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Bakgrund 

Nu är ekodukt Sandsjöbacka och flera andra faunaåtgärder byggda och genomförda 

vid E6 mellan Mölndal och Kungsbacka. Därmed har djuren en säker och trygg 

passage över motorvägen. Detta är första gången i Sverige som en stor ekodukt 

byggts över en befintlig motorväg men frågan är vilken påverkan detta har på 

naturmiljön, och om barriäreffekten från E6 minskar i området? Kan ett bygge av 

denna storlek samt konstruktion av nya habitat medföra att det skapas en ekologisk 

hot-spot vid ekodukten. Kommer djurens användande av ekodukten, i kombination 

med de åtgärder som gjorts vid trafikplatser, medföra att antalet viltolyckor längs 

sträckan minskar? Det är några av de frågeställningarna som utgör grunden för det 

miljöuppföljningsprogram som presenteras i denna rapport.    

Ekodukt Sandsjöbacka  

Ekodukten är en 32 m bred och 64 m lång betongbro med mittstöd och försedd 

med en 2,2 m hög skärm som ska minska störande ljud och ljus från vägen. 

Stängslet kring arbetsområdet revs i början av juni 2018 och därmed kunde djuren 

börja använda bron som passage. Den officiella invigningen var den första 

september 2018. Läget för ekodukten bestämdes utifrån bland annat studier av 

landskapets ekologiska värden, djurens rörelsemönster och topografin, samt i 

samråd med länsstyrelser och kommuner, jägarkretsar och eftersöksjägare med flera. 

 

Ekodukten fokuserar inte på en speciell djurart, utan på hela ekosystemet där det 

viktiga är att landskapet och naturen förs över vägen i en obruten kedja. Nya stigar 

skapas nu av rådjur, älg, dovhjort och vildsvin men även mindre arter som räv, hare, 

grävling och hasselmus som finns i området. Stort fokus ligger även på kräldjur och 

fladdermöss. Människor får vandra över bron men inga fordon är tillåtna. 

 

 

 

Figur 1. En stor del av miljöuppföljningen kommer fokusera på den ekologiska betydelsen av ekodukt 
Sandsjöbacka. Foto: PEAB air maj 2018.  
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Flera speciella småbiotoper har anlagts som bihotell, trästockar och stubbar. Även 

öppna sandytor, stenrösen och våtmarker har skapats för att efterlikna det 

omgivande torra hedlandskapet med liknande vegetation i Sandsjöbacka 

naturreservat. Målet är att skapa en obruten kedja av natur över ekodukten så att 

djuren ska känna sig trygga när de passerar över motorvägen, och att tillföra 

gynnsamma livsmiljöer på ekodukten och dess sidoområden.  

Övriga åtgärder 

Förändringar av viltstängslens dragning vid trafikplatser 

Trafikverket har byggt om viltstängslet vid de trafikplatser där djur frekvent 

kommer in på motorvägen och blir påkörda. Det handlar om Kålleredsmotet, 

Torrekullamotet och Lindomemotet. Viltstängslets dragning har förändrats och 

ligger nu närmre motorvägen för att försvåra för djuren att komma in på fel sida 

viltstängslet, samt att skapa mindre ytor med naturmark inom viltstängslen vid 

trafikplatserna. Även en kort sträcka vid Bangårdsvägen söder om Torrekullamotet 

har nystängslats. Här saknades helt viltstängsel tidigare. 

 

Viltuthopp och färist 

Flyktvägar har skapats för de djur som trots allt kommer innanför viltstängslen vid 

trafikplatserna. Totalt har fem viltuthopp anlagts vid byggtekniskt lämpliga platser 

och för djuren logiska platser vid Kålleredsmotet, Torrekullamotet och 

Lindomemotet. En färist har anlagts vid en enskild väg, Äpplekullavägen, för att 

förhindra att djur tar sig in på motorvägsområdet via den anslutande rampvägen. 

 

Naturinventeringar i planeringsskedet 

Två större inventeringar har genomförts och då särskilt i området kring ekodukten. 

Dessa är dels inriktade på naturvärden i stort, och dels på olika arter. Särskilt viktigt 

är materialet som rör kräldjuren och hasselmus, eftersom det är dessa som följs upp 

noggrannare. 

 

 Naturinventeringar i Sandsjöbacka vid E6/E20. Inventeringar inför 

anläggning av ekodukt: Fåglar, groddjur, naturvärden, hasselmus. 

(Naturcentrum 2013). 

 

 Inventering av hasselsnok, sandödla och hasselmus invid E6/E20, 

Sandsjöbacka, Kungsbacka kommun. Underlag för planering av ekodukt vid 

Tvärås. (Naturcentrum 2014). 
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Miljöuppföljning 

En uppföljning av de åtgärder som utförts är viktiga för att klargöra om man nått 

projektets mål och om funktionen kan anses tillräcklig. Uppföljningen skall också 

generera sådana fakta att projektet ökar den generella kunskapen. När det gäller 

uppföljningen av den aktuella ekodukten finns olika metoder och ambitionsnivåer. 

Förslaget om målinriktning och ambitionsnivå presenteras för varje artgrupp som 

skall undersökas. Studierna håller på under en tid av fem till sju år och omfattar med 

variation för respektive ämnesområde förhållanden före, under och efter 

utbyggnadsarbetena. 

Projektets övergripande mål 

Projektet består av flera delar som gemensamt syftar till att minska barriäreffekterna 

för ett brett spektrum av arter, samt till att viltolyckorna samtidigt skall minska på 

E6:an. Ekodukten kommer generera ekosystemtjänster då de ekologiska flödena 

återupprättas i landskapet vilket på sikt kommer öka robustheten i ekosystemen 

samt eventuellt även ge högre populationstätheter för vissa arter. Den samlade 

effekten är svår att överblicka och inga studier finns över de samlade effekterna av 

en anläggning som denna. Kommunal och regional samhällsplanering påverkas då 

ekodukten och övriga åtgärder kan styra övrig samhällsutveckling i en hållbar 

riktning. De positiva värdena av projektet kommer bli många, men vad är mätbart 

och vad bör man mäta inom miljöuppföljningen?  

 

Det finns några målbilder i projektets tidiga skeden som kan användas i 

miljöuppföljningsprogrammet, men endast ett av dessa mål är kvantifierbart och 

mätbart. Målbilder har därför satts upp inom detta miljöuppföljningsprogram, under 

respektive delprojekt. Målbilder som nämnts i det tidiga arbetet har varit till grund 

för detaljerade målbeskrivningar: 

 

1. Minska och upphäva barriäreffekten av väg E6 mellan Åbromotet och 

Kungsbacka norra genom åtgärder som gynnar ett brett spektrum av arter.  

2. Stärka de ekologiska sambanden över och längs med väg E6 på delen 

Torrekullamotet - Kungsbacka norra. 

3. Öka trafiksäkerheten genom minskad risk för viltrelaterade trafikolyckor på 

väg E6. 

4. Binda samman grönområden och underlätta för friluftslivet. Återupprätta 

den ”gröna infrastrukturen” över väg E6 mellan de stora gröna kilarna i 

regionens södra och sydvästra del, samt att underlätta för regional och lokal 

planering inom grönstråkstänkande.   

5. Skapa en analysmetod för att finna lämpliga faunaåtgärder och 

ekoduktlägen. Metodnyttan överförs till andra pågående 

faunapassageprojekt. 
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I ett pågående arbete med metoder för uppföljningsstudier av faunapassager 

(Helldin och Olsson 2015) föreslås bland annat följande angreppssätt som innebär 

ett kvantifierbart mål för uppföljningar av faunapassager: ”Vilt ska, inom X år efter 

passagens anläggning eller åtgärdande, använda passagen i minst samma 

utsträckning som de använder en genomsnittlig plats i den omgivande naturen”. 

 

Detta angreppssätt modifieras i de föreslagna studierna om hur däggdjuren m fl 

arter nyttjar ekodukten.   

Uppföljning av ekoduktens ekologiska betydelse 

Det finns mycket goda förutsättningar att genomföra standardiserade utvärderingar 

med vetenskapliga ambitioner av den nya ekoduktens effekt för faunan. I föreslaget 

program ges de olika artgrupperna olika ambitionsnivåer beroende på de målbilder 

som ekodukten har, och hur förutsättningarna för respektive studie ser ut.  

 

1. Flora på ekodukten – datainsamlingar under sommarhalvåret med program 

som utreder hur floran utvecklas och etablerar sig på ekodukten. 

2. Ekoduktens betydelse som livsmiljö för kräldjur – regelbundna 

datainsamlingar med större program med stringent upplagd studie. 

3. Ekoduktens användning av medelstora och större däggdjur – regelbundna 

datainsamlingar med större program med stringent upplagd studie. 

4. Hasselmus – enstaka datainsamlingar med program som syftar till att utreda 

etableringsmönster i naturliga och ditplacerade boplatser kring ekoduktläget. 

5. Steklar – enstaka datainsamlingar som utreder artförekomst samt 

kolonisering av de nya habitaten vid ekoduktläget. 

6. Dagfjärilar och humlor – datainsamlingar under sommahrhalvåret med 

program som utreder artförekomst och individantal vid ekoduktläget och i 

närliggande referensområden. 

7. Fladdermöss – enstaka datainsamlingar som utreder artförekomst vid 

ekoduktläget samt utreder huruvida ekodukten och andra närliggande 

passager används av framförallt områdets skogsarter. 

 

Revidering och rapportering 

Resultatet från de olika miljöuppföljningsaktiviteterna presenteras i en kortare 

sammanfattande rapport och/eller i flera längre detaljerade rapporter, som årligen 

publiceras på ekoduktens sida på Trafikverket.se (https://www.trafikverket.se/nara-

dig/projekt-i-flera-lan/e6-faunapassager-vid-sandsjobackaomradet-

molndalkungsbacka/).  

 

Programmet ska årligen diskuteras och förändras efter behov och erfarenheter.  

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/e6-faunapassager-vid-sandsjobackaomradet-molndalkungsbacka/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/e6-faunapassager-vid-sandsjobackaomradet-molndalkungsbacka/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/e6-faunapassager-vid-sandsjobackaomradet-molndalkungsbacka/
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Etablering och utveckling av floran på 
ekodukten   

Floran som har skapats här är inte statisk utan kommer hela tiden att utvecklas och 

förändras. Vilken riktning denna tar beror på flera faktorer, som bland annat 

klimatförändringar, skötselinsatser och djurens beteende. Växterna har valts bl.a. 

med hänsyn till befintlig vegetation och för djurens behov av föda och skydd. 

 

Miljöuppföljning av vegetationen kommer att genomföras utifrån en 

etableringsuppföljning där ekoduktens olika skapade biotoper utvecklas mot det 

planerade målet. Miljöuppföljningen sker framförallt i syfte att få kunskap om 

projektets metod och materialval, markberedning och val av vegetation. Kunskapen 

ska sedan kunna användas i framtida liknande projekt. 

 

Frågeställningar och mål 

Vegetationen är viktig för ekoduktens funktion, och rätt jordmån ger rätt sorts 

vegetation och förutsättningar för blomrika biotoper, vilka främjar djurlivet. Men 

det kommer att ta tid innan ekoduktens vegetation helt anpassat sig till 

naturområdet. Visionen är att det omgivande landskapet i en framtid har växt ihop 

med ekoduktens skapade vegetation, men att ekoduktområdet får sticka ut som en 

artrik ”hotspot” för örter. Målet är att ekoduktområdet ska vara artrikare än 

omgivningen med avseende på växter, och på så sätt gynna insekter såsom steklar 

och fjärilar. Detta kommer gynna den biologiska mångfalden i ett vidare område. 

Ett mål är att det ska finnas en stabil förekomst av naturvårdsarter (klass 1, enligt 

nedan). 

 

Metod 

Under 2018-2022 kommer vald entreprenör att sköta planteringarna, och de 

nyskapade torrängsmiljöerna med sina örter, buskar och vedartade växter ovanpå 

ekodukten. Vedväxterna vattnas tills plantorna etablerat sig ordentligt, detta 

beräknas ta cirka två år. 

 

I samband med andra delar av ekoduktens miljöuppföljningar kommer 

ängsvegetationens funktion för olika djurgrupper att följas upp. Resultaten av dessa 

kommer även att ge en bra bild av hur vegetationen har etablerat sig. Övervakning 

sker även via drönarfotografering två gånger om året, en gång på våren och en gång 

på hösten. Drönarfotograferingarna ger en översiktsbild av hur växterna etablerar 

och sprider sig i området. 

 

Artlista och frekvensmätning i provrutor 

För att följa upp vegetationen ska en artlista upprättas över alla identifierade 

kärlväxter. Genom att en övergripande inventering av hela ekoduktens yta täcks in. 

Arterna ska delas upp i klass 1-3 utifrån bilaga 3 i rapporten ”Metod för översiktlig 

inventering av artrika vägkantsmiljöer”. Ohävdsarter/oönskad vegetation ska noteras 

separat. 
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Utöver den generella artlistan ska en frekvensmätning i provrutor genomföras enligt 

följande: 

 

- Provrutor (0,5*0,5 m) med ett rutnät med 25 smårutor inuti (figur 2) 

placeras ut på lämpligt valda platser som är lätta att återfinna. 

- Placeringen av provrutorna markeras vid första tillfället med t.ex. 

armeringsjärn, på en kartskiss och med koordinater. 

- 30 stycken provrutor spridda inom hela områdets olika miljöer kommer 

inventeras årligen. 

- Arter och arternas frekvens i alla smårutor kommer att noteras.  

- Vegetationens täckningsgrad av markytan kommer att noteras. Hur många 

smårutor som helt respektive mellan 0,5-1 saknar rotade växter. Då erhålls 

ett objektivt mått som är oberoende av vegetationshöjd. 

- Varje ruta ska vid inventeringstillfället fotograferas. 

- Förnatjocklek på fem st förhandsbestämda ställen per ram kommer att 

noteras. 

 

 

 

Figur 2. Ett exempel på en provruta med ett rutnät med 25 smårutor (Foto: Mats Lindqvist). 

 

Tidplan 

Uppföljning av vegetationen ska utföras mellan den 25/6-10/7 årligen 2019-2023.  
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Ekoduktens betydelse som livsmiljö för 
kräldjur  

Kräldjuren har under åren fått uppleva en föränderlig närmiljö där de fångats in och 

flyttats från det exploaterade ekoduktläget. Därefter en skyddsbarriär för att hindra 

dem från att ta sig tillbaka till arbetsområdet innan ekodukten färdigställts. Våren 

2018 togs skyddsbarriären bort och området blev färdigt för återetablering. Det 

tidigare arbetsområdet är nu öppnare än innan men innehåller både större öppna 

sandytor, stenpartier, trädstammar och nyplanterad vegetation. En central fråga är 

om denna skapade och anpassade miljö vid ekodukten och dess arbetsområde 

kommer att återkoloniseras av kräldjur. Vidare om ekodukten kommer användas av 

dem för att korsa E6 och därmed minska barriäreffekterna.     

 

För att ekodukten skall få betydelse för kräldjuren (ormar och ödlor) behöver 

ekodukten och omgivande miljöer vara attraktiva jaktmarker och ge tillräckligt 

skydd mot predatorer. Även om kräldjuren har potential att röra sig långa sträckor i 

landskapet kommer troligen ekodukten främst ha lokal effekt. Därför behöver 

metoderna anpassas till lokal skala och undersökningarna koncentreras till 

ekoduktens närområde. Metodiken för miljöuppföljningen av kräldjur är utarbetad 

för att följa ett stringent vetenskapligt upplägg. 

 

Frågeställningar och mål 

En central frågeställning är om ekoduktens nyskapade miljö kan leda till att kräldjur 

utnyttjar dessa. Vidare om de utnyttjar ekodukten för att förflytta sig mellan västra 

och östra sidan av väg E6. 

 

Målet är att kräldjur ska ha etablerat sig på båda sidor om väg E6 inom de nyanlagda 

biotoperna på ekodukten och i ekoduktens närområde inom fyra år efter 

ekoduktens färdigställande. 

 

Metod 

Studier med fasta inventeringsytor   

Uppföljningen genomförs under åren 2017-2023, där 2017 utgör referensår. 

Undersökningen syftar till att undersöka om kräldjurens förutsättningar påverkas av 

anläggningen av ekodukten samt om de återkoloniserar de nyetablerade ytorna kring 

och på ekodukten.  

 

Studien genomförs via inventeringar av fasta punkter med hjälp av mörka plattor 

(uteplywood Basform med måtten 60 x 80 x 1,2 cm), vilka placeras ut i ett jämt 

mönster över försöksområdet. Plattorna läggs ut ca 30 m från varandra i 300 m 

långa transekter som löper 30 m, 60 m och 90 m parallellt från respektive vägkant 

vid ekoduktläget. Plattornas funktion är att de ska locka till sig kräldjur då de värms 

upp under vår och försommar samt sensommar. 

 

Inför utplaceringen av plattorna gjordes 10 transekter där 80 punkter sattes ut. Då 

inventeringen startade 2017 placerades en platta vid närmsta släta jämna och 
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obevuxna yta närmast förutbestämd inventeringspunkt, platsen positionssattes och 

märktes ut i fält för att förenkla utplaceringen kommande år. Plattorna placerades 

inte ut i områden med tät vegetation eller på större stenar etc. I våtmarksområden 

placerades plattan istället ut vid närmsta torra plats. Se figur 3 för plattornas 

placering. Under 2018 tillkom 12 plattor inom det tidigare arbetsområdet (figur 3). 

 

I figur 3 visas placeringen av plattorna. De 80 plattorna fördelades enligt följande: 

 

 26 plattor på västra sidan respektive 22 plattor på östra sidan om 

väg/ekodukt med ca 30 meters mellanrum. 

 12 plattor på ekodukten och dess arbetsområde, med ca 20 m mellanrum 

(fr.o.m. 2018).  

 10 kontrollplattor på var sida om E6, inom studiens närområde och 

liknande biotoper. Dessa används för att undersöka eventuella förändringar 

i kräldjursfaunan oberoende av ekoduktens tillkomst.  
 

 
Figur 3. Försöksupplägg med de 80 fasta inventeringspunkterna för kräldjur. Plattorna inom 
arbetsområdet placerades ut 2018.   

 

Plattorna inventeras årligen och besöks tio gånger per säsong under gynnsamma 

förhållanden, fördelat på fem besök per inventeringsperiod. I pilotstudier har 

plattorna visat sig väldigt effektiva för kopparödla, men man har i andra projekt 

även noterat hasselsnok och huggorm vid plattorna (Naturcentrum 2014).  

 

Efter avslutad inventeringssäsong tas plattan bort från respektive plats så att inte 

försöket påverkas av hur lång tid plattan har funnits på platsen. 
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Vid varje platta noteras: 

 

 Förekomst av kräldjur. 

 Position i Sweref 99 TM. 

 En bedömning av lokalens lämplighet för kräldjur. 

 Vegetationstäckning. Anges som % vegetationstäckning i ytan där plattan 

läggs. 

 Vegetationssammansättning – förekommande dominerande arter inom en 

radie av ca 5 m från plattan.   

 Markfuktighet – fem klasser; mycket torr mark, torr mark, frisk mark, fuktig 

mark och blöt mark.   

 Avstånd till närmsta stenröse/stengärdsgård i meter.   

 Beskuggning – provytans beskuggning delas in i fem klasser.    

 Markens grundlutning – vilket håll lutar marken åt vid provytan – syd, 

sydväst etc.  

 Väderförhållande, temperatur etc.  

 Förekomst av myror samt tecken på aktivitet av smågnagare under plattan.  

 Övriga variabler för kräldjurens livsmiljöer kan också noteras. Detta 

diskuteras med kräldjursexpert.  

 

Sandödla söker sig inte till dessa plattor på samma sätt som kopparödla, utan denna 

art inventeras genom att besöka bra lokaler mellan plattorna och genom eftersök på 

vandringen mellan de olika plattorna (se delprojekt b nedan).   

 

Inventering av kräldjurens kärnområden 

Försöken med plattorna följer ett standardiserat upplägg och utförs på samma sätt 

varje år. Som ett komplement söker även inventeraren kräldjur aktivt i områden 

med förhöjda värden för dessa. Inventeringsytan begränsas av plattornas lägen, 

alltså ca 90 m ut från respektive vägkant. Alla observationer av kräldjur som görs 

vid fältarbete noteras med art och positionsangivelse och redovisas separat i analys 

och rapport. 

 

Alla fynd av kräldjur rapporteras in i Artportalen.   
 

Tidplan 

Uppföljningen genomförs under åren 2017-2023, där 2017 utgör referensår. 
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Ekoduktens användning av medelstora och 
stora däggdjur 

Ekodukten kommer medge rörelser av större däggdjur inom ett stort geografiskt 

område. Studier av ekodukten sker utifrån de metoder som Trafikverket nyligen 

presenterat i en metodrapport (Helldin och Olsson 2015).  

 

I samband med att ekodukten öppnades under sommaren 2018 var planen att en 

kameraövervakning i området skulle påbörjas. På grund av ändringar i regelverk och 

tillståndsansökningar till följd av GDPR, drog tillståndet ut på tiden och beviljades 

först i februari 2019. Under 2018 övervakades därför ekodukten med spårbäddar i 

sand. 

 

Studierna i miljöuppföljningsprogrammet genererar även data till 

forskningsprogrammet Triekol som finansieras av Trafikverket (www.triekol.se). Ett 

av delprojekten inom Triekol handlar just om hur större däggdjur använder 

faunapassager och ekodukter. På så sätt får Trafikverket jämförbara data från flera 

olika typer av större faunapassager/ekodukter och kan bättre utvärdera denna och 

andra passager. 

 

Frågeställningar och mål 

En central frågeställning som skall utredas är ekoduktens effektivitet, dvs. hur 

många gånger djur passerar över ekodukten i relation till hur många gånger de vistas 

i dess omedelbara närhet utan att passera. Metodiken har använts i flertalet tidigare 

vetenskapliga studier i både Sverige och andra länder (Olsson och Seiler 2012) och 

ger ett ”index of use”. Trafikverket har tagit fram en manual för hur standardiserade 

uppföljningar av faunapassager, skall genomföras vilken följs i dessa studier (Helldin 

och Olsson 2015).   

 

”Däggdjur ska, inom 2 år efter ekoduktens anläggning, passera över ekodukten i 

minst samma utsträckning som de passerar en genomsnittlig plats i den direkt 

omgivande naturen” Med detta angreppssätt kan djurens generella 

vandringsbeteende analyseras och jämföras med tidigare analyser. Detta 

passageindex jämförs med andra studier, och andra typer av faunapassager.   

 

”Ekodukten medger en säker och trygg passage över motorvägen”. Djurens 

beteende analyseras och relateras till trafikvolymer på motorväg. För djurens 

beteende används filmkameror som detekterar djuren och automatiskt spelar in 

sekvenser när de passerar.     

 

Metod 

Övervakningen genomförs med autokameror. Det är viktigt att kamerorna har 

snabb reaktionstid, dvs. att de tar ett kort så snart detektion har registrerats (trigger 

speed mindre än 1/5 sekund). I projektet används kameror av märket Reconyx, 

vilka framgångsrikt använts i tidigare projekt för att studera faunapassager.    

 

http://www.triekol.se/
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Två kameror är placerade mitt på ekodukten för att dokumentera alla rörelser över 

bron (figur 4). Två videokameror är placerade i början på bron på bägge sidor, för 

att studera djurens beteende, kroppsspråk och rörelsemönster vid passage över 

ekodukten. Vidare har tre kameror placerats i skogskanten på respektive sida av 

ekodukten. Dessa kameror dokumenterar rörelser av de djur som befinner sig i 

anslutning till ekodukten.  

 

Studierna genererar resultat om hur många djur som passerar per tidsenhet, vilka 

arter som passerar mest frekvent, vilken riktning de passerar över ekodukten, vilka 

kön och åldersklasser som använder bro mest frekvent (gäller hjortdjur), vilken tid 

på dygnet djuren passerar. Analyserna skall också medge beräkning av ekoduktens 

effektivitet, d.v.s. hur många djur som passerar i förhållande till de som väljer att 

inte gå över (där av referenskameror vid ekoduktens mynningar).  

 

Ersättning sandbäddar 

Under den period tillståndet för kameraövervakning inväntades genomfördes 

studier med spårbäddar vilka placerats på och i närheten av bron (se figur 5). Varje 

spårbädd inventerades måndag och onsdag där art, spårriktning och tidpunkt för 

inventering antecknades.  

 

Tidplan 

Kameror har monterats på ekodukten, portar och viltuthopp efter Datainspek-

tionens godkännande (februari 2019) och uppföljningen varar minst två år efter 

färdigställande, 2019-2023. 

 

 

       

Figur 4. Principskiss för uppsättning av kameror, så att de tillsammans täcker in alla djur som rör sig över 
ekodukten och intill dess mynningar. Skissen skall ses som schematisk då ekoduktens välvning och 
vegetationstäckning kan innebära förändringar i den slutgiltiga uppsättningen.   
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Figur 5. Placerade spårbäddar av sand på ekodukt Sandsjöbacka och i närområdet.   
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Hasselmus 

Det är känt att hasselmöss förekommer i Sandsjöbackaområdet. 2010 noterades 

åtskilliga bon i kraftledningsgatan väster om E6 (Berglund och Persson 2011). 

Kraftledningsgatorna är i nuläget generellt i kraftig igenväxning av främst 

enbärssnår och inte lika lövrikt som 2010. För att det skall kunna ske en positiv 

etableringsutveckling av hasselmus i området krävs vissa vegetationsanpassningar på 

och kring ekodukten riktade mot hasselmusens krav på buskage och 

födopreferenser.  

 

Populationen är troligen relativt svag i området och specifika åtgärder genomförs 

för att gynna denna art. Nya konstgjorda boplatser anläggs för att gynna överlevnad 

och spridning.  

 

För att på sikt gynna hasselmus i närområdet är det dock nödvändigt att samordna 

dessa insatser med skötselplaner och då särskilt för kraftledningsgatorna på västra 

sidan. I detta område finns potential för att skapa ett relativt stort sammanhängande 

område med gynnsamma förutsättningar för hasselmus. Under studien kontaktas 

och samråds med ledningsägaren (program och resultat). 

 

Frågeställningar och mål  

På ekodukten och inom det tidigare arbetsområdet har det skapats flera element 

som är eller kommer att bli gynnsamma för hasselmöss. I takt med att buskagen 

växer sig tätare möjliggörs med tiden en skyddad passage mellan den västra och 

östra sidan. Den nyskapade miljön antas därför gynna en etablering av hasselmus 

vid ekoduktläget. En av frågeställningarna är om denna etablering kommer att ske 

och om så är fallet, hur lång tid det tar. Målet är att hasselmus ska ha registrerats på 

ekodukten inom tre år efter färdigställandet. 

 

Vidare är förhoppningen att utplaceringen av konstgjorda boplatser i närområdet 

skall öka överlevnaden och gynna populationstillväxten i området runt ekoduktläget. 

Målet är att uppnå ett etablerat användande av holkarna inom tre år efter 

ekoduktens färdigställande. 

 

Metod 

Vegetation: Sakkunnig biolog följer upp och dokumenterar vegetationens utveckling 

på ekoduktens och dess sidoområden, och bedömer potentialen för hasselmus. I 

dokumentationen mäts tillväxt sedan föregående år och vegetationstäckning av 

buskvegetationen som riktar sig till hasselmus och eventuella åtgärder planeras om 

målen inte förväntas uppnås gällande vegetation.  

   

Boinventering: Hasselmus har noterats i Sandsjöbackaområdet sedan i alla fall 2008, 

och 2010 hittades flertalet bon i kraftledningsgatorna på västra sidan. Dessa 

inventeringar följs upp under åren 2017–2023 för att undersöka 

etableringsförändringar på och runt ekodukten, och för att undersöka om 

ekodukten medger passager och etableringar av hasselmus österut. Metodiken följer 
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tidigare utredningar från Naturcentrum (2014). Det inventerade områdets storlek 

bestäms efter diskussion med beställare. 

 

Inventering av konstgjorda boplatser: Under våren 2018 sattes totalt 29 konstgjorda 

boplatser ut i landskapet. På den västra sidan placerades 15 hasselmusholkar främst 

inom kraftledningsområdet. På östra sidan sattes 14 holkar främst utmed en 

brantare sluttning med kraftiga inslag av enbärssnår (figur 6)- Holkarna sattes upp 

på solexponerade men skyddade platser och/eller i närheten av platser där 

hasselmusbon tidigare registrerats (se Artportalen för de fynd som är gjorda sedan 

tidigare). De konstgjorda boplatserna inventeras årligen och fynd av eventuella bon 

registreras. Studien genomförs under 2018-2023. 

 

Kameraövervakning: För att undersöka närvaro av hasselmus inom ekoduktläget 

kommer tillfälliga, kameraövervakade bon placeras ut under lämpliga tidsperioder. 

Metodik för dessa studier diskuteras med expert samt beställare.   

 

Tidplan 

Boinventeringen inleddes 2017 och inventeringen av konstgjorda boplatser 

påbörjades 2018. Kameraövervakning på ekodukten sker periodvis från och med 

2019. Hela studien pågår under perioden 2017–2023. 
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Figur 6. Utplacerade hasselmusholkar (1-29) samt fynda av bon (A-G) 2017 och 2018 års inventeringar.    
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Steklar 

På ekodukten skapas nya och lämpliga miljöer för steklar såsom sandiga marker, 

torra ängspartier och speciella bihotell. 

 

Frågeställningar och mål  

Uppföljningen skall ge svar på artförekomst och etableringsmönster på de lämpliga 

ytor som skapas på ekodukten.  

 

Metod 

”500-metoden” är en standardiserad metod för inventering av steklar som 

Länsstyrelsen använder. Denna metod används vid ekodukt Sandsjöbacka givet att 

rätt förutsättningar finns, det vill säga tillräckligt med blommor. Uppfylls inte dessa 

förutsättningar kommer inventeraren istället långsamt vandra en slinga som täcker 

hela ytan av ekodukten (ca 30 min per besök). Samtliga arter som påträffas noteras 

eller samlas in vid behov, för senare artbestämning.  

 

2019 kommer steklar på ekodukten även inventeras med hjälp av färgade skålar. Tre 

skålar av olika färger placeras ut (en gul, en blå och en vit). Skålarna ska placeras 

tillsammans i ett blomrikt område. Skålar prepareras med giftfri propylenglykol och 

vatten. Bredvid skålen sätts en enkel informationsskylt upp. Skålarna är utplacerade 

4 veckor i juni samt 4 veckor i juli/augusti och töms efter varje period, samt med en 

tömning efter att de stått ute i 2 veckor. Samtliga gaddsteklar artbestäms. 

Information gällande omvärldsvariabler samlas in vid varje insamlingstillfälle.  

 

Samtliga bihotell kommer inventeras där en bedömning görs av hur många hål som 

är upptagna eller använda av vildbin jämfört med det totala antalet hål i bihotellet. 

Om möjligt artbestäms de bin som nyttjar bihotellet, annars anges släkten eller 

familjer av bin.  

 

Individer som inte kan artbestämmas i fält kommer samlas in för artbestämning 

under stereolupp. 

 

Fältinventering sker med fyra besök, fördelade på andra halvan av maj till mitten av 

juni samt andra halvan av juli och första halvan av augusti.  

 

Beskrivning av 500-metoden 

Ett område med minst 150 blomställningar letas upp inom inventeringsområdet. 

Övervakning ska helst ske på åkervädd, ängsvädd, fibblor, väddklint eller 

kärringtand i fallande prioritetsordning. Alla vildbin på 500 blomställningar 

registreras under fyra besök i maj, juni, juli och augusti. Detta sker genom att man 

går över området och studerar 500 blommande blomställningar. För åkervädd är 

blomställningen väl definierad. För flockfibbla blir observationsenheten hela 

blomställningen av korgar och när det gäller käringtand betraktas en enskild planta 

som en ”blomställning”. Man ska gå i en slinga så att man täcker hela habitatet och 

får gå förbi (vid stora populationer) blomställningar eller gå slingan 1,5 eller 2 
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gånger (vid små populationer). I väldigt stora populationer får man välja en 

avgränsad del. Under studerandet av blomställningen (cirka 2 sekunder) registrerar 

man vilken art som just då besöker blomställningen. För ängs- och åkervädd 

observeras varje blomställning i 2 sekunder. För andra växter gäller följande: för 

korgblommiga arter med täta ansamlingar av blomkorgar betraktas varje 

blommande stjälk under 2 sekunder. För arter som till exempel gulvial och 

käringtand, med täta ansamlingar av enskilda blommor betraktas hela individen 

under 2 sekunder. Kraven är att vädret är helt utan nederbörd och att temperaturen 

är 17°C eller varmare. Vindhastigheten får inte överstiga cirka 2 m/s. 

 

Individer som inte kan artbestämmas i fält kommer samlas in för artbestämning 

under stereolupp. 

 

Tidplan 

Fältinventering sker med fyra besök, fördelade på andra halvan av maj, mitten av 

juni, andra halvan av juli och första halvan av augusti. Utförs 2018-2023. 
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Dagfjärilar och humlor 

På ekodukten skapas delvis nya ängsmiljöer som ska gynna dagfjärilar genom att 

erbjuda nektarresurser och värdväxter. 

  

Frågeställningar och mål  

Uppföljningen skall ge svar på artförekomst och etableringsmönster på de lämpliga 

ytor som skapas på och omkring ekodukten, och jämföra detta med referensytor i 

landskapet kring ekodukten. 

 

Metod 

Dagfjärilar och humlor inventeras genom standardiserad metodik enligt 

Naturvårdsverket (2011) (undersökningstyp dagaktiva fjärilar) och Naturvårdsverket 

(2009) (undersökningstyp linjeinventering av humlor). Denna metodik baseras på 

Pollards walk (Pollard 1977) och utförs genom att inventera linjetransekter. 

Transekterna placeras med 10 meters mellanrum i nord-sydlig riktning alternativt 

öst-västlig riktning inom ekoduktområdet och referensområdena (se kartor med 

transekter figur 6). Gånghastigheten för dagfjärilar är 2 min per 100 meter och för 

humlor 4 min per 100 meter. Vid övervakning går inventeraren linjetransekterna i 

stadig takt och noterar alla arter och antalet individer av dem som hen ser fem 

meter (dagfjärilar) respektive 2 meter (humlor) åt vartdera hållet samt fem 

respektive två meter framåt. Inventering får endast utföras vid varmt och soligt 

väder med svag till frisk vind (temp: >17 grader, vind: <8m/s). Inventeringen ska 

vidare utföras mellan kl. 9.00-17.00 på dagen då aktiviteten är som störst. 

 

Tidplan 

Fältinventering sker med fyra besök, fördelade på andra halvan av maj, mitten av 

juni, andra halvan av juli och första halvan av augusti. Utförs 2018-2023. 

 

 



23 
 

 

Figur 6. Översikt av inventeringsytor för dagfjärilar och humlor.  
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Fladdermöss 

Likt många andra djurgrupper påverkas även fladdermöss mer eller mindre negativt 

av vägar och ju större och mer vältrafikerad väg desto större problem.  

 

Påverkan sker i form av ökad direkt mortalitet genom kollisioner, men även i form 

av indirekta barriäreffekter. De fladdermusarter som påverkas mest negativt är de 

ofta lågflygande arter som ogillar och undviker öppna platser. I Sandsjöbackaom-

rådet gäller det främst ljusskyende skogsarter såsom Myotis-arter samt brunlångöra. 

För dessa arter kan väg E6 sannolikt utgöra en barriär. 

 
Det har gjorts vissa mer eller mindre lyckade försök att minska fladdermusmortalitet 

och barriäreffekter vid stora vägar. Flera av de specifikt fladdermusanpassade 

lösningarna, med olika former av stålkonstruktioner eller vegetationsanpassade 

passager, har dock i många fall visat sig vara verkningslösa om de inte anläggs i de 

berörda fladdermössens redan befintliga flygvägar. 

 

Faunabron i Sandsjöbacka har en för fladdermöss lämplig placering och är försedd 

med ljusavskärmning och ledlinjer i form av ett buskskikt (om än nyplanterat) samt 

anslutande skog/ledlinjer på ömse sidor av vägen. Dessa faktorer gör att bron har 

god potential att, i alla fall på sikt, börja nyttjas av skogsarter för att passera 

motorvägen. 

 

Frågeställningar och mål 

Målet med studie är dels att kartlägga den lokala fladdermusfaunan och dels att 

undersöka om och hur fladdermöss använder ekodukten och närliggande passager 

för att korsa motorvägen, E6. 

 

Metod 

Studien utförs främst med autoboxar (Pettersson D500x) men kompletteras med 

manuell inventering. Autoboxar registrerar ultraljud från fladdermöss och spelar in 

en sekvens som senare används för artbestämning. 

 

Artkartering och generell aktivitet. Under 2017 och 2018 var huvudsyftet med studien 

att artkartera området samt analysera fladdermusaktiviteten i förhållande till 

avståndet till väg E6. Vid inventeringarna användes 18 autoboxar vid varje 

inventeringstillfälle, vilka placerades i ett tänkt rutmönster från motorvägen och upp 

till cirka 350 m bort (figur 7).  

 

Aktivitet vid portar och ekodukt. Under 2019 och framåt kommer studien inrikta sig på 

aktiviteten av främst skogsarter i närområdet till E6 runt ekodukten, GC-porten 

cirka 150 meter söder om, samt koporten vid Maderna cirka en kilometer norr om 

ekodukten. Syftet är att utreda om dessa arter använder sig av faunapassagen eller 

de två andra närliggande passagerna (med lång kontinuitet) för att ta sig mellan östra 

och västra sidan vägen. Även här används autoboxar, vilka placeras på och under 

ekodukten samt inne i de två passagerna.  
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Som referensområden kommer ett urval av lokaler inventeras enligt samma metodik 

längs motorvägen mellan Lindomemotet i norr och Arendal i söder. Autoboxarna 

kommer även kompletteras med manuell inventering till både fots och med bil 

utefter E6 (där så är möjligt). 

 

Tidplan 

Studier med autoboxar genomförs under 2017–2023. Den inledande fasen, en 

artkartering samt analys av aktivitet beroende på avstånd till E6, genomfördes under 

säsongerna 2017–2018. Den andra fasen inleds 2019 och löper till 2023. 

 

 
Figur 7. Inventeringspunkter för fladdermöss.  
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Befintliga passager, stängselslut samt 
viltuthopp 

Inom projektet har man även förbättrat stängsling vid tre trafikplatser samt anlagt 

fem uthopp och en färist (figur 10). Dessa åtgärder har utförts vid trafikplatserna 

Lindomemotet, Kålleredsmotet Torrekullamotet för att minska risken att djur tar sig 

innanför stängsel samt erbjuda de djur som trots allt tar sig innanför möjligheten att 

ta sig ut. Vid Torrekullamotet, Kålleredmotet och Lindomemotet togs delar av det 

befintliga viltstängslet bort och den nya stängseldragningen monterades närmare 

motorvägen och utefter rampvägarna. Anläggandet av en färist vid Äpplekullavägen, 

viltuthopp samt omdragning av viltstängsel vid trafikplatserna påbörjades under 

hösten 2016. Samtliga åtgärder var klara i mitten av december 2016.  

 

Utöver ekodukten sker alltså kameraövervakning i ett antal närliggande portar och 

viltuthopp. Miljöuppföljningen inkluderar även vissa av de viltuthopp som byggdes 

under projektet. Fyra stycken viltuthopp kameraövervakas. Det är viltuthoppen i 

anslutning till trafikplatserna Torrekullamotet och Lindomemotet. Båda 

trafikplatserna har ett uthopp med kameraövervakning på vardera sidan. Detta för 

att se viltstängslets och viltuthoppens funktionalitet.   

 

En autokamera är placerad vid rörbron (boskapsport) vid Maderna cirka en 

kilometer norr om ekodukten. En autokamera är även placerad vid rörbron strax 

söder om ekodukten.  

Befintliga portar och broar 

Mål 

Målet är att utreda hur övriga passager används av vilda djur och om de i 

kombination med ekodukten har en gemensam funktion där djuren rör sig mellan 

motorvägens båda sidor. Det är idag oklart om och i vilken omfattning dessa 

befintliga passager används av faunan. För att utreda detta genomförs därför en 

studie med fokus att ta reda på passagefrekvenser genom befintliga passager och 

jämföra dessa resultat med tidigare forskningsstudier om faunapassager.  

 

Metod 

Samma modell av kameror används vid övervakningen av portarna som vid 

ekodukten. Då porten söder om ekodukten används frekvent av människor är 

kameran endast aktiv mellan 22:00-05:00. Kamerorna är placerade så att portens ena 

mynning övervakas. 

 

Från och med februari 2019 övervakas följande passager: 

 

 Mindre rörbro (”koport”) vid Maderna – kamera placerad på östra sidan och 

riktad mot porten.  

 Mindre rörbro strax söder om ekodukt – kamera placerad på östra sidan och 

riktad mot porten, aktiv 22:00 – 05:00. 
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Undersökningen genomförs och planeras på liknande sätt som för ekodukten.  

Tillstånd för kameraövervakning erhölls under februari 2019, varvid studien 

påbörjades. 

 

Tidplan 

 Studier med autokameror genomförs under 2019-2023. 

 

Viltuthopp         

Viltuthoppen i anslutning till trafikplatserna Torrekullamotet och Lindomemotet är 

försedda med autokameror. Båda trafikplatserna har ett viltuthopp på vardera sidan 

om vägen. 

Mål 

Målet med dessa studier är att utreda funktionen av de stängselslut som finns och 

om djuren använder viltuthoppen i de fall de kommer på fel sida viltstängslet.  

Metod  

Stängselslut 

Kamerorna fästs lämpligen på viltstängslet och riktas så att de fångar upp djurens 

rörelser när de söker sig innanför viltstängslet, samtidigt som kamerorna inte 

aktiveras av trafik som åker på motorvägen. Vid stängselslut läggs dessutom 

spårsand på filtmatta för att kunna avläsa spår av de djur som eventuellt söker sig 

ner mellan viltstängslen. Detta görs dubbelsidigt vid stängselöppningar vid 

trafikplats Torrekullamotet samt Lindomemotet. 

 

Viltuthopp 

Viltuthoppen snöspårades under vintern 2018, då det var möjligt, detta parallellt 

med en intrimning av kameraövervakning. Kameror är fästa på viltstängslet vid 

uthoppet och riktade så att de fångar upp djurens rörelser då de kommer fram till 

uthoppet samtidigt som registrering av fordon på motorvägen undviks. Samtliga 

fyra kameror är placerade så att de fångar upp området innanför viltstängslet 

(vägområdet). Detta för att undersöka hur stor funktion uthoppen har när djur har 

hamnat innanför viltstängslet i vägområdet.  

 

Tidplan 

Studier med autokameror genomförs under 2019 – 2023.       
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Viltolyckor 

Djur tagit sig ut på motorvägen vid flera av trafikplatserna (figur 8). Ett av målen 

för ekodukten och faunaåtgärderna i trafikplatserna (omstängsling, viltuthopp och 

färist) är att minska antalet viltolyckor utmed E6 utan att det sker en omfördelning 

med ökade trafikolyckor på andra vägar. Med hjälp av viltolycksstatistik ska trender 

innan och efter åtgärder visa hur olyckorna förändrats.  

 

Frågeställningar och mål 

De vidtagna åtgärderna har utförts vid ekoduktläget, Lindome trafikplats, Kållereds 

trafikplats samt Torrekulla trafikplats. De färdigställdes under december 2016 och 

ekodukten invigdes i juni 2018 (figur 8). En central fråga är om åtgärderna har 

avsedd effekt. Målet är att den genomförda investeringen ska minska viltolyckorna 

på väg E6 med 60 procent på den aktuella sträckan, jämfört med situationen innan. 

Referensår för viltolyckorna är 2012-2016 (fem stycken basår), anläggningsperiod 

och intermediära år är mellan 2017-2018, och full funktion med uppföljning av 

viltolyckor sker under perioden 2019-2023. Åren 2010-2011 används inte som 

referensår då NVR angett att det inte är lämpligt.  

 

För att ge svar på den huvudsakliga frågan, planeras ett flertal analyser och 

referensundersökningar av viltolyckor. I analyserna redovisas trender i 

viltolycksantal för ett större landskap kring influensområdet. Dessa trender ger 

information om de generella mönstren i landskapet kring utredningsområdet mellan 

trafikplats Åbro och dito Kungsbacka norra.  

     

Metod 

Viltolyckor följs upp och beräknas före och efter det att alla åtgärder är 

genomförda. Lämpligt influensområde sträcker sig från trafikplats Åbro i norr och 

söderut till trafikplats Kungsbacka norra. Information om viltolyckor hämtas från 

eftersöksjägares rapportering från området och detta underlag används för att 

undersöka åtgärdernas sammanlagda effekt för viltolycksfrekvensen. Dessa studier 

behöver uppdateras långt efter det att åtgärderna är genomförda. Lämplig tidsrymd 

är minst 5 år före åtgärdernas genomförande och ca 5 år efter det att alla åtgärder 

har genomförts. Önskvärt att följa upp till 2028. 

 

Liknande analyser genomförs även för ett större geografiskt utsnitt kring Göteborg 

för att spåra förändringar i antalet viltolyckor i omkringliggande vägnät.  

 

Tidplan 

En sammanställande rapport presenteras årligen. År 2023, fem år efter invigningen 

presenteras en mer detaljerad rapport med slutsatser och uppföljning av mål. Studier 

genomförs under 2017–2023. 
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Figur 8. Arbetsområde för åtgärdsprogram viltolyckor. Åtgärder har utförts vid ekoduktläget samt 
trafikplatserna Lindomemotet, Kålleredsmotet och Torrekullamotet. 
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Borttagna alternativ av Miljöuppföljning 

Studier av sändarmärkta älgar 

Det utökade projektet innebär att älgar förses med GPS sändare för att i detalj 

kunna studera rörelsemönster och effekterna av att landskapet defragmenteras med 

en ekodukt och övriga åtgärder. Projektet där en ekodukt anläggs över en befintlig 

motorväg är unikt i Skandinavien och internationellt, vilket i sig innebär ett stort 

nationellt och internationellt intresse gällande ekologisk funktion. Förslaget att sätta 

sändare på älg innebär att man kan följa individuella rörelsemönster och på sikt 

beskriva vilken funktion den nya ekodukten har för det lokala djurlivet. 

 

Metod 

Här presenteras en metod som ger ett vetenskapligt underlag för bedömning av den 

nya ekoduktens betydelse för faunan. Fokus för uppföljningen ligger på 

barriäreffekter av befintlig väg och nyttjande av befintliga portar och ny ekodukt 

längs E6. Valet av ambitionsnivån får anses som genomgripande, och 

forskningsanpassad. Metoderna har använts i ett flertal uppföljningar och 

kontrollprogram för infrastrukturen (Helldin et al 2002, Olsson och Widén 2005, 

Olsson 2007, Seiler och Olsson 2009) och bygger på att; 

  

 Älgar eller andra större däggdjur märks upp med radiosändare och deras 

rörelser följs under byggtid och efter färdigställande.   

 Övervakning av befintliga passager och ekodukt med hjälp av 

övervakningskameror för att kontrollera passagekvoter och vilka djur som 

använder passagerna (genomförs inom ramen av ordinarie uppföljning).     

 

En vedertagen metod för att studera djurs rörelser i landskapet är att sätta GPS-

sändare på djuren. De moderna sändarna är utvecklade till att själv ta position på 

djuret vid upprepade tillfällen (ex en gång per timma eller ännu tätare), lagra 

positionen och att sedan via GSM-nätet skicka positionerna regelbundet till en dator 

där de lagras och kan visualiseras med hjälp av kartprogram. Sändarna kan 

programmeras till att ta positioner vid de tidpunkter som är önskvärt. Till en studie 

om väg och järnvägars effekter bör positionering ske med ca en till två timmas 

mellanrum och genom att ange ett GEO-fönster omkring motorväg och ekodukten 

kan ännu tätare positioner tas när djuren kommer i ekoduktens närområde. På så 

sätt kan man få detaljerade rörelser och beteenden när djuren väl är i vägens och 

ekoduktens omedelbara närhet.  

 

Dagens teknik tillåter även att informationen kan användas för en hemsida där 

allmänheten kan följa de märkta djuren. Idag finns det flera sådana hemsidor där 

man exempelvis kan följa de märkta vargarna i Skandinavien och SLU:s (skoglig 

zooekologi) älgprojekt i Västerbotten och Småland. Denna möjlighet gör att man 

kan få ett stort intresse för frågorna och att man kan visa hur de olika djuren klarar 

sig i det föränderliga landskap de upplever under bygge och efter färdigställande av 

ekodukt. Denna tjänst kan man hyra in sig på hos SLU. Fördelen med GPS-sändare 

med GSM uppkoppling är att man minskar kostnaderna för fältarbete (man behöver 
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få fälttimmar att pejla på djuren i skogen), vilket gör att man nästan uteslutande idag 

använder sig av dessa typer av sändare. En annan fördel är även att man kan få 

mycket stora datamängder med bra kvalité.  

 

Det är inte självklart att det är älg som skall användas som modelldjur i detta 

område, det finns även fasta och ökande stammar av vildsvin vilket bör beaktas. 

Diskussion om vilken art som eventuellt skall märkas upp bör tas i samråd med 

inblandade parter (jägare, forskare, konsulter, Trafikverket). Älg får dock anses som 

en bra art i och med att den rör sig över stora skalor och att den är relativt jämt 

fördelad i det aktuella landskapet. I Sverige har vi dessutom en bra kunskapsgrund 

inom älgforskning vilket är fördelaktigt. Dessutom finns det erfarenhet att fånga 

och märka individerna vilket är en stor fördel. 

 

Analyser - Studier av sändarmärkta älgar 

Relevanta studier kan designas som före-efter studier där man undersöker skillnader 

i vandringsbeteenden mm efter det att ekodukten står färdig. Alla parametrar nedan 

kan jämföras med det material som togs fram för faunabroarna norr om Uddevalla 

där liknande studier gjordes.  

 Infrastrukturens barriäreffekter. Kvantitativa mått på barriären från 

projektet som helhet, beroende på dess genomsläpplighet av fauna. Relatera 

dessa rörelser till landskapet och de åtgärder som har genomförts på 

respektive område (stängselförbättringar och ekodukt).    

 Analysera på vilket sätt ekodukt och övriga passager används. Innehåller en 

identifiering av vilka djur som använder passagerna, vilka tider på året de 

används, vilka individer/könsfördelning som använder passagerna. 

 Har ekodukten och övriga passager effekt över större geografiskt område? 

Ett av projektets mål är att öka landskapets sammanhang. Enklaste sättet att 

studera och visualisera detta är genom att följa djur i detta fragmenterade 

landskap och även få information om övriga verksamheter och infrastruktur 

som påverkar djurens rörelsemönster. Idealiskt kan man även få information 

om andra starka barriärer som behöver åtgärdas i detta landskap. 

 

Älgmärkning 

Märkningen kan ske med personal från någon av Sveriges viltforskningsstationer 

eller så köps tjänsten in från konsultbolag med denna kompetens. Det är ett fåtal 

personer i Sverige som genomför denna typ av märkning från helikopter. Principen 

är att älgarna söks från helikopter, fastvingeplan eller med hundförare på marken. 

När sedan en älg hittats, driver helikoptern ut älgarna till öppna ytor, ex hyggen där 

en skytt skjuter djuret med en bedövningspil från helikoptern. Djuren somnar inom 

5-10 minuter och personal från helikoptern kan landa och sätta på sändare, ta 

prover mm. I Sverige har en stor mängd älgar märkts på detta sätt (uppåt 1000 st) i 

ett flertal forskningsprojekt. 
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Tidplan och kostnader 

Studierna skulle genomförts under 2016-2019. Att sätta sändare på djur är 

resurskrävande och relativt dyr. Tekniken är idag dock beprövad och kan ge 

värdefull information till ett projekt.  

 

Förslaget var att förse ca 30 älgar med sändare på båda sidor E6 i den kommande 

ekoduktens närområde. Endast kor skulle förses med sändare då det förenklar 

relationerna med jägarna i området och dessa djur kan fredas under jakt. Älgarna 

märks upp under februari-mars och sändarna programmeras att falla av under 

hösten/vintern. Under perioden kommer man då samla in material från de 

radiosändarmärkta djuren i ca 1 år under byggtid samt drygt 1 ½ år efter 

färdigställande. Materialet ger en lång tidsserie där man kan undersöka förändringar 

i vandringsbeteende under de olika tidsperioderna.  
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