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Förord 
 
Södertörnsekologerna har under en följd av år utfört olika inventeringar av den biologiska 
mångfalden i såväl vattenmiljöer som miljöer på land. Denna inventering skiljer sig dock i 
viss mån från nämnda inventeringar genom att det redan fanns fynddata från de studerade 
lokalerna. Fynduppgifterna var dock femtio år gamla och vi ville därför veta om 
skogsgrynsnäckan fortfarande fanns kvar på lokalerna. Inventeringen var således en form av 
miljöövervakning som förhoppningsvis skulle kunna bidra till ökad kunskap om vilka faktorer 
som gör att skogsgrynsnäckan tycks ha blivit alltmer ovanlig i våra barrskogar.  
 
Resultatet av inventeringen visade på att arten endast fanns kvar på cirka hälften av lokalerna 
i våra kommuner. Genom att spridningsförmågan hos dessa djur är liten, är det därför 
angeläget att försöka finna metoder, vid exempelvis skogsskötseln, som gör att dessa djur kan 
överleva på sikt. På de lokaler där skogsgrynsnäckan enligt inventeringsresultaten finns kvar 
bör vi därför om möjligt, tillsammans med markägarna, försöka se till att artens 
överlevnadsmöjligheter inte spolieras. 
 
Inventeringen som utförts av Ted von Proschwitz vid Göteborgs Naturhistoriska museum har 
gjorts på uppdrag av Södertörnsekologerna. Landstinget i Stockholms län har bidragit med 
medel till inventeringen. 
 
Södertörnsekologerna är en arbetsgrupp bestående av kommunekologer eller motsvarande i 
tio kommuner på Södertörn och angränsande område som ligger i södra delen av Stockholms 
län. Kommunerna är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, 
Stockholm, Södertälje och Tyresö. 
 
 
 
 
 
Bo Ljungberg 
Projektledare för Södertörnsekologernas ”Skogsgrynsnäckeprojekt” 
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1. Inledning, problemställning 
På uppdrag av Södertörnsekologerna – en samarbetsorganisation för kommunekologerna i de 
10 kommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Stockholm, Södertälje och Tyresö) i Södertörnsområdet (Södermanlandsdelen av Stockholms 
län, Fig. 1) – återinventerades under oktober 2003 ett stort antal äldre lokaler i detta område. 
Syftet har varit att utröna om skogsgrynsnäckan [Vertigo ronnebyensis (Westerlund)] 
kvarlever på de 74 lokaler i Södertörnsområdet där den påträffades under den inventering av 
landlevande mollusker som bedrevs på 1950-talet (1952-1960). Arten förekommer framförallt 
i orörda barrskogsmiljöer (se nedan) och är känslig för skogliga ingrepp. På 1950-talet var 
arten spridd och tämligen allmänt förkommande i området (Fig. 2). Vid undersökningarna 
2003 gjordes en beskrivning av varje lokals status vilken, vid jämförelse med beskrivningen 
från 1950-talet, avses vara en grund vid analysen av orsaken till artens försvinnande / 
kvarlevande på lokalen. 
 

 
Fig. 1. Det undersökta området: De 10 Södertörnskommunerna. 
 
 
En kort jämförelse görs även med blåbärssnäcka [Zoogenetes harpa (Say)] – en art med 
likartat levnadssätt, men något mindre känslighet för skogliga ingrepp och påverkan i 
livsmiljön. 
 
Dessutom undersöktes 11 av de 74 lokalerna mer ingående med semikvantitativ 
sållningsmetodik. Lokalerna utvaldes så att de representerar undersökningspunkter med hög 
artdiversitet (stort antal arter) – se avsnitt 5B nedan och Fig. 3 samt Tabell I. Urvalet gjordes 
dessutom så att det innefattar den lokal i varje kommun där flest arter påträffades vid 
undersökningarna på 1950-talet. Avsikten var i dessa fall att studera förändringar i hela 
molluskfaunan. 
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Fig. 2. Lokaler på Södertörn där skogsgrynsnäckan påträffades på 1950-talet. 
 
 

 
Fig. 3. Lokaler som undersökts med semikvantitativ sållningsmetodik 2003. 
 
 
Fältarbete, rekognoscering och provtagning, liksom bestämningsarbete, sammanställning och 
rapportskrivning har genomförts av 1:e museiintendent Ted von Proschwitz. Kontaktperson 
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för Södertörnsekologerna och initierare av undersökningarna har varit kommunekolog Bo 
Ljungberg, Södertälje. Bo medverkade även i fält vid undersökning av vissa av lokalerna i 
Södertälje kommun och tog fram kartmaterial som avsevärt underlättade inventeringarna. 
Värdefull information om många lokaler har dessutom lämnats av kommunekologerna i 
respektive kommun. Det tidsödande arbetet med extraktionen av snäckorna ur de insamlade 
sållproven har genomförts av museiintendent Elisabeth Hagström, museiintendent Birgitta 
Hansson och museiassistent Annika Westling. Snäckillustrationen har ritats av Barbara 
Landelius. Texten har språkgranskats av Elisabeth Hagström. Vid sammanställningen av äldre 
material ur markfaunadatabasen samt andra kringdata och redigeringen av 
utbredningskartorna har även museiintendent Torsten Nordander medverkat. Samtliga vid 
Göteborgs Naturhistoriska Museum. 
 
 
2. Bakgrund, källor till kunskapen om landmolluskfaunan i 
Södertörnsområdet 
Landmolluskfaunan i Stockholms län måste anses som mycket väl känd. Den främsta 
kunskapskällan är Göteborgs Naturhistoriska Museums markfaunainventering (jfr von 
Proschwitz 1996, 1997a), i vilken landmolluskerna utgjort en av huvudgrupperna. Ett stort 
antal lokaler i länet har undersökts, huvudsakligen av H. W. Waldén på 1950-talet och av T. 
von Proschwitz på 1990-talet. Genom uppbyggnaden av en nationellt täckande databas (von 
Proschwitz & Andersson 1997) för markfaunamaterialet håller denna mycket viktiga 
kunskapskälla på att göras tillgänglig för bl.a. användning i praktiskt planerings-, 
naturskydds- och artskyddsarbete. Arbetet med uppbyggnaden av databasen har understötts 
finansiellt av Naturvårdsverket och av ett antal länsstyrelser. Länsstyrelsen i Stockholms län 
har inköpt en fullständig kopia av data från samtliga undersökta lokaler i länet. 
 
Något lokalt översiktsarbete av Södertörnsområdets landmolluskfauna finns inte, men 
information om arternas utbredning och biologi i den vidsträcktare Stockholmstrakten finns 
hos Waldén (1955), von Proschwitz (1995a, 1998a) och Hultengren & von Proschwitz (2001). 
Inventeringar av speciella objekt i Södertälje, Botkyrka, respektive Nykvarns kommun och 
Stockholms stad finns redovisade av von Proschwitz (1997b, 2002a, b, 2004a) och Hultengren 
& von Proschwitz (2001). 
 
 
3. Något om landlevande molluskers ekologi, deras informationsvärde och 
lämplighet som studieobjekt ur miljöövervakningssynpunkt 
De landlevande molluskerna (snäckor och sniglar) är en ekologiskt starkt specialiserad grupp. 
I Sverige har ca 120 arter anträffats, i Stockholms län 81 arter (63 snäckor, 18 sniglar). Det 
stora flertalet är små till mycket små (en till några få millimeter). De flesta arterna lever av 
multnande organiskt material och svarar vid gynnsamma betingelser för en betydande del av 
det första steget (finfördelningen) i nedbrytningen av markförnan. Karakteristiskt för 
landmolluskerna är deras ringa aktiva spridningsförmåga – spridningen sker passivt genom 
transport med andra djur, främst fåglar. 
 
De grundläggande ekologiska kraven för landmolluskerna kan sammanfattas i tre punkter: 
kalk, fuktighet, skydd. Att kalk finns tillgängligt är absolut nödvändigt för att det av 
kalciumkarbonat uppbyggda skalet ska kunna byggas upp och behövs också för att 
reproduktionen ska kunna fungera. Såväl art- som individantalet på en lokal är starkt beroende 
av tillgången på kalk. 
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På lokaler på kalkfattig grund är det framförallt organiskt bundet kalcium i markförnan, inte 
mineralbundet kalcium, som utnyttjas. Genom sur nederbörd urlakas detta kalcium, en 
process som på kalkfattiga jordar med dålig buffringskapacitet kan ge drastiska effekter, både 
kvalitativt och kvantitativt, på landmolluskfaunan (jfr försurningsstudier i skogsmiljöer av 
Gärdenfors et al. 1996, se även von Proschwitz 1998b, 2004b). Kalciuminnehåll, pH och 
basmättnad i förnan utgör ett ‘kalkfaktorskomplex’ där faktorerna är starkt korrelerade med 
varandra och med art- och individantal av förnalevande snäckor. På lokaler med tillgängligt 
kalciumkarbonat kan snäckorna även extrahera detta direkt med sin fot. 
 
Eftersom det till stor del är markförnakalcium som utnyttjas spelar de trädslag vars löv bildar 
förnan stor roll. Flera ädla lövträd (alm, lönn, ask, lind, sälg) anrikar kalcium som citrat, vilket 
är lättlösligt och lättillgängligt för molluskerna. Däremot anrikar bl.a. ek och bok kalcium 
som oxalat, vilket är svårlösligt och måste brytas ned innan snäckorna kan tillgodogöra sig 
det. På lokaler där de sistnämnda trädslagen dominerar är också molluskfaunan både art- och 
individfattigare än där de förstnämnda dominerar (för ytterligare information se bl.a. 
Wäreborn 1969, 1982, von Proschwitz 2004b). Härav följer också att förhållandena lokalt 
kring ett enda ädelt lövträd i en omgivande oligotrof miljö kan vara gynnsamma för 
landsnäckor och att sådana träd är oerhört betydelsefulla i ensartade, oligotrofa skogar (och 
barrskogsmonokulturer). 
 
I ‘extrema’ kalkmiljöer, såsom alvarmarker och extremrikkärr, utgör inte kalcium någon 
begränsande faktor. I dessa, i Sverige ovanliga miljöer, lever ett antal sällsynta, specialiserade 
arter med mycket stort kalkbehov. Genom exploatering och förstöring av kalkbiotoper är flera 
av dessa arter starkt trängda, ett flertal återfinns bland de rödlistade arterna på den nationella 
hotlistan. 
 
Hög och jämn fuktighet i livsmiljön är mycket viktig för flertalet arter. De skallösa formerna 
(sniglar) har kommit ifrån kalkberoendet genom förlusten av skalet – men har istället blivit 
mer beroende av stabila fuktighetsförhållanden i miljön. De är ekologiskt mindre specifika än 
snäckorna. 
 
Det relativt stationära levnadssättet, skalets relativa ömtålighet och fuktighetskravet är 
faktorer, som förklarar behovet av skydd och en stabil livsmiljö. Mekanisk påverkan, såsom 
utdikning, ut- och kalhuggning, men även tramp av människor och djur, bete och körning med 
skogsmaskiner etc., har ofta en drastisk inverkan på landmolluskfaunan. Genom sin dåliga 
aktiva spridningsförmåga och sina speciella miljökrav har landmolluskerna en begränsad och 
långsam återhämtningsförmåga jämfört med förhållandet hos många andra ryggradslösa djur. 
Av detta framgår att många landmolluskarter är goda indikatorer på skoglig kontinuitet och att 
landmolluskfaunans sammansättning kan avslöja mycket om lokalens tidigare historia 
(Waldén 1998, von Proschwitz 2001, se även Schikov 1984). En sammanfattning av 
landmolluskernas ekologiska krav, artdiversitet, hot etc. finns hos Hultengren & von 
Proschwitz (1988). Se även von Proschwitz (1993, 1995b, 1998a, 1998b 1998c, 2001, 2003a, 
2004b), Hultengren & von Proschwitz (2001). 
 
 
4. Skogsgrynsnäckan [Vertigo ronnebyensis (Westerlund, 1871)] 
A. Utseende 
Skogsgrynsnäckan (Fig. 4) har ett äggformat, något långsträckt skal. Det når en höjd av ca 2,4 
mm och en bredd av 1,4 mm. Det är proportionerligt mindre än hos den närstående Vertigo 
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modesta arctica (fjällgrynsnäcka) och något smalare vid basen. Mynningen har 3-4 tänder 
(reduktioner förekommer dock): 1 parietal, 1 columellar, 1-2 parietal. Collumellartanden är 
brun inte vit, till skillnad från hos den något mindre, närbesläktade Vertigo alpestris 
(rösegrynsnäcka). Skalfärgen är gulbrun-mörkbrun och skalet har en fin, tät, relativt 
regelbunden tvärstriering, vilket ger det ett matt glänsande intryck. För närmare beskrivning 
och avbildning se Kerney, Cameron & Jungbluth (1983). 
 

  Fig. 4. Skogsgrynsnäcka – Vertigo ronnebyensis (Westerlund). 
Teckning: Barbara Landelius, Göteborgs Naturhistoriska Museum. 
 
 
B. Ekologi 
Skogsgrynsnäckan har sitt ekologiska optimum i gamla, skuggiga oligo- eller mesotrofa barr- 
och blandskogar med lång kontinuitet. Markvegetationen på dess lokaler domineras av bärris 
och mossor. Den påträffas ofta på blåbärs- och lingonris på vilket den livnär sig. När arten 
förekommer i rikare biotoper är det dock nästan alltid på ’oligotrofa öar’ med bärris. Den 
tycks ha ett mycket litet kalkbehov och finns på lokaler med naturligt lågt pH. I fjälltrakterna 
förekommer skogsgrynsnäckan huvudsakligen på lägre nivåer i barrskogsregionen, i 
fjällbjörkskogen är den mera sporadisk. Arten påverkas negativt av mänskliga ingrepp och 
skogsbruket kan ha förödande effekter (Waldén 1998, von Proschwitz 1993). Utförlig 
ekologisk information om arten finns hos von Proschwitz (1990, 1993, 2003). 
 
C. Utbredning 
Arten förekommer i hela landet men har en kontinentalt präglad utbredning på den 
Skandinaviska halvön. Förekomsterna tunnas ut i väster och söder, i Skåne är den endast känd 
från norra delen. I utpräglade jordbruksbygder och kalktrakter samt i områden med tydligt 
atlantiskt klimat är skogsgrynsnäckan sällsynt och lokal. Endast få förekomster är kända från 
Öland och Gotland (se utbredningskarta, Map 13 hos von Proschwitz 2003). 
Totalutbredningen sträcker sig genom det nordeuropeiska-sibiriska barrskogsbältet. 
 
D. Status och trender 
Fastän skogsgrynsnäckan i delar av landet ännu är en relativt vanlig art, motiverade dess 
snabba tillbakagång i många trakter och generellt negativa trend dess placering i kategori NT i 
den förra versionen av rödlistan (Gärdenfors 2000). Genom sin känslighet för ingrepp i 
livsmiljön (Waldén 1998, von Proschwitz 1993) kommer arten att kraftigt missgynnas av det 
moderna, storskaliga skogsbruket, vilket långsiktigt förstör eller starkt förändrar de biotoper i 
vilka den förekommer. Avverkningen av mycket stora barrskogsarealer, vilka sett som 
biologiskt mindre intressanta, har negativa effekter på arten. Detta bekräftas av nya 
undersökningar på skogslokaler i Norrland. Resultaten visar att arten hör till dem som 
påverkas starkt negativt av hyggesingrepp (Hylander et al. 2004). Trots detta har vi ansett att 
artens minskning nu bromsats upp och därför har vi valt att ta bort den från den nya versionen 
av rödlistan (Gärdenfors 2005). 
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E. Hot 
Det moderna, storskaliga skogsbruket utgör ett betydande, generellt hot mot arten. De 
drastiska förändringar i markförnaskiktet, som blir följden av ut- och kalhuggning omöjliggör 
artens fortlevnad. Dikningsåtgärder, som förändrar hydrologin mot torrare förhållanden, kan 
också utgöra ett hot. 
 
F. Bevarandeåtgärder 
Ett tillräckligt antal av de för arten viktigaste habitaten, d.v.s. barr- och blandskogar med lång 
kontinuitet bör undantas från skogsbruk. Speciellt värdefulla områden med gammal skog 
identifieras och ställs under skydd. I barrskogsdominerade områden bör kalhyggen över större 
arealer undvikas. Om mera omfattande hyggesingrepp ändå utföres bör refugier med för arten 
speciellt lämpliga habitat (fuktiga bärris- och mossrika partier) lämnas orörda. 
 
 
5. Metodik 
A. Insamlingsmetodik 
Två typer av insamlingsmetodik har använts: 
 
1. Kvalitativ insamling genom bankning / plock 
Metodiken är helt inriktad på att påvisa eventuell förekomst av en viss art i (i detta fall 
skogsgrynsnäckan) i en biotop. Man uppsöker de punkter (delbiotoper, mikrohabitat) där man 
erfarenhetsmässigt vet att arten kan förekomma. För skogsgrynsnäckan handlar det främst om 
frodigt bärris (blåbär, lingon) och något fuktiga partier med skogsmossor. På dessa platser 
bankas bärriset kraftigt mot kanten av en plåtbunke (typ bakform). Dessutom tar man upp 
förna, mossa och annan markvegetation som skakas/bankas kraftigt i bunken. I båda fallen 
lossnar eventuella snäckor och de kan insamlas manuellt från bottnen av kärlet. Metoden ger 
ett gott ’tvärsnitt’ av molluskfaunans sammansättning genom att även andra i miljön levande 
arter erhålls. Genom tidsbegränsning av insamlingen kan man även få ett grovt mått på 
arternas abundans. I detta fall valdes insamling under ca 45 minuter på varje 
undersökningspunkt. Metodiken används med fördel när man eftersöker en speciell art och 
vid (som i detta fall) undersökning av ett stort antal lokaler. Jämfört med semikvantitativ 
sållprovstagning (nedan) sparar man mycket tid eftersom inga förnaprover tas med för 
undersökning på laboratoriet. 
 
2. Semikvantitativ sållprovstagning 
Denna metodik har använts vid första insamlingstillfället på flera av de lokaler som nu 
återundersöktes med kvalitativ plockinsamling. Metodiken täcker in faunan kvalitativt och ger 
samtidigt en viss uppfattning om de olika arternas kvantitativa uppträdande (abundans). 
Kortfattat går denna ut på att man utgår från en volym av 20 liter förna, vilken tillvaratas 
selektivt, där man kan förvänta sig att molluskerna lever, inom en enhetlig biotop. Förnan 
sållas genom ett såll med maskvidd 10 x 10 mm, varefter man erhåller ca 1,5 - 3,0 liter 
sållgods vari snäckorna anrikats. På laboratoriet ställs sållgodset att lufttorka långsamt. 
Därefter delas provet upp i fraktioner, ur vilka snäckorna plockas manuellt under 
förstoringsglas. Detta är ett mycket tidsödande moment, men det är nödvändigt att det görs 
med stor noggrannhet, för att man ska få ut alla småsnäckor ur de fina fraktionerna. Många 
arter är endast en till några få mm stora, deras ungstadier ännu mindre. Ett prov från en rik 
kalkbiotop kan innehålla flera tusen snäckor. 
 
Denna metodik användes på de 11 högdiversitetslokalerna. 
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Relativ abundans för arterna anges på de med semikvantitativ sållprovstagning undersökta 
lokalerna som: 
 
1 = 1 exemplar. 
2 = 2-9 exemplar. 
3 = 10-99 exemplar. 
4 = 100-999 exemplar. 
+ = endast tomskal. 
* = arten endast noterad i fält. 
 
 
Efter avslutad provtagning görs en noggrann beskrivning av undersökningspunktens 
geomorfologi, vegetation, förna etc. Lokalen markeras på topografiska kartan och dess 
koordinater enligt rikets nät bestäms med GPS-metodik. 
 
Olika insamlingsmetoder för landlevande mollusker och deras tillämplighet i olika fall 
diskuteras ingående hos von Proschwitz (1998c). 
 
 
B. Undersökning av högdiversitetslokaler 
Den lokal i varje kommun som på 1950-talet hade högst artantal utvaldes som 
’högdiversitetslokal’ för studium av hela faunans utveckling. Dessa 10 lokaler inventerades 
noggrant med semikvantitativ sållningsmetodik (se avsnitt A2 ovan). Denna metodik 
användes dessutom på den mest svårtillgängliga lokalen av de 74, belägen på Rånö i Haninge.  
Lokalernas läge framgår av Fig. 3 och de listas i Tabell I nedan. 
 
 
Kommun Läge Lokalnummer 

(Fig. 3) 
1:a inventering Återinventering

Botkyrka Grödinge s:n, 
200 m O om 
Sjövreten. 

1 1953-07-26 2003-10-07 

Haninge Ornö s:n, 400 m 
SSO om 
Lättinge kvarn. 

2 1957-09-20 2003-10-16 

Haninge Utö s:n, Rånö, 
på näset NV om 
Kapelludden. 

3 1960-09-18 2003-10-17 

Huddinge Huddinge s:n, 
Ådran, 1 km V 
om NO-änden. 

4 1959-09-27 2003-10-08 

Nacka Bo s:n, 250 m 
SSV om 
Svartputten. 

5 1956-09-22 2003-10-09 

Nykvarn Turinge s:n, 400 
m ONO om 
Nyhagen. 

6 1955-09-10 2003-10-03 
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Nynäshamn Ösmo s:n, 900 
m ONO om 
Hammersta. 

7 1953-08-08 2003-10-11 

Salem Salem s:n, 900 
m ONO om 
Ersboda 

8 1953-07-24 2003-10-05 

Stockholm Stockholm stad, 
Mälarhöjden, 
Pettersberg, 200 
m OSO om 
bryggan. 

9 1952-04-25 1997-05-25; 
2003-10-08 

Södertälje Östertälje s:n, 
Korpberget, 250 
m NO om 
Viksberg. 

10 1953-07-24 2003-10-05 

Tyresö Tyresö s:n, 400 
m V om Åva. 

11 1953-07-05 2003-10-12 

Tabell I. Lokaler som återinventerades med semikvantitativ sållningsmetodik 2003. 
 
 
C. Val av eventuella ersättningslokaler 
I några få fall befanns den ursprungliga lokalen vara helt förstörd genom exploatering 
(anläggning av kör- och gångvägar, bostads- och fritidshus samt andra byggnader). Som 
ersättningslokal utsågs då en ny undersökningspunkt med biotop så likartad ursprungslokalens 
som möjligt. Ersättningslokalen utvaldes inom en 1 km radie från den ursprungliga. 
 
 
D. Arbetet med de insamlade proverna på laboratoriet 
Erhållna snäckor från sållprov och manuella plockprov artbestäms, sorteras på döda och 
levande exemplar samt åldersklassificeras med hjälp av en stereolupp. Upp till 50 gångers 
förstoring är nödvändig för bedömning av vissa karaktärer. Alla funna arter noteras, speciell 
uppmärksamhet ges åt övriga funna, rödlistade och sällsynta arter eftersom de ger ytterligare 
information om de undersökta objektens värde. 
 
 
E. Nomenklatur 
Nomenklaturen i artlistor och text nedan följer Falkner, Bank & von Proschwitz (2001). Det 
är nödvändigt att uppdatera det svenska namnbruket i enlighet med denna, av CLECOM-
gruppen (Checklist of European COntinental Mollusca) nyligen publicerade checklista för 
norra, västra och mellersta Europas land- och sötvattensmollusker. De svenska trivialnamnen 
följer Gärdenfors (1996). För beskrivningar och avbildningar av arterna hänvisas till Kerney 
et al. (1983) och Falkner (1990). 
 
 
F. Mätning av pH-värde 
På färsk förna mättes pH kolorimetriskt med universalindikatorvätska (Weibull Ltd). Med 
hjälp av en färgskala skattas värdet med fyra ¼-intervall inom varje hel enhet (ex: 5; >5; 5,5; 
<6). Två mätningar gjordes per lokal/prov, om dessa avviker från varandra anges båda 
värdena. 
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6. Resultat 
Lokalerna presenteras kommunvis med kommunerna alfabetiskt ordnade. Inom kommunerna 
presenteras lokalerna sockenvis med socknarna ordnade alfabetiskt. Sockenangivelser har 
korrigerats till nu gällande indelning. Avvikelser mot indelningen på den då använda 
fältkartan [Generalstabens karta över Sverige, skala 1:100.000] anges i parantes. 
Lägesangivelserna är de ursprungliga från undersökningarna på 1950-talet och anges enligt 
Generalstabskartan. Fullständiga artlistor ges endast för de 11 lokaler som undersökts med 
semikvantitativ sållningsmetodik 2003. Kommentarer till intressanta arter och faunans 
utveckling ges dock i samtliga fall. 
 
 
Botkyrka kommun 
 
Speciallokal: 1. 
Läge: Grödinge s:n, 200 m O om Sjövreten. 
Koordinater: Rn 1614870/6561556. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-07 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-26 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00441. 
pHkolor.: 1953: >5 ; 2003: 5,5. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Semikvantitativ sållning. 
Biotopbeskrivning 1953: Bergbrant mot S med tall, asp, gran, björk, hassel. Bärris, på 
klippor tulkört, gräs. 
Lokalens status 2003: Nertill i sluttningen starkt uthugget i flera omgångar (ca 5-15 år). 
Hyggesrester. Här öppet, kvarstående hasselgrupper. Starkt uppslag av hassel, asp. Upptill i 
sluttningen vid bergroten mera intakt. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: Den tämligen kontinuitetskrävande Zoogenetes harpa 
(blåbärssnäcka), vilken påträffades 1953, kunde inte återfinnas 2003. Likaledes har 
uppenbarligen de ovanligare arterna Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka) och Balea 
perversa (klippspolsnäcka) försvunnit. Andra mera krävande arter som Acanthinula aculeata 
(taggsnäcka) och Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka) kvarlever. Dessutom insamlades 
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2003 den i östra Sverige mycket sällsynta Vitrea crystallina (större kristallsnäcka), vilken 
endast har en tidigare känd lokal på Södertörn. Nya arter 2003 är också ytterligare två 
fordringsfulla arter: Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka) och Vitrea contracta 
(mindre kristallsnäcka). 
Kommentarer: Faunan har uppenbarligen utarmats genom hyggesingreppen och känsliga 
arter (se ovan) har försvunnit – totalt kunde nio arter inte återfinnas 2003. Men i gengäld 
kunde fem nya arter påvisas. Mycket anmärkningsvärt är fyndet av den västliga Vitrea 
crystallina (större kristallsnäcka) (se ovan). Uppenbarligen finns fortfarande goda 
förhållanden för landmollusker på delar av lokalen (upptill). 
 
Anträffade arter: 1953 2003 
 
 Relativ Relativ 
 abundans abundans 
Snäckor 
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] - 2 
Cochlicopa lubricella (Rossmässler) [mindre agatsnäcka] 3 - 
Vallonia excentrica Sterki [hedgrässnäcka] 1 - 
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 3 2 
Zoogenetes harpa (Say) [blåbärssnäcka] 2 - 
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 2 
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 2 2 
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 1 
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] 2 - 
Vertigo ronnebyensis (Westerlund) [skogsgrynsnäcka] 2 - 
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] + 2 
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka] 2 - 
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 3 
Balea perversa (Linnaeus) [klippspolsnäcka] + - 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 4 3 
Discus ruderatus (W. Hartmann) [trubbdisksnäcka] 1 - 
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] - 1 
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] - 2 
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 2 1 
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] + + 
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] - 2 
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 2 
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) [vitglanssnäcka] 2 + 
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 2 + 
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] - + 
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] + 2 
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] + - 
Antal arter: 22 18 
 
Sniglar 
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] * - 
Deroceras agreste (Linnaeus) [ängssnigel] - 2 
Antal arter: 1 1 
 
Totalt antal arter: 1953: 22 snäckor, 1 snigel ; 2003: 18 snäckor, 1 snigel. 
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Läge: Grödinge s:n, 900 m OSO om St. Uringe. 
Koordinater: Rn 1617605/6556889. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-06 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-08-07 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00457. 
pHkolor.: 1953: 6,5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Skog av asp, gran, tall, björk i rasbrant mot SV. Bärris, gräs, något 
örter. 
Lokalens status 2003: Lokalens O-del, närmast vägen uthuggen och planterad med tall (40-
45 år). Här även rikligt med björk-aspsly. Rasbrantens V-del i huvudsak intakt. Nertill talrika 
bäverfällda aspar. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen (endast bland förna uppe i blocksluttningen). 
Andra intressanta arter: 1953 fanns på lokalen den tämligen kontinuitetskrävande 
Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka) och den tämligen fordringsfulla Nesovitrea petronella 
(vitglanssnäcka) – arterna kunde inte återfinnas 2003. 
Kommentarer: Faunan var 2003 starkt utarmad genom skogliga ingrepp och förändring av 
biotopen. 
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Läge: Grödinge s:n, 500 m VSV om Näs. 
Koordinater: Rn 1608869/6554154. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-07 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-26 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00604. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Granskog i sluttning mot NNV. Något rönn, björk, hassel. 
Ormbunkar, blåbär. 
Lokalens status 2003: Områdets S-del kalhuggen (5-10 år). Granplanterat, rikligt, tätt 
björksly. Områdets N-del bebyggd med sommarstugor. Skogen ovanför stugorna starkt 
uthuggen. Hyggesrester kvarligger. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en karakteristisk, artfattig barrskogsfauna. 2003 hade 
denna starkt utarmats genom olika skogliga ingrepp. 
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Läge: Tullinge s:n, 300 m N om höjden p. 83, O om Tullinge. (Tidigare Botkyrka s:n). 
Koordinater: Rn 1620855/6565884. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-07 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1952-05-02 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 02262. 
pHkolor.: 1952: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1952: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1952: Blandskog med gran, asp, björk, något sälg, hassel, tall. Gräs, 
något blåbär, lingon, lummer. 
Lokalens status 2003: Skogen i stort intakt. Något naggad i kanten i N och V av 
villabebyggelse. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: 2003 insamlades på lokalen den tämligen kontinuitetskrävande 
Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka). 
Kommentarer: Blandskogslokal med karakteristisk fauna och god kontinuitet. 
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Läge: Tullinge s:n, 800 m ONO om Ricksten. (Tidigare Botkyrka s:n). 
Koordinater: Rn 1621933/6563090. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-07 T. v. Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-31 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00449. 
pHkolor.: 1953: 5, >5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Skog av gran, ek, björk, asp, hassel i SO-sluttning. Gräs, örter, 
ställvis bärris, ormbunkar. 
Lokalens status 2003: Området kalhugget och planterat med gran (ca 45 år). Mycket tätt, 
ogallrat bestånd. Mot O övergående i hyggen av yngre ålder. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: 1953 insamlades den tämligen kontinuitetskrävande Zoogenetes 
harpa (blåbärssnäcka) på lokalen. Dessutom förekom där då mera krävande arter som 
Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka) och Euomphalia strigella (sidensnäcka). Ingen av 
dessa arter återfanns 2003. 
Kommentarer: Lokalen hade 1953 en rik fauna med 19 arter. Genom skogliga ingrepp har 
denna utplånats. 
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Läge: Tumba s:n, 900 m VSV om Hamra. (Tidigare Botkyrka s:n). 
Koordinater: Rn 1616314/6566852. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-07 T. v. Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-31 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00450. 
pHkolor.: 1953: >5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 45 
minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Torr rassluttning mot SV med ek, tall, asp, hassel. Bärris, ställvis 
ormbunkar, kruståtel. 
Lokalens status 2003: Sluttningen uthuggen, enstaka kvarstående äldre tall, björk, ek. Talrika 
stubbar. Nu yngre slyskog av ek, björk, rönn, asp. Nertill naggat i kanten i samband med 
framdragningen av den nya trafikleden. Här mycket utglesat – helt öppet. Mot O 
villaträdgård. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: 1953 insamlades på lokalen mera krävande arter som Vitrea 
contracta (mindre kristallsnäcka) och Euomphalia strigella (sidensnäcka). Dessa kunde 2003 
inte återfinnas. 
Kommentarer: Lokalen hade 1953 en tämligen rik fauna med 17 arter. Genom skogliga 
ingrepp och förändring av biotopen har denna fauna mycket starkt decimerats. 
 
Sammanfattning Botkyrka kommun: Totalt 6 lokaler: Arten återfunnen på 
2, ej återfunnen på 4. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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Haninge kommun 
 
Läge: Muskö s:n, Muskön, vid V-änden av Lövhagaträsket. 
Koordinater: Rn 1633699/6541461. 
 

                       © Lantmäteriet Gävle 2006 
 
Undersökningsdatum: 2003-10-15 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1956-09-29 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01222. 
pHkolor.: 1956: <6, 7 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1956: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1956: Barrskog med björk, sälg i N-luta mot sjön. Nertill al, björk, viden. 
Lokalens status 2003: O-delen av sluttningen tycks intakt. V-delen uthuggen (10-15 år). Mot 
N övergående i öppet hygge. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hade 1956 en karakteristisk blandskogsfauna. Nertill förekom även 
den tämligen krävande Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka). Faunan befanns 2003, 
genom skogliga ingrepp, ha utarmats starkt. 
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Läge: Muskö s:n, Muskön, 400 m SV om Malmen. 
Koordinater: Rn 1631455/6542573. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-15 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1956-09-29 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01442. 
pHkolor.: 1956: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1956: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1956: Barrskog med ngt björk, hassel. Bärris, örnbräken. 
Lokalens status 2003: Områdets S del vid gränsen mot det inhägnade flottbasområdet 
kraftigt uthuggen, så också nedåt mot vägen. Mot N i stort intakt. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen (endast i N upp mot berget). 
Andra intressanta arter: 2003 insamlades i lokalens norra del den tämligen 
kontinuitetskrävande Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka). 
Kommentarer: Lokalen hade 1956 en artfattig barrskogsfauna. Den orörda norra delen av 
lokalen håller fortfarande (2003) god skoglig kontinuitet. 
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Läge: Muskö s:n, Muskön, 400 m NNO om Torpet. 
Koordinater: Rn 1634818/6547181. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-15 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1956-09-30 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01476. 
pHkolor.: 1956: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1956: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1956: Barrskog med björk, sälg, al i N-S gående däld. Mossa, gräs, 
bärris. I botten fuktigt med viden, olvon, älggräs. 
Lokalens status 2003: En del fritidshus har byggts i området. Bäckdälden tycks i stort intakt. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hade 1956 en karakteristisk blandskogsfauna med bl.a. den något 
fordringsfulla Acanthinula aculeata (taggsnäcka) och flera sumpskogselement. En måttlig 
utarmning av faunan kunde konstateras 2003. 
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Speciallokal: 2. 
Läge: Ornö s:n, Ornön, 400 m SSO om Lättinge kvarn. 
Koordinater: Rn 1647644/6549441. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-16 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1957-09-20 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01225. 
pHkolor.: 1957: 6,5 ; 2003: >6. 
Undersökningsmetodik: 1957: Semikvantitativ sållning ; 2003: Semikvantitativ sållning. 
Biotopbeskrivning 1957: Snårig hasselskog med björk, tall i mossig blocksluttning mot NO. 
Gräs, örter, träjon, på mossiga hällar blåbär. 
Lokalens status 2003: Uppe i sluttningen i stort oförändrat. Nertill, vid vägen djupt, grävt 
dike. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: Lokalen hyser flera fordringsfulla arter vilka förekommer i rikare 
bland- och lövskogar – bl.a. Acanthinula aculeata (taggsnäcka), Fruticicola fruticum 
(busksnäcka) och Euomphalia strigella (sidensnäcka), samtliga återfunna 2003. Då hade 
dessutom tillkommit Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka). 
Kommentarer: Lokalen har en mycket artrik och diversifierad molluskfauna med flera något 
fordringsfullare och sällsyntare element. Både biotopen och faunan är i stort oförändrade från 
1957 till 2003. Några få arter har tillkommit 2003, dessa passar väl in i miljön och kan 
möjligen ha förbisetts vid det första provtagningstillfället. 1957 omfattade provtagningen 
också en gräsbacke nedanför lunden, där ytterligare arter tillkom. 
 
Anträffade arter: 1957 2003 
 
 Relativ Relativ 
 abundans abundans 
Snäckor 
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 3*) 1 
Succinea putris (Linnaeus) [större bärnstenssnäcka] **) - 
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 2 3 
Cochlicopa lubricella (Rossmässler) [mindre agatsnäcka] - 1 
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Vallonia costata (O. F. Müller) [ribbgrässnäcka] 2 2 
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 3 
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 2 
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 2 2 
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 2 3 
Vertigo pygmaea (Draparnaud) [ängsgrynsnäcka] 1*) - 
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] + + 
Vertigo ronnebyensis (Westerlund) [skogsgrynsnäcka] 2 2 
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] 1 2 
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 2 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3 
Discus ruderatus (W. Hartmann) [trubbdisksnäcka] + + 
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] - + 
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 2 2 
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] - + 
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 2 2 
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 2 2 
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 2 2 
Fruticicola fruticum (O. F. Müller) [busksnäcka] * 1 
Euomphalia strigella (Draparnaud) [sidensnäcka] 2 2 
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] - 1 
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 2 + 
Antal arter: 22 24 
 
Sniglar 
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] 1 - 
Antal arter: 1 - 
 
Totalt antal arter: 1957: 22 snäckor, 1 snigel; 2003: 24 snäckor. 
 
*) Insamlades på gräsbacke med al, buskar nedanför lunden. 
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Läge: Ornö s:n, Ornön, V om Långvik, 200 m SSO om p. 20,5. 
Koordinater: Rn 1649824/6552463. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-16 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1957-09-21 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01227. 
pHkolor.: 1957:- ; 2003:-. 
Undersökningsmetodik: 1957: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1957: Barrskog med bärris, ngt gräs, örter. 
Lokalens status 2003: Området starkt förändrat. Kalhugget och planterat med tall (>45 år). 
Denna tallskog starkt gallrad. Talrika, olikåldriga stubbar. Kvarliggande hyggesrester. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: På lokalen fanns 1957 en artfattig barrskogsfauna. 2003 befanns denna vara 
starkt utarmad. 
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Läge: Ornö s:n, Ornön, 300 m SSV om Fiversättra. 
Koordinater: Rn 1652997/6554366. 
 

                       © Lantmäteriet Gävle 2006 
 
Undersökningsdatum: 2003-10-16 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1957-09-22 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01231. 
pHkolor.: 1957: <6 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1957: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1957: Barrskog med asp, björk, hassel, al i O-luta. Gräs, bärris, 
örnbräken, ställvis lundörter, älggräs. 
Lokalens status 2003: Området närmast vägen uthugget – här stubbar, hyggesrester. Längre 
inåt i stort intakt. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen (i det inre området). 
Andra intressanta arter: 1957 insamlades de mera fordringsfulla arterna Euomphalia 
strigella (sidensnäcka) och Fruticicola fruticum (busksnäcka). Endast den sistnämnda arten 
kunde återfinnas 2003. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1957 en tämligen artrik och diversifierad blandskogsfauna. 
Denna hade 2003 något utarmats, troligen genom hyggesingrepp i den yttre delen. 
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Läge: Ornö s:n, Ornön, vid N ändan av Lervassa träsk. 
Koordinater: Rn 1649074/6551211. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-16 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1957-09-22 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01232. 
pHkolor.: 1957: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1957: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1957: Barrskog med bärris. 
Lokalens status 2003: Området delvis starkt förändrat genom olika hyggesingrepp. 
Sluttningen på sjöns O sida dock relativt intakt. O därom kalhygge (35-40 år), planterat med 
gran. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen (i sluttningen). 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: I V-sluttingen fanns 1957 en typisk, artfattig barrskogsfauna. Denna del av 
biotopen, och faunan, var 2003 intakt. 
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Läge: Utö s:n, Utön, 1,5 km VSV om Edesnäs. 
Koordinater: Rn 1641340/6538866. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-17 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1960-08-28 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01263. 
pHkolor.: 1960: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1960: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1960: Granskog med ngt tall, björk. Bärris, ljung, örnbräken. 
Lokalens status 2003: Området starkt förändrat genom olika ingrepp. Ursprunglig skog 
nedhuggen och ersatt med tallplantering (ca 45 år). Mot S även planterad gran av något yngre 
ålder. Talrika stubbar. I N stora utgrävda gropar – nu igenvuxna (grustäkt?). 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: 1960 fanns på lokalen den tämligen kontinuitetskrävande 
Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka) – ej återfunnen 2003. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1960 en tämligen artfattig blandskogsfauna. 2003 befanns 
denna utarmad genom skogliga ingrepp. Anmärkningsvärt nog har Vertigo pusilla 
(dvärggrynsnäcka) kvarlevt lokalt. 
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Speciallokal: 3. 
Läge: Utö s:n, Rånö, på näset NV om Kapelludden. 
Koordinater: Rn 16335604/6534631. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-17 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1960-09-18 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01266. 
pHkolor.: 1960: 5 ; 2003: >5. 
Undersökningsmetodik: 1960: Semikvantitativ sållning ; 2003: Semikvantitativ sållning. 
Biotopbeskrivning 1960: Däld mellan berg, med tall, gran, björk. Bärris, örter, mossa. 
Lokalens status 2003: Lokalen tycks i stort oförändrad. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1960 en karakteristisk, tämligen artrik, barr-blandskogsfauna. 
Faunan befanns 2003 mycket likartad. Biotopen är stabil med god kontinuitet. 
 
Anträffade arter: 1960 2003 
 
 Relativ Relativ 
 abundans abundans 
Snäckor 
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 2 1 
Cochlicopa lubricella (Rossmässler) [mindre agatsnäcka] 2 1 
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 2 
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 1 + 
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 2 2 
Vertigo ronnebyensis (Westerlund) [skogsgrynsnäcka] 3 1 
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 2 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 2 3 
Discus ruderatus (W. Hartmann) [trubbdisksnäcka] 2 2 
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 2 
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3 
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 1 - 
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Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] 2 - 
Antal arter: 13 11 
 
Sniglar 
Arion fuscus (O. F. Müller) [brun skogssnigel] - 1 
Antal arter: - 1 
 
Totalt antal arter: 1960: 13 snäckor ; 2003: 11 snäckor, 1 snigel. 
 
 
Läge: Västerhaninge s:n, 400 m VNV om Håkstorp. 
Koordinater: Rn 1626568/6557533. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-10 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-08-07 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00447. 
pHkolor.: 1953: >5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Blockras mot S med delvis gles skog av gran, björk, asp, ek, lind, 
hassel. Gräs, blåbär, ställvis tulkört mm. 
Lokalens status 2003: Lokalen tycks i stort oförändrad. Upptill något lite uthugget. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: Lokalen hade 1953 en rik fauna med 20 arter, bland dessa den 
tämligen kontinuitetskrävande Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka) (ej återfunnen 2003). 
Dessutom förekommer Acanthinula aculeata (taggsnäcka), Macrogastra plicatula 
(mångtandspolsnäcka), Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka) och Euomphalia strigella 
(sidensnäcka). Därutöver förekommer naturligt den sydvästliga och på Södertörn sällsynta 
Discus rotundatus (fläckdisksnäcka) (samtliga dessa arter återfunna 2003). 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en artrik och diversifierad blandskogsfauna med flera 
tämligen krävande arter. Faunan befanns i stort oförändrad 2003. Biotopen är stabil med god 
kontinuitet. 
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Läge: Västerhaninge s:n, 400 m NNO om Skärsvik. 
Koordinater: Rn 1631597/6561060. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-08 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-08-06 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00448. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Uthuggen barrskog med björk i bergig terräng. Bärris, gräs. 
Lokalens status 2003: Området starkt förändrat genom hyggesingrepp i olika omgångar. 
Centrala delen planterad med tall (ca 40-45 år). Stubbar. Mot kraftledningsgata uthugget. 
Längre ner i gränsen mot industriområde starkt uthugget, skräpskog. Starkt slitet genom 
motocrosskörning på stig. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: 1953 fanns på lokalen den tämligen kontinuitetskrävande 
Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka) – ej återfunnen 2003. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en tämligen artfattig barrskogsfauna. 2003 hade denna 
utarmats mycket kraftigt genom skogliga ingrepp. 
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Läge: Västerhaninge s:n, 500 m NV om Östnora. 
Koordinater: Rn 1628095/6551182. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-12 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-08-08 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00453. 
pHkolor.: 1953: 6,5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Skuggig, mossig rasbrant mot SO, med gran, asp, oxel, tall, hassel. 
Sparsamt med lingon, tulkört. 
Lokalens status 2003: Sluttningen kalhuggen (ca 20 år). Delvis planterad med tall. Nertill 
slyartad skog av asp, björk, sälg. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: 1953 insamlades på lokalen mera fordringsfulla element som 
Acanthinula aculeata (taggsnäcka), Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka), Vitrea 
contracta (mindre kristallsnäcka) och Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka). 
Kommentarer: 1953 hade lokalen en mycket artrik och diversifierad fauna med 22 arter. 
2003 befanns denna nästan helt ha utplånats genom skogliga ingrepp. Endast ett par triviala 
arter finns på lokalen idag. 
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Läge: Västerhaninge s:n, 300 m N om Riddartorp. 
Koordinater: Rn 1630212/6560531. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-12 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-08-06 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00612. 
pHkolor.: 1953: >4, 4,5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Blandskog i hällsvackig terräng. Tall, björk, gran, en, asp. Ljung, 
bärris, odon. Nertill alar. 
Lokalens status 2003: Hela området starkt förändrat genom olika ingrepp: Bygge av 
fritidshus, flera vandringsleder och strövstigar har dragits genom området. Tydligt 
markslitage. Även viss uthuggning har förekommit. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en karakteristisk, artfattig barrskogsfauna. Denna har 
genom förändring av biotopen starkt utarmats. 
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Läge: Västerhaninge s:n, 400 m SV om Sammelsås. 
Koordinater: Rn 1623740/6558700. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-10 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-08-07 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00621. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Granskogsdäld med tall, björk, asp, hassel. Bärris, örter, mossigt. 
Lokalens status 2003: Hela området starkt förändrat. I kraftledningsgata, parallell med 
vägen, helt kalhugget. Längre in kalhygge (ca 30 år) med granplantering (25-30 år). 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hade 1953 en karakteristisk, artfattig barrskogsfauna. Denna befanns 
2003 vara starkt utarmad. 
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Läge: Österhaninge s:n, Gålön, strax N om Moren. 
Koordinater: Rn 1641917/6554439. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-15 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-08-06 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00445. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Skog av asp, rönn, tall, gran, björk i berg- och blocksluttning mot 
S. Gräs, ställvis ormbunkar, bärris. 
Lokalens status 2003: Sluttningen starkt uthuggen. I vissa avsnitt talrika stubbar. På lokalen 
planterat med tall (40-45 år). Markslitage i anslutning till skogsstigar. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: Lokalen hade 1953 en tämligen artrik fauna (16 arter) med mera 
fordringsfulla element som Acanthinula aculeata (taggsnäcka), Balea perversa 
(klippspolsnäcka) och Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka). 
Kommentarer: Den ursprungliga faunan nästan utplånad. Endast ett par triviala arter finns på 
lokalen idag. 
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Läge: Österhaninge s:n, 800 m V om Norrbytorp. 
Koordinater: Rn 1640961/6562252. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-12 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-05 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00575. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Barrskog med björk. Bärris. 
Lokalens status 2003: Hela sluttningen kalhuggen och planterad med gran (40-45 år). 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en artfattig barrskogsfauna. 2003 befanns denna utplånad 
genom skogliga ingrepp. 
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Läge: Österhaninge s:n, 300 m OSO om Stymninge. 
Koordinater: Rn 1636256/6555170. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-15 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-08-08 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00632. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Uthuggen barrskog, ställvis med lövsly. Bärris, ljung, örnbräken. 
Lokalens status 2003: I en zon om ca 100 m från vägen och inåt nyligen uthugget (ca 2 år). 
Här färska stubbar, hyggesavfall. Längre inåt tallskog med spår av äldre uthuggning. Mot N 
övergående i granplantering (40-45 år). 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hade 1953 en artfattig barrskogsfauna. Denna befanns 2003 utplånad 
genom skogliga ingrepp. 
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Läge: Österhaninge s:n, 850 m SV om Snörum, S-delen av Åbykärret (Gullringkärret). 
Koordinater: Rn 1632656/6557755. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-15 Ted von Proschwitz (lokalen undersöktes även 1997-07-
04). 
Tidigare undersökning: 1956-10-19 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01128. 
pHkolor.: 1956: 7, >7 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1956: Semikvantitativ sållning. 
Biotopbeskrivning 1956: Litet öppet kärrparti med blåtåtel, starr, pors, ren brunmossbotten. 
Omkring sumpskog. 
Lokalens status 2003: Lokalen förstörd genom vägdragning (se även von Proschwitz 1998a). 
Ersättningslokal: Österhaninge s:n, Gullringkärret, 600 m SSO om p. 52,02. 
Koordinater: Rn 1632772/6558697. 
Undersökningsmetodik: 2003: Kvalitativ plockinsamling 45 minuter. 
Biotopbeskrivning 2003: I övergången mellan alkärr och flackt sluttande granskog. Inslag av 
asp, björk. Sparsam markvegetation av gräs, blåbär, majbräken. Skogsmossor. Utåt mot kärret 
vitmossor. 
Skogsgrynsnäcka: Funnen. 
Andra intressanta arter: På den ursprungliga lokalen fanns 1956 den sällsynta och 
rödlistade Vertigo geyeri (kalkkärrsgrynsnäcka) (se von Proschwitz 1998a). 
Kommentarer: Ersättningslokalen hyser en karakteristisk, artfattig barrskogsfauna med fyra 
arter. 
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Läge: Österhaninge s:n, Handen, 200 m V om Söderbytorp. 
Koordinater: Rn 1634405/6564163. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-12 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1952-05-03 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 02268. 
pHkolor.: 1952: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1952: Kvalitativ plockinsamling. 
Biotopbeskrivning 1952: Skuggigt skogsbryn med gran, björk, asp. Mossa, blåbär, lingon. 
Lokalens status 2003: Lokalen förstörd. Hela området starkt förändrat genom exploatering: 
Nydragning av vägar, anläggning av bostadshus, brandstation, småindustri etc. 
Ersättningslokal: Österhaninge s:n, Handen, 950 m SO om korsningen väg 73 och väg 260. 
(Svårt att finna lämplig ersättningslokal eftersom hela området exploaterats.) 
Koordinater: Rn 1634781/6563971. 
Undersökningsmetodik: 2003: Kvalitativ plockinsamling 45 minuter. 
Biotopbeskrivning 2003: Liten bergssluttning mot V mellan hus. Gran, tall, asp, björk. 
Något brakved, rönn. Blåbär, gräs, ljung. Genomkorsat av skogsvägar. Markslitage. Div. 
skräp. 
Skogsgrynsnäcka: Ej funnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades den tämligen kontinuitetskrävande 
Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka). 
Kommentarer: ’Restbiotop’ med karakteristisk, tämligen artfattig skogsfauna. 
 
 
Sammanfattning Haninge kommun: Totalt 19 lokaler (varav 2 förstörda, 
ersättningslokaler utsedda): Arten återfunnen på 8, ej återfunnen på 11. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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Huddinge kommun 
 
Speciallokal: 4. 
Läge: Huddinge s:n, 1 km V om NO-änden av Ådran. 
Koordinater: Rn 1626287/6562650. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-08 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1959-09-27 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01186. 
pHkolor.: 1959: 6, 6,5 ; 2003: <6. 
Undersökningsmetodik: 1959: Semikvantitativ sållning ; 2003: Semikvantitativ sållning. 
Biotopbeskrivning 1959: Skuggig dalgång mellan berg, ställvis mossiga blockras. Högvuxen 
granskog med asp, björk, hassel. Bärris, örter, ormbunkar. 
Lokalens status 2003: O-sluttningen och dalbottnen fram till bäcken kalhuggna och 
planterade med gran (ca 20 år). Hasselbuskar kvarstående i hela detta område. V-sluttningen 
och dalbottnen O om bäcken i stort intakta. Alkärrartade partier dock tämligen torra. Något 
slitage vid skogsstig nertill. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen (endast lokalt på bärris bland block uppe i sluttningen). 
Andra intressanta arter: På lokalen förekom 1959 fordringsfulla element som Columella 
edentula (slät skruvsnäcka), Acanthinula aculeata (taggsnäcka), Vitrea contracta (mindre 
kristallsnäcka) Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka) och Aegopinella pura (mindre 
skogsglanssnäcka). 
Kommentarer: Lokalen hade 1959 en tämligen artrik blandskogsfauna. 2003 hade denna 
utarmats något genom ingreppen i dalbottnen. Förvånansvärt många arter har dock kvarlevt i 
intakta partier, och av ovanstående kunde endast Columella edentula (slät skruvsnäcka) inte 
påvisas 2003. Några arter har även tillkommit (uppe i V-sluttningen). 
 
Anträffade arter: 1959 2003 
 
 Relativ Relativ 
 abundans abundans 
Snäckor 
Carychium minimum O. F. Müller [ängsdvärgsnäcka] 2 - 
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Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 2 3 
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 2 + 
Cochlicopa lubricella (Rossmässler) [mindre agatsnäcka] 1 2 
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 2 
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] 2 - 
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 2 
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 2 3 
Vertigo ronnebyensis (Westerlund) [skogsgrynsnäcka] 1 1 
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] - 2 
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 2 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3 
Discus ruderatus (W. Hartmann) [trubbdisksnäcka] 2 2 
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] 1 + 
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 2 
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 2 1 
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3 
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) [vitglanssnäcka] 2 1 
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] + 2 
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] - + 
Antal arter: 18 18 
 
Sniglar 
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] 1 1 
Antal arter: 1 1 
 
Totalt antal arter: 1959: 18 snäckor, 1 snigel ; 2003: 18 snäckor, 1 snigel. 
 
 
Läge: Huddinge s:n, Hörningsnäs, 300 m O om NO-viken av Trehörningen. 
Koordinater: Rn 1627460/6570410. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-08 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1952-04-26 H. W. Waldén. 
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Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 02246. 
pHkolor.: 1952: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1952: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1952: Gles blandskog i bergbrant mot SV. Asp, gran, ek, tall, björk, ngt 
al. Ngt blåbär, lingon. Tämligen exponerat. 
Lokalens status 2003: Lokalen tycks i stort oförändrad. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1952 en karakteristisk blandskogsfauna. Denna befanns 2003 
intakt. Biotopen är stabil och har god kontinuitet. 
 
 
Läge: Trångsund s:n, 300 m N om Beateberg. (Tidigare Huddinge s:n). 
Koordinater: Rn 1633563/6568503. 
 

                       © Lantmäteriet Gävle 2006 
 
Undersökningsdatum: 2003-10-08 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1952-05-03 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 02270. 
pHkolor.: 1952: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1952: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1952: Blandskogsbryn med asp, gran, tall, björk, viden, ngt ek. Blåbär, 
lingon, ngt örter. Ställvis exponerat, ställvis skuggigt. 
Lokalens status 2003: Området naggat i kanten av ny bebyggelse i S. Tämligen förändrat. 
Nertill igenvuxet av lönnsly. Upptill i branten och på berget genomkorsat av talrika stigar, 
används som strövområde av boende i området. Tydligt markslitage. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: 1952 hade lokalen en karakteristisk och tämligen artrik fauna med bl.a. den 
något fordringsfulla Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka). 2003 hade faunan utarmats 
mycket starkt genom påverkan i biotopen. 
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Sammanfattning Huddinge kommun: Totalt 3 lokaler: Arten återfunnen på 
2, ej återfunnen på 1. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Nacka kommun 
 
Speciallokal: 5. 
Läge: Boo s:n, 250 m SSV om Svartputten. 
Koordinater: Rn 1638366/6580855. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-09 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1956-09-22 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01493. 
pHkolor.: 1956: 5,5, 6 ; 2003: <6. 
Undersökningsmetodik: 1956: Semikvantitativ sållning ; 2003: Semikvantitativ sållning. 
Biotopbeskrivning 1956: Djup dal i O-V riktning. På sidosluttningarna gran, ek, björk, asp, 
tall, hassel, ngt alm. Gräs, inslag av bärris, örnbräken, blåsippor mm. 
Lokalens status 2003: N-sluttningen tycks i stort oförändrad. S-sluttningen något uthuggen. 
Upptill gränsande mot nytt bostadsområde. Visst slitage i anslutning till stig i dalbottnen. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen (endast på bärris uppe i N-sluttningen). 
Andra intressanta arter: 1956 insamlades på lokalen den tämligen kontinuitetskrävande 
Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka) – ej återfunnen 2003. Mera fordringsfulla 
blandskogselement är Acanthinula aculeata (taggsnäcka), Columella edentula (slät 
skruvsnäcka) och Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka) – den sistnämnda dock inte 
påträffad 2003. 
Kommentarer: Lokalen hyser en rik och diversifierad blandskogsfauna (19 arter) med flera 
hygrofila element. I stort tycks faunan stabil. Märkligt nog påträffades 1956 inte den 2003 
mycket talrika, hygrofila arten Carychium tridentatum (skogsdvärgsnäcka). Den i 
Stockholmstrakten kulturspridda, i Sverige huvudsakligen västligt-suboceaniska 
lövskogsarten Discus rotundatus (fläckdisksnäcka) har under perioden inkommit på lokalen 
och uppträder nu tämligen talrikt. 
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Anträffade arter: 1956 2003 
 
 Relativ Relativ 
 abundans abundans 
Snäckor 
Carychium minimum O. F. Müller [ängsdvärgsnäcka] + 3 
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] - 4 
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 + 
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 1 2 
Zoogenetes harpa (Say) [blåbärssnäcka] 2 - 
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] 3 2 
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 1 
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 3 
Vertigo ronnebyensis (Westerlund) [skogsgrynsnäcka] + + 
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] 2 1 
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka] 3 - 
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 2 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3 
Discus ruderatus (W. Hartmann) [trubbdisksnäcka] 3 1 
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] - 3 
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 2 
Zonitoides nitidus (O. F. Müller) [kärrglanssnäcka] 2 2 
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 2 2 
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3 
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 1 - 
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] - 2 
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 2 - 
Antal arter: 19 18 
 
Sniglar 
Arion fuscus (O. F. Müller) [brun skogssnigel] 2 1 
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] 2 - 
Antal arter: 2 1 
 
Totalt antal arter: 1959: 19 snäckor, 2 sniglar ; 2003: 18 snäckor, 1 snigel. 
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Läge: Boo s:n, 700 m VNV om Kil. 
Koordinater: Rn 1642195/6581935. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-09 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-08-28 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01513. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Tall, ek, gran, hassel, ngt asp i mossig SSV-sluttning, delvis 
blockras. Blåbär, ställvis gräs, tulkört, ormbunkar. 
Lokalens status 2003: Området naggat i kanten nertill vid breddningen av vägen. I 
sluttningen delvis uthugget. Dominerande ungasp, hassel. Nertill delvis skräpskogsartat. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: 1953 insamlades på lokalen de mera krävande Acanthinula 
aculeata (taggsnäcka), Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka) och Fruticicola fruticum 
(busksnäcka). De två sistnämnda återfanns även 2003. 
Kommentarer: 1953 hade lokalen en tämligen rik fauna med 19 snäckarter. Faunan befanns 
2003 ha decimerats genom ingrepp på lokalen. Lokalens övre del tycks dock intakt med 
stabila förhållanden. 
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Läge: Nacka s:n, mellan Hästhagen och Duvnäs. 
Koordinater: Rn 1635402/6577856. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-09 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1958-07-20 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01179. 
pHkolor.: 1958: 7, >6 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1958: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1958: Barrskog med björk, hassel, ungek i blockströdd N-sluttning. 
Bärris, gräs, ek- och örnbräken, ställvis lundörtflora. 
Lokalens status 2003: Lokalen tycks i stort oförändrad. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: 1958 hade lokalen en tämligen artrik blandskogsfauna med 
tämligen fordringsfulla arter som Columella edentula (slät skruvsnäcka), Acanthinula 
aculeata (taggsnäcka) och Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka) – förutom den förstnämnda 
återfanns dessa också 2003. På lokalen insamlades 2003 dessutom den tämligen 
kontinuitetskrävande Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka). 
Kommentarer: Lokalen hyste 1958 en tämligen artrik fauna. De flesta arter återfanns 2003 
och förhållandena på lokalen tycks i stort stabila. 
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Läge: Nacka s:n, Sicklaberget, NV-sluttningen. 
Koordinater: Rn 1635072/6579654. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-09 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1952-04-23 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 02231. 
pHkolor.: 1952: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1952: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1952: Blandskog med ek, gran, tall, björk, hassel. Hällar med ormbunkar 
och blåbär. Blocksluttningar. 
Lokalens status 2003: Lokalen tycks i stort oförändrad. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen anträffades 2003 den tämligen kontinuitetskrävande 
Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka). Den något krävande Fruticicola fruticum (busksnäcka) 
insamlades på lokalen 1952 och 2003. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1952 en artfattig blandskogsfauna. Faunan befanns 2003 
mycket likartad. Biotopen är stabil. 
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Läge: Nacka s:n, 600 m SO om Sanda. 
Koordinater: Rn 1637256/6574821. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-09 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1952-04-28 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 02257. 
pHkolor.: 1952: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1952: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1952: Blandskogsbryn med ek, tall, gran, björk, asp, på fuktiga ställen al. 
örnbräken, gräs, något blåbär, lingon. Hällar. 
Lokalens status 2003: Området starkt förändrat. I O starkt uthuggna skogsrester. Talrika 
stubbar. Rikligt hyggesavfall. I V helt kalhugget. Planterat med gran (35-40 år). Beståndet 
tätt, ogallrat. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades 1952 den tämligen krävande Fruticicola 
fruticum (busksnäcka) – ej återfunnen 2003. 
Kommentarer: 1952 hade lokalen en tämligen artrik fauna med 17 arter. 2003 befanns denna 
utplånad genom skogliga ingrepp. 
 
 
Sammanfattning Nacka kommun: Totalt 5 lokaler: Arten återfunnen på 3, 
ej återfunnen på 2. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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Nykvarn kommun 
 
Läge: Turinge s:n, 600 m O om Vartå. 
Koordinater: Rn 1596366/6560847. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-07 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-23 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00426. 
pHkolor.: 1953: 5,5, 6,5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Bergsluttning mot S vid sjön. Asp, tall, gran, björk. Lingon, 
mjölon, gräs, på klippor små ormbunkar. 
Lokalens status 2003: Sluttningen tycks i stort oförändrad. Nertill en del bäverfälld asp. 
Upptill, ovanför sluttningen uthugget. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades 1953 den ovanliga Balea perversa 
(klippspolsnäcka) – ej återfunnen 2003. 
Kommentarer: På lokalen fanns 1953 en tämligen artrik blandskogsfauna. En viss utarmning 
av faunan tycks ha skett. I sluttningen synes dock förhållandena vara i stort oförändrade. 
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Läge: Turinge s:n, 800 m V om Björknäs. 
Koordinater: Rn 1587048/6562702. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-02 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-23 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00598. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Barrskog med ngt björk, hassel. Mossigt med bärris, gräs, 
blåsippor, natt och dag. 
Lokalens status 2003: Lokalen starkt påverkad genom uthuggning. Granskogen gallrad, asp 
avlägsnad. Mot V övergående i stort granplanterat hygge. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades 1953 den ovanliga och tämligen 
fordringsfulla Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka) – ej återfunnen 2003. 
Kommentarer: 1953 hyste lokalen en tämligen artfattig blandskogsfauna. Denna befanns 
2003 genom skogliga ingrepp starkt utarmad. 
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Läge: Turinge s:n, 600 m SSO om Rudkulla. 
Koordinater: Rn 1594388/6560199. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-03 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-23 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00599. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Barrskog i bergig terräng. Ngt björk, rönn. Mossa, bärris. 
Lokalens status 2003: Lokalen förändrad genom uthuggning i olika omgångar. Stubbar, 
gamla hyggesrester. Ställvis björk-hasselsly. Nertill planterad gran (> 10 år). 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: 1953 hyste lokalen en artfattig, typisk barrskogsfauna. 2003 hade denna 
utarmats starkt genom hyggesingrepp. 
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Läge: Turinge s:n, 150 m ONO om Kvarnlöt. 
Koordinater: Rn 1594362/6567900. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-02 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1955-09-10 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01096. 
pHkolor.: 1955: >6, 7 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1955: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1955: Asp, gran, al, sälg, hassel, try i brant nerskuren bäckravin, i botten 
blockrik. Gräs, mossa, ngt blåbär. 
Lokalens status 2003: Lokalen starkt förändrad. Bäckdalen kalhuggen (>10 år). Uppslag av 
björksly, hassel. Området planterat med tall och gran. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: 1955 insamlades den något fordringsfulla Nesovitrea petronella 
(vitglanssnäcka) – ej återfunnen 2003. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1955 en karakteristisk blandskogsfauna med 14 arter. Faunan 
befanns 2003 starkt utarmad p.g.a. hyggesingrepp. 
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Speciallokal: 6. 
Läge: Turinge s:n, 400 m ONO om Nyhagen. 
Koordinater: Rn 1596346/6566147. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-03 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1955-09-10 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01098. 
pHkolor.: 1955: 6, 6,5 ; 2003: 6. 
Undersökningsmetodik: 1955: Semikvantitativ sållning ; 2003: Semikvantitativ sållning. 
Biotopbeskrivning 1955: Granskog med asp, tall, björk, hassel i mossig bergsluttning med 
block mot SO. Nertill al. Bärris, gräs, ormbunkar, blåsippor, tibast. 
Lokalens status 2003: Området starkt förändrat genom flera hyggesingrepp av olika ålder. 
Mot O öppnat genom hygge. Här planterad gran. I randzonen uppslag av ungasp, björk. Inne i 
skogen utglesat i flera omgångar. Stubbar, hyggesrester. Spår efter skogskörning. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: 1955 insamlades på lokalen de något mer fordringsfulla bland- och 
lövskogsarterna Columella edentula (slät skruvsnäcka), Macrogastra plicatula 
(mångtandspolsnäcka) och Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka) – ingen av dessa återfunna 
2003. Vid den senare undersökningen insamlades den tämligen kontinuitetskrävande 
Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka). 
Kommentarer: Lokalen hyste 1955 en artrik fauna (17 snäckarter) med flera något 
fordringsfullare element. 2003 hade faunan utarmats genom de skogliga ingreppen (12 
snäckarter) och förutom de ovan nämnda arterna kunde ytterligare fyra skogsarter ej påvisas. 
Förhållandena i skogen är dock uppenbarligen lokalt tämligen goda eftersom Vertigo 
ronnebyensis (skogsgrynsnäcka) kvarlever. Dessutom påvisades märkligt nog den tämligen 
kontinuitetskrävande Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka). Arten har förmodligen en starkt 
begränsad förekomst och förbisågs 1955. 
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Anträffade arter: 1955 2003 
 
 Relativ Relativ 
 abundans abundans 
Snäckor 
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 2 - 
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 3 
Cochlicopa lubricella (Rossmässler) [mindre agatsnäcka] 1 - 
Zoogenetes harpa (Say) [blåbärssnäcka] - 2 
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] 2 - 
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 3 
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 2 
Vertigo ronnebyensis (Westerlund) [skogsgrynsnäcka] 2 1 
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] 2 - 
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka] 3 - 
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 1 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3 
Discus ruderatus (W. Hartmann) [trubbdisksnäcka] 3 1 
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 2 2 
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 2 3 
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) [vitglanssnäcka] 2 2 
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] + 1 
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 2 - 
Antal arter: 17 12 
 
Sniglar 
Arion fuscus (O. F. Müller) [brun skogssnigel] 2 1 
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] 1 1 
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] 2 - 
Antal arter: 3 2 
 
Totalt antal arter: 1955: 17 snäckor, 3 sniglar ; 2003: 12 snäckor, 2 sniglar. 
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Läge: Turinge s:n, 350 m NNO om Näs. 
Koordinater: Rn 1593804/6568234. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-02 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1955-10-09 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01099. 
pHkolor.: 1955: 7, 7,5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1955: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1955: Lund av lind, asp, gran, hassel, slån i sluttning nedanför stup mot 
VSV, delvis grovblockigt ras. Gräs, örter, örnbräken. Starkt betat. 
Lokalens status 2003: Lokalen mera sluten nu, betet har upphört. Ställvis vildsvinsbökat. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen (endast på bärris uppe i blocksluttningen). 
Andra intressanta arter: 1955 och 2003 insamlades de tämligen fordringsfulla Macrogastra 
plicatula (mångtandspolsnäcka) och Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka). 
Kommentarer: Trots betet hyste lokalen 1955 en tämligen artrik fauna (17 arter) med 
känsliga element – dessas förekomst är begränsad till rasbrantsavsnittet, där betesdjuren ej 
kunnat störa kontinuiteten i förnaskiktet. 2003 var faunan något artfattigare, men i stort 
likartad. 
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Läge: Turinge s:n, 900 m NV om Jägarskogen. 
Koordinater: Rn 1590423/6562334. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-02 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-23 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 03093. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Gran-tallskog med ngt björk. Bärris, ljung. 
Lokalens status 2003: Lokalen tycks i stort oförändrad. Möjligen något uthugget. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: 1953 och 2003 påträffades den tämligen fordringsfulla 
Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka). 
Kommentarer: Artfattig barr-blandskogsfauna med likartad sammansättning 1953 och 2003. 
 
 
Sammanfattning Nykvarns kommun: Totalt 7 lokaler: Arten återfunnen på 
4, ej återfunnen på 3. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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Nynäshamn kommun 
 
Läge: Nynäshamn s:n, 600 m SO om Karlsta. (Tidigare Ösmo s:n). 
Koordinater: Rn 1623061/6535542. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-11 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-09-29 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00499. 
pHkolor.: 1953: 7 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Skog av ek, gran, tall, asp, hassel mm i bergsluttning mot SO. 
Lingon, gräs, ormbunkar. 
Lokalens status 2003: Området starkt förändrat. Naggat i kanten av den nya sträckningen av 
väg 73. Under kraftledningsgata och V-ut i sluttningen starkt uthugget i flera omgångar. 
Talrika stubbar. Mycket hyggesrester. Nedåt mot den anlagda våtmarken skräpskog och 
buskage. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen förekom 1953 ovanligare och fordringsfullare arter som 
Acanthinula aculeata (taggsnäcka), Discus rotundatus (fläckdisksnäcka) och Vitrea contracta 
(mindre kristallsnäcka). 
Kommentarer: 1953 hyste lokalen en rik blandskogsfauna med 20 arter. Denna fauna hade 
2003 helt utplånats p.g.a. olika ingrepp. 
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Läge: Nynäshamn s:n, 500 m NNV om Ersbacken. (Tidigare Ösmo s:n). 
Koordinater: Rn 1620753/6534385. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-11 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-09-28 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00692. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Barrskog i bergig terräng. Ngt björk, asp, hassel. Mossa, bärris, ngt 
blåsippor. 
Lokalens status 2003: Sluttningen mot SO intakt. S och V därom kal-uthugget. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen (på bärris bland block uppe i sluttningen). 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades 1953 den något fordringsfulla Acanthinula 
aculeata (taggsnäcka) – ej återfunnen 2003. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en karakteristisk, tämligen artfattig blandskogsfauna. 
2003 har denna utarmats något. 
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Läge: Sorunda s:n, 500 m SV om Villtorp. 
Koordinater: Rn 1622310/6554430. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-10 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-08-07 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00451. 
pHkolor.: 1953: >6, 6,5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Skog av asp, gran, tall, ek i berg- och blocksluttning mot SO. Gräs, 
blåbär, tulkört mm. 
Lokalens status 2003: Lokalen starkt förändrad genom kalhygge (ca 30 år). Nu skräpskog av 
hassel, asp, björk, sälg. Talrika stubbar. Hyggesrester. Mot O tallplantering.  
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: 1953 påträffades de tämligen fordringsfulla arterna Acanthinula 
aculeata (taggsnäcka), Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka), Vitrea contracta 
(mindre kristallsnäcka) och Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka). Ingen av dessa arter 
återfanns 2003. 
Kommentarer: Lokalen hade 1953 en tämligen artrik blandskogsfauna med 17 arter. Den 
ursprungliga faunan befanns 2003 ha utplånats genom skogliga ingrepp. 
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Läge: Sorunda s:n, 500 m NV om Granlund. 
Koordinater: Rn 1622063/6552746. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-10 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-08-07 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00627. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Bäckravin med al, älggräs. Uppåt sidorna blockrik barrskog med 
asp, björk, blåbär. 
Lokalens status 2003: Bäckdalen delvis starkt uthuggen. I NV-sluttningen helt uthugget och 
planterat med gran (5-10 år). I SO-sluttningen mera intakt men även här enstaka träd uttagna. 
Även spår av skogskörning. Mot NO övergående i granplanterat kalhygge. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en artfattig blandskogsfauna. 2003 hade denna starkt 
utarmats genom skogliga ingrepp. 
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Läge: Sorunda s:n, 300 m S om Fagersjö. 
Koordinater: Rn 1617887/6549883. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-10 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1959-09-27 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01184. 
pHkolor.: 1959: 5,5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1959: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1959: Barrskog med sälg, björk i bergig, mossig V-luta. Bärris, ngt 
örnbräken, stenbär. 
Lokalens status 2003: Lokalen starkt uthuggen i olika omgångar (10-15 år). Talrika stubbar. 
Kvarliggande hyggesrester. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: 1959 hyste lokalen en naturligt tämligen artfattig blandskogsfauna som 2003 
utplånats genom olika hyggesingrepp. 
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Läge: Torö s:n, 600 m VSV om Norrskog. 
Koordinater: Rn 1617007/6527393. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-11 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-09-28 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00502. 
pHkolor.: 1953: >5, 5,5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning. 
Biotopbeskrivning 1953: Skogskärr med al, björk, gran. Starr, veketåg. På trädsocklar bärris, 
ormbunkar. 
Lokalens status 2003: Området starkt förändrat genom bygge av flera fritidshus. Skogskärret 
kunde ej återfinnas. 
Ersättningslokal: Torsö s:n, Norrskog, 600 m SSO om p. 5,19. 
Koordinater: Rn 1617153/6527310. 
Undersökningsmetodik: 2003: Kvalitativ plockinsamling 45 minuter. 
Biotopbeskrivning 2003: Luckig granskog i brant, blockströdd N-sluttning. Inslag av tall, 
björk, asp, sälg, hassel. Dominerande blåbär, lingon, gräs, örnbräken. Inslag av stenbär, 
blåsippor, harsyra, smultron. 
Skogsgrynsnäcka: Funnen. 
Andra intressanta arter: På den ursprungliga lokalen förekom något mera fordringsfulla 
arter som Balea perversa (klippspolsnäcka), Fruticicola fruticum (busksnäcka) och 
Euomphalia strigella (sidensnäcka). På ersättningslokalen påträffades den sällsynta och 
krävande Merdigera obscura (barksnäcka) och tämligen krävande Fruticicola fruticum 
(busksnäcka). 
Kommentarer: Ersättningslokalen hyser en tämligen artrik fauna med 16 arter. Den sällsynta 
Merdigera obscura har ett fåtal spridda förekomster på rikare biotoper i Södertörns 
kusttrakter. Ytterligare förekomster finns i närheten av den nya lokalen. Ytterligare 
undersökningar i området är önskvärda. 
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Läge: Torö s:n, Herrhamra, 200 m O om p.16,4. 
Koordinater: Rn 1617465/6523736. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-11 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-09-28 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00503. 
pHkolor.: 1953: <5, >5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Barrskog i bergig terräng. Ngt björk, rönn. Bärris, ljung, mossa, ngt 
gräs. 
Lokalens status 2003: Bergknallen och dess N-sluttning i stort intakta. Något enstaka träd 
borttaget. Området SV om berget kalhugget och planterat med gran och tall (35-40 år) – 
beståndet ogallrat, mycket tätt. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen (i N-sluttningen). 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades 1953 den tämligen fordringsfulla 
Acanthinula aculeata (taggsnäcka). Arten påvisades även 2003. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en tämligen artrik blandskogsfauna. Biotopen och faunan 
i N-sluttningen var i stort intakta 2003. 
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Speciallokal: 7. 
Läge: Ösmo s:n, 900 m ONO om Hammersta. 
Koordinater: Rn 1626006/6546901. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-11 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-08-08 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00454. 
pHkolor.: 1953: 6,5, >7 ; 2003: 6,5. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Semikvantitativ sållning. 
Biotopbeskrivning 1953: Storblockig ras- och bergbrant mot V, med lind, hassel, ek, gran, 
björk, sälg. Örtrikt, ngt blåbär. 
Lokalens status 2003: Lokalens nedre del starkt uthuggen (huvudsakligen gran uttagen) – här 
talrika stubbar, hyggesrester. Öppet. Uppslående lind-aspsly. Övre delen av sluttningen 
intakt, tycks i stort oförändrad. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen (i sluttningens övre del). 
Andra intressanta arter: Speciellt bör framhållas den sällsynta och fordringsfulla, i 
södertörnsområdet huvudsakligen till rika, kalkpåverkade biotoper i kusttrakterna bundna 
Merdigera obscura (barksnäcka). Något mindre fordringsfulla är Acanthinula aculeata 
(taggsnäcka), Columella edentula (slät skruvsnäcka), Macrogastra plicatula 
(mångtandspolsnäcka), Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka), Nesovitrea petronella 
(vitglanssnäcka), Fruticicola fruticum (busksnäcka) och Euomphalia strigella (sidensnäcka). 
Samtliga arter, med undantag av Columella edentula (slät skruvsnäcka) återfanns 2003. 
Kommentarer: Lokalen hyser en mycket artrik och diversifierad fauna med fler mera 
fordringsfulla arter. I stort uppvisar biotopen i sluttningens övre del god kontinuitet med en 
mycket stabil faunasammansättning. Lokalen har mycket högt skyddsvärde. 
 
Anträffade arter: 1953 2003 
 
 Relativ Relativ 
 abundans abundans 
Snäckor 
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 1 2 
Cochlicopa lubricella (Rossmässler) [mindre agatsnäcka] 2 2 
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Vallonia costata (O. F. Müller) [ribbgrässnäcka] 3 - 
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 3 
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] 1 - 
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 2 1 
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 2 3 
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 3 
Vertigo ronnebyensis (Westerlund) [skogsgrynsnäcka] 3 1 
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] 2 + 
Merdigera obscura (O. F. Müller) [barksnäcka] + 1 
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] 2 2 
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka] 2 2 
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 3 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 4 
Discus ruderatus (W. Hartmann) [trubbdisksnäcka] 2 2 
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] 2 + 
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3 
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] + + 
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 2 2 
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 2 3 
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) [vitglanssnäcka] 2 2 
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] - 2 
Fruticicola fruticum (O. F. Müller) [busksnäcka] 1 + 
Euomphalia strigella (Draparnaud) [sidensnäcka] 1 1 
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] * 3 
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 1 2 
Antal arter: 26 25 
 
 
Sniglar 
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * - 
Antal arter: 1 - 
 
Totalt antal arter: 1953: 26 snäckor, 1 snigel ; 2003: 25 snäckor. 
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Läge: Ösmo s:n, 600 m NNO om Kolbotten. 
Koordinater: Rn 1625000/6547760. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-12 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-08-08 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00639. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Uthuggen vegetation av tall, gran, björk, hassel vid bergrötter. 
Bärris, mjölon, gräs. 
Lokalens status 2003: Området delvis förändrat genom bygge av fritidshus och friggebodar. 
Mellan dessa finns dock orörda skogsfragment kvar. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en karakteristisk, artfattig barrskogsfauna. Faunan är 
2003 i stort intakt. 
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Läge: Ösmo s:n, strax V om Västervik. 
Koordinater: Rn 1619030/6536840. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-11 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-09-30 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00709. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Barrskogssluttning mot OSO. Bärris. 
Lokalens status 2003: Omedelbart V om huset granplantering (40-45 år). Ytterligare V 
därom uthuggen skog. Talrika stubbar. Hyggesrester. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hade 1953 en karakteristisk, artfattig barrskogsfauna. Denna hade 
2003 utplånats genom skogliga ingrepp. 
 
 
Sammanfattning Nynäshamn kommun: Totalt 10 lokaler (varav 1 förstörd, 
ersättningslokal utsedd): Arten återfunnen på 5, ej återfunnen på 5. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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Salem kommun 
 
Speciallokal: 8. 
Läge: Salem s:n, 900 m ONO om Ersboda. 
Koordinater: Rn 1610048/6566526. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-05 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-24 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00432. 
pHkolor.: 1953: 4,5, >5 ; 2003: >5. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Semikvantitativ sållning. 
Biotopbeskrivning 1953: Gran-alkärr med ormbunkar, älggräs, harsyra, ngt blåbär. 
Lokalens status 2003: Kärrets centrala del någorlunda intakt. I O-delen starkt uthugget (<10 
år), öppet. Här planterad gran, uppslående al-björksly. I S även dumpat trädgårdsavfall. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. Arten dock funnen på bärris längre åt O, uppe i barrskogen. 
Andra intressanta arter: 1953 påträffades på lokalen de tämligen fordringsfulla arterna 
Columella edentula (slät skruvsnäcka) och Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka) – ej 
återfunna 2003 (se nedan). 
Kommentarer: Artantalet på lokalen var 1953 (13) och 2003 (12), faunan är en karakteristisk 
blandskogs-skogskärrsfauna med huvudsakligen allmänna, mindre fordringsfulla arter. Ovan 
nämnda arter är ovanligare och något mer krävande. De något försämrade förhållandena har 
troligen lett till att dessa element försvunnit. Den hygrofila Carychium tridentatum 
(skogsdvärgsnäcka) tycks ha ersatts av den ännu mer hygrofila Carychium minimum 
(ängsdvärgsnäcka). Arianta arbustorum (fläckig lundsnäcka) befinner sig i spridning med 
människan och har troligen införts med trädgårdsavfall. 
 
Anträffade arter: 1953 2003 
 
 Relativ Relativ 
 abundans abundans 
Snäckor 
Carychium minimum O. F. Müller [ängsdvärgsnäcka] 2 - 
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] - 2 
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Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 2 
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] 1 - 
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 2 2 
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 3 
Vertigo ronnebyensis (Westerlund) [skogsgrynsnäcka] 1 2*) 
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 2 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3 
Discus ruderatus (W. Hartmann) [trubbdisksnäcka] 3 2 
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3 
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3 
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) [vitglanssnäcka] 3 - 
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] - 2 
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] - + 
Antal arter: 12 12 
 
Sniglar 
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * - 
Antal arter: 1 - 
 
Totalt antal arter: 1953: 12 snäckor, 1 snigel ; 2003: 12 snäckor. 
*) Påträffades endast på bärris i barrskog längre upp i O-sluttningen. 
 
 
Läge: Salem s:n, 300 m S om Brink. 
Koordinater: Rn 1607603/6571348. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-04 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-24 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00607. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 



SKOGSGRYNSNÄCKAN I SÖDRA DELEN AV STOCKHOLMS LÄN – 
            ÅTERINVENTERING AV ÄLDRE FÖREKOMSTER 2003 

 

 67

Biotopbeskrivning 1953: Dels barrskog med blåbär, dels lövbackar med ek, hassel, asp, gräs, 
örter. Bergigt. 
Lokalens status 2003: Granskogen påverkad av ingrepp i flera omgångar. Kraftig uthuggning 
(>40 år). Granplanterat (35-40 år), denna skog nu utglesad. Hyggesrester. Talrika stubbar. 
Ställvis lövsly. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: 1953 hade lokalen en tämligen artfattig blandskogsfauna med den 
kulturspridda Helix pomatia (vinbergssnäcka). 2003 hade faunan utarmats starkt genom olika 
ingrepp. 
 
 
Läge: Salem s:n, 700 m SV om kyrkan. 
Koordinater: Rn 1611606/6567463. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-04 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-24 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00609. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Barrskog med björk, asp. Bärris, gräs. 
Lokalens status 2003: Lokalen förändrad genom uthuggning (35-30 år). I vissa delar 
planterad med gran (15-20 år). 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hade 1953 en karakteristisk, artfattig barrskogsfauna. 2005 hade 
denna fauna helt utplånats. 
 
Sammanfattning Salem kommun: Totalt 3 lokaler: Arten återfunnen på 1, 
ej återfunnen på 2. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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Stockholm kommun 
 
Läge: Stockholm stad, Brännkyrka s:n, strax V om vägen vid Östberga. 
Koordinater: Rn 1627480/6576020. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-08 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1959-09-27 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01422. 
pHkolor.: 1959: 6, 6,5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1959: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1959: Blandskogsbryn med hällar. Tall, asp, björk, slån. Gräs, tistlar. 
Lokalens status 2003: Området delvis igenvuxet av asp, björk, rönnsly. Äldre tall, asp dock 
kvar. Påtagligt markslitage i stora delar, talrika stigar. Används som ströv- och 
hundrastområde av boende i närliggande bostadsområden. Ställvis även dumpat skräp, 
trädgårdsavfall etc. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: 1959 fanns på lokalen en artfattig fauna med flera öppenmarksarter. 2003 
hade lokalen genom igenväxning helt förlorat karaktären av skogsbryn. De faunaelement som 
lever i denna randzon kunde överhuvudtaget inte påvisas 2003. Markslitage har ytterligare 
decimerat faunan. 
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Speciallokal: 9. 
Läge: Stockholm stad, Skärholmen s:n, Bredäng, Pettersberg, 200 m OSO om bryggan. 
Koordinater: Rn 1621524/6577568. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-08 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1952-04-25 H. W. Waldén, 1997-05-25 Ted von Proschwitz. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 02234. 
pHkolor.: 1952: - ; 1997: 5,5 ; 2003: <6. 
Anmärkning: Ytterligare markkemiska data finns från 1997 (se Hultengren & von 
Proschwitz 2001). 
Undersökningsmetodik: 1952: Semikvantitativ sållning ; 1997: Semikvantitativ sållning; 
2003: Semikvantitativ sållning. 
Biotopbeskrivning 1952: Bergravin vid bäckutlopp. Skuggig N-sluttning med asp, lönn, ek, 
björk, gran. Vid Mälarstranden al, vide. Mossa, örter, ngt blåbär, ormbunkar. 
Biotopbeskrivning 1997: Blandskog med gran, ek, rönn, inslag av björk, hassel i NNV-
sluttning med klyftdalsränna. Spridda block. Harklöver, vitsippor, gräs, blåbär. Lokalt 
blåsippor. 
Lokalens status 2003: Lokalen i stort oförändrad jämfört med besök 1997. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen 1997 och 2003. 
Andra intressanta arter: Tämligen fordringsfulla arter är Columella edentula (slät 
skruvsnäcka), Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka), Fruticicola fruticum (busksnäcka) och 
Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka). Den sistnämnda anträffades endast 2003. 
Kommentarer: Lokalen hyser en artrik och diversifierad skogsfauna med fler mera krävande 
element (se ovan). Trots slitage i biotopen genom tramp, finns i den branta dalrännan orörda 
biotopfragment med god kontinuitet – en stor del av de mindre och känsligare arterna lever 
där. Se ytterligare kommentarer hos Hultengren & von Proschwitz (2001). Dessutom hyser 
lokalen ett antal människospridda element – Discus rotundatus (fläckdisksnäcka), Oxychilus 
cellarius (källarglanssnäcka), Trochulus hispidus (skäggsnäcka) och Arion distinctus 
(trädgårdssnigel). Detta faunaelement har 2003 fått tillskott av ytterligare två arter: Cepaea 
nemoralis (parksnäcka) och Limax maximus (pantersnigel). 
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Anträffade arter: Relativ abundans: 
 
 1952 1997 2003 
Snäckor 
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 1 - 1 
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 2 + 
Cochlicopa lubricella (Rossmässler) [mindre agatsnäcka] - - 2 
Vallonia costata (O. F. Müller) [ribbgrässnäcka] 2 - - 
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] 3 2 + 
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] - 2 2 
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 1 2 2 
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 2 2 3 
Vertigo ronnebyensis (Westerlund) [skogsgrynsnäcka] 2 2 2 
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] 1 + 1 
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 2 2 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3 3 
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckdisksnäcka] - 3 3 
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3 2 
Oxychilus cellarius (O. F. Müller) [källarglanssnäcka] - + + 
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] - - 2 
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 2 3 3 
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) [vitglanssnäcka] 2 - - 
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] - - 2 
Fruticicola fruticum (O. F. Müller) [busksnäcka] * 1 + 
Trochulus hispidus (Linnaeus) [skäggsnäcka] 3 2 + 
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] - 1 2 
Cepaea nemoralis (Linnaeus) [parksnäcka] - - + 
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 2 - 1 
Antal arter: 16 16 22 
 
Sniglar 
Arion fuscus (O. F. Müller) [brun skogssnigel] * 1 2 
Arion circumscriptus Johnston [gråsidig skogssnigel] - 1 2 
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] * 2 1 
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] * 1 2 
Arion distinctus J. Mabille [trädgårdssnigel] - 1 2 
Limax maximus Linnaeus [pantersnigel] - - 1 
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 2 1 
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] - 1 2 
Antal arter: 3 7 8 
 
Totalt antal arter: 1952: 16 snäckor, 3 sniglar ; 1997: 16 snäckor, 7 sniglar ; 2003: 22 
snäckor, 8 sniglar. 
 
 
Sammanfattning Stockholm kommun: Totalt 2 lokaler: Arten återfunnen 
på 1, ej återfunnen på 1. 
 
………………………………………………………………………………………………… 



SKOGSGRYNSNÄCKAN I SÖDRA DELEN AV STOCKHOLMS LÄN – 
            ÅTERINVENTERING AV ÄLDRE FÖREKOMSTER 2003 

 

 71

Södertälje kommun 
 
Läge: Hölö s:n, 700 m VSV om Edeby. 
Koordinater: Rn 1598876/6543411. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-03 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-02 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00416. 
pHkolor.: 1953: 6,5, <7 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Gran, björk, asp, oxel i rasbrant mot O. Slån- och nyponsnår. Gräs, 
örter, blåbär, mossa. 
Lokalens status 2003: Skogen i rasbranten intakt och tycks tämligen oförändrad. Nertill 
granplantering (25-30 år). 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades 1953 de tämligen fordringsfulla arterna 
Columella edentula (slät skruvsnäcka), Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka) och 
Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka). Den förstnämnda insamlades även 2003. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en tämligen artrik och diversifierad fauna med 20 arter. 
Biotopen och faunan tycks i stort intakta 2003. 
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Läge: Hölö s:n, 500 m V om Stavsnäs. 
Koordinater: Rn 1596251/6542344. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-05 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-02 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00417. 
pHkolor.: 1953: < 6, 7 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Blandskog med tall, gran, asp, ek, hassel i torr S-brant. Bärris, gräs, 
örter. 
Lokalens status 2003: Lokalen naggad i O-kanten av hygge ovanför sommarstugor. I övrigt 
tycks miljön oförändrad. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen (endast i fuktig svacka med lingon upptill). 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades 1953 de tämligen fordringsfulla Acanthinula 
aculeata (taggsnäcka) och Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka). Båda arterna återfanns 
2003. 
Kommentarer: Lokalen hade 1953 en karakteristisk, tämligen artrik blandskogsfauna. Flera 
arter kvarlever i intakta delar av biotopen. 
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Läge: Mörkö s:n, 500 m NO om Egelsvik. 
Koordinater: Rn 1608774/6543634. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-06 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-01 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00415. 
pHkolor.: 1953: 7,5, <8 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Kalkbergbrant mot S. Glest stående gran, hassel, lönn, snår av en, 
slån. I skrevor tulkört, grusslok, på hällar fetknopp. 
Lokalens status 2003: Lokalen idag mera sluten (almdominerad ädellövskog). Gran 
avlägsnad (ca 5 år). Ställvis kvarligger något hyggesrester. I sitt nuvarande skick olämplig 
biotop för skogsgrynsnäcka. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades 1953 den mycket sällsynta och 
kalkkrävande Truncatellina cylindrica (hedcylindersnäcka), arten kunde inte återfinnas 2003. 
Andra fordringsfulla arter som påträffades vid båda insamlingstillfällena är Pupilla muscorum 
(ängspuppsnäcka), Fruticicola fruticum (busksnäcka) och Euomphalia strigella (sidensnäcka). 
2003 insamlades även den mycket sällsynta Vertigo angustior (smalgrynsnäcka) (Natura 
2000-art). 
Kommentarer: Lokalen är mosaikartad och hyser både fattiga skogsbiotoper och 
kalkpåverkade, öppna branter. Faunan är mycket artrik (19 arter 1953; 20 arter 2003) och 
väldiversifierad. Förutom de mycket sällsynta och kalkgynnade arterna Truncatellina 
cylindrica (hedcylindersnäcka) och Vertigo angustior (smalgrynsnäcka) förkommer flera 
andra fordringsfulla element. Lokalen har mycket högt skyddsvärde och dess fauna bör 
undersökas mer ingående. Ytterligare lokaler på Kalkberget undersöktes 1999 (von 
Proschwitz 2002b). 
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Läge: Mörkö s:n, 500 m SO om Tormesta. 
Koordinater: Rn 1606876/6544941. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-06 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-01 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00589. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Backe med uthuggen barrskog. Bärris. 
Lokalens status 2003: Lokalen starkt förändrad. Kalhugget och planterat med gran och tall 
(35-40 år). Därefter gallring vid flera tillfällen. Kvarliggande hyggesrester, talrika stubbar. 
Även spår av skogskörning. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Artfattig barrskogsfauna som starkt utarmats genom skogliga ingrepp. 
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Läge: Södertälje s:n, 600 m NV om Ström. 
Koordinater: Rn 1604785/6562314. 
 

                       © Lantmäteriet Gävle 2006 
 
Undersökningsdatum: 2003-10-06 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-23 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00428. 
pHkolor.: 1953: 5, 5,5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Berg- och rasbrant mot O, med björk, gran, hassel, ngt asp, oxel. 
Gräs, tulkört, ormbunkar, ngt blåbär. 
Lokalens status 2003: Området starkt förändrat genom anläggning av väg ovanför 
sluttningen. I samband härmed har stora mängder tippmassor och sten dumpats i sluttningen 
uppifrån. 2003 är biotopen en sekundär skog av lönn, rönn, björk, al, hassel. Enstaka 
kvarstående äldre granar. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: 1953 förekom på lokalen den tämligen fordringsfulla skogsarten 
Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka). 
Kommentarer: 1953 hade lokalen en tämligen artrik skogsfauna med 15 arter. Denna fauna 
är nu helt försvunnen. 
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Läge: Vårdinge s:n, 600 m OSO om Sjuenda. 
Koordinater: Rn 1588592/6552289. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-03 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-06-30 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00411. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Skog av gran, asp, ek, björk på kalkgrund. Gräs, örter, ställvis 
blåbär. Exponerade hällar. 
Lokalens status 2003: Lokalen helt förstörd genom kalhuggning av granskogen (10-15 år). 
Hela området granplanterat. I sluttningen ner mot sjön starkt igenvuxet med asp, hassel, rönn, 
al. Kvarliggande hyggesrester. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades 1953 den sällsynta och krävande Vertigo 
angustior (smalgrynsnäcka). Arten kunde inte återfinnas 2003. Dessutom förekom den 
tämligen krävande Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka) och flera sumpskogsarter. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en rik och diversifierad fauna med 21 arter. Då fanns, 
förutom skogsbiotopen, också rika fuktsvackor vid sjön. 2003 befanns hela området förstört 
genom skogliga ingrepp. Endast ett fåtal triviala arter har kvarlevt. 
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Läge: Vårdinge s:n, 600 m S om Usta. 
Koordinater: Rn 1589679/6544324. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-05 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-06-30 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00413. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Skog av gran, tall, björk, asp, ask, hassel i SV-sluttning vid sjön. 
Blåbär, mossa, ormbunkar, nertill kalkhällar med fetknopp. 
Lokalens status 2003: Området ovanför stranden kalhugget och ursprunglig skog nu ersatt av 
ca 40 år gammal granskog (även något tall). Denna skog har gallrats flera gånger. 
Hyggesrester kvarligger. Skogsväg nära stranden röjd. I närheten även nyare kalhygge med 
granplantering. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: Strandklipporna med xerofil vegetation är intakta. Här levde såväl 
1953 som 2003 de krävande och sällsynta arterna Balea perversa (klippspolsnäcka) och 
Truncatellina cylindrica (hedcylindersnäcka). 1953 påträffades i skogen mera krävande 
skogsarter som Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka) och Nesovitrea petronella 
(vitglanssnäcka) – dessa kunde inte återfinnas 2003. 
Kommentarer: 1953 hade lokalen en mycket artrik och diversifierad fauna med 24 arter. 
Skogsfaunan befanns 2003 vara starkt decimerad genom hyggesingrepp och hyser nu inga 
speciellt intressanta arter. Strandklipporna (området utanför skogsvägen) är dock intakta och 
har fortfarande mycket högt skyddsvärde. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKOGSGRYNSNÄCKAN I SÖDRA DELEN AV STOCKHOLMS LÄN – 
            ÅTERINVENTERING AV ÄLDRE FÖREKOMSTER 2003 

 

 78

Läge: Vårdinge s:n, 700 m SSV om Dalen. 
Koordinater: Rn 1590583/6555160. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-03 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-06-30 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00576. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: : 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ 
plockinsamling 45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Tallskog med björk, asp, ek. Bärris, lummer. 
Lokalens status 2003: Lokalen tycks i stort oförändrad. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades såväl 1953 som 2003 den tämligen 
kontinuitetskrävande Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka). 
Kommentarer: Lokalen hyser en karakteristisk, artfattig barrskogsfauna med 
kontinuitetskrävande element. Biotop och fauna intakta och stabila. 
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Läge: Västertälje s:n, 400 m NNV om Djupdal. (Tidigare Södertälje s:n). 
Koordinater: Rn 1600741/6565906. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-06 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-23 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00592. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Gles gran-tallskog på grusås. Blåbär, gräs, skogskovall. 
Lokalens status 2003: Skogen starkt utglesad genom hyggesingrepp av olika ålder (talrika 
stubbar i olika nedbrytningsfaser). Rikligt med kvarliggande hyggesavfall (ris). Flera stigar 
korsar området. I anslutning till dessa slitet. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades 1953 den tämligen kontinuitetskrävande 
Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka) – ej återfunnen 2003. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en karakteristisk och tämligen diversifierad 
barrskogsfauna. Genom hyggesingrepp har biotopen förändrats och faunan starkt decimerats. 
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Läge: Västertälje s:n, 350 m VSV om Källtorp. (Tidigare Södertälje s:n). 
Koordinater: Rn 1599864/6567804. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-03 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1955-10-09 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 01097. 
pHkolor.: 1955: 5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1955: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1955: Barrskog med björk, ung hassel i svacka på åsen. Mossigt, bärris, 
skogsörter, i svackans botten vitmossor. 
Lokalens status 2003: Lokalen starkt förändrad genom uthuggning (>30 år). Planterad med 
tall. Även unggran, björk. Talrika stubbar, gammalt hyggesavfall. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades 1955 den tämligen kontinuitetskrävande 
Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka), liksom andra något krävande arter som Macrogastra 
plicatula (mångtandspolsnäcka) och Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka) – ingen av dessa 
arter återfanns 2003. 
Kommentarer: Den ursprungliga, tämligen artrika blandskogsfaunan har starkt decimerats 
genom hyggesingrepp. 
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Läge: Västertälje s:n, 800 m VNV om Linabro. (Tidigare Södertälje s:n). 
Koordinater: Rn 1599698/6568850. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-03 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-22 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00581. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Barrskog med björk, enbuskar. Bärris, ljung. 
Lokalens status 2003: Lokalen tycks i stort oförändrad. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades 1953 och 2003 den tämligen 
kontinuitetskrävande Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka). 
Kommentarer: Lokalen hyser en karakteristisk, artfattig barrskogsfauna med 
kontinuitetskrävande element. Såväl biotop som fauna tycks ha förändrats föga på 50 år. 
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Läge: Västertälje s:n, 1,1 km SSO om Lina. (Tidigare Södertälje s:n). 
Koordinater: Rn 1602525/6567325. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-04 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-22 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00421. 
pHkolor.: 1953: >5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Lind, asp, gran, tall, hassel mm i mossig rasbrant mot O. Tulkört, 
ormbunkar, gräs, ställvis blåbär. 
Lokalens status 2003: Lokalen tycks i stort oförändrad. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen förekommer mera krävande skogsarter som Columella 
edentula (slät skruvsnäcka) och Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka). Båda arterna 
insamlades såväl 1953 som 2003. 
Kommentarer: Stabil biotop med stabil blandskogsfauna. 
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Läge: Ytterjärna s:n, 1,1 km S om Bränninge. 
Koordinater: Rn 1605585/6558065. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-05 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-23 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00427. 
pHkolor.: 1953: >5, 5,5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Barrskog med asp, björk i berg- och rasbrant mot V. Mjölon, 
bärris, tulkört, gräs. På klippor lavar, svartbräken. 
Lokalens status 2003: Uppe på bergsplatån helt kalhugget, ej återplanterat. Uppslående sly. 
Hyggesrester. Även i sluttningen starkt uthugget, öppet. Talrika stubbar. Hyggesrester. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: 1953 påträffades den tämligen krävande Acanthinula aculeata 
(taggsnäcka) – ej återfunnen 2003. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en karakteristisk blandskogsfauna med 15 arter. Genom 
skogliga ingrepp har denna nästan helt utplånats. 
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Speciallokal: 10. 
Läge: Östertälje s:n, Korpberget, 250 m NO om Viksberg. (OBS Lokalen låg tidigare i Salem 
s:n, efter ändring av gränsen numera i Östertälje s:n, Södertälje kommun!) 
Koordinater: Rn 1603411/6571344. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-05 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-24 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00429. 
pHkolor.: 1953: 7, >7 ; 2003: 7. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning; 2003: Semikvantitativ sållning. 
Biotopbeskrivning 1953: Rasbrant mot S med lundvegetation av asp, ask, lönn, ek, hassel, 
ngt lind, tall. Gräs, örter. 
Lokalens status 2003: Lokalen intakt (Naturreservat). 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen förekommer mycket sällsynta och krävande arter som 
Vertigo angustior (smalgrynsnäcka) och Merdigera obscura (barksnäcka) – båda 
kalkgynnade. Därtill kommer ytterligare ett flertal krävande skogsarter: Acanthinula aculeata 
(taggsnäcka), Columella edentula (slät skruvsnäcka), Macrogastra plicatula 
(mångtandspolsnäcka), Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka), Aegopinella pura (mindre 
skogsglanssnäcka), Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka), Fruticicola fruticum (busksnäcka) 
och Euomphalia strigella (sidensnäcka). 
Kommentarer: Lokalen har en mycket artrik och diversifierad fauna. Totalt har 37 arter (33 
snäckor och 4 sniglar) påträffats om man slår samman resultaten från 1953 (29) och 2003 
(30), vilket gör den till en av de artrikaste på hela Södertörn. Faunan präglas av fordringsfulla 
och kalkkrävande skogselement, vilket visar på god skoglig kontinuitet. I stort är 
faunasammansättningen också stabil om man jämför resultaten från de båda 
provtagningstillfällena. En ökad kulturpåverkan kan dock märkas, framför allt i sluttningens 
nedre delar, genom att fyra kulturspridda och/eller kulturgynnade arter påträffades 2003: 
Oxychilus cellarius (källarglanssnäcka), Trochulus hispidus (skäggsnäcka), Arianta 
arbustorum (fläckig lundsnäcka) och Helix pomatia (vinbergssnäcka). Lokalen har ett mycket 
högt skyddsvärde. 
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Anträffade arter: 1953 2003 
 
 Relativ Relativ 
 abundans abundans 
Snäckor 
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 2 2 
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 1 + 
Cochlicopa lubricella (Rossmässler) [mindre agatsnäcka] 2 3 
Vallonia costata (O. F. Müller) [ribbgrässnäcka] 3 3 
Vallonia excentrica Sterki [hedgrässnäcka] 1 - 
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 3 2 
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] 1 + 
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 1 1 
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 3 3 
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 2 2 
Vertigo ronnebyensis (Westerlund) [skogsgrynsnäcka] + 1 
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] 1 2 
Vertigo angustior Jeffreys [smalgrynsnäcka] 3 3 
Merdigera obscura (O. F. Müller) [barksnäcka] 1 + 
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] 2 1 
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka] 2 2 
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 2 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 2 
Discus ruderatus (W. Hartmann) [trubbdisksnäcka] 1 + 
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] 1 + 
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 2 2 
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 1 - 
Oxychilus cellarius (O. F. Müller) [källarglanssnäcka] - 2 
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] - 2 
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 2 
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) [vitglanssnäcka] + - 
Fruticicola fruticum (O. F. Müller) [busksnäcka] 2 + 
Euomphalia strigella (Draparnaud) [sidensnäcka] 2 1 
Trochulus hispidus (Linnaeus) [skäggsnäcka] - 2 
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 1 + 
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] 3 2 
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 2 2 
Helix pomatia Linnaeus [vinbergssnäcka] - 2 
Antal arter: 29 30 
 
Sniglar 
Arion fuscus (O. F. Müller) [brun skogssnigel] * 1 
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] - 1 
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] * - 
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] * 2 
Antal arter: 3 3 
 
Totalt antal arter: 1953: 29 snäckor, 3 sniglar ; 2003: 30 snäckor, 3 sniglar. 
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Läge: Östertälje s:n, St. Ritorp, strax NV om Södertäljevägen. (OBS Lokalen låg tidigare i 
Salem s:n, efter ändring av gränsen numera i Östertälje s:n, Södertälje kommun!) 
Koordinater: Rn 1604439/6568745. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-04 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-24 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00605. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Barrskog med björk, asp, hassel. Bärris, på hällar lavar. 
Lokalens status 2003: Lokalen något uthuggen och förändrad genom framdraget motionsspår 
och ridväg. Ger intryck av slitage. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en artfattig barrskogsfauna, denna hade 2003 utarmats 
genom förändring av biotopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKOGSGRYNSNÄCKAN I SÖDRA DELEN AV STOCKHOLMS LÄN – 
            ÅTERINVENTERING AV ÄLDRE FÖREKOMSTER 2003 

 

 87

Läge: Östertälje s:n, 600 m NV om Håga. (Tidigare Södertälje s:n). 
Koordinater: Rn 1608653/6562012. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-06 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-26 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00602. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Barrskogssluttning med björk, asp. Mossa, bärris. Nertill alar.  
Lokalens status 2003: Sluttningen helt uthuggen och därefter planterad med gran och tall. 
Ställvis slyartad skog av asp, björk. Talrika stubbar, hyggesrester. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hyste 1953 en karakteristisk, artfattig barrskogsfauna. Några av de 
triviala arterna har överlevt hyggesingreppen. 
 
 
Sammanfattning Södertälje kommun: Totalt 16 lokaler: Arten återfunnen 
på 6, ej återfunnen på 10. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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Tyresö kommun 
 
Speciallokal: 11. 
Läge: Tyresö s:n, 400 m V om Åva. 
Koordinater: Rn 1644281/6563712. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-12 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-05 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00420. 
pHkolor.: 1953: >6 ; 2003: 6. 
Undersökningsmetodik: 1953: Semikvantitativ sållning ; 2003: Semikvantitativ sållning. 
Biotopbeskrivning 1953: Skog av asp, björk, sälg, gran i klippig VSV-sluttning vid sjön. 
Ställvis bärris, ställvis örter. 
Lokalens status 2003: Lokalen tycks i stort oförändrad. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades 1953 tämligen fordringsfulla arter som 
Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka) och Fruticicola fruticum (busksnäcka) – båda 
återfunna 2003. Vid återinventeringen har dessutom tillkommit Acanthinula aculeata 
(taggsnäcka) och Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka). 
Kommentarer: Lokalen hyser en väldiversifierad och artrik blandskogsfauna med några 
mera krävande element. Faunans sammansättning var i stort likartad vid de båda 
provtagningstillfällena. Skillnaderna beror förmodligen på slumpeffekter vid provtagningen. 
Flera av de sällsyntare arterna har förmodligen en så begränsad utbredning i sluttningen att de 
lätt kan förbises vid provtagningen. 
 
Anträffade arter: 1953 2003 
 
 Relativ Relativ 
 abundans abundans 
Snäckor 
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 2 + 
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 1 + 
Cochlicopa lubricella (Rossmässler) [mindre agatsnäcka] 1 1 
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Vallonia excentrica Sterki [hedgrässnäcka] 2 - 
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] - 2 
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 1 
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] - 2 
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 2 2 
Vertigo ronnebyensis (Westerlund) [skogsgrynsnäcka] + + 
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] 1 1 
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] - 2 
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 3 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 2 
Discus ruderatus (W. Hartmann) [trubbdisksnäcka] + 2 
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] - 1 
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 2 2 
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 2 3 
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3 
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 2 - 
Fruticicola fruticum (O. F. Müller) [busksnäcka] * + 
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] - + 
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 1 - 
Antal arter: 17 19 
 
Sniglar 
Arion fuscus (O. F. Müller) [brun skogssnigel] * 2 
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] * - 
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] * - 
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] * 1 
Antal arter: 4 2 
 
Totalt antal arter: 1953: 17 snäckor, 4 sniglar ; 2003: 19 snäckor, 2 sniglar. 
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Läge: Tyresö s:n, 1 km VNV om Vissvass. 
Koordinater: Rn 1646071/6566571. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-14 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1953-07-05 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 00597. 
pHkolor.: 1953: - ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1953: Kvalitativ plockinsamling ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1953: Barrskog med asp, björk, hassel i bergig terräng. Gräs, örter, 
blåbär, lingon. 
Lokalens status 2003: Området delvis starkt förändrat genom skogliga ingrepp av olika 
ålder. Bäckdälden kalhuggen och planterad med gran (>45 år). På N-sidan ställvis uthugget 
uppe i sluttningen. Delvis planterat med gran. Sly av sälg, björk, nertill al. 
Skogsgrynsnäcka: Ej återfunnen. 
Andra intressanta arter: -. 
Kommentarer: Lokalen hade 1953 en karakteristisk, artfattig barrskogsfauna. Genom 
skogliga ingrepp och förändring av biotopen hade denna fauna 2003 utplånats. 
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Läge: Tyresö s:n, Telegrafberget, sluttningen mot Mokärr. 
Koordinater: Rn 1645708/6569635. 
 

 
                       © Lantmäteriet Gävle 2006 

 
Undersökningsdatum: 2003-10-14 Ted von Proschwitz. 
Tidigare undersökning: 1952-04-27 H. W. Waldén. 
Löpnummer i Naturhistoriska museets databas: 02252. 
pHkolor.: 1952: 4,5, <5 ; 2003: -. 
Undersökningsmetodik: 1952: Semikvantitativ sållning ; 2003: Kvalitativ plockinsamling 
45 minuter. 
Biotopbeskrivning 1952: Blandskog i V-sluttning med block, hällar. Gran, tall, björk, asp, 
ngt ek, hassel. Blåbär, lingon, mossa. Tämligen exponerat. 
Lokalens status 2003: Lokalen tycks i stort oförändrad. 
Skogsgrynsnäcka: Återfunnen. 
Andra intressanta arter: På lokalen insamlades 1952 och 2003 den tämligen 
kontinuitetskrävande Zoogenetes harpa (blåbärssnäcka). 1952 fanns på lokalen tämligen 
fordringsfulla skogsarter som Acanthinula aculeata (taggsnäcka) och Vitrea contracta 
(mindre kristallsnäcka) – den senare återfunnen 2003. 
Kommentarer: Stabil biotop med tämligen artrik, karakteristisk och stabil blandskogsfauna. 
 
 
Sammanfattning Tyresö kommun: Totalt 3 lokaler: Arten återfunnen på 2, 
ej återfunnen på 1. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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7. Sammanfattning av resultaten, kommentarer 
Utbredningen av Vertigo ronnebyensis, så som den var känd vid 1950-talets slut, framgår av 
Fig. 2. Dess förekomster är i stort jämt fördelade över området och den finns där lämpliga 
biotoper (orörda barr- och blandskogar) är förhanden. En sammanfattning av de 74 undersökta 
förekomsternas fördelning på kommuner ges i Tabell II. Resultaten av återinventeringarna 
(Tabell II) visar att skogsgrynsnäckan har försvunnit från 40 av de ursprungliga 74 lokalerna 
(54 %). Situationen för arten på Södertörn 2003 visas geografiskt i Fig. 5. 
 
Kommun Antal 

lokaler 
1950-talet 

Antal lokaler 
där arten 
återfanns 
2003 

Antal 
lokaler där 
arten ej 
återfanns 
2003 

Ersättnings-
lokaler med 
arten 2003 

Ersättnings-
lokaler utan 
arten 2003 

Botkyrka 6 2 4 - - 
Haninge 19 7 12 1 1 
Huddinge 3 2 1 - - 
Nacka 5 3 2 - - 
Nykvarn 7 4 3 - - 
Nynäshamn 10 6 4 1 - 
Salem 3 1 2 - - 
Stockholm 2 1 1 - - 
Södertälje 16 6 10 - - 
Tyresö 3 2 1 - - 
Totalt 74 34 40 2 1 
Tabell II. Översikt av skogsgrynsnäckans status i Södertörnsområdet 2003. 
 
 

 
Fig. 5. Skogsgrynsnäckans situation på Södertörn hösten 2003. 
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Genom att jämföra lokalbeskrivningarna från undersökningarna av artens lokaler på 1950-
talet med lokalens status vid undersökningarna 2003, kan man få fram de förändringar av 
biotopen, och dessa förändringars orsaker, vilka lett fram till skogsgrynsnäckans eventuella 
försvinnande. En sammanställning av dessa orsaker ges i Tabell III nedan. 
 
På samtliga lokaler där arten försvunnit märks tydliga förändringar av biotoperna i form av 
skogliga ingrepp (kal- eller uthuggning, skogsplantering), direkt exploatering eller slitage 
genom friluftsliv etc. Kalhuggning (ofta med efterföljande skogsplantering) är en så drastisk 
förändring av biotopen att inte bara skogsgrynsnäckan, utan ofta hela landmolluskfaunan slås 
ut (jfr enskilda lokaler ovan). Även uthuggning av delar av lokalen är i många fall uppenbart 
anledningen till att arten försvunnit. I vissa fall har arten kunnat kvarleva lokalt, i delar av 
lokalen, om hyggesingreppen inte varit alltför omfattande. Det är dock uppenbart att även 
måttliga hyggesingrepp, med de förändringar i ljus- och fuktighetsförhållanden som de 
innebär, är tillräckliga för att slå ut en känslig art som V. ronnebyensis (jfr avsnittet om 
ekologi ovan). Även slitage i biotopen i form av tramp av människor (friluftsliv) inverkar 
negativt på arten och kan, om det är intensivt, uppenbarligen också slå ut arten. Många av de 
lokaler där arten fortfarande kvarlever har ’naggats i kanten’ på olika sätt 
(anläggningsarbeten, fritidsbebyggelse, uthuggning) och även om arten ännu kvarlever på 
dessa ställen, är den ofta undanträngd och lokal med geografiskt starkt begränsade 
förekomster. Ytterligare ingrepp i biotoperna kan leda till att arten snabbt försvinner från 
sådana lokaler. 
 
 
Kommun Orsak till försvinnande 
 Kalhygge (+ 

skogs-
plantering) 

Uthuggning
(+ skogs-
plantering) 
 

Markslitage Exploatering Totalt 

Botkyrka 2 2 - - 4 
Haninge 7 2 1 2 12 
Huddinge - - 1 - 1 
Nacka 1 1 - - 2 
Nynäshamn 3 1 - 1 5 
Salem 1 1 - - 2 
Stockholm   1  1 
Södertälje 6 4   10 
Tyresö 1    1 
Totalt 21 11 3 3 38 
Tabell III. Orsaker till skogsgrynsnäckans försvinnande från tidigare kända lokaler i 
Södertörnsområdet. 
 
I ett område som Södertörn, där det urbana trycket är tämligen hårt och förändringarna på 
många håll varit stora sedan lokalerna första gången undersöktes på 1950-talet, är resultaten 
(en mer än 50%-ig tillbakagång) inte oväntade. Bostadsområden, fritidsbebyggelse, industrier 
och vägar har byggts och byggs ut i hela området. Det är svårt att spåra några tydliga 
geografiska trender i artens tillbakagång (Fig. 5) – lokaler har försvunnit i hela 
Södertörnsområdet. Procentuellt sett är tillbakagången inte större i stora kommuner med fler 
förekomster på 1950-talet (Haninge, Södertälje) än i små med färre. En starkare tillbakagång 
kan dock möjligen märkas i områden där exploatering och expansion av de urbana områdena 
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varit som starkast (delar av Haninge, runt Södertälje stad). Skogsgrynsnäckan har (främst 
p.g.a. det moderna, intensiva skogsbruket) gått tillbaka i hela landet, i Södertörnsområdet är 
dock tillbakagången förmodligen något starkare. 
Å andra sidan kunde arten påvisas på två av de tre ersättningslokaler som undersöktes. Detta 
visar att, även om arten trängts tillbaka, så finns ytterligare förekomster i de barr- och 
blandskogspartier i Södertörnsområdet som fortfarande har god kontinuitet. 
 
Resultaten av undersökningarna visar att det är angeläget att skydda även miljöer som 
oligotrofa, artfattiga barr- och blandskogar i de fall dessa har god skoglig kontinuitet och 
härbärgerar kontinuitetskrävande arter. Skogsgrynsnäckan (Vertigo ronnebyensis) är en god 
signalart för sådana miljöer. 
 
 
8. Blåbärssnäcka [Zoogenetes harpa (Say)] i södra delen av  
Stockholms län 
Denna art är utbredningsmässigt delvis en parallell till V. ronnebyensis (skogsgrynsnäcka). 
Arten har en nordlig-kontinental utbredning på den Skandinaviska halvön, men den 
sammanhängande sydgränsen är belägen betydligt längre norrut – ungefär i Mälardalen. Norra 
Södertörn är en del av denna sydgräns och i detta område är den relativt vanlig. I övriga delar 
av landskapet Södermanland finns endast strödda förekomster. Även ekologiskt är arten en 
parallell till V. ronnebyensis – den förekommer främst i orörda bland- och barrskogar med 
god kontinuitet. Den är dock något mindre känslig för skogliga ingrepp än V. ronnebyensis 
och kan kvarleva även i skogar påverkade av skogsbruk (Waldén 1998). Man finner ofta Z. 
harpa tillsammans med V. ronnebyensis – och den betydligt vanligare Columella aspera 
(sträv skruvsnäcka) – uppkrupen på blåbärsris, varpå den livnär sig. Eftersom kvalitativ 
bankning av vegetationen varit huvudundersökningsmetodik i återundersökningen av V. 
ronnebyensis, påvisas lätt också förekomst av Z. harpa. Med hänsyn till det likartade 
levnadssättet och de troliga skillnaderna i tålighet för skogliga ingrepp mellan arterna kan det 
vara motiverat att göra en sammanställning också för Z. harpa (Tabell IV). 
 
 
Kommun Arten funnen 

endast på 1950-talet 
Arten funnen både 
på 1950-talet och 
2003 

Nya lokaler 2003 

Botkyrka 3 - 1 
Haninge 3 - 2 
Huddinge - - - 
Nacka 1 - 2 
Nykvarn - - 1 
Nynäshamn - - - 
Salem - - - 
Stockholm - - - 
Södertälje 2 2 - 
Tyresö - 1 - 
Totalt 9 3 6 
Tabell IV. Blåbärssnäckans status i Södertörnsområdet. 
 
Totalt hade arten förekomster på 12 lokaler på 1950-talet. 2003 hade den försvunnit från 9 av  
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dessa, vilket innebär en minskning med 75%. D.v.s. en kraftigare minskning än för V. 
ronnebyensis. Det ska framhållas att Z. harpa också är en ovanligare art i Södertörnsområdet 
och att den dessutom geografiskt huvudsakligen är begränsad till dess norra delar. Å andra 
sidan har arten påvisats på hela sex nya lokaler. Viss, måttlig uthuggning på några av dessa 
lokaler kan möjligen ha gynnat arten genom att den kan ha påverkats positivt av måttligt 
ljusinsläpp, vilket lett till ökad populationsstorlek och ökad geografisk utbredning i biotopen 
och därmed gjort den lättare att påvisa. Z. harpa har även gått tillbaka i andra delar av 
Sverige, speciellt i områden med intensivt skogsbruk. Den visar dock, jämfört med V. 
ronnebyensis, bättre förmåga att kvarleva i miljöer som är påverkade av skogliga ingrepp 
(Waldén 1998). 
 
 
9. Faunautvecklingen på de 11 specialundersökta lokalerna 
Nedan ges en sammanställning av faunan på de 11 högdiversitetslokaler, som återundersökts 
med semikvantitativ sållningsmetodik. Analysen har begränsats till dessa lokaler eftersom 
insamlingsmetodiken medför att man i dessa fall har en bättre och säkrare bild av faunan vid 
båda undersökningstillfällena – speciellt vad gäller små, i markförnan levande arter. 
Sammanställningen (Tabell V) har gjorts för att se om det i området finns förändringstrender 
hos speciella arter eller grupper av arter. Det kan tilläggas att dessa lokaler i stort befanns 
intakta eller tämligen opåverkade av skogliga ingrepp (se kommentarer under respektive lokal 
i avsnitt 8 ovan). 
 
 
Art: Funnen: 
Vetenskapligt 
namn 

Svenskt namn Endast 
1950-talet 

Endast 
2003 

Både 
1950-talet 
och 2003 

Totalt 

Snäckor: 
Carychium 
minimum  
O. F. Müller 

Ängsdvärgsnäcka 1 1 1 3 

Carychium 
tridentatum 
(Risso) 

Skogsdvärgsnäcka 1 2 5 8 

Succinea 
putris 
(Linnaeus) 

Större 
bärnstenssnäcka 

1 - - 1 

Cochlicopa 
lubrica  
(O. F. Müller) 

Allmän agatsnäcka - 1 10 11 

Cochlicopa 
lubricella 
(Rossmässler) 

Mindre agatsnäcka 2 2 5 9 

Vallonia 
costata  
(O. F. Müller) 

Ribbgrässnäcka 2 - 2 4 

Vallonia 
excentrica 
Sterki 

Hedgrässnäcka 3 - - 3 
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Acanthinula 
aculeata  
(O. F. Müller) 

Taggsnäcka - 1 6 7 

Zoogenetes 
harpa (Say) 

Blåbärssnäcka 2 1 - 3 

Columella 
edentula 
(Draparnaud) 

Slät skruvsnäcka 4 - 3 7 

Columella 
aspera 
Waldén 

Sträv skruvsnäcka - 1 10 11 

Vertigo 
pusilla  
O. F. Müller 

Dvärggrynsnäcka - 1 6 7 

Vertigo 
substriata 
(Jeffreys) 

Strimgrynsnäcka - - 11 11 

Vertigo 
pygmaea 
(Draparnaud) 

Ängsgrynsnäcka 1 - - 1 

Vertigo 
ronnebyensis 
(Westerlund) 

Skogsgrynsnäcka 1 - 10 11 

Vertigo 
alpestris 
Alder 

Rösegrynsnäcka 1 - 4 5 

Vertigo 
angustior 
Jeffreys 

Smalgrynsnäcka - - 1 1 

Merdigera 
obscura  
(O. F. Müller) 

Barksnäcka - - 2 2 

Cochlodina 
laminata 
(Montagu) 

Slät spolsnäcka 1 2 6 9 

Macrogastra 
plicatula 
(Draparnaud) 

Mångtandspolsnäcka 3 - 2 5 

Clausilia 
bidentata 
(Ström) 

Strimspolsnäcka - 1 11 12 

Balea 
perversa 
(Linnaeus) 

Klippspolsnäcka 1 - - 1 

Punctum 
pygmaeum 
(Draparnaud) 

Punktsnäcka - - 11 11 
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Discus 
ruderatus  
(W. Hartmann) 

Trubbdisksnäcka 1 - 9 10 

Discus 
rotundatus  
(O. F. Müller) 

Fläckdisksnäcka - 2 - 2 

Vitrea 
crystallina  
(O. F. Müller) 

Större kristallsnäcka - 1 - 1 

Vitrea 
contracta 
(Westerlund) 

Mindre 
kristallsnäcka 

- 3 3 6 

Euconulus 
fulvus  
(O. F. Müller) 

Allmän konsnäcka - - 11 11 

Zonitoides 
nitidus  
(O. F. Müller) 

Kärrkonsnäcka - - 1 1 

Oxychilus 
cellarius  
(O. F. Müller) 

Källarglanssnäcka - 2 - 2 

Oxychilus 
alliarius 
(Miller) 

Löksnäcka 1 1 2 4 

Aegopinella 
pura (Alder) 

Mindre 
skogsglanssnäcka 

- 3 5 8 

Nesovitrea 
hammonis 
(Ström) 

Strimglanssnäcka 3 - 4 7 

Nesovitrea 
petronella  
(L. Pfeiffer) 

Vitglanssnäcka 3 - 4 7 

Vitrina 
pellucida 
 (O. F. Müller) 

Glassnäcka 3 3 5 11 

Fruticicola 
fruticum  
(O. F. Müller) 

Busksnäcka - - 4 4 

Euomphalia 
strigella 
(Draparnaud) 

Sidensnäcka - - 3 3 

Trochulus 
hispidus 
(Linnaeus) 

Skäggsnäcka - 1 1 2 

Arianta 
arbustorum 
(Linnaeus) 

Fläckig lundsnäcka - 4 1 5 
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Helicigona 
lapicida 
(Linnaeus) 

Linssnäcka 1 3 3 7 

Cepaea 
hortensis  
(O. F. Müller) 

Trädgårdssnäcka 4 - 4 8 

Helix pomatia 
Linnaeus 

Vinbergssnäcka - 1 - 1 

Sniglar: 
Limax 
maximus 
(Linnaeus) 

Pantersnigel - 1 - 1 

Limax 
cinereoniger 
Wolf 

Gråsvart kölsnigel 3 - - 3 

Malacolimax 
tenellus 
 (O. F. Müller) 

Svampsnigel 1 - 4 5 

Lehmannia 
marginata  
(O. F. Müller) 

Trädsnigel - - 1 1 

Deroceras 
agreste 
(Linnaeus) 

Ängssnigel - 1 - 1 

Arion ater 
(Linnaeus) 

Svart skogssnigel 3 - - 3 

Arion fuscus 
(O. F. Müller) 

Brun skogssnigel - 1 5 6 

Arion 
fasciatus 
(Nilsson) 

Parksnigel 1 - 1 2 

Arion 
silvaticus 
Lohmander 

Vitsidig skogssnigel 1 1 2 4 

Arion 
circumscriptus 
Johnston 

Gråsidig skogssnigel - 1 - 1 

Arion 
distinctus  
J. Mabille 

Trädgårdssnigel - - 1 1 

Tabell V. Förekomst av de funna arterna på de 11 specialundersökta lokalerna på 1950-talet 
och 2003. 
 
Det framgår av Tabell V att förändringarna för de flesta arter är mycket små. Hela 33 av 42 
funna arter uppvisar ingen (15) eller obetydlig (± 1-2 fynd) ökning (11) eller minskning (7). 
De små förändringarna är troligen till stor del slumpeffekter – dessa arter har stabila 
förekomster. Fyra snäckarter som inte anträffades på 1950-talet har tillkommit 2003: Vitrea 
crystallina (större kristallsnäcka), Discus rotundatus (fläckdisksnäcka), Oxychilus cellarius 
(källarglanssnäcka) och Helix pomatia (vinbergssnäcka) – de tre senare är kulturspridda (jfr 
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nedan). Fyra arter som insamlades på 1950-talet återfanns inte 2003: Vallonia excentrica 
(hedgrässnäcka), Succinea putris (större bärnstenssnäcka), Vertigo pygmaea (ängsgrynsnäcka) 
och Balea perversa (klippspolsnäcka). Alla, utom den förstnämnda, insamlades på 1950-talet 
endast på en lokal vardera. De tre arter, som ekologiskt huvudsakligen förekommer i andra 
miljöer – S. putris (kärrbiotoper), V. excentrica [se kommentarer nedan] och V. pygmaea 
(öppen ängsmark) – förekommer nästa enbart i randzoner till slutna skogsbestånd. 
 
Fem arter visar en mer markerad minskning (- 3-4 fynd): Vallonia excentrica (hedgrässnäcka) 
[ej påvisad 2003], Columella edentula [slät skruvsnäcka], Macrogastra plicatula 
(mångtandspolsnäcka), Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka) och Cepaea hortensis 
(trädgårdssnäcka). För V. excentrica, som är bunden till öppna miljöer, beror minskningen 
sannolikt på förändring av biotoperna – övergång till mer sluten skog är tydlig på flera av 
artens tidigare lokaler (jfr von Proschwitz 1994a). Minskningen hos den allmänna arten C. 
hortensis har troligen likartade orsaker. Arten förekommer främst i öppna och halvöppna 
miljöer och den ökande slutningen av biotoperna har troligen missgynnat den. C. edentula, M. 
plicatula och N. petronella är alla mera fordringsfulla skogsarter som förekommer i medelrika 
miljöer. Någon försämring av miljöerna (fysisk eller markkemisk) som skulle drabba just 
dessa arter är dock svår att påvisa. Att så skulle vara fallet motsägs också av att två andra 
ekologiskt fordringsfulla arter Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka) och Aegopinella pura 
(mindre skogsglanssnäcka) istället uppvisar en markerad ökning (se nedan). Andra arter med 
likartade ekologiska krav uppvisar ingen eller mycket liten förändring: Acanthinula aculeata 
(taggsnäcka), Fruticicola fruticum (busksnäcka) och Euomphalia strigella (sidensnäcka). 
Troligen beror skillnaderna av slumpeffekter, vilka lättare slår igenom för ovanligare arter 
(populationssvängningar, patchiness i geografisk förekomst i biotopen, provtagningens 
utsträckning). 
 
Tre arter visar en mer markerad ökning (+ 3-4 fynd): Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka), 
Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka) och Arianta arbustorum (fläckig lundsnäcka). 
För de två förstnämnda, se föregående stycke ovan. Beträffande A. arbustorum har denna art, 
under de senaste decennierna, uppvisat en ökning på flera håll i Sverige. Arten sprids med 
människans hjälp, gynnas av mänsklig påverkan i biotoperna och sannolikt också av ökad 
tillförsel av näringsämnen/kväveföreningar (jfr von Proschwitz 1994a). I Ekoparksområdet i 
Stockholm visade arten en markant ökning av antalet förekomster vid återundersökning 1994 
av lokaler från 1950-talet (von Proschwitz 1994a). 
 
Några kulturspridda arter i denna del av Sverige har under perioden från 1950-talet till 2003 
inkommit på några av högdiversitetslokalerna eller uppvisar en ökning av antalet fynd. Nya 
arter i denna grupp är: Discus rotundatus (fläckdisksnäcka), Oxychilus cellarius 
(källarglanssnäcka), Cepaea nemoralis (parksnäcka) och Helix pomatia (vinbergssnäcka) 
samt sniglarna Arion distinctus (trädgårdssnigel) och Limax maximus (pantersnigel). En liten 
ökning av antalet lokaler visar Trochulus hispidus (skäggsnäcka). 
 
Även sniglarna redovisas i Tabell V ovan, men de har utelämnats i diskussionen eftersom de 
är mer fuktighetsberoende än snäckorna, och därmed påverkas av rådande väder. Under 
torrperioder är de betydligt mer svårpåvisade. Ekologiskt är de också mindre signifikativa än 
snäckorna. Nya arter 2003 är Limax maximus (pantersnigel), Deroceras agreste (ängssnigel) 
och Arion circumscriptus (gråsidig skogssnigel). 
 
 



SKOGSGRYNSNÄCKAN I SÖDRA DELEN AV STOCKHOLMS LÄN – 
            ÅTERINVENTERING AV ÄLDRE FÖREKOMSTER 2003 

 

 100

10. English summary: Vertigo ronnebyensis (Westerlund) in the S. part of 
the province of Stockholms län (E. Sweden) – a reinvestigation of older sites 
2003 
On request of the association ‘Södertörnsekologerna’ formed by the10 municipalities 
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Stockholm, Södertälje 
and Tyresö, geographically constituting the peninsula of Södertörn (Fig. 1), south of 
Stockholm, and forming the southern part of the province of Stockholms län, a large series of 
sites where land snails were sampled in the 1950’s, were reinvestigated 2003. The purpose 
was to study if the species Vertigo ronnebyensis was still living in the 74 localities in which it 
was found during earlier investigations. The method used was time limited sieving in the 
ground vegetation, as the species is mostly found on Vaccinium on which it is feeding. V. 
ronnebyensis is zoogeographically a northern-continental species and has its ecological 
optimum in old, naturally oligo-mesotrophic, Vaccinium-rich, somewhat moist mixed and 
coniferous forests with long continuity. Due to large scale and long term destruction of such 
habitats it has declined markedly in many parts of Sweden. In the 1950’s V. ronnebyensis was 
still a spread and common species in the Södertörn area (Fig. 2). During the investigations in 
2003 the status of the habitat in each locality was described to allow comparison with the 
earlier description from the 1950’s and in this way trace possible reasons for the species’ 
disappearance. 
 
The results (Tab. II) show that V. ronnebyensis has disappeared from 40 of the original 74 
localities (54%). The situation in the whole area is shown geographically in Fig. 5. In Tab. III 
the changes in the localities/habitats, and the reason for these changes, which have caused the 
disappearance of the species are listed. In all localities, in which V. ronnebyensis could not be 
re-found marked alterations of the habitats because forestry had taken place (clear-cutting, 
thinning, planting of trees). In some cases the site was destroyed due to exploitation or 
damaged by wear and tear from outdoor life. Clear-cutting followed by planting is such a 
drastic alteration of the site that not only V. ronnebyensis, but the whole land-snail fauna is 
eradicated. It is also evident, that even moderate forestry measures, such as thinning – which 
alters light- and moisture conditions – may cause the disappearance of sensitive species such 
as V. ronnebyensis. Also tramping due to exploitation for outdoor life activities affects the 
species negatively. Several sites where V. ronnebyensis still lives, had been ’eaten into’, and 
in such cases the species’ geographical occurrence within the locality was very limited. In 
such events further alteration of the habitat may easily lead to its eradication. 
 
In an area such as Södertörn, where the urban pressure is rather high and the changes over the 
last 50 years have been great, the result (a decline of > 50%) is not unexpected – and possibly 
the decline is somewhat stronger than in other parts of Sweden. On Södertörn living areas, 
leisure houses, industries and roads have been built in the whole area. It is difficult to trace 
any clear geographical trends concerning the decline of the species (Fig. 5) – occurrences 
have disappeared over the whole region. The decline is not stronger in the larger 
municipalities with more occurrences in the 1950’s (Haninge, Södertälje) compared to smaller 
with fewer. Possibly a stronger decline could be traced in areas where the exploitation and the 
expansion of the urban areas have been strongest (parts of Haninge, the neighbouring areas of 
the city of Södertälje). Three of the old sites were gone due to exploitation and for these 
ecologically similar replacement sites were chosen. The fact that V. ronnebyensis was found 
in two of these shows that the species has further concurrencies in the few remaining 
woodlands with long continuity still present in the Södertörn area. 
 



SKOGSGRYNSNÄCKAN I SÖDRA DELEN AV STOCKHOLMS LÄN – 
            ÅTERINVENTERING AV ÄLDRE FÖREKOMSTER 2003 

 

 101

The results indicate that it is important to protect also habitats such as oligotrophic, mixed and 
deciduous forests with few species, especially if they show long continuity and harbour 
continuity dependent species. V. ronnebyensis is a good indicator species for such habitats.  
 
Zoogenetes harpa is zoogeographically and ecologically in some aspects a parallel to V. 
ronnebyensis. Its southern limit is situated far more to the north than that of V. ronnebyensis, 
in the Lake Mälaren area and it passes through the Södertörn peninsula, here the species is 
fairly common. Z. harpa, however, in other areas showed less sensitive to forestry, and it can 
survive also in forests which are affected by moderate cutting and by thinning. As both 
species easily can be sampled by sieving in the ground vegetation, the probable differences in 
sensitivity to forestry motivates a brief comparison. The results for Z. harpa are presented in 
Tab. IV. 
 
Totally the species was found in 12 localities in the 1950’s. In 2003 it had disappeared from 9 
of these, which means that the decline of Z. harpa (75%) is larger than that of V. 
ronnebyensis. It should, however, be remarked that the former species is rarer and 
geographically restricted to the northern part of Södertörn. On the other hand new records 
were made in six localities 2003. Possibly the species may have been favoured by the 
increased light due to moderate thinning in some of the localities, hence increasing its 
population size. Like V. ronnebyensis, Z. harpa has declined also in other parts of Sweden, 
especially where the forestry has been intense, but due to the better ability of living in 
woodlands affected by cutting and thinning, its decline is less marked. 
 
In addition 11 of the 74 localities were investigated more closely, using semi-quantitative 
sifting of ground litter. The site with the highest number of species in the 1950’s in each 
municipality was selected for this study. These localities (Tab. I) are all high-diversity sites 
with many species. The aim was to study changes in separate species and in the whole land-
snail fauna. The results are presented in Tab. V. The slugs are included in the table, but are 
not discussed further as they are less ecologically significant than the snails and more difficult 
to sample properly (chance effects due to moisture conditions at the sampling occasion). 
 
Introductory it should be remarked, that the studied high-diversity localities generally were 
intact or rather unaltered by forestry in 2003. This is reflected also in the fauna, for the 
majority of the species the changes are very small. 33 of totally 42 of the recorded species 
show no (15) or little (± 1-2 records) increase (11) or decrease (7). Five species, not found in 
the 1950’s were recorded in 2003: Vitrea crystallina, Discus rotundatus, Oxychilus cellarius, 
Cepaea nemoralis and Helix pomatia – the four latter species are spread by man. Four species 
which were recorded in the 1950’s could not be re-found in 2003: Vallonia excentrica, 
Succinea putris, Vertigo pygmaea and Balea perversa. All except the first were only found in 
one locality in the 1950’s. Three of the species: S. putris, V. excentrica [see below] and V. 
pygmaea mainly occurs in transition zones to other types of habitats. 
 
Five species show a more marked decrease (- 3-4 records): Vallonia excentrica [not found at 
all in 2003], Columella edentula, Macrogastra plicatula, Nesovitrea petronella and Cepaea 
hortensis. Concerning V. excentrica, which prefers open habitats, the decrease is probably due 
to the increased closure of the sites, which is marked in many cases. The decrease of the 
common C. hortensis probably has similar causes as its ecological optimum is in open and 
semi-open habitats. C. edentula, M. plicatula and N. petronella are all somewhat fastidious 
woodland species. It is difficult to link their decrease to changes in any specific environmental 
factor, and that such changes have taken place seems to be contradicted by the fact that two 
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other species with similar ecological demands: Vitrea contracta and Aegopinella pura on the 
contrary show a marked increase (cf. below). Still other species with similar ecology show no 
or only a slight change: Acanthinula aculeata, Fruticicola fruticum and Euomphalia strigella. 
Probably the differences are due to chance effects, which easier affect rarer species (changes 
in population size, patchiness in the distribution, sampling effects). 
 
Three species show a rather marked increase (+ 3-4 records): Vitrea contracta, Aegopinella 
pura and Arianta arbustorum. The first two are commented above. Concerning A. arbustorum 
the species has shown an increase in several parts of Sweden in the latest decades. The species 
is partly spread by the help of man and is also favoured by human influence in its habitats and 
possibly also by increased leakage of fertilisators and nitrogen compounds into natural 
habitats. 
 
Some anthropochorous species have been spread into some of the high-diversity localities or 
show an increase in the number of records during the period from the 1950’s until 2003. New 
species are: Discus rotundatus, Oxychilus cellarius, Cepaea nemoralis and Helix pomatia as 
well as the slugs Arion distinctus and Limax maximus. A slight increase in the number of 
localities is shown by Trochulus hispidus. 
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  Tidigare utgivet i samma serie: 
 
  1. Landlevande mollusker inom områdena Almnäs (Södertälje / Nykvarns 
 kommuner) och Hall-Grödinge (Södertälje / Botkyrka kommuner), 
 Stockholms län Ted von Proschwitz  2002 
 
  2. Landlevande mollusker på Kalkberget, Mörkö s:n, Södertälje kommun,  
 Stockholms län Ted von Proschwitz  2002 
 
  3. Landlevande mollusker i rikkärret ”Zackows mosse”,  
 Höganäs kommun, Skåne län Ted von Proschwitz  2002 
 
  4. Landlevande mollusker i Limhamns kalkbrott, 
 Malmö kommun, Skåne län Ted von Proschwitz  2002 
 
  5. Miljöövervakningsundersökningar av landlevande mollusker i skogs- 
 och kärrbiotoper i anslutning till tunnelbygget genom Hallandsås 2000 
   Ted von Proschwitz  2002 
 
  6. Stormusslor i Södermanlands län - Pilotstudie 2002 
   Stefan Lundberg & Ted von Proschwitz  2002 
 
  7. Inventering av musselfaunan i bäck vid Stjärnhov, Söderman- 
 lands län 2001 Stefan Lundberg & Ted von Proschwitz  2002 
 
  8. Inventering av musselfaunan i Forsaån, Södermanlands län 2001 
   Stefan Lundberg & Ted von Proschwitz  2002 
 
  9. Inventering av musselfaunan i Nyköpingsån vid Sibro, 
 Södermanlands län, 2003 
   Stefan Lundberg & Ted von Proschwitz  2003 
 
10. Landlevande mollusker i området Kvarnberget (Eriksberg, Hisingen, 
  Göteborgs kommun, Västra Götalands län) 1999 
     Ted von Proschwitz  2004 
  
11. Inventering av musselfaunan i Nyköpingsån vid Sibro,  

   Nyköpings kommun, 2004 
   Stefan Lundberg, Ted von Proschwitz & Jakob Bergengren 2004 
 
12. Land- och sötvattenslevande mollusker i området Svankällan (Hisingen,  
  Göteborgs kommun, Västra Götalands län) 2002 
   Ted von Proschwitz  2004 
 
13. Landlevande mollusker i området SSV om Vilske-Kleva k:a (Mösseberg, 
  Falköpings kommun, Västra Götalands län) 2003 
 Ted von Proschwitz  2004 



 
 
 
Tidigare utgivet i samma serie, fortsättning: 
 
14. Landlevande mollusker i naturreservatet Grottberget (Södertälje  
  kommun, Stockholms län) 2002 

 Ted von Proschwitz  2004 
 
15. Land- och sötvattenslevande mollusker i området Osbäcken (Hisingen,  
  Göteborgs kommun, Västra Götalands län) 2003 
 Ted von Proschwitz  2004 
 
16. Landlevande mollusker i Brunstorpskärret (Axberg s:n, Örebro  
  kommun, Örebro län) 2004, jämte skötselrekommendationer för kärret  
  med speciellt avseende på molluskfaunan 
 Ted von Proschwitz  2005 
 
17. Landlevande mollusker i området "Görsens källa" (Brunnby s:n,  
  Höganäs kommun, Skåne län) 2002 
  Ted von Proschwitz  2005 
 
18. Land- och sötvattenslevande mollusker i alkärren vid Överjärva (Solna  
  kommun) och Bergendal (Sollentuna kommun) (Stockholms län) 2004 
 
  Ted von Proschwitz  2006 
 
19. Landlevande mollusker i rikkärr i Västerbottens län –  
  återundersökning av utvalda lokaler 2005  
  Ted von Proschwitz  2006 




