för	
sandödla.	Här	har	dock	den	största	ytan	med	livsmiljö,	som	sträcker	sig	ut	från	området	åt	
nordväst,	bebyggts	före	använt	kartunderlag	skapades.	Detta	gör	att	mängden	potentiell	
livsmiljö	inte	är	så	stor	i	dagsläget	som	den	tidigare	varit	och	som	analysen	antyder.	I	detta	
bortvalda	område	finns	heller	inga	kända	fynd	av	sandödla.	Eventuellt	är	de	kvarvarande	öppna	
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sandiga	markerna	för	överväxta	med	gräs	för	att	vara	riktigt	lämpliga	i	dagsläget.	Det	finns	
säkert	en	viss	potential	att	restaurera	sandmiljöer	i	området.	Värdet	av	att	göra	detta	för	just	
sandödla	kan	dock	ifrågasättas	eftersom	framtida	bostadsbebyggelse	i	kringliggande	områden	
kan	komma	att	medföra	ett	ökat	predationstryck	från	tamkatter.	

6 Känslighetsbedömning i tidigare bortvalda områden 
Det	finns	två	områden	som	tidigare	valts	bort	från	framtida	byggplaner	som	berörs	av	FÖP	
Centrum-Skee.		Det	ena	området	är	ganska	stort	och	ligger	i	den	sydvästra	delen	av	FÖP-
området	(Svartkantad	polygon	nr	1,	Karta	8,	Bilaga	1).	Inom	detta	område	finns	gott	om	kända	
förekomster	med	sandödla.	Habitatnätverksanalysen	visar	på	att	större	delen	av	området	har	
tämligen	goda	spridningssamband	mellan	de	talrika	metaptcherna.	Detta	gör	att	sandödlans	
möjligheter	att	överleva	långsiktigt	är	ovanligt	goda	i	detta	område.	Detta	är	förstås	mycket	
värdefullt.	Om	området	skulle	bebyggas	kan	det	uppstå	risk	för	att	livsmiljöer	går	förlorade.	
Dessutom	kan	tätheten	av	tamkatter	riskera	öka	i	området	vilket	kan	ge	en	försämrad	
bevarandestatus	för	sandödla	i	området.	Skulle	man	ändå	behöva	tillåta	viss	exploatering	i	
området	så	förväntas	bebyggelse	på	nordsluttande	skogsmark	påverka	sandödlans	
överlevnadschanser	minst.	Det	finns	ett	par	sådana	platser	i	området	vars	omgivningar	
eventuellt	också	skulle	kunna	bebyggas	utan	någon	större	förväntad	inverkan	på	
sandödlenätverket.	En	fördjupad	analys	och	fältbesök	kan	behövas	för	att	bedöma	lämplig	
avgränsning	av	dessa	områden	samt	för	att	bedöma	hur	stor	effekt	en	ökad	kattpredation	kan	ge	
på	befintlig	population	av	sandödla.	

Det	andra	området	som	tidigare	valts	bort	från	framtida	byggplaner	tangerar	den	nordligaste	
gränsen	på	FÖP-området	(Svartkantad	polygon	nr	0,	Karta	12,	Bilaga	1).	Detta	är	betydligt	
mindre	än	det	södra	området	men	också	här	finns	det	sandödla	och	nästan	hela	det	avgränsade	
området	utgörs	av	identifierade	metapatcher	som	ligger	i	ett	ganska	stort	habitatnätverk.	En	hel	
del	av	de	i	analysen	identifierade	livsmiljöytorna	kan	dock	vara	lite	överskattade	i	fråga	om	
kvalitet	då	de	utgörs	av	vallar.	Området	är	dock	överlag	sandigt	och	bedöms	ha	god	potential	att	
hysa	sandödla	även	lite	mera	långsiktigt.	Den	del	av	det	tidigare	bortvalda	området	som	ligger	
inom	FÖP	för	Centrum	och	Skee	utgörs	dock	av	barrskog	på	klippbergrund.	Dessa	områden	är	
knappast	lämpliga	för	sandödla	och	om	detta	område	skulle	bebyggas	förväntas	inga	livsmiljöer	
gå	förlorade.	Inte	heller	förvänta	spridningssambanden	i	området	försämras	av	sådan	
exploatering.	Det	finns	dock	risk	för	att	ny	bebyggelse	kan	komma	att	öka	tätheten	av	tamkatter	
i	området	vilket	skulle	kunna	leda	till	en	ökad	risk	för	att	sandödla	försvinner	från	området.	

Båda	de	tidigare	bortvalda	områdena	har	potential	att	fungera	som	områden	som	skulle	kunna	
fungera	för	kompensationsåtgärder	förutsatt	att	de	också	fortsättningsvis	fråntas	exploatering	
och	att	de	dessutom	utvidgas	(se	vidare	kapitel	7).	

7 Områdesförslag för samlade åtgärder 
Eftersom	det	med	stor	sannolikhet	kommer	att	bli	tal	om	tillståndsprövningar	för	bebyggelse	i	
en	del	av	de	föreslagna	planområdena	finns	behov	av	att	föreslå	lämpliga	områden	där	
eventuella	kompensationsåtgärder	och	skyddsåtgärder	borde	förläggas	för	att	ge	största	möjliga	
naturvårdsnytta.	En	lovande	strategi	vore	att	välja	ett	område	där	det	inte	kommer	att	bebyggas	
inom	överskådlig	framtid	och	där	det	samtidigt	finns	goda	chanser	att	skapa	nya	sandiga	miljöer	
som	kan	fungera	som	högkvalitativa	ytor	med	livsmiljö	för	sandödla.	Det	bör	vara	ett	område	
där	mortaliteten	på	grund	av	kattpredation	eller	biltrafik	förväntas	vara	närmast	obefintlig	både	
och	framgent.	

I	Karta	13	ringas	två	förslag	på	områden	som	skulle	kunna	användas	för	att	över	en	längre	
tidsperiod	genomföra	olika	skyddsåtgärder	med	syfte	att	successivt	skapa	allt	bättre	
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förutsättningar	för	sandödla.	I	kartan	går	det	att	se	vilka	sandiga	marker	som	redan	idag	är	
potentiellt	lämpliga	livsmiljöer	för	sandödla.	Det	går	också	att	utläsa	områden	som	idag	är	
sandiga	men	som	består	av	skog	eller	andra	biotoper.	Vissa	av	dessa	marker	skulle	kunna	
omvandlas	till	öppna	sandiga	marker	där	sandödlan	skulle	kunna	reproducera	sig.	

8 Strömstads identifierade grönstruktur 
Den	grönstruktur	som	hittills	avgränsats	sammanfaller	påtagligt	lite	med	den	struktur	som	
habitatnätverken	för	sandödla	har	(Karta	7,	Bilaga	1).	Detta	beror	mycket	på	att	den	
identifierade	grönstrukturen	huvudsakligen	fångar	upp	hällmarker	och	skogsstråk.	En	djupare	
analys	av	grönstrukturens	sammansättning	förväntas	komma	till	stånd	inom	kort.	

9 Övrigt att tänka på 

Planerade projektdelar som inte levererats 
Alla	leverabler	som	diskuterats	inom	ramen	för	detta	projekt	har	inte	hunnits	med.	Detta	gäller	
dels	färdigställande	av	habitatnätverket	specifikt	anpassat	till	hasselsnok.	Det	finns	anledning	
att	göra	detta	för	att	lättare	kunna	hantera	artutredningar	och	för	att	komplettera	
bedömningarna	av	effekter	inom	utvalda	områden	i	FÖP	för	Strömstad	centrum	och	Skee.	Dessa	
delar	prioriterades	ned	till	förmån	för	de	fördjupade	konsekvensbedömningarna	som	kom	med	i	
denna	rapport	(kapitel	4-8).	

Det	skulle	också	tas	fram	ett	beskrivande	kartskikt	som	ger	information	utifrån	sandödlans	
förekomst	och	förutsättningar	i	olika	delar	av	Strömstads	kommun.	Detta	hans	inte	heller	med	
att	färdigställa	under	slutfasen	av	projektet.	Detta	skikt	förväntas	kunna	ge	ett	gott	operationellt	
GIS-stöd	för	kommunens	planeringsarbete	och	vid	framtida	ärendehantering.	Därför	bör	det	tas	
fram	så	snart	som	möjligt	men	kalendertidsmässigt	fanns	det	ett	mer	akut	behov	av	att	få	en	
värdering	av	områden	som	berörs	av	pågående	planeringsprocess.	

Saker att utreda vidare och att förbättra 
Det	finns	flera	områden	som	enligt	genomförd	habitatnätverksanalys	verkar	ha	goda	
förutsättningar	för	sandödla	men	där	sandödla	ännu	ej	är	känd.	Det	vore	därför	en	god	idé	att	
titta	lite	närmare	på	dessa.	Det	finns	exempel	på	platser	där	de	gjorda	analyserna	gett	för	
optimistisk	bild	av	sandödlans	förutsättningar	på	grund	av	att	tillgängligt	kartmaterial	varit	
något	föråldrat.	Exempelvis	framstå	Tången	och	kringliggande	områden	som	rätt	bra	miljöer	för	
hasselsnok	och	även	sandödla	i	den	framställda	biotopkartan.	Detta	samtidigt	som	området	nu	
är	kraftigt	förändrat	sedan	underlagskartorna	gjordes.	Genomgången	av	resultaten	har	hittat	
några	andra	liknande	avvikelser.	Det	kan	därför	finnas	ett	behov	av	att	kritiskt	granska	
resultaten	och	köra	om	analysen	baserat	på	kompletterande	underlag.	Det	dataskikt	som	tagits	
fram	av	Strömstads	kommun	med	utpekade	ytor	med	livsmiljö	(tabell	1)	borde	användas	som	
underlag	vid	ett	omtag	av	habitatnätverket	för	sandödla.	Detta	skulle	på	åtminstone	på	två	
ställen	kunna	komplettera	nätverket	på	ett	betydelsefullt	sätt.	

Det	finns	enligt	den	nu	gjorda	analysen	påfallande	många	större	ytor	med	lämplig	livsmiljö	för	
sandödla	där	arten	ännu	inte	påvisats.	Det	är	förstås	mycket	värdefullt	att	försöka	ta	reda	på	om	
dessa	områden	verkligen	saknar	arten.	Det	skulle	därför	vara	högst	lämpligt	att	under	
kommande	säsong	inventera	ett	urval	av	de	mest	lovande	”tomma”	habitatnätverken	i	
kommunen.	Just	nu	ser	den	kända	utbredningen	av	sandödla	rätt	oförklarlig	ut	jämfört	med	
förekomsten	av	potentiellt	lämpliga	miljöer.	Samtidigt	har	det	inte	gjorts	tillräckligt	omfattande	
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inventeringsinsatser	för	att	med	särskilt	stor	säkerhet	dra	slutsatsen	att	de	flesta	i	dagsläget	
förekommande	habitatnätverken	skulle	vara	obebodda.	

Vid	workshopen	den	2017-02-05	framfördes	en	tanke	om	att	lyfta	bort	alla	identifierade	nätverk	
som	ligger	ute	på	öarna	eftersom	dessa	ändå	inte	verkar	utnyttjas	av	sandödlan.	Detta	skulle	
förstås	enkelt	kunna	göras.	Förslagsvis	skulle	detta	kunna	ske	i	samband	med	att	det	
beskrivande	GIS-skiktet	färdigställs.	

Det	kan	också	finnas	anledning	att	lägga	mer	tid	på	att	analysera	områden	som	skulle	kunna	
lämpa	sig	bra	för	skyddsåtgärder	för	sandödla.	I	den	här	rapporten	utpekas	två	områden	men	
det	finns	3-5	områden	till	inom	kommunen	som	borde	kunna	komma	i	fråga.	Genomförbarheten	
av	åtgärderna	beror	till	stor	del	på	ägandeförhållanden.	Denna	aspekt	har	inte	beaktats	närmare	
i	denna	rapport.		Det	gäller	också	att	titta	närmare	på	synergieffekter	av	åtgärderna	med	andra	
intressen.	
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Bilaga 1: Kartor över FÖP-området (Centrum/Skee) 

Karta 1: Analysens biotopkarta 
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Karta 2: Habitatkvalitet sett ur sandödlans perspektiv 
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Karta 3: Livsmiljö och kända förekomster av för sandödla 
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Karta 4: Rangordnade metapatcher för sandödla 
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Karta 5: Spridningssamband för sandödla 
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Karta 6a: Habitatnätverk för sandödla (max 1 km mellan metapatcher) 
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Karta 6b: Habitatnätverk för sandödla (max 500 m mellan metapatcher) 
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Karta 7: Utpekad grönstruktur och habitatnätverk för sandödla 
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Karta 8: Habitatnätverk för sandödla i sydvästra delen av FÖP 
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Karta 9: Habitatnätverk för sandödla i sydöstra delen av FÖP 
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Karta 10: Habitatnätverk för sandödla i centrala delen av FÖP 
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Karta 11: Habitatnätverk för sandödla i nordöstra delen av FÖP 
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Karta 12: Habitatnätverk för sandödla i nordvästra delen av FÖP 
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Karta 13: Kompensationsområden för sandödla 
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Karta 14: Friktionsraster för sandödla 
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