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1 Inledning 
Ale kommun har i samband med planering av detaljplaneområdet för fastig-

heten Rished 7:1 genomfört en naturvärdesinventering inom området (figur 1, 

Berg & Gudmundsson 2020).  

EnviroPlanning AB har fått ett kompletterande uppdrag av Ale kommun att 

även utreda huruvida området fungerar som livsmiljö åt hasselmus samt före-

slå ytor för kompensationsåtgärder för hasselmus.   

Resultatet presenteras i detta PM som utgör en underlagsrapport till huvud-

rapporten (Berg & Gudmundsson 2020).  

Utöver hasselmusinventering redovisas även rekommendationer kring kom-

pensation för öppna diken och en stenmur som omfattas av det generella bio-

topskyddet.  

 

Figur 1. Inventeringsområdet för naturvärdesinventering vid Rished 7:1.  
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1.1 Fakta om hasselmusens livsmiljö  
(Följande avsnitt är hämtad från Artfakta, SLU 2020) 

Hasselmus är knuten till rika lövbiotoper med många olika arter av bär- och 

fruktbärande buskar och träd. Den förekommer ofta i miljöer med ett rikligt 

buskskikt, bryn och kantzoner, naturbetesmarker, täta ungskogar och igen-

växningsmarker. Den har även påträffats i häckar, strandzoner vid sjöar och 

vattendrag, lövkärr, myrkanter, bäckraviner, bergbranter och buskrika 

hällmarker och inte minst i lövrika kraftledningsgator. Eftersom hasselmusen 

ofta lever i miljöer under igenväxning är biotoperna sällan lämpliga i mer än 

några år, sen måste hasselmössen leta upp en ny boplats. En bra hassel-

musbiotop har:  

- Tätt snår- och buskskikt 

- Varmt solläge 

- Tillgång till bär, till exempel hallon  

- Viltbetade täta bobuskar 

Hasselmus väljer mycket varierande föda, till övervägande delen vegetabilisk, 

som knoppar, skott, bär, frukter, ekollon och nötter. Den är beroende av ener-

girik föda för att kunna klara den långa vinterdvalan, som kan vara från okto-

ber till april–maj. 

Populationstätheten kan uppgå till närmare sju djur per hektar i bra biotoper. 

1.2 Lagstiftning hasselmus  

Hasselmus finns upptagen i EU:s Art- och habitatdirektivet bilaga 4 och är i 

Artskyddsförordningen upptagen som en strikt skyddad art, bilaga 1. Det är 

förbjudet att avsiktligt fånga eller döda hasselmöss, avsiktligt störa djuren, 

särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningspe-

rioder. Man får inte heller skada eller förstöra djurens fortplantningsområden 

eller viloplatser, även om det sker oavsiktligt.  
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2 Metod 
2.1 Hasselmusinventering 

Områden som kan utgöra möjliga lokaler för hasselmus identifieras och inven-

teras vid ett besök i september. Det är framför allt sommarbon som eftersöks 

inom dessa områden.  

Sommarbon byggs i buskar, holkar eller trädhål, där busk- och markvegetat-

ionen är riklig, ytterst sällan i fristående buskar eller träd och vanligen på ni-

våer mellan 0,5–5 m över marken (figur 2). De runda eller ovala sommarbona 

är ofta byggda av gräs, löv eller klena kvistar och har en diameter på 9–16 cm. 

Sommarbon byggs från juni och framåt. Efter fortplantningstiden bygger ha-

nar bon som är mellan 7–9 cm och ungarna bygger mindre bon som är 5–8 cm 

i diameter. 

Ett hoprasat hasselmusbo kan påminna om ett fågelbo. Man skiljer på dessa 

bl.a. genom att känna på boet. Hasselmusboet är mycket mjukt, till skillnad 

från fågelboet som upplevs mer stickigt. Detta beror på att hasselmusen 

främst använder gräsbladet, medan fåglar ofta använder själva grässtrået och 

kvistar (Artfakta 2020). 

Vid förekomst av bon noteras fynden via appen Collector och ArcGIS online. 

Antalet bon, byggmaterial storlek, juvenil, adult, hon- eller hanbo, samt i vil-

ken vegetation boet är byggt registreras. Boet fotograferas därefter. 

Hasselmusinventeringen utfördes av biologen Sofia Berg, EnviroPlanning, den 

9 september. 

 

 

 
Figur 2. Exempel på hur hasselmusbon kan se ut. T.v. troligt hasselmusbo byggt av husmossa samt 

t. h. bo byggt av gräs, mossa och löv.  
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3 Resultat 
3.1 Inventering av hasselmus 
Områden som visas i figur 3 har eftersökts på hasselmusbon då dessa områ-

den hyser nyligen uppvuxna buskar av hassel och/eller yngre lövträd.  

Inga observationer av hasselmus eller bon av hasselmus gjordes i samband 

med fältinventeringen.  

På grund av röjning av buskskiktet inom planområdet är det vidare inte sär-

skilt troligt att hitta hasselmus här idag. Möjligen kan hasselmus ha funnits 

inom planområdet före tiden för röjning. Röjning av buskskiktet har dock varit 

ett återkommande moment under de senaste 20 åren, där röjning skett vart 

femte-sjunde år. När buskskiktet återvuxit under ett par års tid är det troligt 

att området hyser lämpliga livsmiljöer för hasselmus, men att denna tar sig till 

närliggande områden efter att röjningsarbete inträffat.  

Man kan således inte med säkerhet säga att området hyser hasselmus, men att 

lämpliga livsmiljöer återskapas mellan röjningarna.    

Figur 3. Gröna och gula ytor har inventerats på hasselmus. De gröna ytorna ligger inom området 

som kommer ianspråktas i samband med detaljplanen. 
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3.1.1 Kompensationsytor för hasselmus 

I den sydöstra delen av planområdet finns en slänt ner mot sjövallavägen. 

Denna yta, tillsammans med ytan på motsatt sida av vägen (gula ytor på karta 

i figur 3), kan utgöra livsmiljö åt hasselmus då de är rika på buskar som hassel 

och snöbär (dock invasiv), samt hyser inslag av nypon, oxbär och björnbär (fi-

gur 4). Även aspsly och till viss del eksly växer här. Området på den västra si-

dan av vägen röjs vart 5-7 år på träd för att avlasta den gamla stenmuren som 

går utmed området (figur 4). Inom området finns även gamla gjutna stenmu-

rar som lett vatten till det gamla vattentornet.  

Som kompensationsåtgärd för hasselmus kan detta område förstärkas med in-

sådd av flera bärande buskar och träd som en, hallon och fruktträd. Området 

bör fortsättningsvis röjas på övriga träd, men buskskiktet ska bevaras. Hassel-

musen gynnas av att man toppbeskär lövträdsplantor och sparar bärande bus-

kar (exempelvis björnbärssnår, hallon och nypon). Röjning bör ske under pe-

rioden november-mars när hasselmössen sover i marken. 

Ytterligare ett sätt att stärka livsmiljön för hasselmus är att placera ut hassel-

musholkar eller fågelholkar vilka hasselmusen använder som boplatser.  

Skötselbestämmelser för området kan anges i handlingar till detaljplanen för 

Rished. 

 

  

Figur 4. Lämplig livsmiljö för hasselmus med täta buskage. Bilder från gul yta på karta i figur 3.  
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3.2 Kompensation generella biotopskydd 
Sammantaget finns fem biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet 

inom planområdet. Dessa utgörs av en stenmur och fyra öppna diken. 

Föreslagna platser för kompensation av stenmur och öppna diken ska ligga 

inom eller i anslutning till odlingslandskapet. På så vis kommer nya kompen-

serande biotoper också omfattas av det generella biotopskyddet.  

3.2.1 Kompensation av öppna diken 

Tabell 1 visar de öppna diken som försvinner till följd av exploatering av om-

rådet. Totalt kommer cirka 360 meter diken läggas igen med en total yta av 

162 m2. Längden av dike A som läggs igen är dock i denna utredning ej fast-

ställt varav denna siffra troligen kommer justeras.  

Rekommenderad yta att kompensera genom anläggning eller restaurering av 

groddjursdammar är således 162 m2.  

Lämpliga platser för kompensation av småvatten visas på karta i figur 5.  

Anläggning av ny våtmark (blå yta i figur 5) är på plats inom hästbetad mark. 

Befintlig vegetation visar på god markfuktighet och området utgör en naturlig 

sänka i betesmarken (figur 6).  

Ytterligare en kompensationsåtgärd för öppna diken är att restaurera igen-

vuxna småvatten. Området för restaurering av befintliga småvatten ligger dikt 

an till betesmarken (orange yta i figur 5). Dessa småvatten bör restaureras i 

syfte att skapa större vattenspeglar och minska igenväxningen som skett på 

platsen (figur 7).  

3.2.1.1 Utformningsförslag småvatten 

Kantzonen till småvatten bör vara minst sex meter för att undvika/minska ris-

ken att jordpartiklar rivs loss och sköljs ut i vattnet vid kraftigare regn. Vidare 

bör dammarna vara tillräckligt djupa för att inte torrläggas under sommar-

halvåret. Exakt hur djup dammen bör vara beror på var den anläggs och bör 

specificeras i senare skede. Om möjligt bör delar av kontzonen innefatta kort 

gräs- och/eller örtvegetation för att gynna groddjur och fåglar. Detta kan upp-

rätthållas med hjälp av betande djur. För att förhindra att tamboskap trampar 

sönder delar av anläggningen kan dammen stängslas de första åren, tills struk-

turerna satt sig 

 

Tabell 1. Längd och yta av öppna diken som försvinner. 

Dike Längd (m) Bredd (vattenspegel) (m) Yta som försvinner (m2) 

A 177 0,5 88,5 

C 45 0,2 9 

D 14 0,2 2,8 

E 124 0,5 62 

Summa 360 1,4 162,3 
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Kompensation av stenmur 

Den stenmur som tas i anspråk inom detaljplaneområdet kan med fördel 

byggas upp utmed kanten till hästbetesmarken på östra sidan om sjövallavä-

gen (karta, figur 5). Denna stenmur skulle förstärka biotopkvalitéerna inom 

betesmarkerna som idag saknar stenpartier, såväl spridda stenar och block 

som odlingsrösen och stenmurar. Den nya stenmuren ska ha motsvarande 

längd som tas i anspråk.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 5. Karta med rekommenderade platser för anläggning av våtmark, restaurering av våtmark 

och kompensation av stenmur. 
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Figur 6. Kompensationsplats för anläggning av ny våtmark. 

 

Figur 7. Befintligt småvatten i igenväxningsskede vid kanten till betesmark. 
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