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Sammanfattning

På uppdrag av länsstyrelsen i Hallands län åter-
undersöktes 1998 landmolluskfaunan (snäckor
och sniglar) på 34 högdiversitetslokaler (>20
arter) i länet (Fig. 1). Samtliga lokaler har tidigare
inventerats under perioden 1925-1988 i samband
med Naturhistoriska Museets markfaunainven-
tering. Vissa lokaler har undersökts flera gånger
under denna period. Målsättningarna har varit att
studera förändringar, både i faunasammansätt-
ningen och hos enskilda arter, och att försöka
koppla dessa förändringar till eventuella föränd-
ringar av lokalen. Dessutom har trender i hela
materialet, både vad gäller enskilda arter och
typer av förändringar på lokalerna studerats.

För att få ett med de tidigare undersökningarna
jämförbart material har s.k. semikvantitativ in-
samlingsmetodik använts, vilket innebär att 20 liter
markförna selektivt sållats på lokalerna. Bedöm-
ningar och jämförelser har framför allt inriktats på
kvalitativa aspekter (faunasammansättning, före-
komst / icke förekomst) men även ett enkelt
kvantitativt mått (relativ abundans levande exem-
plar) har använts. På varje lokal har en kolori-
metrisk mätning av markförnans pH-värde utförts.

Totalt anträffades 57 arter på lokalerna (45
snäckor, 12 sniglar), samtliga dessa vid det första
undersökningstillfället. 1998 anträffades 53 arter
(41 snäckor, 12 sniglar). Den fysiska förändringen
av lokalerna är ofta komplex och ibland en
kombination av olika typer. De 34 undersökta
objekten kan grupperas som följer (Fig. 2b): I
stort oförändrade lokaler med föga förändrad
artsammansättning (18 lokaler); Faunan utarmad
genom försurningspåverkan (10 lokaler); Faunan
utarmad genom skogliga ingrepp (4 lokaler);
Faunan förändrad genom kulturpåverkan (1
lokal); Faunan förändrad genom igenväxning (1
lokal).

I fråga om förändringar i artantalet fördelar sig
lokalerna sålunda (Fig. 2a): Oförändrat eller liten
minskning / ökning (19 lokaler); Måttlig ökning (6
lokaler); Måttlig minskning (6 lokaler); Kraftig
minskning (3 lokaler). Det är att observera att
förändringarna i artstocken på vissa lokaler är

komplex och att t.ex. oförändrat artantal kan
innebära att arter ersatt varandra på lokalen.
Medeltalet snäckarter per lokal var vid första
undersökningstillfället 19,0. 1998 hade det sjunkit
till 18,3.

Arter som försvunnit från flera tidigare lokaler och
dessutom minskat i abundans där de kvarlever är:
Cochlicopa lubricella (mindre agatsnäcka),
Spermodea lamellata (lamellsnäcka), Balea
perversa (klippspolsnäcka), Vitrea contracta
(mindre kristallsnäcka) och Nesovitrea petro-
nella (vitglanssnäcka). Flera andra, i länet all-
männa - tämligen allmänna arter visar en mindre
markerad minskning av antalet lokaler men en
minskning i relativ abundans på flera av de lokaler
där de kvarlever: Carychium tridentatum
(skogsdvärgsnäcka), Cochlicopa lubrica (allmän
agatsnäcka), Vertigo substriata (strimgryn-
snäcka), Discus rotundatus (fläckdisksnäcka),
Euconulus fulvus (allmän konsnäcka), Neso-
vitrea hammonis (strimglanssnäcka), Aego-
pinella pura (mindre skogsglanssnäcka) och
Oxychilus alliarius (löksnäcka). Troligen kan
dessa negativa trender förklaras med försur-
ningspåverkan. På flera av dessa lokaler hade
förnans pH-värde sjunkit med ¼ - ½ enhet (i
några fall mer). På andra lokaler torde föränd-
ringarna stå i samband med skogliga ingrepp.
Trenderna är dock inte entydiga - för nästan
samtliga arter har också lokaler tillkommit. Den
relativa abundansen är på många lokaler också
oförändrad eller har i vissa fall t.o.m. ökat. Ett
särfall bildar de fyra rika lundbiotopslokalerna på
Hallandsåsens nordsluttning. Vi har här att göra
med opåverkade lundbiotoper med lång kontin-
uitet och mycket stabila förhållanden. Lokalerna
hyser mycket artrika, intakta landmollusksam-
hällen.

Arter som expanderar är: Cochlodina laminata
(slät spolsnäcka), Clausilia bidentata (strimspol-
snäcka), Trichia hispida (skäggsnäcka) och
Arianta arbustorum (fläckig lundsnäcka). För de
två förstnämnda arterna är det svårt att finna
någon direkt förklaring till detta. De två sist-
nämnda är människospridda och gynnas även av
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mänsklig påverkan på lokalerna. A. arbustorum
gynnas dessutom av eutrofiering.

Slutligen behandlas utbredning, ekologi och
hotfaktorer hos två krävande, sällsynta, rödlistade
skogsarter som båda är mycket goda signalarter
för orörda förhållanden och lång skoglig kontin-
uitet: 1) Spermodea lamellata (lamellsnäcka) -
en suboceanisk art som huvudsakligen är bunden
till gamla bokskogar, även av oligotrof typ. Den är
mycket känslig för alla typer av hyggesingrepp
och kräver kontinuerlig, hög fuktighet i markförna-
skiktet. De flesta förekomsterna i Halland ligger i
skogsområdena i landskapets östra delar. 2)
Macrogastra ventricosa (bukspolsnäcka) - en
kalkgynnad skogsart som i länet endast före-
kommer i de orörda, fuktiga ädellövskogsmiljö-
erna på Hallandsåsens nordsluttning.

English summary
Monitoring studies on land snails in the
province of Halland (SW Sweden) - a special
survey of high diversity sites

At the request of the Nature Protection Unit of the
Local Government of the province of Halland
(Länsstyrelsen i Hallands län) a survey of the land
snail fauna in 34 high diversity localities (>20
species) in the province has been carried out in
1998 by the Museum of Natural History, Göte-
borg. All localities have been investigated earlier in
the period 1925-1988 during the Invertebrate
Faunistic Reserarch program by the museum.
Some of the localities have been sampled more
than twice during that period. The aims of the
present survey have been to study changes, both
in the species composition and in separate species
and to link these changes to changes in the
habitats. Furthermore, possible trends in the
whole series, both conserning separate species
and types of changes in the habitats, have been
studied.

The sampling method used has been the same as
during the earlier investigations, sivfting of 20 liters
of litter collected selectively in the habitat. The
study has primarily concerned qualitative aspects
(composition of the fauna, presence / absence of
species), but also a simple quantitative measure-

ment (relative abundance) has been used. In each
locality, the pH of the ground litter was measured
colorimetrically.

Totally 57 species were found in the investigated
sites (45 snails, 12 slugs), all at the first sampling
event. In 1998 53 species (41 snails, 12 slugs).
The alterations in the sites are often complex and
sometimes a combination of different types. The
34 investigated sites can be grouped as follows
(Fig. 2b): 1) Essentially unchanged sites with small
changes in the fauna (18 localities); 2) Sites with
an impoverished fauna due to acidification (10
localities); 3) Sites with an impoverished fauna
due to forestry (4 localities); 3) Sites with altered
fauna due to cultural impact (1 locality); 4) Sites
with altered fauna due to choking up of the habitat
(1 loacality).

With respect to changes in the species number, the
sites group as follows (Fig. 2a): Unaltered or little
increase / decrease (19 localities); Moderate
increase (6 localities); Moderate decrease (6
localities); Marked decrease (3 localities). It
should be marked, that the changes in the species
stock in some localities are complex, and that
”unaltered number” may mean that species have
replaced each other in the site. The mean snail
species per site was 19,0 at the first sampling
event. In 1998 the number had decreased to
18,3.

Species, which have disappeared from several
earlier localities and also show a reduced relative
abundance in many of the localities in which they
are still found, are: Cochlicopa lubricella,
Spermodea lamellata, Balea perversa, Vitrea
contracta, Nesovitrea petronella. Several
others, in the province of Halland common or
rather common species, show a less marked
decrease in the number of localities, but a
decrease in relative abundance in the localities in
which they are still found: Carychium triden-
tatum, Cochlicopa lubrica, Vertigo substriata,
Discus rotundatus, Euconulus fulvus, Neso-
vitrea hammonis, Aegopinella pura and Oxy-
chilus alliarius. These negative trends can prob-
ably be explained as acidification effects. In
several sites, the pH-value of the ground litter had
decreased with ¼ - ½ unit (in some cases more).
In other localities the decrease is probably caused
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by felling (forestry). The trends are, however, not
unambiguous - almost all species have been found
in some new sites. The relative abundance is in
many sites unchanged, or has in some cases even
increased. The four rich groove localities on the
north slope of the ridge Hallandsås constitute a
special case. They are old, unaltered deciduous
woodland habitats with long continutiy, which
harbour intact and very species rich land snail
communities.

Expanding species are Cochlodina laminata,
Clausilia bidentata, Trichia hispida and
Arianta arbustorum. For the first to it is dificult
to find a simple cause for this. The latter to are
anthropochorous and synanthropous species. A.
arbustorum is obviously also favoured by eu-
trophication.

Finally the distribution, ecology and causes of
threat for two demanding, rare and red-listed
woodland species, which both are good indicator
species of unaltered conditions and long contin-
uity, are treated. 1) Spermodea lamellata is a
suboceanic species, which mainly occurs in old
beech forests, also such of oligotrophic type. It is
extremly sensitive to all kinds of forestry and
demands a continuous, high moisture in the ground
litter. In the province of Halland most of its
occurrences are situated in woodland zone in the
eastern parts. 2) Macrogastra ventricosa is a
calciophile woodland species, which in Halland
only occurs in the unaltered, rich, moist deciduous
woodlands on the north slope of the ridge
Hallandsås.
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1 Inledning
På uppdrag av  Länsstyrelsen i Hallands län
undersöktes landmolluskfaunan på 34 utvalda
lokaler inom länet mellan 2 oktober och 5
november 1998. Dessa lokaler utgör högdiversi-
tetslokaler (lokaler med ≥ 20 molluskarter) som i
samråd mellan Länsstyrelsen och Göteborgs
Naturhistoriska Museum valts ut bland de mer än
700 lokaler i Hallands län som tidigare undersökts
under markfaunainventeringen (se nedan). Kon-
taktperson på Länsstyrelsen har varit Örjan Fritz.
Projektet utgör en del av den regionala miljö-
övervakningen i Hallands län (Länsstyrelsen i
Hallands län 1999).

Fältarbete, rekognoscering och provtagning,
liksom bestämningsarbete, sammanställning och
rapportskrivning har genomförts av 1:e musei-
intendent Ted von Proschwitz. Vid framtagning
och sammanställning av äldre fynduppgifter har
museiintendent Torsten Nordander medverkat.
Det omfattande och tidsödande arbetet med
extraktionen av snäckorna ur de insamlade
sållproven har genomförts av museiintendent
Elisabeth Hagström och museiassistent Helene
Lundberg. Även Friederike Johansson har som
projektanställd medverkat i sållprovsgenom-
gången.

Preliminära resultat från undersökningarna har
publicerats av Länsstyrelsen (Länsstyrelsen i
Hallands län 1999).

2 Målsättning
Undersökningarnas målsättningar kan samman-
fattas i följande punkter:

1. Att kvalitativt och semikvantitativt undersöka
landmolluskfaunan (snäckor och sniglar) på ett
antal tidigare undersökta högdiversitetslokaler i
Hallands län.

2. Att jämföra resultaten med tidigare undersök-
ningar från lokalerna och att om möjligt försöka

koppla förändringar i faunan och hos enskilda
arter till eventuella förändringar av lokalen.

3. Att försöka spåra generella trender i eventuella
förändringar i hela materialet vad gäller enskilda
arter, geografiska regioner samt typer av föränd-
ringar av lokalerna.

4. Att för några utvalda arter, utgående från hela
markfaunamaterialet, närmare beskriva ekologi
och utbredning och eventuella förändringar i länet.

3 Källor till kunskapen om
landmolluskfaunan i Hallands län
Landmolluskfaunan i Halland måste anses som
mycket väl känd. Den främsta källan till vår
kunskap är Göteborgs Naturhistoriska Museums
markfaunainventering (jfr von Proschwitz 1996a),
i vilken landmolluskerna utgjort en av huvud-
grupperna. Insamlingar i Halland inom detta
projekt utfördes av H. Lohmander 1921-58 (316
lokaler), H. W. Waldén (delvis tillsammans med
andra insamlare) 1961-93 (447 lokaler), I.
Wäreborn 1970 (18 lokaler) och T. v. Proschwitz
1977-2000 (57 lokaler). Totalt omfattar mater-
ialet alltså undersökningar från 838 lokaler i
Hallands län. Ett antal av dessa lokalbesök utgörs
dock av återundersökningar av äldre lokaler,
varför det totala antalet undersökta lokaler blir
något lägre.

Genom uppbyggnaden av en nationellt täckande
databas (von Proschwitz & Andersson 1997, von
Proschwitz 1997) för hela markfaunamaterialet
(totalt ca 28 000 lokaler) håller denna mycket
viktiga kunskapskälla på att göras tillgänglig för
bland annat användning i praktiskt naturskydds- ,
artskydds- och planeringsarbete.

En heltäckande och bra översikt av allt som då
var känt om landmolluskfaunan i landskapet
Halland publicerades av Waldén (1969).
Landskapets norra del berörs delvis i special-
studier av Göteborgstraktens landmolluskfauna

Miljöövervakningsstudier av landlevande mollusker i
Hallands län - specialundersökning av högdiversitetslokaler
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(Lohmander 1923, Waldén 1992). Några
hallandslokaler ingår i studier av försurnings-
effekter i Västsverige (Gärdenfors et al. 1996).
Aspekter på Hallandsåsens molluskfauna har
berörts i samband med miljöövervakningsstudier
av effekter av bygget av hallandsåstunneln (von
Proschwitz 2000a). Landmollusker i några unika
halländska rikkärr berörs i rapporter av von
Proschwitz (1998a, 1998b).

4 Metodik
A Insamlingsmetodik
För att möjliggöra jämförelser med tidigare under-
sökningar valdes sållprovtagning genom s.k.
“semikvantitativ” metodik, vilken är den provtag-
ningsmetod som använts under markfaunainven-
teringen. Kortfattat går denna ut på att man utgår
från en volym av 20 liter förna, vilken insamlas
selektivt, där man kan förvänta sig att molluskerna
lever, inom en enhetlig biotop. Förnan sållas
genom ett såll med maskvidd 10 x 10 mm, var-
efter man erhåller ca 1,5 - 3,0 liter sållgods vari
snäckorna anrikats. Utgångsvolymen för de av
Lohmander tagna sållproven har troligen varit
något mindre än de som insamlats av Waldén och
von Proschwitz.

För att få en så fullständig täckning av lokalens
molluskfauna som möjligt, kompletteras såll-
provtagningen med håvning i markvegetationen
och direktplock på andra ställen i biotopen.
Sniglar insamlas huvudsakligen på detta senare
sätt.

Efter avslutad provtagning görs en noggrann
beskrivning av lokalens geomorfologi, vegeta-
tion, 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 Arbetet med de insamlade proverna på
laboratoriet
Eventuella i sållprovet funna sniglar, jämte de i fält
anträffade, konserveras i 80% alkohol. På
laboratoriet mäts sållgodsets exakta volym var-
efter det ställs att lufttorka långsamt. Därefter

delas provet upp i fraktioner, ur vilka snäckorna
plockas ut manuellt under förstoringsglas. Detta är
ett mycket tidsödande moment men det är nöd-
vändigt att det görs med stor noggrannhet för att
man ska få ut alla småsnäckor ur de fina frak-
tionerna. Många arter är endast en till några få
millimeter stora, deras ungstadier ännu mindre. Ett
prov från en rik kalkbiotop kan innehålla flera
tusen snäckor.

Snäckorna artbestäms, sorteras på tomma skal
och vid provtagningen levande exemplar samt
åldersklassificeras med hjälp av en stereolupp.
Upp till 50 gångers förstoring är nödvändig för
bedömning av vissa karaktärer.

Nomenklaturen i artlistor och text nedan följer,
med smärre modifikationer, Kerney, Cameron &
Jungbluth (1983). De svenska trivialnamnen följer
Gärdenfors (1996).

C Mätning av pH-värde
På det insamlade, färska provet mäts 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). Några ytterligare
kemiska mätningar har inte gjorts på hallands-
proven, men tidigare studier [Gärdenfors et al.
(1996), von Proschwitz (1998d)] har visat att
stark korrelation råder mellan ”kalkfaktors-
komplexets” parametrar (pH, kalciumhalt, bas-
mättnad) - jfr även avsnitt 4. Det kolorimetriska
pH -värdet får alltså anses avspegla denna del av
markkemin relativt väl.

D Bedömning och analys av materialet
Vid bedömning och jämförelser av faunan vid
olika provtagningstillfällen har förutom de
kvalitativa aspekterna (faunasammansättning,
förekomst/icke förekomst) även ett enkelt
relativt mått på de olika arternas kvantitativa
uppträdande använts. Denna s.k. relativa
abundans anges i sammanställningarna i avsnitt
enligt följande system:

1 = 1 exemplar
2 = 2 - 9 exemplar
3 = 10-99 exemplar
4 = 100-999 exemplar
+ = endast tomskal.
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Den relativa abundansen bygger på antalet
levande exemplar. Sniglarna har behandlats
separat från snäckorna eftersom de allmänt är
mer väderberoende och svårare att påvisa.
Deras signal- och indikatorvärde bedöms som
mindre än snäckornas och analysen baseras på
grund av detta huvudsakligen på den sistnämnda
gruppen.

I det äldre materialet finns vissa ofullständigheter,
framför allt vad gäller sniglarna. Sålunda anger * i
tabellerna att arten anträffades vid provtagnings-
tillfället men att exakt antal ej är känt.

E Faunadiversitetsanalys
Analysen och diskussionen av förändringar mellan
provtagningstillfällena har baserats på de paramet-
rar som redovisas ovan. Rent statistiskt är detta ej
helt invändningsfritt eftersom provstorleken (an-
talet exemplar) är olika. Problemet kan kringgås
genom konstruktion av s.k. rarefraction-kurvor,
vilka möjliggör jämförelser av artantalet vid olika
individantal i olikstora prover (jfr Ludwig &
Reynolds 1988). Då antalet undersökta punkter
är tämligen stort (34) har detta ansetts vara för
omfattande. En eventuell utvidgad framtida  analys
av resultaten skulle dock kunna inkludera bl.a.
sådana rarefraction-studier.

I sammanställningarna nedan redovisas också
tre i ekologisk artsamhällesanalys allmänt
använda diversitetsindex: 1) Menhinick-index
(som är ett ”artrikhetsindex” baserat på det
totala artantalet); 2) Shannon-index (som är ett
diversitetsindex baserat både på artantal och
jämnhet (evenness) - abundansförhållandena
mellan de olika arterna); 3) Modifierat Hill-
index (som är ett jämnhetsindex baserat på
abundansförhållanden). För närmare definition av
dessa index, de formler enligt vilka de beräknas
och deras begränsningar se Ludwig & Reynolds
(1988). Dessa index baseras endast på
snäckarterna (jfr avsnitt D ovan).

5 Något om landlevande molluskers
ekologi och deras informationsvärde
som indikator- och signalarter
De landlevande molluskerna (snäckor och sniglar)
är en ekologiskt starkt specialiserad grupp. I
Sverige har ca 120 arter anträffats, i Hallands län
74 arter (55 snäckor och 19 sniglar). Det stora
flertalet är små till mycket små (några få till en
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 mark-
förnan. 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.

På lokaler på icke kalkrik 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 försurnings-
studier i skogsmiljöer av Gärdenfors et al. 1996).
Kalciuminnehåll, pH och basmättnad i förnan
utgör ett “kalkfaktorskomplex” där faktorerna är
starkt korrelerade med varandra och med art-
och individantal av förnalevande snäckor (jfr
Gärdenfors et al. 1996, von Proschwitz 1998d).
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
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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).
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 fuktighetsförhåll-
anden i miljön. De är ekologiskt mindre specifika
än snäckorna.

Det samlade resultatet av de ovan nämnda tre
ekologiska faktorerna blir att landmollusk-
samhällena når sin högsta artdiversitet i kalk-
påverkade rasbranter. Rörliga näringsämnen,
lokalklimatologiska faktorer, stabilt förnaskikt och
andra faktorer bidrar här också till en mycket rik
mikrohabitatdifferentiering. Även i mindre skala
har sluttningen stor betydelse: Sluttande lokaler
har alltid högre artdiversitet än lokaler på flack
mark. Också sluttningsaspekten är av klimato-
logiska skäl betydelsefull: Nordsluttningar har
lägre artdiversitet än sydsluttningar (jfr Waldén
1981). Sluttande extremrikkärr (”backmyrar”,
”hängkärr”) har också hög artdiversitet, ofta med
många mycket krävande arter.

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 männi-
skor och djur, bete och körning med skogs-

maskiner etc, har ofta en drastisk inverkan på
landmolluskfaunan. Genom sin dåliga aktiva
spridningsförmåga och sina speciella miljökrav är
landmolluskernas återhämtningsförmåga begrän-
sad och långsam jämfört med förhållandet hos
många andra ryggradslösa djur. Efter skogliga
ingrepp är dock återhämtningsförmågan bättre på
kalkrika biotoper (jfr Waldén 1998).

Ett fåtal landmolluskarter, främst sniglar, kan -
framför allt för sin spridning - dra nytta av
mänskliga aktiviteter. Genom sina speciella
egenskaper gynnas de av mänsklig påverkan
och kan exploatera människoskapade och starkt
människopåverkade miljöer. Ett aktuellt exempel
är Arion lusitanicus [spansk skogssnigel] (se
bl.a. von Proschwitz 1996b).

Sammanfattningsvis kan sägas att många
landmolluskarter är goda indikatorer på
skoglig kontinuitet och att landmolluskfaunans
sammansättning kan avslöja mycket om
lokalens tidigare historia. Faunaförändringar
kan ofta vara komplexa och bero av påverkan
av flera olika faktorer samtidigt - analys och
bedömning får därför alltid ske med försiktighet.
En sammanfattning av landmolluskernas ekolo-
giska krav, artdiversitet etc finns hos Hultengren &
von Proschwitz (1988). Se även von Proschwitz
(1993a, 1995a, 1998d).

Genom sitt stationära levnadssätt och frånvaron av
utvecklingscykler (jfr insekter) är det relativt
enkelt att vid ett provtagningstillfälle få en över-
blick av landmolluskfaunan i en biotop. Väder-
förhållandena (fuktighet) under tiden före prov-
tagningstillfället kan dock påverka resultatet
avsevärt. Sållprovstagningen och framförallt den
efterföljande manuella extraktionen av snäckorna
gör arbetet tidskrävande. Det stora antalet
ungdjur i olika stadier som erhålls kräver också
erfarenhet vid bestämningsarbetet.

6 Återinventeringar av land-
mollusker och diversitetsstudier
Det omfattande materialet från Naturhistoriska
Museets markfaunainventering utgör en god
bakgrund för studier av förändringar i faunan av
landlevande mollusker. Flera typer av sådana
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återinventeringar har också genomförts i Sverige.
Några av dessa har rört faunaförändringar i hela
områden: Valleområdet i Västergötland (von
Proschwitz 1982), Göteborgstrakten (Waldén
1992), Nationalstadsparksområdet i Stockholm
(von Proschwitz 1995b). Andra har varit inriktade
på speciella biotoper: kyrkogårdar i Dalsland (von
Proschwitz 1993b), rikkärr i Stockholms län (von
Proschwitz 1998e). 1997 återinventerades samt-
liga kända lokaler för skogs- och kärrlevande
rödlistade landmollusker på Gotland (von Prosch-
witz 1998f).

De studier som rört skogsbiotoper har främst varit
inriktade på förändringar relaterade till
försurningsproblematik och markkemi: Småland
(Wäreborn 1982), Västsverige, Småland, meller-

sta Norrland (Gärdenfors et al. 1996), Värmlands
län (von Proschwitz 1998d), Jönköpings län
(Andersson 2000), Stockholm stad (Hultengren
& von Proschwitz 2001). Liknande projekt pågår
också i Östergötlands och Södermanlands län.
Skogsbruksåtgärders påverkan på landmollusk-
faunan i områden i Närke, Västmanland och
Uppland behandlas i ett arbete av Waldén (1998).

I de förslag till miljöövervakningsprogram,
baserade på landmolluskmaterialet i markfauna-
inventeringen, som utarbetats för olika länsstyrel-
ser under senare år har - förutom förslag till
undersökningar baserade på förändringar hos
enskilda arter och på förändringar i markkemi
(försurning) - även föreslagits återinventeringar av
högdiversitetslokaler (von Proschwitz 1998c,

Figur 1. Läget för de 34 högdiversitetslokaler som återundersöktes 1998. Siffrorna hänvisar till
respektive lokal i Bilaga 1.

Nr Lokalnamn
1 Särö
2 V om Klev
3 Ö om Klev
4 Blixered
5 Anneberg
6 Strandlid
7 Agnsjön
8 Fixhult
9 Oxsjön
10 Duvehed
11 Ö. Öxared
12 Tjolöholm
13 Mölnekulla
14 Öv. Hjärtared
15 Fridhemsberg
16 Hiaklitten
17 Byaberget
18 Svalåsen
19 Ätrafors
20 Stora Rönnskog
21 S. Unnaryd
22 Fröllinge
23 Susegården
24 Kroksjöholm
25 Virsehatt
26 Högalt
27 Skedala
28 Karsefors
29 Grötsjön
30 Dömestorp I
31 Dömestorp II
32 Dömestorp III
33 Dömestorp IV
34 Flintarp
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1998g, 1998h, 1998i, 1999, 2000b). Halland är
dock det första län, för vilket en sådan studie
genomförts. De direkta målen för undersökningen
presenteras i avsnitt 1 ovan.

De undersökta lokalernas lägen framgår av Fig. 1.

7 Sammanfattande kommentarer,
trender
I detta avsnitt görs ett försök till sammanfattande
analys av hela hallandsmaterialet, både med
hänsyn till hela lokalserien och enskilda arter.
Förändringarna i materialet är komplexa och ej
lätta att åskådliggöra. I Fig. 2 och Tabell I - III
sammanfattas förändringar i frekvens (antal fynd)
och relativ abundans (antal individer på lokalerna).

Fig. 2 visar eventuella förändringar i artantalet på
respektive lokal. Totalartantalet på en lokal är
dock svårt att tolka. Faunaförändringsprocessen
är komplex och nästan på varje lokal har arter inte
bara försvunnit utan också tillkommit (se
kommentarer under respektive lokal i Bilaga 1).
Detta måste beaktas vid betraktande av Fig. 2.

”Oförändrat artantal” innebär inte att artsamman-
sättningen på lokalen är densamma, vilket man
inser om man studerar förändringarna för enskilda
arter på respektive lokal i avsnitt 6 och i Tabell I
och II. Någon geografiskt korrelerad faunaför-
ändring kan man inte tala om (jfr Fig. 2a). Det är
däremot helt klart att vissa enskilda arter visar
negativa respektive positiva trender både vad
gäller frekvens och relativ abundans.

Vad gäller påverkan på / förändring av lokalerna
är denna komplex och av många olika slag. I stort
kan följande typer urskiljas (jfr Fig. 2b):

- Skogsbruk (i huvudsak hyggesverksamhet) men
även skogsdikning - negativt för molluskfaunan (se
avsnitt 4 ovan, Waldén 1998).

- Försämrad markkemi orsakad av sur nederbörd
- likaledes negativt (se avsnitt 4 ovan, Gärdenfors
et al. 1996, von Proschwitz 1998d).

- Ökad kulturpåverkan - negativt för arter som
kräver ursprungliga miljöer, gynnar kulturföljande
(synantropa) arter (se bl.a von Proschwitz 1993b,
1995b, 1996b, Waldén 1992).

- ”Naturliga” förändringar i biotopen såsom
igenväxning - medför ”naturlig” artsuccession i
mollusksamhällena.

På flera lokaler torde olika faktorer i samverkan
ha medverkat till de befintliga faunaförändringarna.
Viss försurningspåverkan finns på flera av de
genom skogliga ingrepp förändrade lokalerna. På
de äldre lokalerna undersökta av H. Lohmander
gjordes inga pH-mätningar på förnan och vi kan
således här bara anta att sur nederbörd förändrat
markkemin negativt.

Kulturpåverkan är tydlig i delar av vissa lokaler,
vilka gränsar mot kulturmark (se artlistor och
kommentarer i avsnitt 6). Igenväxnings / beskugg-
ningseffekter har sannolikt spelat in även i delar av
andra lokaler.

Den totala artstocken omfattar 57 arter - 45
snäckor och 12 sniglar. Av dessa arter anträffades
samtliga 57 vid första undersökningstillfället
(1925-1967). Vid undersökningarna 1998 kunde
41 av snäckarterna (och samtliga 12 snigelarter)
påvisas. De fyra försvunna snäckarterna är
öppenmarksformerna Vertigo pygmaea (ängs-
grynsnäcka) och Vallonia excentrica (hedgräs-
snäcka), vilka försvunnit genom förändringar mot
mera slutenhet på lokalerna. Den mycket sällsynta
Vertigo angustior (smalgrynsnäcka) har för-
svunnit från sin enda lokal i serien, troligen genom
försurningspåverkan. Den hygrofila Euconulus
alderi (kärrkonsnäcka) som förekom i låg abun-
dans på en lokal saknas möjligen genom slump-
effekter. Balea perversa (klippspolsnäcka) som
försvunnit från samtliga fyra tidigare lokaler i
serien behandlas speciellt nedan.

Medeltal snäckarter per lokal var vid det första
undersökningstillfället 19,0. 1998 hade det sjunkit
till 18,3. Åtminstone delvis torde detta bero på
det lägre individantalet vid undersökningarna 1998
- enligt sambandet mellan antal individer och antal
arter blir det svårare att finna sällsynta arter då
individantalet minskar (Ludwig & Reynolds
1988). En s.k. rarefraction-analys skulle tydligare
kunna klargöra hur dessa effekter påverkar
hallandsmaterialet.

Denna studie har huvudsakligen varit kvalitativ
(arternas förekomst / icke förekomst på lokaler-
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na) men i Tabell III sammanfattas också viktiga
kvantitativa förändringar (förändringar i numerär
på lokalerna). Här framträder, för vissa arter
tämligen kraftiga abundansminskningar. Med stor
sannolikhet har vi här att göra med påverkan från
en pågående försurningsprocess. Sammantaget
med de kvalitativa resultaten (Tabell I och II)
förstärks intrycket av en markkemirelaterad
tillbakagång för flera arter. Abundansminskningar-
na överensstämmer också väl med den försur-
ningsrelaterade tillbakagången för vissa arter i
sydvästra Sverige och Småland som konstaterats
av Gärdenfors et al. (1996). För ett fåtal arter
visar också hallandsundersökningarna en ökad
relativ abundans.

Påverkan på molluskfaunan genom skogliga
ingrepp är (med undantag för några fall, se
ovan) måttlig på de nu studerade lokalerna.
Det bör framhållas att de nu studerade högdiver-
sitetslokalerna inte kan betraktas som represen-
tativa för halländska skogar. Skogsbruket har
under flera decennier traktvis varit intensivt, vilket
torde ha givit en avsevärt negativ inverkan på
arterna. När man diskuterar landmolluskfaunans
förmåga till återhämtning efter skogliga ingrepp har
det visat sig att denna är betydligt bättre på
lokaler med kalkrik grund än på oligotrofa lokaler
(jfr Waldén 1998). Detta visar igen på komplex-
iteten i samverkan mellan olika typer av påverkan
på faunan.

Figur 2a-b. a) Förändringar i artantal på de 34 undersökta lokalerna: Grönt (6 lokaler) =
måttlig ökning (2-4 arter); Svart (19 lokaler) = oförändrat eller liten minskning / ökning (± 1-2
arter); Gult (6 lokaler) = måttlig minskning (2-4 arter); Rött (3 lokaler) = kraftig minskning (5-8
arter).
b) Ev. påverkan på de 34 undersökta lokalerna: Svart (18 lokaler) = i stort oförändrat; Blått (10
lokaler) = försurningspåverkan; Rött (4 lokaler) = Skogliga ingrepp; Grönt (1 lokal) =
kulturpåverkan och Gult (1 lokal) = igenväxning.

Måttlig ökning

Oför. eller små förändringar

Måttlig minskning

Kraftig minskning

2a 2b

Oförändrat

Försurningspåverkan
Skogliga ingrepp

Kulturpåverkan

Igenväxning
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Högdiversitetslokalerna på Hallandsås nordslutt-
ning har en särställning i undersökningsserien.
Dessa rika biotoper har under tiden från senaste
undersökningen inte varit utsatta för några skog-
liga ingrepp. Eventuell påverkan av sur nederbörd
har uppenbarligen eliminerats eller lindrats avse-
värt genom buffertverkan från det kalkrika under-
laget. Det kan påpekas att de klimatologiska
förhållandena något motverkar de edafiska -
nordvända sluttningar har i regel lägre artantal än
sydvända (jfr Waldén 1981). Vissa arter som
annars förekommer på kalkrika lokaler i Halland
saknas på lokalerna, bl.a. Vertigo angustior
(smalgrynsnäcka), Vallonia costata (ribbgräs-
snäcka) och Euomphalia strigella (sidensnäcka)
samt den i Halland ej anträffade Ena obscura
(barksnäcka).

Kommentarer till förändringar hos några
enskilda arter
Carychium tridentatum (skogsdvärgsnäcka).
Arten har försvunnit från tre lokaler och tillkommit
på tre lokaler. På de 24 lokaler där den anträff-
ades vid båda undersökningarna visar den dock
1998 en minskad abundans på 15 av dessa. I
undersökningarna av Gärdenfors et al. (1996)
visar arten en signifikant minskning i individtäthet i
sydvästra Sverige och en nästan signifikant minsk-
ning i Småland.

Cochlicopa lubrica (allmän agatsnäcka). Arten
har försvunnit från tre lokaler och tillkommit
på en. På de 25 lokaler där den anträffats vid
båda undersökningarna visar den 1998 en
minskad abundans på 15 av dessa. Även denna
art visade vid tidigare undersökningar (Gärdenfors
et al. 1996) signifikant minskning i individtäthet i
västra Sverige och en nästan signifikant minskning
i Småland.

Cochlicopa lubricella (mindre agatsnäcka).
Arten har försvunnit från hela 10 av 13 lokaler
på vilka den påträffades vid det första undersök-
ningstillfället (Fig. 3). På en lokal är abundansen
oförändrad, på en har den minskat och på en
ökat. C. lubricella hör uppenbarligen till de arter
som drabbas mycket hårt av försurningseffekter. I
tidigare undersökningar visar den också en signi-
fikant tillbakagång i såväl västra Sverige som i
Småland (Gärdenfors et al. 1996). En komplika-
tion vid bedömningarna av arterna i släktet Coch-

licopa är att dessa består av ett flertal morfo-
logiska typer med osäker taxonomisk status.

Vertigo pusilla (dvärggrynsnäcka). Arten har
försvunnit från nio av dess tidigare 29 lokaler. På
10 av dessa visar den minskad abundans. På tre
lokaler har arten tillkommit, på fyra är abundansen
oförändrad och på tre har abundansen ökat. I
undersökningarna i Småland (Gärdenfors et al.
1996) visar arten en signifikant tillbakagång.

Vertigo substriata (strimgrynsnäcka). Arten har
endast försvunnit från en av de 32 lokaler den
fanns på vid första undersökningstillfället men visar
en minskning i relativ abundans på 14 av dessa.
Även denna art visar en signifikant minskning i
Småland (Gärdenfors et al. 1996). Waldén
(1998) omnämner arten som skogsbrukskänslig.

Acanthinula aculeata (taggsnäcka). Arten har
försvunnit från fyra av de 12 lokaler på vilka
den insamlades vid det första undersöknings-
tillfället. På fem av de 12 lokalerna hade den
relativa abundansen minskat, på sju var den
oförändrad. Arten betecknas som skogsbruks-
känslig av Waldén (1998).

Spermodea lamellata (lamellsnäcka). Arten
har försvunnit från sex av de 15 lokaler som den
fanns på vid första undersökningstillfället. (Fig. 3).
På åtta av de nio lokaler där den kvarlever visar
den dock minskad abundans. Denna ytterligt
känsliga art (se avsnitt 8 nedan) torde påverkas
mindre av försurningsprocessen. Anledningen till
dess tillbakagång står snarare att finna i olika typer
av mekaniska störningar i biotopen. I en del fall
(Hallandsåsen) är det svårt att se någon direkt
orsak till abundansminskningen.

Cochlodina laminata (slät spolsnäcka). Arten
har tillkommit på sju lokaler och kvarlever på
samtliga 16 där den anträffades vid första
undersökningstillfället (Fig. 4). Någon direkt
förklaring till ökningen hos denna stora, trädklätt-
rande skogsart är dock svår att finna. Att en så
stor art skulle ha förbisetts på sju lokaler är dock
inte troligt - det rör sig alltså om en verklig expan-
sion. Ser man på den relativa abundansen på de
16 lokaler där den anträffats vid båda tillfällena är
dock bilden splittrad. På ca 1/3 av lokalerna har
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Figur 3. Förekomst av Cochlicopa lubricella
(mindre agatsnäcka) på de undersökta lokaler-
na.

Figur 5. Förekomst av Cochlodina laminata
(slätspolsnäcka) på de undersökta lokalerna.

Figur 4. Förekomst av Spermodea lamellata
(lamellsnäcka) på de undersökta lokalerna.

Figur 6. Förekomst av Vitrea contracta
(mindre kristallsnäcka) på de undersökta
lokalerna.

Ej anträffad
Anträffad vid bägge tillfällena

Nytillkommen

Utgången
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abundansen minskat, på 1/3 har den ökat och på
1/3 är den oförändrad.

Clausilia bidentata (strimspolsnäcka). Arten har
tillkommit på sex lokaler och har endast försvunnit
från en av de 26 lokaler där den påträffades vid
första undersökningstillfället. Man kan inte direkt
utpeka någon säker orsak till artens ökning. Inte
heller i detta fall är det troligt att den skulle ha
förbisetts. Även för denna art blir dock förhåll-
andena mer komplicerade om man ser på den
relativa abundansen: På 12 lokaler är den oför-
ändrad, på fem har den ökat och på åtta har den
minskat. Resultaten överensstämmer i detta fall
inte med de tidigare studierna i Småland och
sydvästra Sverige, vilka båda visade signifikat
minskning i individtäthet.

Balea perversa (klippspolsnäcka). Arten har
försvunnit från samtliga fyra tidigare lokaler i
undersökningsserien. Den är uppenbarligen
mycket försurningskänslig och har försvunnit från
oligo-mesotrofa lokaler med dålig buffringskapa-
citet på flera håll i landet (Gärdenfors et al. 1996).

Arten är också känslig för luftföroreningar och har
gått tillbaka i belastade stadsmiljöer (Holyoak
1978, von Proschwitz 1995b) - detta är dock
knappast orsaken till dess tillbakagång i Halland.

Discus rotundatus (fläckdisksnäcka). Arten
kvarlever på 33 av de 35 vid första undersök-
ningen konstaterade lokalerna. Ser man på den
relativa abundansen har arten dock gått tillbaka på
18 av de 33 lokalerna, på 14 är den oförändrad
och på en har den ökat. I den tidigare undersök-
ningen från sydvästra Sverige visade arten en
signifikant minskning i individantal. Så var dock
inte fallet i smålandsmaterialet (Gärdenfors et al.
1996).

Euconulus fulvus (allmän konsnäcka). Arten
insamlades på samtliga 34 undersökningspunkter
vid båda provtagningstillfällena. Den relativa
abundansen hade dock minskat på 18 av dessa,
ökat på två och var oförändrad på 4. Både i
undersökningarna från Småland och från västra
Sverige visar arten en signifikant minskning i
individantal (Gärdenfors et al. 1996).

Vitrea crystallina (större kristallsnäcka). Arten
visar tämligen stabila förhållanden och är funnen
på 20 lokaler vid båda undersökningstillfällena. På
tre lokaler har den försvunnit men hela sex nya har
tillkommit. De relativa abundansvärdena visar
oförändrade värden på 13 lokaler och en minsk-
ning på sex. Undersökningarna i Småland visade
en nästan signifikant minskning i individantal för
arten (Gärdenfors et al. 1996).

Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka). Denna
sällsynta och fordringsfulla skogsart visar en stark
tillbakagång och har försvunnit från sju av nio
tidigare lokaler (Fig. 6). På en av de kvarvarande
lokalerna visar den en minskning i relativ abun-
dans. Uppenbarligen befinner sig arten på stark
tillbakagång i Halland. I de tidigare undersökning-
arna från västra Sverige och Småland visar arten
en signifikant respektive nästan signifikant minsk-
ning i individtäthet (Gärdenfors et al. 1996).

Nesovitrea hammonis (strimglanssnäcka). Arten
anträffades på samtliga 34 lokaler vid båda
undersökningstillfällena. På 19 lokaler var den
relativa abundansen oförändrad, på 14 hade den
minskat. I de tidigare undersökningarna från såväl

Figur 7. Förekomst av Arianta arbustorum
(fläckig lundsnäcka) på de undersökta lokaler-
na.
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Småland som sydvästra Sverige visade den en
signifikant minskning i individantalet (Gärdenfors
et al. 1996).

Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka). Denna i
Halland sällsynta skogsart hade försvunnit från
fyra av sina tidigare sju lokaler. En ny lokal tillkom
1998. På samtliga lokaler där den kvarlever visar
den en minskande relativ abundans. I undersök-
ningarna från Småland uppvisar arten en signifi-
kant minskning i individantalet (Gärdenfors et al.
1996).

Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka).
Arten har försvunnit från fyra av sina tidigare 23
lokaler i serien. Fyra nya lokaler har tillkommit. På
12 av de lokaler där den insamlades vid båda
provtagningarna visade den en minskning i relativ
abundans.

Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka).
Förändringarna hos denna sällsynta och krävande
skogsart är delvis motsägelsefulla. Den har för-
svunnit från tre tidigare lokaler samtidigt som fem
nya har tillkommit. Av de sju lokaler där den
anträffades vid båda tillfällena har dess relativa
abundans minskat på fyra. Det är uppenbart att
arten kan tolerera viss människopåverkan i bio-
toperna och i en del fall också spridas med
människans hjälp (Waldén 1992, von Proschwitz
1995b). I undersökningarna från Småland visar
den ingen minskning i antal lokaler (Gärdenfors et
al. 1996).

Oxychilus alliarius (löksnäcka). Arten återfanns
på 23 av de 27 lokaler där den insamlades vid
första undersökningstillfället vartill kommer fem
nya. På 14 av de 23 lokaler där den återfanns
visar den en minskande relativ abundans. I
undersökningarna från Småland visar den ingen
minskning i antalet lokaler (Gärdenfors et al.
1996). Arten betecknas som skogsbrukskänslig
av Waldén (1998).

Trichia hispida (skäggsnäcka). Totalt 14 lokaler,
varav den anträffades på nio vid båda undersök-
ningstillfällena. Arten visar en viss ökning av
antalet lokaler, tre nya konstaterades 1998. På två
tidigare lokaler kunde den dock inte påvisas. Den
relativa abundansen visar ingen entydig trend: En
ökning på fyra lokaler, en minskning på två och

oförändrade förhållanden på tre. T. hispida
befinner sig i expansion på många håll i landet,
framförallt i urbana områden (Waldén 1992, von
Proschwitz 1995b) och i andra typer av kultur-
miljöer (von Proschwitz 1993b). Den gynnas av
människopåverkan och sprids till stor del med
människans hjälp.

Arianta arbustorum (fläckig lundsnäcka). Arten
visar en ökning av antalet lokaler från 20 till 24
mellan de båda undersökningstillfällena (Fig. 7).
De relativa abundanssiffrorna är inte lika entydiga
men arten har ökat på sju av lokalerna. Liksom
föregående är A. arbustorum en expanderande
art. Den gynnas av mänskliga aktiviteter och
sprids också med människans hjälp. I stadsom-
råden och i alla typer av kulturbiotoper ökar den
snabbt (jfr Waldén 1992, von Proschwitz 1993b,
1995b). Den tycks gynnas av eutrofiering (kväve-
föreningar) och ökar därför även utanför rena
stads-kulturmiljöer. Troligen kan artens ökning i
Valle härad i Västergötland (von Proschwitz
1982) och även den nu konstaterade spridningen /
ökningen i Halland delvis förklaras med detta.

För ytterligare ett antal arter finns mer eller mindre
tydliga negativa / positiva trender (jfr Tabell I-III).
Arterna är emellertid i det befintliga materialet
(och i Halland) så ovanliga att inga säkra slutsatser
kan dras. För några av dem finns dock informa-
tion om utvecklingen i angränsande områden
(Gärdenfors et al. 1996).

8 Några särskilda arter
I detta avsnitt behandlas två i Halland förekomm-
ande, rödlistade och sällsynta skogsarter, vilka
genom sina speciella ekologiska krav signalerar
lång skoglig kontinuietet.

Spermodea lamellata (Jeffreys) -
Lamellsnäcka
Arten har en utpräglat atlantisk-västeuropeisk
utbredning. Den förekommer i de nordvästra
delarna av Brittiska öarna, i Danmark samt på
norska Västlandet, där den når 64° N. Ett fåtal
spridda förekomster finns även i Holland och i
norra Tyskland. Helt isolerad är den funnen på en
lokal i nordöstra Polen (jfr utbredningskarta hos
Kerney et al. 1983). Utbredningen i Skandinavien
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är utpräglat suboceanisk. I Sverige förekommer
arten framförallt i de nederbördsrika delarna i
sydväst (jfr utbredningskarta hos von Proschwitz
2000c). Den stora majoriteten av förekomsterna
ligger i Skåne, västra Blekinge, Halland, sydvästra
Småland, sydvästra Västergötland, södra Bohus-

Tabell I. Sammanställning av antal lokaler (fynd av arterna) vid olika undersökningstillfällen. I
de fall lokalen undersökts vid mer än ett tidigare tillfälle har vanligtvis det tillfälle som ligger ca
30 år tillbaka använts vid jämförelsen. Det jämförda undersökningstillfället har markerats med
‡ i sammanställningarna i Bilaga 1.

Art Antal lokaler Antal lokaler Totalt antal
1925-1967 1998 lokaler

Snäckor:
Carychium minimum 11 7 11
Carychium tridentatum 27 27 30
Succinea putris 11 7 12
Cochlicopa lubrica 28 26 29
Cochlicopa lubricella 13 4 14
Columella edentula 11 7 11
Columella aspera 13 19 21
Vertigo pusilla 26 20 29
Vertigo antivertigo 1 1 2
Vertigo substriata 33 33 34
Vertigo pygmaea 1 - 1
Vertigo ronnebyensis 3 3 3
Vertigo alpestris 12 8 15
Vertigo angustior 1 - 1
Vallonia excentrica 4 1 5
Acanthinula aculeata 16 14 18
Spermodea lamellata 15 11 17
Discus ruderatus 7 7 8
Discus rotundatus 34 33 34
Punctum pygmaeum 34 34 34
Cochlodina laminata 16 23 23
Macrogastra ventricosa 4 4 4
Macrogastra plicatula 10 10 12
Clausilia bidentata 26 31 32
Clausilia pumila 5 4 5
Balea perversa 4 - 4
Euconulus fulvus 34 34 34
Euconulus alderi 1 - 1
Vitrina pellucida 22 30 31
Vitrea crystallina 23 26 29
Vitrea contracta 9 3 10
Nesovitrea hammonis 34 34 34
Nesovitrea petronella 7 4 8
Aegopinella pura 23 23 27

län och ett stråk i mellersta Dalsland (jfr Loh-
mander 1954, 1959a, Waldén 1969, von Prosch-
witz 1994). Inom detta område är förekomsterna
inte jämt fördelade. Mot öster och norr glesas
lokalerna ut - dvs med minskande årsnederbörds-
mängd. Utanför detta område finns enstaka
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Antal lokaler Antal lokaler Totalt antal
1925-1967 1998 lokaler

Snäckor:
Aegopinella nitidula 10 12 15
Oxychilus alliarius 27 28 32
Oxychilus cellarius 6 5 8
Zonitoides nitidus 3 1 3
Bradybaena fruticum 4 4 6
Perforatella incarnata 5 4 5
Trichia hispida 11 12 14
Euomphalia strigella 1 1 1
Arianta arbustorum 20 24 24
Helicigona lapicida 9 7 11
Cepaea hortensis 20 23 25
Antal arter: 45 41 45

Sniglar:
Arion ater 27 28 33
Arion subfuscus 22 26 29
Arion fasciatus 9 7 15
Arion silvaticus 19 13 24
Arion circumscriptus 3 6 6
Arion distinctus 1 4 4
Arion intermedius 9 1 9
Limax cinereoniger 18 10 23
Lehmannia marginata 15 23 29
Malacolimax tenellus 17 19 28
Deroceras agreste 3 1 3
Deroceras reticulatum 3 2 4
Antal arter: 12 12 12

Totalt antal arter: 57 53 57

Aegopinella nitidula
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Tabell II. Sammanställning av antal lokaler (fynd av arterna) vid olika undersökningstillfällen:
kvarlevande / fynd endast vid ett av undersökningstillfällena. I de fall lokalen undersökts vid
mer än ett tidigare tillfälle har vanligtvis det tillfälle som ligger ca 30 år tillbaka använts vid
jämförelsen. Det jämförda undersökningstillfället har markerats med ‡ i sammanställningarna i
Bilaga 1.

Art Antal lokaler Antal lokaler Antal lokaler Totalt
där arten påträffats där arten påträffats där arten påträffats antal lokaler

vid båda under- endast vid första endast vid andra för arten
sökningstillfällena undersöknings- undersöknings-

tillfället tillfället
(1925-1967) (1998)

Snäckor:
Carychium minimum 7 4 - 11
Carychium tridentatum 24 3 3 30
Succinea putris 6 5 1 12
Cochlicopa lubrica 25 3 1 29
Cochlicopa lubricella 3 10 1 14
Columella edentula 7 4 - 11
Columella aspera 15 2 4 21
Vertigo pusilla 17 9 3 29
Vertigo antivertigo 1 - 1 2
Vertigo substriata 32 1 1 34
Vertigo pygmaea - 1 - 1
Vertigo ronnebyensis 3 - - 3
Vertigo alpestris 5 7 3 15
Vertigo angustior - 1 - 1
Vallonia excentrica - 4 - 4
Acanthinula aculeata 12 4 2 18
Spermodea lamellata 9 6 2 17
Discus ruderatus 6 1 1 8
Discus rotundatus 33 2 - 34
Punctum pygmaeum 34 - - 34
Cochlodina laminata 16 - 7 23
Macrogastra ventricosa 4 - - 4
Macrogastra plicatula 8 2 2 12
Clausilia bidentata 25 1 6 32
Clausilia pumila 4 1 - 5
Balea perversa - 4 - 4
Euconulus fulvus 34 - - 34
Euconulus alderi 1 - - 1
Vitrina pellucida 21 1 9 31
Vitrea crystallina 20 3 6 29
Vitrea contracta 2 7 1 10
Nesovitrea hammonis 34 - - 34
Nesovitrea petronella 3 4 1 8
Aegopinella pura 19 4 4 27
Aegopinella nitidula 7 3 5 15
Oxychilus alliarius 23 4 5 32
Oxychilus cellarius 3 3 2 8
Zonitoides nitidus 1 2 - 3
Bradybaena fruticum 2 2 2 6
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Art Antal lokaler Antal lokaler Antal lokaler Totalt
där arten påträffats där arten påträffats där arten påträffats antal lokaler

vid båda under- endast vid första endast vid andra för arten
sökningstillfällena undersöknings- undersöknings-

tillfället tillfället
(1925-1967) (1998)

Snäckor:
Perforatella incarnata 4 1 - 5
Trichia hispida 9 2 3 14
Euomphalia strigella 1 - - 1
Arianta arbustorum 20 - 4 24
Helicigona lapicida 5 4 2 11
Cepaea hortensis 18 2 5 25

Sniglar:
Arion ater 22 5 6 33
Arion subfuscus 19 3 7 29
Arion fasciatus 1 8 6 15
Arion silvaticus 8 11 5 24
Arion circumscriptus 3 - 3 6
Arion distinctus 1 - 3 4
Arion intermedius 1 8 - 9
Limax cinereoniger 5 13 5 25
Lehmannia marginata 9 6 14 29
Malacolimax tenellus 7 10 12 28
Deroceras agreste 1 2 - 3
Deroceras reticulatum 1 2 1 4

Macrogastra plicatula
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Tabell III. Sammanställning av antal lokaler med oförändrad, ökad respektive minskad relativ
abundans för arterna. Endast lokaler där arterna anträffades vid båda undersökningstillfällena
har medtagits. I de fall lokalen undersökts vid mer än ett tidigare tillfälle har vanligtvis det
tillfälle som ligger ca 30 år tillbaka använts vid jämförelsen. Det jämförda undersöknings-
tillfället har markerats med ‡ i sammanställningarna i Bilaga 1.

Art Antal lokaler Antal lokaler Antal lokaler
på vilka den på vilka den på vilka den

relativa relativa relativa
abundansen är abundansen abundansen

Snäckor oförändrad ökat minskat
Carychium minimum 2 - 5
Carychium tridentatum 6 4 15
Succinea putris 2 - 3
Cochlicopa lubrica 6 3 15
Cochlicopa lubricella 1 1 1
Columella edentula 3 - 4
Columella aspera 13 2 11
Vertigo pusilla 4 3 10
Vertigo antivertigo - - 1
Vertigo substriata 15 1 14
Vertigo ronnebyensis 1 1 1
Vertigo alpestris 1 2 2
Acanthinula aculeata 7 - 5
Spermodea lamellata 1 - 8
Discus ruderatus 3 - 3
Discus rotundatus 14 1 18
Punctum pygmaeum 17 3 13
Cochlodina laminata 7 4 5
Macrogastra ventricosa 2 1 1
Macrogastra plicatula 3 1 3
Clausilia bidentata 12 5 8
Clausilia pumila 3 1 -
Euconulus fulvus 4 2 8
Euconulus alderi - - 1
Vitrina pellucida 7 9 3
Vitrea crystallina 13 1 6
Vitrea contracta 1 - 1
Nesovitrea hammonis 19 1 14
Nesovitrea petronella - - 3
Aegopinella pura 4 2 12
Aegopinella nitidula 2 1 4
Oxychilus alliarius 5 3 14
Oxychilus cellarius - 2 1
Zonitoides nitidus - - 1
Bradybaena fruticum 1 1 -
Perforatella incarnata 2 2 -
Trichia hispida 3 4 2
Arianta arbustorum 8 7 5
Helicigona lapicida 1 - 4
Cepaea hortensis 5 6 6
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isolerade förekomster: Norra Dalsland (von
Proschwitz 1994), Ekens skärgård i Vänern
(Lohmander 1959b), Omberg, - N delen, nära
Borghamn - (Westerlund 1871) [ej återfunnen
under 1900-talet] och södra Närke (von Prosch-
witz 2000c). Dessutom finns ett fåtal lokaler i
Bödaskogarna på norra Öland (Lohmander
1938). Tidigare fanns även en förekomst på
centrala Gotland (Kräklingbo s:n, leg: H. Loh-
mander) - denna lokal har emellertid förstörts
genom uthuggning och dikning och arten är
försvunnen (von Proschwitz 1998f).

Lamellsnäckan är en mycket fordringsfull art med
höga krav på orördhet och kontinuitet. Arten är
marklevande och starkt beroende av ett orört,
fuktigt förnaskikt med stabil humiditet. S. lamell-
ata är en mycket stark signalart för sådana för-
hållanden. Arten är extremt känslig för alla typer
av ingrepp och den saknas helt i hagmarksartad
skog och i betade skogsbestånd. Den har uppen-
barligen drabbats hårt av det moderna skogs-
bruket och är placerad i hotkategori NT (miss-
gynnad) på den nationella rödlistan (Gärdenfors
2000). Alla ingrepp som stör lokalens hydrologi
eller på andra sätt stör kontinuiteten i förnan är
allvarliga hot mot S. lamellata (von Proschwitz
1998f, 2000c).

I sydligaste och västra Sverige finns de flesta
förekomsterna i orörda bokskogar. Arten före-
kommer emellertid även i andra skogstyper som
blandskogar och rena barrskogar av översilnings-
eller sumpskogstyp. I Dalsland förekommer den i
blandskogsbestånd där ofta lind är ett dominer-
ande inslag (jfr von Proschwitz 1994). Ofta
förekommer S. lamellata i anslutning till orörda
rännilar, bäckar och källor / källdrag, speciellt på
mossrika lokaler (von Proschwitz 2000c).

I Halland förekommer lamellsnäckan främst i
ursprungliga bokskogsbestånd (utbredningskarta,
Fig. 8), gärna med inslag av lind, ek och hassel.
Ibland också i barrskog med bokinslag (jfr
Waldén 1969). S. lamellata är ej trofiskt särskilt
krävande och anträffas även i hedartade bok-
skogsbestånd med pH ner mot 4,5. Däremot är
den extremt fordrande vad gäller kontinuerlig
fuktighet och förekommer ofta i orörda källiga
skogssluttningar. Totalt är arten känd från 72

lokaler i Hallands län. Denna relativt höga frek-
vens får tillskrivas de humida, för arten mycket
gynnsamma, förhållanden som, genom de mycket
höga årsnederbördsmängderna, råder i länet.
Geografiskt koncentrerar sig fynden till den brutna
övergångszonen mellan slättland och skogsland
(vari sluttningarna erbjuder många lämpliga bio-
toper) och österut. Endast på Hallandsås i söder
och på Särö (nyupptäckt förekomst på lokal 3, se
ovan) når arten närmare havet. Detta är säkerligen
avhängigt avsaknaden av lämpliga skogsmiljöer
med kontinuitet i slättlandet.

I betraktande av lamellsnäckans ekologi är det
mycket troligt att den, genom olika skogsbruks-
åtgärder (hyggesverksamhet, dikning etc), för-
svunnit från ett stort antal lokaler. Minskningen i
det här befintliga materialet är måttlig vad gäller
antalet lokaler. En minskning i relativ abundans är
dock nästan genomgående på de lokaler där den
kvarlevt. De här undersökta högdiversitetslokal-
erna kan dock inte anses representativa för
halländska skogar. Genom de i många delar av

Figur 8. Totalutbredningen av Spermodea
lamellata (lamellsnäcka) i Hallands län.
Kartan baserar sig på materialet från Natur-
historiska museets markfaunainventering.
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länet mycket intensiva skogsbruksåtgärderna
under de senaste decennierna torde arten ha
försvunnit från / minskat på en rad av de lokaler
från vilka den konstaterades under den period
(1925-1967) då markfaunainventeringens fält-
arbete pågick som mest intensivt i Halland. Ett
intressant uppföljningsprojekt vore att kvantitativt
inventera ett större antal av de tidigare kända
förekomsterna för S. lamellata i länet.

Macrogastra ventricosa (Draparnaud) -
Bukspolsnäcka
Arten kan karakteriseras som en mellan- och
osteuropeisk skogsart. I Sverige är dock utbred-
ningen huvudsakligen sydvästlig (jfr utbrednings-
karta hos Kerney et al. 1983). Utbredningen är
dock uppsplittrad i en rad mindre delområden och
helt isolerade lokaler. I Skåne förekommer den på
lämpliga lokaler i centrala och nordöstra delarna. I
Blekinge finns två isolerade förekomster i Ringe-
måla s:n, en av dessa nyligen upptäckt (von
Proschwitz 2001). I Småland finns ett par iso-
lerade förekomster i Eksjötrakten och vid Jön-
köping. Den är nyligen dessutom funnen på en
lokal i södra delen av Kronobergs län (U.
Gärdenfors i brev). I Östergötland förekommer
den i branterna längs vätterstranden från läns-
gränsen och norrut till Omberg (Lohmnader
1949). Dessa spridda lokaler utgör artens öst-
ligaste utposter. I Västergötland är bukspol-
snäckan känd från Boråstrakten (Sundler1923),
från ett begränsat avsnitt av Billingen samt från
tämligen många lokaler på Kinnekulle (Lohmnader
1953). I Bohuslän har den två förekomster i
mellersta delen (Bratteforsåns dalgång, troligen nu
förstörda genom den nya dragningen av E6). I
Dalsland förekommer M. ventricosa i ett ganska
stort sammanhängande område i den centrala
norra delen (Dalformationen) och dessutom på
några spridda lokaler i sydväst (von Proschwitz
1994). I Halland är förekomsterna begränsade till
ett mindre avsnitt av Hallandsås nordsluttning -
området har en längd av ca 1,5 km och är beläget
mellan Ö. Karup och Hasslöv (Fig. 9a-b). I detta
område har Ö. Fritz nyligen upptäckt ytterligare,
närliggande lokaler. Lokalt uppträder arten här
mycket individrikt. M. ventricosa insamlades
dessutom 1925 vid Fröllinge i Getinge s:n (Leg: B.
Sundler), men har där aldrig återfunnits (jfr lokal
22, Bilaga 1).

Bukspolsnäckan lever i orörda ädellöv- och
blandskogsmiljöer. Ofta förekommer den i skug-
giga rasbranter, raviner eller fuktiga bäckdalar.
Dessa lokaler har genomgående hög grundvatten-
spegel med permanent, rörligt ytvatten. Den är
också funnen i rika typer av alkärr och i ask-
dominerad sumpskog. Arten är klart kalkgynnad
och lokalerna är ofta belägna på kalkhaltig
berggrund (Dalformationen, västgötakambro-
siluren, Visingsöformationen). Ofta är lokalerna
också klimatmässigt gynnade. Detta är inte fallet
med hallandsåsförekomsterna, vilka är belägna i
en nordsluttning. De rika lundmiljöerna på kalkrik
grund uppväger här troligen de klimatologiska
nackdelarna. Förekomsterna är ofta geografiskt
mycket begränsade. M. ventricosa anträffas ofta
krypande på lodräta ytor som trädstammar och
klippor, där den betar av alg- och lavpåväxt. Man
finner den även under barken (i det näringsrika
nedbrytningsskiktet) på lågor och stubbar. Buk-
spolsnäckan är en stark signalart för ursprungliga,
fuktiga lundmiljöer och åtföljs ofta av en rad
ovanliga arter (jfr Gärdenfors 1994). Hoten mot
bukspolsnäckan består främst i olika skogliga
ingrepp som hyggesåtgärder och ändring av
hydrologiska förhållanden genom dikning. Även
måttlig blädning torde påverka arten negativt. De
små och ofta isolerade populationerna gör arten
speciellt sårbar. På riksrödlistan (Gärdenfors
2000) har arten placerats i hotkategori NT (miss-
gynnad).
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Figur 9a. Totalutbredningen
av bukspolsnäcka Macro-
gastra ventricosa i Hallands
län. Kartan baserar sig på
materialet från Naturhisto-
riska museets markfauna-
inventering och specialefter-
sökningar av Ö. Fritz. Arten
anträffades vid Fröllinge
norr om Halmstad 1925,
men har inte återfunnits i
senare tid.

Figur 9b. Förekomsten av bukspolsnäcka Macrogastra ventricosa på Hallandsås nordsluttning i
Hallands län är koncentrerad till de kalkrikaste lövskogsmarkerna mellan E6:an och Hasslöv.
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Bilaga 1.
De 34 återinventerade lokalerna.
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Undersökta objekt
Lokalernas läge framgår av Fig. 1. Lägesangivelserna hänvisar till den topografiska kartan (1 :
50 000). När dessa avviker från det första besökets angivelser enligt generalstabskartan, finns denna
redovisad i parentes. Därtill ges angivelser till löpnummer i Naturhistoriska Museets databas. Vissa
lokaler i norra Halland har dessutom s.k. G-nr (ingår i en specialundersökning av lokaler i den vidare
göteborgsregionen). En lokal (26. Högalt) har ingått i en försurningsstudie (Gärdenfors et al. 1996) och
har SV-nr). Lokalernas läge i länet framgår av Fig. 1. Relativa abundanser för arterna anges enligt
skalan i avsnitt 3D ovan. Rödlistade arter markeras med * och respektive nationella hotkategori enligt
Gärdenfors (2000) och regionalt intressanta arter med †. Några lokaler har besökts mer än en gång,
det tidigare besök som använts vid jämförelsen i Tabell I-III i avsnitt 7 nedan har markerats med ‡.

Lokal: 1 Särö.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 21067, 25298.
Läge: Kungsbacka kommun, Släp s:n, Särö, 1 km VNV om kapellet. (G13).
Koordinater: Rn 6382618 / 1267519.
Undersökningsdatum: 1998-10-27 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1972-10-30 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 26 år.
pHkolor.: 1972: <6 - 5,5 ; 1998: 5,5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Ekskog i blocksluttning mot NNO nedanför låga bergssluttningar. Inslag av
tall, något rönn, enstaka asp, idegran. Enstaka yngre ekar. På och mellan blocken riklig stensöta.
Starkt mossbevuxet. Inslag av träjon, hallon, stinknäva, något gräs, buskstjärnblomma. Lokalt
blåbär. Tämligen rikligt med fallna ekstammar. Mellan blocken rikligt med ansamlad ekförna.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1972 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 3 2
Cochlicopa lubricella (Porro) [mindre agatsnäcka] 2 2
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 3
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] + 3
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 2
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 1 -
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] 3 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 3 3
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] - 1
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 3 2
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 3
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] - 1
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 2 1
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] - 1
Antal arter: 15 17
Sniglar:
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Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * 1
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] 2 -
Arion intermedius Normand [dvärgsnigel] † 1 -
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] 2 -
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] 2 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] 2 -
Antal arter: 6 2

Totalt antal arter: 22 20

Menhinick-index: 1,006 1,078
Shannon-index: 2,189 2,423
Modif. Hill-index: 0,739 0,820

Kommentarer till faunan: Lokalen tycks mycket lite förändrad under de 26 år som förflutit
sedan det första besöket. Även pH-värdet är oförändrat. Faunan är typisk för de fåtal rester av
ursprunglig kustnära ekskog som finns i Halland. Karakteristiska är sydvästliga arter som Discus
rotundatus (fläckdisksnäcka) och Oxychilus alliarius (löksnäcka) samt förekomsten av den
suboceaniska och lokala Arion intermedius (dvärgsnigel). Artantalet för snäckorna är lika vid
båda tillfällena. Fyra arter, Clausilia bidentata (strimspolsnäcka), Vitrea crystallina (större kristall-
snäcka), Helicigona lapicida (linssnäcka) och Cepaea hortensis (trädgårdssnäcka) påträffades endast
vid ett av de båda provtagningarna - samtliga i endast ett exemplar. Förekomsten av känsliga, små,
förnalevande arter som Vertigo pusilla (dvärggrynsnäcka) och Acanthinula aculeata (taggsnäcka)
indikerar lång skoglig kontinuitet. Antalet snigelarter var högre 1972 (6) jämfört med 1998 (2) men
detta kan troligen tillskrivas det torra vädret vid den senare provtagningen.

Lokal: 2 V om Klev.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 21084, 25299.
Läge: Kungsbacka kommun, Släp s:n, Klev, 450 m V om gården (= 800 m SSV om p. 69,4)
(G339).
Koordinater: Rn 6381981 / 1269351.
Undersökningsdatum: 1998-11-03 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1965-05-23 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 33 år.
pHkolor.: 1965: >5; 1998: >5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Lundartad blandskog med gran, lönn i blockströdd jordsluttning mot NO.
Inslag av björk, rönn. Upptill blocksluttning nedanför berg, här även lind. Spridda
krusbärsbuskar, hallonsnår. Tämligen sparsam markvegetation med träjon, harsyra, skogsfräken.
Jordmossor. Nertill kulturpåverkat, här delvis slyig vegetation, kirskål.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1965 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] - 2
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 2 2
Cochlicopa lubricella (Porro) [mindre agatsnäcka] 2 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 1 2



31

Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 2 2
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 3
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] 1 -
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 3
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] 3 3
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 2
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 2 2
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] - 1
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 1
Oxychilus cellarius (O. F. Müller) [källarglanssnäcka] 3 -
Trichia hispida (Linnaeus) [skäggsnäcka] 1 2
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] 2 2
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 3 3
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] + 2
Antal arter: 19 18

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] - 2
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] - 2
Arion facsiatus (Nilsson) [parksnigel] * -
Arion circumscriptus Johnston [gråsidig skogssnigel] 1 1
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] - 1
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] 1 1
Antal arter: 3 5

Totalt antal arter: 22 23

Menhinick-index: 1,278 1,538
Shannon-index: 2,331 2,581
Modif. Hill-index: 0,764 0,915

Kommentarer till faunan: Faunasammansättningen är i stort oförändrad vad gäller de allmänna
och tämligen allmänna arterna. I stort är också de relativa frekvenserna lika för dessa arter. Det
totala antalet arter är likartat 19 (1965) och 18 (1998) men vad gäller de ingående arterna har tre :
Cochlicopa lubricella (mindre agatsnäcka), Vertigo alpestris (rösegrynsnäcka) och Oxychilus
cellarius (källarglanssnäcka) endast anträffats 1965 och två; Carychium tridentatum (skogsdvärg-
snäcka) och Vitrea crystallina (större kristallsnäcka) endast anträffats 1998. Samtliga dessa är ovan-
liga på lokalen och uppträder lågabundant, vilket kan vara en del av förklaringen. Lokalen tycks i stort
oförändrad mellan de två undersökningstillfällena och pH-värdet är också detsamma (>5). Kultur-
påverkan på lokalen märktes redan 1965 genom förekomsten av Trichia hispida (skäggsnäcka) och
Arion circumscriptus (gråsidig skogssnigel). Antalet snigelarter var högre 1998 (5) jämfört med 1965
(3), vilket troligen kan tillskrivas det regniga vädret vid det senare provtagningstillfället.
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Lokal: 3 O om Klev.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 21054, 21055, 25300.
Läge: Kungsbacka kommun, Släp s:n, Klev, 100 m O om S gården (= 700 m SSO om p. 69,4)
(G23).
Koordinater: Rn 6381981 / 1269974.
Undersökningsdatum: 1998-11-03 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1922-10-10 - H. Lohmander; 1972-10-25 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 50 respektive 26 år (76 år).
pHkolor.: 1972: 6; 1998: 6.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Tämligen glest bestånd av äldre ekar i SSO-sluttning nedanför bergstup.
Inslag av ask, lönn, alm, tämligen riklig hassel. Jordsluttning med spridda block, ställvis blockan-
samlingar. Spridda kaprifolsnår. I övrigt gles markvegetation med lundgröe, div. andra gräs, träjon,
häckvicker mm. Ansamlad ek-askförna, framför allt bland block.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1922 ‡1972 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] - - 2
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] - 1 2
Cochlicopa lubricella (Porro) [mindre agatsnäcka] - 2 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] - 1 -
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 1 2 3
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] - 1 2
Vallonia costata (O. F. Müller) [ribbgrässnäcka] - - 1
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] *(NT) - - 1
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 3 3
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] - 3 3
Balea perversa (Linnaeus) [klippspolsnäcka] † - 1 -
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 3 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 2 3 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] - 3 2
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] - 3 3
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] - - 1
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] † - 1 -
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 2 3 3
Aegopinella nitidula (Draparnaud)[större skogsglanssnäcka]† - - 1
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 1 2 2
Oxychilus cellarius (O. F. Müller) [källarglanssnäcka] - 2 3
Trichia hispida (Linnaeus) [skäggsnäcka] - - 2
Euomphalia strigella (Draparnaud) [sidensnäcka] † 2 - 2
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] 1 3 2
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] - 1 2
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] - 2 2
Antal arter: 8 19 22

Sniglar:
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] - - 1
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Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] - - 1
Arion circumscriptus (Johnston) [gråsidig skogssnigel] - - 2
Arion distinctus Mabille [trädgårdssnigel] - - 1
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] - 1 -
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 1 1
Antal arter: - 2 5

Totalt antal arter: 8 21 27

Menhinick-index: 0,883 1,214 1,228
Shannon-index: 1,282 2,286 2,250
Modif. Hill-index: 0,622 0,757 0,521

Kommentarer till faunan: Lokalen hyser en mycket rik och diversifierad molluskfauna och är
med 26 snäckarter den artrikaste i norra Halland. Bland ovanligare lundelement märks: Euomphalia
strigella (sidensnäcka) [arten är mycket sällsynt i Halland och endast känd från tre lokaler i länets norra
del], Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka) [inte funnen på lokalen tidigare, arten har i
Halland en suboceaniskt präglad utbredning och är i norra delen tidigare endast känd från en lokal på
Särö], Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka) [som huvudsakligen förekommer i skogslandet i länets
inre delar] och Balea perversa (klippspolsnäcka) [naturliga förekomster huvudsakligen på klipp-
biotoper i kustlandet i norra Halland]. Mycket anmärkningsvärt är också fyndet 1998 av Spermodea
lamellata (lamellsnäcka) - arten är mycket krävande vad beträffar kontinuerlig fuktighet och orördhet i
markförnaskiktet (se vidare avsnitt 9 nedan) och den är placerad i kategori NT (missgynnad) på
riksrödlistan. Lokalen är den nordligaste i Halland, närmaste förekomster av lamellsnäckan ligger i
Lygnernområdet. Uppenbart är att dessa sällsynta arter, vilka alla anträffats i mycket låg numerär och
endast vid ett eller två av undersökningstillfällena, har en rumsligt mycket begränsad förekomst i
lokalerna (s.k. patchiness) och lätt kan förbises vid provtagning. Andra arter som första gången an-
träffades 1998 är: Carychium tridentatum (skogsdvärgsnäcka), Vallonia costata (ribbgrässnäcka)
och Vitrea crystallina (större kristallsnäcka) - möjligen beror detta, förutom på möjlig patchiness, på
att den rumsliga provtagningen på lokalen varit något vidare vid detta provtagningstillfälle. Det lägre
artantalet 1922 torde delvis bero på att sållprovet varit något mindre än vid de senare undersökningar-
na. I stort tycks förhållandena på lokalen vara stabila, det uppmätta pH-värdet är också oförändrat högt
(6). Påvisandet av Trichia hispida (skäggsnäcka), Arion circumscriptus (gråsidig skogssnigel) och
Arion distinctus (trädgårdssnigel) 1998 - samtliga människospridda arter i Halland - indikerar dock en
tilltagande människopåverkan i lokalens nedre del. Antalet snigelarter var högre 1998 (5) jämfört med
1972 (2) men detta kan troligen tillskrivas det regniga vädret vid det senare provtagningstillfället.

Lokal: 4 Blixered.
___________________________________________________________________________

Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 21091, 25301.
Läge: Kungsbacka kommun, Tölö s:n, Blixered, 100 m O om O gården (= Blixered, SO om p.
90).
Koordinater: Rn 6380988 / 1273433.
Undersökningsdatum: 1998-11-03 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1968-06-08 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 30 år.
pHkolor.: 1968: 6,5 - <7; 1998: >6 - 6,5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.
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Biotopbeskrivning: Kulturpåverkad lundvegetation i blocksluttning mot SSO. Upptill bergstup, nedåt
delvis blockströdd jordsluttning. Ek, alm, inslag av asp, ställvis riklig hassel, även ask-aspsly. Tämligen
gles markvegetation av träjon, gullris, flenört, div. gräs. Bland blocken ansamlad förna. Nertill bar jord
med mossfläckar. Enstaka fallna grenar. I övergången mot öppen mark nertill något kulturpåverkat, här
även hundkäx.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1968 1998
Succinea putris (Linnaeus) [större bärnstenssnäcka] 1 -
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] - 2
Cochlicopa lubricella (Porro) [mindre agatsnäcka] 3 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 1
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 4 2
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 4 3
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] 4 1
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 3
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] - 1
Balea perversa (Linnaeus) [klippspolsnäcka] † + -
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 4 2
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 3 3
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] † + -
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 1
Trichia hispida (Linnaeus) [skäggsnäcka] - 3
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] 3 2
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 3 3
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 3 2
Antal arter: 18 17

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] 1 -
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] * -
Arion distinctus Mabille [trädgårdssnigel] - 1
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 1
Antal arter: 2 2

Totalt antal arter: 20 19

Menhinick-index: 0,479 1,323
Shannon-index: 2,172 2,417
Modif. Hill-index: 0,628 0,829

Kommentarer till faunan: Lokalen tycks i stort oförändrad mellan de två undersökningstillfällena men
det bör observeras att förnans pH-värde sjunkit med ca en halv enhet i tidsintervallet. Ser man på
artantalet är detta mycket lika vid de båda undersökningstillfällena, men de relativa frekvenserna är
nästan genomgående lägre 1998. Särskilt märks detta för de små arterna i släktet Vertigo (gryn-
snäckor). Vissa ovanligare arter saknas också 1998: Cochlicopa lubricella (mindre agatsnäcka),
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Balea perversa (klippspolsnäcka) och Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka) - samtliga är att
betrakta som försurningskänsliga element. Det förefaller inte orimligt att samtliga dessa negativa drag är
resultatet av försurningspåverkan. För större arter som endast anträffats som enstaka exemplar:
Succinea putris (större bärnstenssnäcka) och Cochlodina laminata (slät spolsnäcka) spelar troligen
slumpeffekter in. Ökande kulturpåverkan, framförallt nertill, indikeras av att två kulturspridda arter
inkommit 1998: Trichia hispida (skäggsnäcka) och Arion distinctus (trädgårdssnigel).

Lokal: 5 Anneberg.
___________________________________________________________________________

Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 23452, 25302.
Läge: Kungsbacka kommun, Tölö s:n, Anneberg, 200 m SSV om p. 16,10 (= Anneberg, 400 m
SSV om kvarnen) (G262).
Koordinater: Rn 6385664 / 1277980.
Undersökningsdatum: 1998-11-04 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1961-10-30 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 37 år.
pHkolor.: 1961: 5,5 - 6; 1998: <6.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Rasbrant mot O, ställvis jordsluttningar med strödda block. Lövskog med
björk, asp, inslag av al, fågelbär, ask, rönn, enstaka tall. Ställvis snårig undervegetation av slån, nypon,
vildapel, hagtorn, hallon. Tämligen gles undervegetation av skogsbingel, harsyra, blåbär, div. gräs, inslag
av träjon. På block stensöta. Här tämligen mossrikt. Bland block tämligen riklig förna.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1961 1998
Cochlicopa lubricella (Porro) [mindre agatsnäcka] - 2
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 2 1
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 2 2
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 3
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] 2 3
Vallonia excentrica Sterki [hedgrässnäcka] 1 -
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 2 1
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 2 2
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 1 2
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] - 1
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 2 2
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 +
Trichia hispida (Linnaeus) [skäggsnäcka] 2 -
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 3 3
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] - 1
Antal arter: 14 15
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Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * 2
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] * 1
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] * -
Arion distinctus Mabille [trädgårdssnigel] 2 1
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] * -
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] 2 -
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] * 1
Deroceras agreste (Linnaeus) [ängssnigel] * -
Antal arter: 8 4

Totalt antal arter: 22 19

Menhinick-index: 1,565 1,043
Shannon-index: 2,377 1,673
Modif. Hill-index: 0,912 0,636

Kommentarer till faunan: Lokalen förefaller föga förändrad mellan de båda provtagnings-
tillfällena, möjligen har trädvegetationen tätnat något. pH-värdet 1998 ligger också i det intervall
som uppmättes 1961. Artantalet för snäckorna är nästan lika vid de båda provtagningstillfällena
och större delen av artstocken är densamma. Vissa arter som troligen har levt nertill i den mera öppna
kulturpåverkade delen påträffades inte 1998: Vallonia excentrica (hedgrässnäcka), Trichia hispida
(skäggsnäcka) och Deroceras agreste (ängssnigel). Däremot har tre arter tillkommit 1998: Cochlicopa
lubricella (mindre agatsnäcka), Vitrea crystallina (större kristallsnäcka) och Cepaea hortensis
(trädgårdssnäcka). Samtliga dessa sex arter uppträder emellertid i låg numerär (ett eller några få
exemplar) och från- / närvaro i proverna kan bero på slumpeffekter eller provtagningens rumsliga
utsträckning. Framhållas bör även att 1961 anträffades ett obestämbart juvenilt exemplar av släktet
Cochlicopa, troligen rör det sig om C. lubricella (mindre agatsnäcka). Skillnaderna i antalet snigelarter
är svårare att förklara - för sniglar gynnsam väderlek rådde vid provtagningen 1998. Kulturpåverkan
indikeras, förutom av T. hispida (skäggsnäcka) också av Arion distinctus (trädgårdssnigel) vilken
fanns där redan 1961.

Lokal: 6 Strandlid.
___________________________________________________________________________

Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 21089, 25303.
Läge: Kungsbacka kommun, Tölö s:n, Strandlid, 200 m NNV om N gården (= Strandlid, 900 m
SSO om p. 109) (G314).
Koordinater: Rn 6384122 / 1276833.
Undersökningsdatum: 1998-11-05 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1964-09-24 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 34 år.
pHkolor.: 1964: 5 - 5,5; 1998: 4,5
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Ekskogsbestånd, delvis krattartat i bergsluttning mot ONO-NO. Ställvis
spridda stora-medelstora block. Inslag av ask, björk, något hassel, gran. Torftig markvegetation
av blåbär, div. gräs, träjon, harsyra. På block och bland stenar stensöta, delvis mossövervuxet.
Bland block rikligt med anhopad ekförna, även i sluttningen partier med endast förna, utan
markvegetation. Nertill kulturpåverkad lund med ask, alm, hassel. Här älgört, stinksyska mm.
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Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1964 1998
Carychium minimum Müller [ängsdvärgsnäcka] 2 -
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 4 1
Succinea putris (Linnaeus) [större bärnstenssnäcka] 1 -
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 1
Cochlicopa lubricella (Porro) [mindre agatsnäcka] 1 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 2 1
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 2 -
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 2 -
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] 1 -
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 1
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 -
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 2
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 2
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] - +
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 2 -
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 2
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 3 -
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 3 3
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 2 1
Antal arter: 18 10

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * 1
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] 2 2
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] * -
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] * -
Arion circumscriptus Johnston [gråsidig skogssnigel] - 1
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] 2 -
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] 2 -
Antal arter: 6 3

Totalt antal arter: 24 13

Menhinick-index: 0,817 1,741
Shannon-index: 1,880 1,694
Modif. Hill-index: 0,466 0,697

Kommentarer till faunan: I stort tycks lokalen oförändrad sedan 1964, men ett intryck är att
dominansen av ek nu är starkare i den övre delen av biotopen. pH-värdet i förnan har sjunkit med
ca 1 hel enhet från 1964 och är nu endast 4,5 - vilket ligger nära den undre gränsen för många arter.
Sänkningen torde bero på försurningspåverkan genom sur nederbörd och möjligen också på ökad
ekdominans (ek ger förna med lågt pH). Snäckfaunan har utarmats kraftigt under tidsintervallet och så
många som nio arter kunde inte återfinnas 1998. Endast en art Vitrina pellucida (glassnäcka) har
tillkommit. Bland de försvunna arterna finns tre Vertigo-arter (grynsnäckor) och Cochlicopa lubricella
(mindre agatsnäcka). Men även i Halland allmänna eller tämligen allmänna arter som Discus rotundatus
(fläckdisksnäcka), Vitrea crystallina (större kristallsnäcka) och Oxychilus alliarius (löksnäcka)
saknas 1998. I fråga om alla dessa arter är försurningseffekter en trolig orsak till försvinnandet, då inga
tecken på skogliga ingrepp kunde märkas på lokalen. Det bör också noteras att för majoriteten av de
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arter som kvarlever på lokalen är den relativa abundansen lägre eller mycket lägre 1998. Att Cary-
chium minimum (ängsdvärgsnäcka) och Succinea putris (större bärnstenssnäcka) saknas kan bero på
att provtagningen i det nedre partiet av biotopen varit mindre omfattande 1998 än 1964 - båda är
fuktmarksarter och torde ha sin huvudsakliga förekomst här. Skillnaderna i snigelfaunan beror troligen
på det torra vädret vid det senare provtagningstillfället.

Lokal: 7 Agnsjön.
___________________________________________________________________________

Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 21120, 25304.
Läge: Kungsbacka kommun, Älvsåker s:n, Agnsjön, 800 m SSV om S änden (G292).
Koordinater: Rn 6385809 / 1281488.
Undersökningsdatum: 1998-11-05 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1963-10-24 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 35 år.
pHkolor.: 1961: -; 1998: >5.
Undersökningsmetodik: 1961: Manuell insamling (bankning av förna i bunke, direktplock,
håvning). 1998: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Lövskog med björk, sälg alm, inslag av rönn, tall i blockströdd SO-
sluttning. Nertill även sälgbuskar. Örnbräken, gräs, ljung, lokalt blåbär. Nertill övergående i
ängsbacke med spridda träd.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1963 1998

Succinea putris (Linnaeus) [större bärnstenssnäcka] - 2
Cochlicopa lubricella (Porro) [mindre agatsnäcka] + 2
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 2 1
Vertigo pygmaea (Draparnaud) [ängsgrynsnäcka] 2 -
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 2 -
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] - 2
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] + -
Vallonia excentrica Sterki [hedgrässnäcka] 2 -
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 1 -
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 1 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 2 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] + 2
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 1 2
Trichia hispida (Linnaeus) [skäggsnäcka] 2 1
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 1 2
Antal arter: 13 10

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * 1
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] * 2
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] - 2
Arion circumscriptus Johnston [gråsidig skogssnigel] 2 1
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Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] 2 -
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] * 1
Deroceras agreste (Linnaeus) [ängssnigel] 2 1
Deroceras reticulatum (O. F. Müller) [åkersnigel] * -
Antal arter: 7 6

Totalt antal arter: 20 16

Menhinick-index: 2,055 1,348
Shannon-index: 2,232 1,945
Modif. Hill-index: 0,957 0,865

Kommentarer till faunan: Resultaten vid de båda undersökningstillfällena är inte helt jäm-
förbara eftersom olika undersökningsmetodik använts. Vad gäller artsammansättning torde detta
dock spela mindre roll. Två arter som förekommer i öppna ängsbiotoper: Vertigo pygmaea (ängs-
grynsnäcka), Vallonia excentrica (hedgrässnäcka) saknas vid det senare undersökningstillfället. Möj-
ligen kan även Succinea putris (större bärnstenssnäcka) räknas till denna grupp, även om arten har
vidare ekologi. Jämför man biotopbeskrivningarna vid de båda undersökningstillfällena är det också
uppenbart att lokalen utvecklats mot sluten skogsmark, vilket förklarar varför ovan nämnda arter
försvunnit. Frånvaron av de små förnalevande arterna Vertigo pusilla (dvärggrynsnäcka) och Vertigo
alpestris (rösegrynsnäcka) i materialet från 1998 är svårare att förklara - möjligen rör det sig om
slumpeffekter. Detta antagande stöds av att ytterligare en grynsnäcksart - Vertigo substriata
(strimgrynsnäcka) - endast insamlades 1998. Kulturpåverkan på lokalen indikeras av närvaron av
Trichia hispida (skäggsnäcka), Arion circumscriptus (gråsidig skogssnigel) och Deroceras
reticulatum (åkersnigel).

Lokal: 8 Fixhult.
___________________________________________________________________________

Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 20991, 25305.
Läge: Kungsbacka kommun, Fjärås s:n, 450 m NV om V gården (= 400 m VNV om Fixhult)
(G291).
Koordinater: Rn 6383747 / 1286467.
Undersökningsdatum: 1998-11-05 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1963-10-23 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 35 år.
pHkolor.: 1963: <6 - 6; 1998: 5,5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Ädellövskog i blocksluttning nedanför bergstup mot SO. Ek, alm, hassel, inslag av
lind. Sparsam markvegetation av träjon, harsyra, blåsippor, gräs. Lokalt blåbär. Ställvis endast block
med något mossa. Mellan blocken tämligen rikligt med ansamlad förna. Enstaka fallna grenar.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1963 1998

Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 3 2
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 2 2
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Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 3
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 2 1
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 2
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 1
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 2
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 4 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 4 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 2 2
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] 2 1
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 1 2
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 3 2
Oxychilus cellarius (O. F. Müller) [källarglanssnäcka] 2 -
Bradybaena fruticum (O. F. Müller) [busksnäcka] ! 2 -
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] + -
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 2 1
Antal arter: 18 15

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * -
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] * 2
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] 3 1
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] * -
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] 2 1
Antal arter: 5 3

Totalt antal arter: 23 18

Menhinick-index: 0,759 1,175
Shannon-index: 2,277 1,832
Modif. Hill-index: 0,743 0,515

Kommentarer till faunan: Lokalen tycks i stort mycket lite förändrad mellan de båda undersöknings-
tillfällena. Förnans pH-värde har dock sjunkit med ca 1/2 enhet. Snäckfaunans artsammansättning är i
stort densamma vid båda tillfällena. Det bör dock observeras att den relativa abundansen nästan
genomgående är lägre 1998. Troligen ser vi här effekterna av en pågående negativ påverkan av sur
nederbörd. Tre arter anträffades inte vid det senare undersökningstillfället: Oxychilus cellarius (källar-
glanssnäcka), Bradybaena fruticum (busksnäcka) och Helicigona lapicida (linssnäcka). Av dessa får
busksnäckan betecknas som en försurningskänslig art - och sannolikt ser vi även här en effekt av
försurningsprocessen. B. fruticum förekommer huvudsakligen i halvöppna biotoper och i randzoner och
påverkas negativt vid ökad slutenhet, det förefaller dock inte troligt att det kan ha inverkat på arten i
detta fall. I Halland förekommer arten i det brutna landskapet i de norra delarna och på Hallandsås.
Försvinnandet av O. cellarius och H. lapicida är svårare att förklara, möjligen rör det sig här om
slumpeffekter. Det lägre antalet snigelarter funna 1998 beror troligen på torrt väder.
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Lokal: 9 Oxsjön.
___________________________________________________________________________

Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 23570, 25306.
Läge: Kungsbacka kommun, Fjärås s:n, Oxsjön, vid S-änden.
Koordinater: Rn 6387442 / 1290975.
Undersökningsdatum: 1998-11-05 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1963-10-23 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 35 år.
pHkolor.: 1963: <6 - 6; 1998: 6.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Flack, blockströdd, delvis källig N-sluttning med hassel, al, inslag av ek,
asp, rönn, björk, enstaka granar. Lokalt olvon. Ställvis framsipprande rännilar, här mossrikt,
framför allt vitmossor. Lokalt även pors. I övrigt tämligen trivial markvegetation med gräs,
revlummer, harsyra, inslag av blåbär, lingon. Lokalt spår av gammal uthuggning (ca 20 år).

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1963 1998

Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 3 +
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 2 2
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 2
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 1 -
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 2 2
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 1 3
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 1
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 1 2
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 1
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] - 3
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] - 1
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] - 2
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] + 1
Antal arter: 13 15

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * 2
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] 2 1
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] - 2
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] 2 -
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] * -
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] * 2
Deroceras agreste (Linnaeus) [ängssnigel] * -
Deroceras reticulatum (O. F. Müller) [åkersnigel] 2 1
Antal arter: 7 5

Totalt antal arter: 20 20
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Menhinick-index: 0,915 1,165
Shannon-index: 1,963 2,206
Modif. Hill-index: 0,773 0,802

Kommentarer till faunan: Förutom lokala mindre spår av uthuggning tycks lokalen relativt
opåverkad sedan 1963. Förnans pH-värde är också oförändrat. Lokalen är tämligen heterogen
och uppvisar en blandning av rikare och fattigare element. Detta är troligen anledningen till
skillnaderna i snäckfaunan mellan 1963 och 1998. Eftersom flera arter troligen har en geografiskt
starkt begränsad förekomst på lokalen ökar chansen att de förbises vid provtagningen. Detta
gäller troligen för Vertigo pusilla (dvärggrynsnäcka) endast funnen 1963 samt Aegopinella pura
(mindre skogsglanssnäcka) och Oxychilus alliarius (löksnäcka) endast funna 1998. Arianta
arbustorum (fläckig lundsnäcka) har möjligen inkommit på lokalen genom människospridning. Arten
gynnas av mänsklig påverkan och expanderar på flera håll i landet (jfr avsnitt 8). Kulturpåverkan i
lokalens övre del indikeras av förekomsten av Deroceras reticulatum (åkersnigel). Det lägre antalet
snigelarter funna 1998 beror troligen på torrt väder.

Lokal: 10 Duvehed.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 20979, 20980, 20981, 25307.
Läge: Kungsbacka kommun, Fjärås s:n, Duvehed, 600 m S om vägskälet (= 500 m SSO om
Duvehed) (G118).
Koordinater: Rn 6373782 / 1281936.
Undersökningsdatum: 1998-10-27 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1922-09-22 - H. Lohmander; 1967-05-21 - H. W. Waldén; 1977-08-26
- H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 45 respektive 10 och 21 år (76 år).
pHkolor.: 1922: -; 1967: <6; 1977: >5 - 5,5; 1998: >5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Lundvegetation i och nedanför O-sluttning av bergrygg. Dominerande
hassel, inslag av ek, lind, alm, lönn, lokalt sälg. Upptill, nedanför bergssluttningen huvud-
sakligen grovblockig sluttning. Här träjon, blåsippor, harsyra, ormbär, trolldruva, lundgröe.
Lokalt flenört. Nertill flack, stenströdd, fuktig jordsluttning, här inslag av al. Dränerat av grävda diken
invid nyanlagd väg.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1922 ‡1967 1977 1998
Carychium minimum Müller [ängsdvärgsnäcka] 2 - - -
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] - 4 - -
Succinea putris (Linnaeus) [större bärnstenssnäcka] - 2 - 1
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 3 3 1
Cochlicopa lubricella (Porro) [mindre agatsnäcka] 2 3 3 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 2 2 2
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] † 2 2 1 -
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 2 3 4 2
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 3 3 2
Vertigo alpestris (Alder) [rösegrynsnäcka] - 2 3 -
Vertigo angustior Jeffreys [smalgrynsnäcka] † - + 2 -
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Vallonia excentrica Sterki [hedgrässnäcka] - - - 1
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 2 2 2
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] - - - 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 3 3 2
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3 4 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3 3 2
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 2 - 2 1
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3 3 2
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 3 2 1 1
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 1 2 3 1
Zonitoides nitidus (O. F. Müller) [kärrglanssnäcka] - * - -
Trichia hispida (Linnaeus) [skäggsnäcka] - 2 - -
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] - 3 - 2
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] - - 1 2
Antal arter: 15 20 17 17

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] - * * 2
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] - * 1 2
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] - 1 - -
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] - - - 2
Arion circumscriptus (Johnston) [gråsidig skogssnigel] - 2 1 2
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] 2 * - -
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 2 2 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] 1 - 1 2
Antal arter: 2 6 5 6

Totalt antal arter: 17 26 22 23

Menhinick-index: 0,713 0,784 0,760 1,976
Shannon-index: 2,270 2,054 2,175 2,312
Modif. Hill-index: 0,840 0,580 0,794 0,675

Kommentarer till faunan: Lokalen är unik i serien genom att den undersökts vid fyra olika
tillfällen. Det lägre artantalet 1922 kan bero på att sållprovsvolymen troligen varit mindre än vid
de senare provtagningstillfällena. Olikheterna i artstocken vid de olika tidpunkterna kan delvis
bero på att provtagningens geografiska utsträckning varit olika. Utpräglat hygrofila arter som
Carychium minimum (ängsdvärgsnäcka) [endast funnen 1922] och Zonitoides nitidus (kärrglans-
snäcka) [endast funnen 1967] bör ha levt i den nedre delen av lokalen som 1998 befanns förstörd
genom vägbygge och dikning. Lokalen har hyst en rik fauna av små marklevande former - två Colu-
mella-arter (skruvsnäckor) och Vertigo-arter (grynsnäckor), vilket indikerar att god kontinuitet och
stabilitet rådde åtminstone fram till 1977. De två exklusivaste arterna - Columella edentula (slät
skruvsnäcka) och Vertigo angustior (smalgrynsnäcka) - kunde ej påvisas vid provtagningen 1998.
Båda arterna uppträder som exklusiva lundelement. C. edentula har en kontinentalt präglad utbredning
med ett fåtal förekomster i rika biotoper i inlandet och på Hallandsås. V. angustior är känd endast från
ytterligare tre lokaler i norra Halland. Den fanns uppförd i hotkategori 4 i den tidigare versionen av
riksrödlistan (Ehnström et al. 1993). Den huvudsakliga utarmningen av faunan har skett under de
senaste 21 åren, då känsligare arter som Cochlicopa lubricella (mindre agatsnäcka) och Vertigo
alpestris (rösegrynsnäcka) försvunnit. För flera andra skogsarter som t.ex. den mera fordringsfulla
Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka), men även vanliga skogsarter som Discus rotundatus
(fläckdisksnäcka) och Euconulus fulvus (allmän konsnäcka), har också abundansen minskat.
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Trenderna är dock inte helt entydiga. Carychium tridentatum (skogsdvärgsnäcka) tycks ha försvunnit
redan tidigare. Den relativt stora Cochlodina laminata (slät spolsnäcka) har uppenbarligen inkommit
på lokalen i sen tid. Förutom förändringarna i lokalens nedre del tycks den relativt oförändrad. Förnans
pH har sedan 1967 sjunkit med ca en halv enhet, vilket kan förklara abundansminskningen hos vissa
arter och att de känsligaste faunaelement försvunnit. Skillnaderna i snigelfaunan torde få tillskrivas
slump- och vädereffekter.

Lokal: 11 Ö. Öxared.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 23597, 25308.
Läge: Kungsbacka kommun, Förlanda s:n, Ö. Öxared, 200 m NO om O-gården (= 600 m NNV
om Oleträ).
Koordinater: Rn 6376012 / 1290905.
Undersökningsdatum: 1998-11-04 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1964-10-02 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 34 år.
pHkolor.: 1964: >6, <6, 5,5; 1998: >5, 4,5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Bokskog i bergsluttning mot NNO med stup och avsatser. Föga markvegetation, i
stora partier endast tjockt bokförnalager. Lokalt harsyra, något gräs, björnmossa, även hallon. Uppåt i
blockstalpsartat parti inslag av björk, rönn, lind, ung ek, hassel. Här piprör, träjon. Nertill nedanför stup
inslag av ask, lind, hassel, ek. Här något rikare markvegetation med skogsbingel, ormbunkar, gräs.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1964 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 4 2
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 2 -
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] † 1 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 2
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 2 -
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 4 3
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] 2 -
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] * (NT) 2 -
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 1
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 4 3
Discus ruderatus (Férussac) [trubbdisksnäcka] † 3 1
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 4 3
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 2
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 4 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 1 1
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 3
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3
Nesovitrea petronella (Pfeiffer) [vitglanssnäcka] † 3 -
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 3 2
Aegopinella nitidula (Draparnaud)[större skogsglanssnäcka]† 2 3
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 +
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] - 2
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Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 2 +
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] - 1
Antal arter: 22 18

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] - 2
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] - 2
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] - 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] - 2
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] 1 -
Antal arter: 1 4

Totalt antal arter: 23 22

Menhinick-index: 0,501 1,299
Shannon-index: 2,092 2,074
Modif. Hill-index: 0,747 0,577

Kommentarer till faunan: 1964 hyste lokalen en artrik fauna med hela 22 arter och en mycket
intressant artsammansättning. Bland arterna märks flera i Halland ovanliga arter med kontinentalt
präglad utbredning: Columella edentula (slät skruvsnäcka), Discus ruderatus (trubbdisksnäcka) och
Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka). Dessutom har påvisats den suboceaniska och kontinuitets-
krävande Spermodea lamellata (lamellsnäcka) och den sällsynta lundarten Aegopinella nitidula
(större skogsglanssnäcka). 1998 kunde dock inte C. edentula, S. lamellata och N. petronella
påvisas. Inte heller Cochlicopa lubrica (allmän agatsnäcka), Vertigo pusilla (dvärggrynsnäcka) eller
Vertigo alpestris (rösegrynsnäcka) kunde återfinnas. För flera andra arter var abundansen betydligt
lägre 1998. Flera orsaker kan finnas till detta. Lokalen tycks i stort oförändrad, utan skogliga ingrepp.
Den är dock svårgripbar och svårinventerad eftersom den består av flera olika biotopenheter. Detta och
snäckornas patchiness i uppträdandet kan förklara skillnderna. Sannolikt har flera av de ovan nämnda
arterna haft en rumsligt mycket begränsad förekomst i den lundartade delen. Detta gör dem speciellt
sårbara. Lokalens heterogenitet avspeglas säkerligen också i den relativt stora variationen i pH vid de
olika provtagningstillfällena 1964 (>6 - 5,5) 1998 (>5 - 4,5). Genomgående tycks dock pH-värdet på
lokalen ha sjunkit med hela 1-1½ enhet under 34 år. Det är troligen här vi har den huvudsakliga orsaken
till flera arters försvinnande eller abundansminskning på lokalen. Antagligen har också de lundartade
delarna av biotopen minskat i omfattning sedan 1964, bokförna - som ger lågt pH-värde - dominerade
lokalen 1998. Försvinnandet av S. lamellata (lamellsnäcka) är mera svårförklarbart eftersom arten inte
är beroende av ett högt pH. Möjligen kan lokala störningar ha förekommit i de delar av lokalen där den
funnits. Två stora arter har tillkommit 1998: Helicigona lapicida (linssnäcka) och Cepaea hortensis
(trädgårdssnäcka). Skillnaderna i snigelfaunan torde få tillskrivas vädereffekter.

Lokal: 12 Tjolöholm.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 23592, 25309.
Läge: Kungsbacka kommun, Fjärås s:n, Tjolöholm, 200 m ONO om slottet.
Koordinater: Rn 6369943 / 1277824.
Undersökningsdatum: 1998-10-27 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1964-09-23 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 34 år.
pHkolor.: 1964: >5, 5,5; 1998: >5, 5,5.
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Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Lundvegetation i kuperad, bergig terräng. Dominerande ek, bok, inslag av
lind, ask, alm, hassel, al. Rikligt med yngre ask, asksly, något björk. Vid bergssidor ställvis
mindre ansamlingar av grova, delvis mossövervuxna block, även skrevor, klyftor. Även något
öppna partier med spridda block. Träjon, harsyra, gräs, något flenört, stensöta. I fuktiga stråk
stinksyska, nejlikrot, jordreva. Enstaka fallna ek- och bokstammar. Tämligen rikligt med
ansamlad förna.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1964 1998
Carychium minimum O. F. Müller [ängsdvärgsnäcka] 2 2
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 4 3
Succinea putris (Linnaeus) [större bärnstenssnäcka] 1 -
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 3
Cochlicopa lubricella (Porro) [mindre agatsnäcka] 3 2
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] † 3 2
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 2
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 3 2
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 2
Vertigo antivertigo (Draparnaud) [hjärtgrynsnäcka] † - 1
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 4 3
Discus ruderatus (Férussac) [trubbdisksnäcka] † - 1
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 4 3
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] 3 2
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka] † 4 3
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 2
Balea perversa (Linnaeus) [klippspolsnäcka] † + -
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 4 2
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 1 2
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] - 2
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 3 3
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 1
Oxychilus cellarius (O. F. Müller) [källarglanssnäcka] 3 1
Bradybaena fruticum (O. F. Müller) [busksnäcka] † + 2
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] 3 2
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 2 2
Antal arter: 24 25

Sniglar:
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] * 1
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] 3 3
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] - 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] * -
Deroceras reticulatum (O. F. Müller) [åkersnigel] - 1
Antal arter: 3 4

Totalt antal arter: 27 29
Menhinick-index: 0,569 1,521
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Shannon-index: 2,130 2,542
Modif. Hill-index: 0,622 0,567

Kommentarer till faunan: Lokalen är i stort oförändrad sedan 1964, också förna-pH är detsamma.
Lokalen hyser en artrik fauna med flera sällsynta element. Antalet snäckarter är högre 1998 (25) än
1964 (24), men även om större delen av artstocken är identisk, överensstämmer inte artsammansätt-
ningen helt. En möjlig förklaring är att provtagningen ej skett på exakt samma punkter på lokalen.
Lokalens kärrskogsartade parti hyser flera hygrofila arter: Carychium minimum (ängsdvärgsnäcka),
Succinea putris (större bärnstenssnäcka), Vertigo antivertigo (hjärtgrynsnäcka) - den sistnämnda
anträffad endast 1994. Arten förekommer huvudsakligen i öppna, kalkpåverkade kärr och är ovanlig i
Halland. I kärrskogsmiljöer lever den i öppna partier. Lokalen hyser också element som i Halland är
tämligen sällsynta och där uppvisar en huvudsakligen kontinentalt präglad förekomst: Columella
edentula (slät skruvsnäcka) och Discus ruderatus (trubbdisksnäcka) - den sistnämnda anträffad
endast 1998. D. ruderatus når fram till kustlandet endast i norra Halland, framförallt på lokaler med
ursprunglig kustlövskog såsom vid Tjolöholm. Denna eljest allmänna barrskogsart är i Halland tämligen
anspråksfull i sitt biotopval. Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka) är i länet en sällsynt art som
huvudsakligen lever i rikare skogsbiotoper i den brutna övergången mellan slätt- och skogsland. Endast
vid Tjolöholm och på Hallandsås når den ut mot havet. Förekomsten vid Tjolöholm är helt isolerad.
Anmärkningsvärd är även förekomsten av Bradybaena fruticum (busksnäcka). Arten lever i halv-
öppna miljöer och har på många håll i Västsverige gått tillbaka i samband med ökande igenväxning. I
Halland har den förekomster i norra delen och på Hallandsås. En viss, perifer kulturpåverkan indikeras
av närvaron av Deroceras reticulatum (åkersnigel) 1998.

Lokal: 13 Mölnekulla.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 24451, 20657, 25310.
Läge: Kungsbacka kommun, Frillesås s:n, Klev, Mölnekulla, 300 m VNV om vägskälet.
Koordinater: Rn 6361729 / 1288017.
Undersökningsdatum: 1998-10-28 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1956-06-22 - H. Lohmander; 1967-05-21 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 11 respektive 31 år (42 år).
pHkolor.: 1956: -; 1967: 6,5, 7; 1998: 6,5, 7.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Lundvegetation i brant blocksluttning mot O. Alm, ek, ask, inslag av lind, gran,
björk, al, ställvis rikligt med hassel. Nertill, i övergång mot betad hagmark, även hägg. Rik mark-
vegetation av träjon, skogsbingel, gräs, harsyra, blåsippor. Inslag av trolldruva, underviol, flenört, lokalt
även hallon, blåbär. På block rikligt med mossor, stensöta. Nertill, i övergången mot hagmarken, något
ruderatpräglat med nässlor, något kirskål. I sluttning mot bäck fuktigt.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1956 ‡1967 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 3 4 2
Succinea putris (Linnaeus) [större bärnstenssnäcka] - 2 2
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 4 2
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] † 3 3 3
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] - - +
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 3 2 3
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 3 3
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Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] 1 - -
Vallonia costata (O. F. Müller) [ribbgrässnäcka] 1 2 -
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 3 2
Discus ruderatus (Férussac) [trubbdisksnäcka] † 2 3 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 4 3 2
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 2 3 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3 2
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] + 1 2
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 3 2
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3 2
Nesovitrea petronella (Pfeiffer) [vitglanssnäcka] † 3 3 1
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] - 2 1
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 3 2
Oxychilus cellarius (O. F. Müller) [källarglanssnäcka] - 2 -
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] - 3 2
Antal arter: 17 20 19

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] - 2 1
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] - 2 2
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] 1 2 1
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] - 1 -
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] - * -
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - * 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] - - 1
Antal arter: 1 6 5

Totalt antal arter: 18 26 24

Menhinick-index: 0,714 0,690 1,854
Shannon-index: 2,197 2,514 2,657
Modif. Hill-index: 0,661 0,788 0,952

Kommentarer till faunan: Lokalen är i stort oförändrad sedan 1967, även pH-värdet i förnan  är
oförändrat. Det lägre antalet arter 1956 kan möjligen bero på att provtagningen då varit rumsligt mindre
omfattande. Lokalen hyser en mycket artrik snäckfauna med flera, i Halland sällsynta och krävande och
i länet i sin utbredning kontinentalt präglade arter: Columella edentula (slät skruvsnäcka), Discus
ruderatus (trubbdisksnäcka), Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka). Dessa arter förekommer
huvudsakligen i övergångszonen mellan slättland och skogsbygd, i länets norra del når de ut mot havet.
Två arter som insamlades 1967 kunde ej påvisas 1998: Vallonia costata (ribbgrässnäcka) och
Oxychilus cellarius (källarglanssnäcka). V. costata har endast ett fåtal naturliga förekomster i
lundmiljöer i Halland - de flesta fynd under naturliga omständigheter har gjorts på havsnära torrängar.
Samtliga naturliga förekomster ligger i länets norra del, mellan Fjärås och Varberg. Dessutom finns
många fynd från människoskapade blockmiljöer (huvudsakligen kyrkogårdsmurar) i hela länet. Möjligen
är dess förekomst rumsligt begränsad, vilket gjort att den missats vid provtagningen. Någon tydlig
anledning till att arten skulle ha försvunnit finns inte. O. cellarius har en komplicerad utbredning i
Halland, där ursprungliga lokaler överlappas av människobetingade förekomster. Vid Mölnekulla
förekom arten i det nedre, kulturpåverkade partiet, vilket indikerar att förekomsten är av det senare
slaget. Troligen är dess förekomst rumsligt begränsad varför den ej insamlades 1998. En art, Vertigo
alpestris (rösegrynsnäcka), anträffades endast 1956. Den är huvudsakligen bunden till blockpartier och
möjligen mycket lokalt förekommande eftersom endast ett exemplar påträffades. Kulturpåverkan i det
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nedre partiet indikeras genom förekomsten av O. cellarius och Arion fasciatus (parksnigel). Skill-
naderna i snigelfaunan torde få tillskrivas slumpeffekter.

Lokal: 14 Öv. Hjärtared.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 24545, 25311.
Läge: Falkenberg kommun, Ullared s:n, Öv. Hjärtared, 1,6 km N om vägskälet.
Koordinater: Rn 6343344 / 1311594.
Undersökningsdatum: 1998-10-28 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1956-07-29 - H. Lohmander.
Intervall mellan undersökningarna: 42 år.
pHkolor.: 1956: -; 1998: <5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Bokskog i blocksluttning mot VSV nedanför brant bergstup. Inslag av
något björk, lokalt även lönn, enstaka gran. Tämligen sparsam markvegetation av träjon, harsyra,
tuvtåtel m.fl. gräs, lokalt hallon, blåbär, något jordreva. Vid bergroten även flenört. Bland
mossövervuxna block rikligt med ansamlad bokförna. Enstaka fallna bokstammar. Lokalen bär
spår av 10-15 år gammal uthuggning.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1956 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 3 2
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 2 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 3
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 3 -
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 4 3
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] 2 -
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 1 -
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] * (NT) 2 -
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 4 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 2
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] - 2
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 1
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 4 2
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 2 1
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] † 2 -
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 2
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 1 -
Aegopinella nitidula (Draparnaud) [större skogsglanssnäcka] 3 2
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 1
Antal arter: 18 12

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] 1 2
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] 2 -
Arion intermedius Normand [dvärgsnigel] † 1 -
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] 2 -
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Antal arter: 4 2

Totalt antal arter: 22 14

Menhinick-index: 0,580 1,359
Shannon-index: 2,045 2,145
Modif. Hill-index: 0,683 0,899

Kommentarer till faunan: Tydliga spår finns fortfarande på lokalen efter en tämligen kraftig
uthuggning för 10-15 år sedan. Troligen har också markförnans pH (1998: <5) sjunkit under
tidsperioden, ingen äldre mätning existerar dock. Snäckfaunan är starkt utarmad och inte mindre
än 7 arter har försvunnit. Bland dessa märks den rödlistade och för ingrepp mycket känsliga
Spermodea lamellata (lamellsnäcka). Ytterligare känsliga arter som försvunnit är:
Vertigo pusilla (dvärggrynsnäcka), Vertigo alpestris (rösegrynsnäcka), Acanthinula aculeata
(taggsnäcka), Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka) och Aegopinella pura (mindre skogsglans-
snäcka). Flera av dessa arter är både försurnings- och ingreppskänsliga. Samtliga hör till en grupp arter
som lever i rikare bland- och lövskogsmiljöer. V. contracta är något mer exklusiv än de övriga.
Effekterna syns även hos en allmän art som Cochlicopa lubrica (allmän agatsnäcka), vilken ej kunde
påvisas 1998. Också de flesta kvarlevande arter uppvisar lägre eller mycket lägre abundans. En art,
den tämligen stora Cochlodina laminata (slät spolsnäcka) har uppenbarligen inkommit på lokalen
sedan 1956. Den i denna del av Halland tämligen ovanliga, suboceaniska snigeln Arion intermedius
(dvärgsnigel) fanns på lokalen 1956. Skillnaderna i snigelfaunan torde dock få tillskrivas slumpeffekter.

Lokal: 15 Fridhemsberg.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 24549, 25312.
Läge: Falkenberg kommun, Ullared s:n, Fridhemsberg, 500 m SV om vägskälet.
Koordinater: Rn 6341443 / 1314624.
Undersökningsdatum: 1998-10-28 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1956-07-30 - H. Lohmander.
Intervall mellan undersökningarna: 42 år.
pHkolor.: 1956: -; 1998: 5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Bokskog i ställvis grovblockig SO-sluttning nedanför flera lägre bergsstup.
Inslag av något björk, gran, enstaka tall, nertill riklig hassel. Stalp av grova, starkt
mossövervuxna block. Sparsam markvegetation av träjon, harsyra, gräs, lokalt hallon, blåbär.
Bland blocken rikligt med ansamlad bokförna. Enstaka fallna stammar och grenar. Ställvis
stubbar. Spår efter uthuggning för 15-20 år sedan.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1956 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 4 -
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 1
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] 3 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 3
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 3 1
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 3
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] 1 2
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Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 -
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] * (NT) 2 -
Discus ruderatus (Férussac) [trubbdisksnäcka] † 1 1
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 4 2
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 2
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] 3 2
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka]† 3 2
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 2
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 4 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 1 2
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 4 -
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 4 2
Nesovitrea petronella (Pfeiffer) [vitglanssnäcka] 3 1
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 3 -
Aegopinella nitidula (Draparnaud) [större skogsglanssnäcka] 1 -
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 1
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] + -
Antal arter: 24 16

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * -
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] 1 -
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] - 1
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] 1 -
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] * 1
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] 2 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] - 1
Antal arter: 5 4

Totalt antal arter: 29 20

Menhinick-index: 0,558 1,899
Shannon-index: 2,278 2,333
Modif. Hill-index: 0,633 0,813

Kommentarer till faunan: Tydliga spår finns fortfarande på lokalen efter en tämligen kraftig
uthuggning för 15-20 år sedan. Troligen har också markförnans pH (1998: 5) sjunkit under
tidsperioden, ingen äldre mätning existerar dock. En kraftig utarmning av snäckfaunan har skett -
inte mindre än 8 tidigare funna arter kunde inte påvisas 1998. Liksom på föregående lokal (14.
Öv. Hjärtared) torde detta bero på en kombination av effekter av skogliga ingrepp och försurning.
Uthuggningen har emellertid varit kraftigare än på föregående lokal. Bland de försvunna arterna märks
speciellt den kontinuitetskrävande och mycket ingreppskänsliga Spermodea lamellata (lamellsnäcka).
Övriga arter som inte kunde påvisas 1998 är - förutom den stora arten Cepaea hortensis (trädgårds-
snäcka) - små och medelstora, marklevande former: Carychium tridentatum (skogsdvärgsnäcka),
Columella edentula (slät skruvsnäcka), Acanthinula aculeata (taggsnäcka), Vitrea crystallina
(större kristallsnäcka), Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka) och Aegopinella nitidula (större
skogsglanssnäcka). Dessas försvinnande torde huvudsakligen få tillskrivas effekter av hyggesingreppet,
men möjligen även senare försurningseffekter. Även för flera andra arter, framför allt de små förna-
levande arterna i släktet Vertigo (grynsnäckor) märks en tydlig abundanssänkning, troligen spelar här
försurningseffekter in. De i Halland ovanliga arterna Discus ruderatus (trubbdisksnäcka) och
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Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka) kvarlever på lokalen. Skillnaderna i snigelfaunan torde
bero på slump- och vädereffekter.

Lokal: 16 Hiaklitten.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 20944, 25313.
Läge: Varberg kommun, Sibbarp s:n, Hiaklitten, 1,05 km O om Bysjöns N ände (= Angryd, 800
m SO om O gården).
Koordinater: Rn 6332896 / 1303200.
Undersökningsdatum: 1998-11-02 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1940-05-29 - H. Lohmander.
Intervall mellan undersökningarna: 58 år.
pHkolor.: 1940: -; 1998: >5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Blandlövskog i rasbrant mot SO. Dominerande björk, bok, inslag av rönn.
Sparsam markvegetation av piprör, bergsslok m.fl. gräs, träjon. På block stensöta, starkt
mossövervuxet. Även öppna blockras med mossor, lavar. Tämligen rikligt med ansamlad bok-
björkförna.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1940 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 2 3
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 2
Cochlicopa lubricella (Porro) [mindre agatsnäcka] 2 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 2
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 3 2
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 3
Vertigo ronnebyensis (Westerlund) [skogsgrynsnäcka] * (NT)1 3
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 1
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] * (NT) 3 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 2
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 2 3
Clausilia bidentata (Ström) [strimgrynsnäcka] - 1
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] - 1
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 2 2
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimspolsnäcka] 3 3
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 2 +
Aegopinella nitidula (Draparnaud) [större skogsglanssnäcka] 2 -
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 +
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 2 1
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] 2 -
Antal arter: 19 18

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] - 2
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] * -
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] 2 2
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Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] - 1
Antal arter: 2 3

Totalt antal arter: 21 21

Menhinick-index: 0,748 1,251
Shannon-index: 1,948 2,204
Modif. Hill-index: 0,521 0,689

Kommentarer till faunan: Lokalen är i stort oförändrad mellan de två undersökningstillfällena.
Artstocken är också i stort den samma. Tre arter: Cochlicopa lubricella (mindre agatsnäcka),
Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka) och Helicigona lapicida (linssnäcka) anträffades
endast 1940 och en art: Clausilia bidentata (strimspolsnäcka) endast 1998. Detta är troligen
slumpeffekter. Den mycket känsliga Spermodea lamellata (lamellsnäcka) återfanns 1998, vilket
starkt indikerar orördhet och kontinuitet i förnaskiktet. Detta stöds dessutom av att ytterligare
flera små, känsliga, marklevande element som Acanthinula aculeata (taggsnäcka) och tre
Vertigo-arter (grynsnäckor) kvarlever. Lokalen hyser Vertigo ronnebyensis (skogsgrynsnäcka),
en nordligt kontinental art som är mycket sällsynt i Halland (7 lokaler i skogslandet). Den är
liksom S. lamellata känslig för skogliga ingrepp och förekommer i orörda barr- och blandskogar.
Genom det moderna skogsbruket har den under kort tid försvunnit från många tidigare lokaler
och har därför uppförts i kategori NT på rödlistan, trots att den i inlandet fortfarande är relativt
vanlig på många håll. Förekomsten av denna art tillsammans med mera fordringsfulla ädellövskogs- och
blandskogsarter som A. aculeata, A. nitidula och Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka) visar
på lokalens heterogenitet.

Lokal: 17 Byaberget.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 23723, 25314.
Läge: Varberg kommun, Sibbarp s:n, Byaberget, 1,1 km OSO om Bysjöns N ände (= mellan Ästad
och Angryd).
Koordinater: Rn 6332322 / 1303077.
Undersökningsdatum: 1998-11-02 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1966-10-15 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 32 år.
pHkolor.: 1966: 5,5 , 6; 1998: 5,5 , <6.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Gammal bokskog i blocksluttning-ras mot NV, nedanför bergstup. Inslag av sälg,
björk, hassel, lokalt lind. Tämligen gles markvegetation av piprör, träjon, lokalt hallon, harsyra,
stinknäva, bergdunört, lundgröe m.fl. gräs. I öppna blockras endast mossor, lavar, något stensöta,
hallon. Nertill blåbär.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1966 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 5 3
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 4 3
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 2
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 3 2
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 4 3
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Vertigo ronnebyensis (Westerlund) [skogsgrynsnäcka] * (NT) 3 2
Vertigo alpestris (Alder) [rösegrynsnäcka] 2 -
Vallonia excentrica Sterki [hedgrässnäcka] + -
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 3 2
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] * (NT) 3 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 4 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 4 3
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] - 1
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] - 1
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 4 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] + +
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 3
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 3 2
Aegopinella nitidula (Draparnaud) [större skogsglanssnäcka] 3 2
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 1 2
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] + -
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 2 3
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] - 1
Antal arter: 21 21

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] - 1
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] - 1
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] - 1
Antal arter: - 4

Totalt antal arter: 21 25

Menhinick-index: 0384 1,041
Shannon-index: 1,910 2,313
Modif. Hill-index: 0,515 0,701

Kommentarer till faunan: Lokalen är tillsynes i stort oförändrad mellan de båda undersökningstill-
fällena. Även förnans pH är oförändrat, möjligen kan en marginell minskning ha ägt rum. Artantalet är
skenbart oförändrat (21) men några arter har försvunnit och andra tillkommit. Faunans sammansättning
- med fyra Vertigo-arter (grynsnäckor), däribland den rödlistade och i Halland mycket sällsynta Vertigo
ronnebyensis (skogsgrynsnäcka), och den likaledes rödlistade, mycket känsliga och kontinuitets-
krävande Spermodea lamellata (lamellsnäcka) - indikerar stabilitet under lång tid. Detta stöds också
av att den centrala artstocken är stabil, även om abundanstalen för vissa arter är lägre 1998. Vallonia
excentrica (hedgrässnäcka), varav ett tomskal anträffades 1966, är att betrakta som ett biotop-
främmande element. Arten hör hemma på öppna, betade ängar och kan möjligen ha levt i övergången till
öppnadre mark nertill. Vidare kunde 1998 inte påvisas: Vertigo alpestris (rösegrynsnäcka) och
Helicigona lapicida (linssnäcka) båda anträffades endast som enstaka tomskal respektive fragment
1966, vilket är svårförklarligt eftersom båda är blockbiotopsarter. Tillkomna 1998 är tre arter:
Cochlodina laminata (slätspolsnäcka), Clausilia bidentata (strimspolsnäcka) och Cepaea hortensis
(trädgårdssnäcka), samtliga med endast ett exemplar. De kan ha förbisetts 1966 eller vara nyinvand-
rare. Skillnaderna i snigelfaunan torde få tillskrivas vädereffekter.
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Lokal: 18 Svalåsen.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 23730, 25315.
Läge: Falkenberg kommun, Köinge s:n, Svalåsen, 150 m NNO om Vekatorpet (= Hakestad, 250
m NNV om p. 132).
Koordinater: Rn 6328966 / 1306081.
Undersökningsdatum: 1998-11-02 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1966-10-18 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 32 år.
pHkolor.: 1966: 7; 1998: 6,5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Blandskog i rasbrant mot VNV nedanför bergstup. I övre delen björk, ek,
tall, inslag av gran, sälg, även fågelbär, hästkastanj. Nertill mera öppet blockras med spridda
sälg, björk, rönn, gran. Tämligen sparsam markvegetation av piprör, träjon, örnbräken. I
blockraset även hallon, stinknäva, stensöta, kärleksört. Lokalt lingon.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1966 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 1 2
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 2
Cochlicopa lubricella (Porro) [mindre agatsnäcka] 2 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 2
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 3 3
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 2
Vertigo alpestris (Alder) [rösegrynsnäcka] 4 2
Discus ruderatus (Férussac) [trubbdisksnäcka] † 3 -
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 2
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 2
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 2
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 2 2
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] † 2 2
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 2
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] - +
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] - 2
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 1 3
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 2 2
Antal arter: 17 17

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * 2
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] * 1
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] * 2
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] - 2
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] - 1
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] 2 -
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] * -
Antal arter: 5 5
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Totalt antal arter: 22 22

Menhinick-index: 0,643 1,379
Shannon-index: 2,226 2,074
Modif. Hill-index: 0,758 0,567

Kommentarer till faunan: Lokalen ger ett i stort sett oförändrat intryck, förnans pH har dock
sjunkit med ca ½ enhet. Antalet snäckarter är vid båda tillfällena 17 men två arter saknas 1998
och två nya har tillkommit. Av de försvunna arterna är Cochlicopa lubricella (mindre agatsnäcka)
försurningskänslig. För Discus ruderatus (trubbdisksnäcka), som anträffades i tämligen stort antal
1966, är det svårare att finna anledningen till försvinnandet. Denna nordligt-kontinentala art är ovanlig i
Halland och når här sin sydvästgräns. Den uppträder här i rikare skogsmiljöer än vad är fallet i större
delen av sin utbredning - troligen är den på sin utbredningsgräns mera krävande än eljest. Flera andra
arter uppträder också i lägre abundans 1998, vilket möjligen kan tillskrivas sänkningen av förnans pH-
värde. Två arter har tillkommit 1998: Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka) och Oxychilus
alliarius (löksnäcka), båda vanliga i denna typ av skogsmiljöer i Halland. Den sällsynta och krävande
skogsarten Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka) förekom sparsamt på lokalen vid båda
undersökningstillfällena. Skillnaderna i snigelfaunan torde få tillskrivas slump- och vädereffekter.

Lokal: 19 Ätrafors.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 23661, 25316.
Läge: Falkenberg kommun, Okome s:n, Ätrafors, vid Ätran, 200 m N om kraftverket.
Koordinater: Rn 6327557 / 1309253.
Undersökningsdatum: 1998-11-02 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1966-07-07 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 32 år.
pHkolor.: 1966: >5, 5,5; 1998: >5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Ekskog i blockig-blockströdd SO-luta mot ån. Inslag av björk, tall, brakved.
Lokalt rikare partier med lönn, hassel, fläder. Blåbär, kruståtel, konvalj, hallon, lokalt även
kaprifol. I blockpartier även träjon, örnbräken, flenört mm. Nertill vid ån gråal. Älggräs, flädervänderot,
gräs.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1966 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] - 1
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] + 2
Cochlicopa lubricella (Porro) [mindre agatsnäcka] 1 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 2 2
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 3 2
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 2 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 2
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3
Cochlodina laminata (Montagu) [slät spolsnäcka] - 3
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 2
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 1 2
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Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 1 2
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] † - +
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] - 2
Aegopinella nitidula (Draparnaud)[större skogsglanssnäcka]† - 1
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 +
Trichia hispida (Linnaeus) [skäggsnäcka] + 1
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 3 2
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] 3 2
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 2 2
Antal arter: 17 21

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * 2
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] * 1
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] * 1
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] 1 -
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] * 1
Antal arter: 5 4

Totalt antal arter: 22 25

Menhinick-index: 1,217 1,432
Shannon-index: 2,440 2,124
Modif. Hill-index: 0,878 0,564

Kommentarer till faunan: Lokalen tycks i stort sett vara opåverkad mellan de båda provtagnings-
tillfällena. Förnans pH-värde är också oförändrat. I molluskfaunan finns dock stora skillnader. En art,
Cochlicopa lubricella [mindre agatsnäcka], påvisades inte 1998. Däremot anträffades inte mindre än
fem nya arter vid den senare undersökningen. Bland dessa märks krävande och sällsynta element som
Vitrea contracta [mindre kristallsnäcka] och Aegopinella nitidula [större skogsglanssnäcka]. V.
contracta förekommer i Halland huvudsakligen i rikare bland- och lövskogsbiotoper i den brutna
övergångszonen mellan slätt- och skogsland. A. nitidula är också knuten till liknande biotoper men har
ytterst få, spridda förekomster i länet norr om Hallandsås. Tillkommit har även ytterligare arter med
likartad ekologi, de är emellertid inte är lika sällsynta: Carychium tridentatum (skogsdvärgsnäcka),
Cochlodina laminata (slät spolsnäcka) och Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka). Det är inte
troligt att alla dessa arter invandrat på lokalen under de 32 år som förflutit mellan inventeringarna.
Troligen togs en större del av provet 1998 i de rikare, lundartade delarna av biotopen där dessa arter
sannolikt förekommer. Kulturpåverkan indikeras av förekomsten av Trichia hispida (skäggsnäcka),
vilken fanns på lokalen redan 1966.

Lokal: 20 St. Rönnskog.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 23665, 24930, 25317.
Läge: Hylte kommun, Torup s:n, St. Rönnskog, 400 m NNV om N gården (= 400 m VNV om
St. Rönnskog).
Koordinater: Rn 6314308 / 1333979.
Undersökningsdatum: 1998-10-30 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1966-07-08 och 1988-06-28 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 22 respektive 10 år (32 år).
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pHkolor.: 1972: >5; 1988: - ; 1998: <5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna, 1988 endast plockinsamling.

Biotopbeskrivning: Lundvegetation i brant blocksluttning mot O. Alm, ek, ask, inslag av lind,
gran, björk, al, ställvis rikligt med hassel. Nertill, i övergång mot betad hagmark, även hägg, al.
Rik markvegetation av träjon, skogsbingel, gräs, harsyra, blåsippor. Inslag av trolldruva,
underviol, flenört, lokalt även hallon, blåbär. På block rikligt med mossor, stensöta. Nertill i
övergången mot hagmarken något ruderatpräglat med nässlor, något kirskål. I sluttning mot bäck
fuktigt.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

‡1966 1988 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 4 2 3
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 - 2
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] † 2 - -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 2 3
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 1 - 1
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 1 3
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] - - 2
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 1 2
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] * (NT) 2 - -
Cochlodina laminata (Montagu) [slätspolsnäcka] 1 - 2
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka] † 2 - 2
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] - 1 3
Discus ruderatus (Férussac) [trubbdisksnäcka] † 2 - 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 1 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 1 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] - - 1
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 2 3
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 2 2
Nesovitrea petronella (Pfeiffer) [vitglanssnäcka] † 3 2 +
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 3 2 2
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 - -
Perforatella incarnata (O. F. Müller) [bokskogssnäcka] † 2 - -
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 2 - 3
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 1 - -
Antal arter: 22 12 20

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * - 1
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] * - 2
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] * - -
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - - 1
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] - - 2
Antal arter: 3 - 4

Totalt antal arter: 25 12 24
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Menhinick-index: 1,014 1,697 1,305
Shannon-index: 2,433 2,097 2,529
Modif. Hill-index: 0,700 0,869 0,807

Kommentarer till faunan: Lokalen ger ett oförändrat intryck, dock har förnans pH sjunkit från
>5 till <5, dvs ca ½ enhet. Den ursprungligen mycket exklusiva lundfaunan har också utarmats.
De tre mest exklusiva arterna har försvunnit 1998: Columella edentula (slät skruvsnäcka) - en i
Halland mycket sällsynt art, med utpräglat kontinental utbredning; Spermodea lamellata
(lamellsnäcka) - en rödlistad, känslig och mycket kontinuitetskrävande art; Perforatella incarnata
(bokskogssnäcka) - allmän i rika biotoper på Hallandsås, därutöver endast känd från ett fåtal isolerade
skogslokaler i södra Halland. Dessa lokaler får anses vara utposter från utbredningen i Skåne-Småland
av denna centraleuropeiska, kalkgynnade lövskogsart. Saknas 1998 gör också Oxychilus alliarius
(löksnäcka) och Cepaea hortensis (trädgårdssnäcka), vartill kommer att åtskilliga arter anträffades i
lägre abundans. Troligen kan detta åtminstone delvis tillskrivas försurningseffekter. Sänkningen på ½
pH-enhet borde dock inte ha påverkat S. lamellata, vars försvinnande är svårförklarligt. Inga direkta
spår av skogliga ingrepp, vilka skulle kunna förklara denna och andra arters försvinnande eller minsk-
ning, kunde iakttas. Tillkomna arter är Vertigo alpestris (rösegrynsnäcka), Clausilia bidentata
(strimspolsnäcka) och Vitrina pellucida (glassnäcka), vilka alla förekommer i låg abundans och
möjligen kan ha förbisetts tidigare. V. pellucida  är dessutom en höstart som anträffas adult först på
hösten. De i Halland ovanliga skogsarterna Discus ruderatus (trubbdisksnäcka), Macrogastra pli-
catula (mångtandspolsnäcka) och Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka) kvarlever på lokalen men i
låga  numerär. Den sistnämnda arten anträffades dock endast som tomskal 1998.

Lokal: 21 S. Unnaryd.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 60756, 62844.
Läge: Hylte kommun, S. Unnaryd s:n, S. Unnaryd, 1,8 km N om kyrkan.
Koordinater: Rn 6318380 / 1361765.
Undersökningsdatum: 1998-11-04 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1971-10-15 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 27 år.
pHkolor.: 1971: 5, <5; 1998: 5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Bokskog med inslag av enstaka gran i blockströdd, flack ONO-sluttning av
liten kulle. Lokalt även sälg, asp, något aspsly. Sparsam markvegetation av blåbär, kruståtel,
bergslok m.fl. gräs, harsyra, hallon. Lokalt blåsippor.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1971 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 3 2
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 2
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] † 2 2
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 3
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 2 -
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 3
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 2
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] *(NT) - 2
Discus ruderatus (Férussac) [trubbdisksnäcka] 2 +
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Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 2
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 4 3
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 2 1
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 3 +
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 3
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 3 2
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] - +
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 2 1
Antal arter: 17 18

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * -
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] 2 2
Arion silvaticus (Lohmander) [vitsidig skogssnigel] * -
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] 1 1
Antal arter: 4 2

Totalt antal arter: 21 20

Menhinick-index: 0,777 1,216
Shannon-index: 2,125 2,049
Modif. Hill-index: 0,614 0,720

Kommentarer till faunan: Lokalen hyser en rik snäckfauna med flera, för en rikare bokskogsmiljö
med kontinuitet, typiska arter. Bland dessa märks speciellt den sällsynta och krävande Columella
edentula (slät skruvsnäcka). Andra något mindre krävande lövskogselement är Acanthinula aculeata
(taggsnäcka) och Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka). Det mest intressanta fyndet är
emellertid Spermodea lamellata (lamellsnäcka), vilken inte anträffades 1971. Troligen beror detta på
att artens rumsliga förekomst på lokalen är begränsad och att den därför förbisetts vid det tidigare
provtagningstillfället. Denna rödlistade och mycket krävande art indikerar god kontinuitet och stabila
förhållanden i förnaskiktet. Lokalen är i stort oförändrad, vilket avspeglas i att huvuddelen av artstocken
är likartad vid båda provtagningstillfällena. Endast två arter, vilka båda uppträder i låg numerär
anträffades endast vid ett av provtagningstillfällena: Vertigo pusilla (dvärggrynsnäcka) (1971) och
Oxychilus alliarius (löksnäcka) (1998). Skillnaderna i snigelfaunan torde bero på slumpeffekter.

Lokal: 22 Fröllinge.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 24282, 25318.
Läge: Halmstad kommun, Getinge s:n, Fröllinge, 250 m ONO om slottet (= O om Fröllinge).
Koordinater: Rn 6302315 / 1316299.
Undersökningsdatum: 1998-10-29 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1925-09-14 - H. Lohmander.
Intervall mellan undersökningarna: 73 år.
pHkolor.: 1925: -; 1998: 5,5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Gammal, delvis uthuggen bokskog i bergig-blockströdd, tämligen flack V-
sluttning. Lokalt öppna bergstup. Inslag av gran, ek, lönn, något björk. Mycket sparsam markvegetation
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av träjon, harsyra, tuvtåtel. Lokalt majbräken, blåbär. På och mellan block mossor. Mycket rik
boklövförna. Enstaka fallna och fällda stammar, grenar, bokstubbar. Nertill mot V stenmur. Här och
invid bäck övergående i alkärr. Spår efter uthuggningar i flera omgångar.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1925 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 3 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 3
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] - 2
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 3
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] - 2
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 -
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] *(NT) 3 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 2 3
Cochlodina laminata (Montagu) [slätspolsnäcka] 2 3
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka]† 1 -
Clausilia pumila C. Pfeiffer [klubbspolsnäcka] † 2 -
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 2
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] + -
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 2 2
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 2
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) [vitglanssnäcka] † 2 -
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 1 -
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] - 2
Antal arter: 17 13

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] 1 2
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] 1 1
Arion silvaticus (Lohmander) [vitsidig skogssnigel] 1 -
Arion intermedius Normand [dvärgsnigel] 1 -
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] 2 2
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 1
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] - 2
Antal arter: 5 5

Totalt antal arter: 22 18

Menhinick-index: 0.933 1,048
Shannon-index: 2,177 2,226
Modif. Hill-index: 0,761 0,878

Kommentarer till faunan: Lokalen hyste 1925 en rik snäckfauna med flera sällsynta arter.
Genom uthuggningar i flera omgångar har dock lokalen skadats så mycket att faunan decimerats
avsevärt. Anmärkningsvärt är att den rödlistade och för ingrepp mycket känsliga Spermodea lamellata
(lamellsnäcka) fortfarande kvarlever. Genom manuell eftersökning konstaterades att arten fortfarande
finns lokalt vid bäcken i lokalens nedre del. Även flera andra små, känsliga, förnalevande arter har
försvunnit: Carychium tridentatum (skogsdvärgsnäcka), Vertigo pusilla (dvärggrynsnäcka),
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Acanthinula aculeata (taggsnäcka), Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka) och Aegopinella pura
(mindre skogsglanssnäcka). Även två i Halland ovanliga spolsnäckor som insamlades 1925 kunde inte
påvisas 1998: Clausilia pumila (klubbspolsnäcka) och Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka).
Båda är bundna till rikare lundmiljöer. C. pumila förekommer tämligen allmänt på Hallandsås men har
därutöver endast en handfull spridda förekomster i länet [Onsalalandet, Veddige, Varbergs fästning
(försvunnen), några lokaler i Getinge s:n]. M. plicatula uppvisar en liknande utbredningsbild men har
flera lokaler i länets centrala del. Två nya arter påvisades 1998: Vertigo alpestris (rösegrynsnäcka) och
Oxychilus alliarius (löksnäcka). Den förstnämnda är en tämligen känslig förnalevande art, typisk för
blocklokaler, förmodligen lever den i eller vid stenmuren. Möjligen medverkar också försurningseffekter
till faunadecimeringen men pH-värdet (5,5) är inte anmärkningsvärt lågt för bokdominerad förna.
Lokala effekter kan också ha haft betydelse om enstaka ädla lövträd, vars förna lokalt gett bättre
livsförutsättningar för vissa arter, avlägsnats. Huvudorsaken till faunadecimeringen är dock säkerligen de
upprepade uthuggningarna.

Anmärkning: B. Sundler insamlade 1925 material av Macrogastra ventricosa (bukspolsnäcka) vid
Fröllinge. Lokalens exakta läge är dock ej känt. Detta är artens enda kända förekomst i Halland utanför
Hallandsås (jfr lokalerna 30-33 och avsnitt 8). Den har dock, trots eftersökande, aldrig återfunnits i
trakten. I den här undersökta, uthuggna skogsmiljön, torde arten inte haft möjligheter att kvarleva.

Lokal: 23 Susegården.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 24407, 25319.
Läge: Halmstad kommun, Kvibille s:n, 200 m VSV om Susegården.
Koordinater: Rn 6300768 / 1316550.
Undersökningsdatum: 1998-10-29 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1956-06-06 - H. Lohmander.
Intervall mellan undersökningarna: 42 år.
pHkolor.: 1956: -; 1998: 5,5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Bred, djup bäckravin, nertill tämligen flack. Lundvegetation med ask, alm,
ek, tämligen riklig hassel. Lokalt även sälg, almbuskar, olvon. Tämligen gles markvegetation av
skogsbingel, svalört. Vid bäcken springkorn, lokalt ormbär, gullpudra. Något jordmossor.
Fuktiga, mäktiga lövmattor. Enstaka fallna gamla mossbevuxna stammar. Upptill i kanten mot
väg och åker gräs, älgört. Här delvis skadat av tippmassor. Ställvis också nedtippat skräp och
trädgårdsavfall.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1956 1998
Carychium minimum O. F. Müller [ängsdvärgsnäcka] 3 2
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 4 2
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 1
Succinea putris (Linnaeus) [större bärnstenssnäcka] 2 2
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 3 -
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 1
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 1
Cochlodina laminata (Montagu) [slätspolsnäcka] 2 2
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka]† 1 -
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Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 2
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] + 1
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 3
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 2 2
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 3 2
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 -
Zonitoides nitidus (O. F. Müller) [kärrglanssnäcka] 3 1
Trichia hispida (Linnaeus) [skäggsnäcka] 3 2
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] - 1
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] + 2
Antal arter: 19 17

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] 1 1
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] 2 1
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] 2 2
Arion silvaticus (Lohmander) [vitsidig skogssnigel] 2 2
Arion distinctus Mabille [trädgårdssnigel] - 1
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] 1 -
Antal arter: 5 6

Totalt antal arter: 24 23

Menhinick-index: 0,911 1,990
Shannon-index: 2,374 2,305
Modif. Hill-index: 0,663 0,689

Kommentarer till faunan: Lokalen hyste 1956 en tämligen artrik snäckfauna med flera fuktmarksele-
ment: Carychium minimum (ängsdvärgsnäcka), Succinea putris (större bärnstenssnäcka). Lokalen
har därefter förändrats genom ökad mänsklig påverkan (tippmassor, skräp, trädgårdsavfall), vilket lett
till en utarmning av den ursprungliga faunan. Flera känsliga förnalevande småarter har försvunnit
[Vertigo pusilla (dvärggrynsnäcka)] eller minskat i abundans [båda Carychium-arterna (dvärg-
snäckor), Punctum pygmaeum (punktsnäcka), Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka)].
Försvunnit har också den i Halland sällsynta Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka) - jämför
lokal 22 Fröllinge liksom också den marklevande Oxychilus alliarius (löksnäcka), vartill kommer att
abundansen minskat också för flera allmänna arter som t.ex. Euconulus fulvus (allmän konsnäcka).
Påverkan av försurningseffekter förefaller på denna lokal mindre trolig. Viss kulturpåverkan indikerades
redan 1956 genom förekomsten av Trichia hispida (skäggsnäcka). Den därefter tilltagande
kulturpåverkan märks genom närvaron 1998 av Arianta arbustorum (fläckig lundsnäcka) och Arion
distinctus (trädgårdssnigel).

Lokal: 24 Kroksjöholm.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 24426, 25320.
Läge: Halmstad kommun, Slättåkra s:n, 200 m NV om Kroksjöholm (= på Kroksjöns NV sida).
Koordinater: Rn 6301018 / 1322274.
Undersökningsdatum: 1998-10-30 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1956-06-11 - H. Lohmander.
Intervall mellan undersökningarna: 42 år.
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pHkolor.: 1956: -; 1998: >5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Gammal bokskog i klippig-stenströdd SO-sluttning. Upptill framstickande berg,
små bergstup. Inslag av ek, upptill även gran (nertill gran bortröjd). I nedre delen tämligen rikligt
ungboksuppslag. Sparsam markvegetation, i stora ytor dominerande boklövsmattor. På block och
stenar mossor, även mosspartier i själva sluttningen. Nertill även blåbär, kruståtel. Talrika lågor och
fallna stammar. I nedre delen har viss uthuggning skett för 10-15 år sedan.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1956 1998
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 3
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 3
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 -
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] *(NT) 2 1
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3
Cochlodina laminata (Montagu) [slätspolsnäcka] 2 2
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] - +
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] - 1
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] 1 -
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 2
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] - 2
Antal arter: 11 12

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * 1
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] 2 2
Arion intermedius Normand [dvärgsnigel] 1 -
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] - 1
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] - 2
Antal arter: 3 5

Totalt antal arter: 14 17

Menhinick-index: 0,713 0,910
Shannon-index: 2,039 2,000
Modif. Hill-index: 0,882 0,819

Kommentarer till faunan: Lokalen hyser en för halländska bokskogar typisk landmolluskfauna.
Förekomsten av den rödlistade och krävande Spermodea lamellata (lamellsnäcka) signalerar
också lång kontinuitet på lokalen. En viss utarmning av faunan som troligen kan sättas i samband
med uthuggningen har skett. Således saknades 1998 Acanthinula aculeata (taggsnäcka) och Vitrea
contracta (mindre kristallsnäcka). Observera även att abundansen minskat för den känsliga S.
lamellata - 1998 anträffades endast ett exemplar. Vad gäller V. contracta är det möjligt att även
försurningseffekter spelat in - arten är känslig för sådan påverkan. För de allmänna skogsarterna syns
dock ingen större förändring i abundans. Tre arter har tillkommit 1998, varför antalet snäckor det året
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faktiskt blir högre än 1956: Vitrina pellucida (glassnäcka), Vitrea crystallina (större kristallsnäcka)
och Oxychilus alliarius (löksnäcka). Alla är vanliga - tämligen vanliga skogsarter i Halland. Det större
antalet snigelarter 1998 torde få tillskrivas det regniga vädret vid insamlingstillfället.

Lokal: 25 Virsehatt.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 20648, 25321.
Läge: Halmstad kommun, Enslöv s:n, Virsehatt, 50 m V om gården (= Virshultshatt).
Koordinater: Rn 6300046 / 1329844.
Undersökningsdatum: 1998-10-30 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1966-07-22 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 32 år.
pHkolor.: 1966: >5; 1998: <5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Öppen, delvis grovblockig, rasbrant mot SO. Upptill enstaka björk, bok,
gamla ekar. Sparsam markvegetation av lundgröe, bergsslok, kärleksört, stinknäva, träjon. På
skuggade block stensöta, mossor, lavar. Spridda hallonsnår. Bland blocken mycket rikligt med
ansamlad förna.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1966 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 3 2
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 1
Cochlicopa lubricella (Porro) [mindre agatsnäcka] 1 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 3
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 3 2
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 4 3
Vertigo ronnebyenisis (Westerlund) [skogsgrynsnäcka]*(NT) 3 3
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] 3 3
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 1
Discus ruderatus (Férussac) [trubbdisksnäcka] 2 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 2
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3
Cochlodina laminata (Montagu) [slätspolsnäcka] - 2
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka]† 3 2
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] + 1
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 -
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] † 2 -
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 2
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 2 -
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 2
Helicigona lapicida (Linnaeus) [linssnäcka] 2 -
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] - 1
Antal arter: 22 19
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Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] - 2
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] - 1
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] - 1
Antal arter: - 4

Totalt antal arter: 22 23

Menhinick-index: 0,967 1,092
Shannon-index: 2,503 2,279
Modif. Hill-index: 0,717 0,690

Kommentarer till faunan: Lokalen är fysiskt i stort oförändrad mellan de båda undersökningstill-
fällena. Förnans pH-värde har dock sjunkit med ca ½ enhet. Lokalen hyser en rik fauna  av små-
snäckor och inte mindre än fyra Vertigo-arter (grynsnäckor) förekommer. Bland dessa den rödlistade,
kontinentala och i Halland mycket sällsynta Vertigo ronnebyensis (skogsgrynsnäcka), vilken kvarlever i
tämligen hög abundans. Däremot kunde tre andra förnalevande snäckor inte påvisas 1998: Cochlicopa
lubricella (mindre agatsnäcka), Vitrea crystallina (större kristallsnäcka), Vitrea contracta (mindre
kristallsnäcka) och Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka). Med undantag för V. crystallina är
samtliga mera krävande bland- och ädellövskogselement. För flera andra allmännare skogsarter märks
också en, i en del fall (bl.a. A. aculeata), stark abundansminskning. Förmodligen ligger försurnings-
påverkan bakom dessa effekter. Ytterligare en art Helicigona lapicida (linssnäcka) saknades i provet
1998, detta är mera svårt att förklara och kan troligen bero på slumpeffekter. En art Cochlodina
laminata (slätspolsnäcka) har tillkommit - arten tycks ha ökat, sett på hela materialet från 1998.
Avsaknaden av sniglar i materialet 1966 kan säkerligen förklaras med nederbördseffekter.

Lokal: 26 Högalt.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 23690, 24933, 25322.
Läge: Halmstad kommun, Breared s:n, Högalt, 400 m SSO om N gården (= 300 m OSO om NO
gården). SV 7.
Koordinater: Rn 6301693 / 1341277.
Undersökningsdatum: 1998-10-30 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1966-07-24 och 1988-08-24 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 22 respektive 10 år (32 år).
pHkolor.: 1966: >5; 1988: >5 - 5 [elektr. torrt 5,0]; 1998: <5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Gammal bokskog med rikt graninslag i blockig O-sluttning. Inslag av björk,
hassel, något ek, asp. Sparsam markvegetation av blåbär, kruståtel m.fl. gräs, ekbräken,
skogsbräken mm. I stora partier endast lövmattor. Blocken övervuxna med mossor, lavar. I litet
bäckdäldstråk fuktigt, rännilar. Här även örnbräken, majbräken. Neråt övergående i flackt
skogskärr med något älgört, humleblomster mm.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

‡1966 1988 1998
Carychium minimum O. F. Müller [ängsdvärgsnäcka] 3 - -
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 3 2 3
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Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 1 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 3 3
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 1 - -
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 3 3
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 3 2
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] * (NT) 2 2 -
Cochlodina laminata (Montagu) [slätspolsnäcka] - 2 2
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka] † - - 2
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] - 2 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 3 2
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 4 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] + + -
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 4 3 3
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 3 2
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 3 2 2
Aegopinella nitidula (Draparnaud)[större skogsglanssnäcka]† - 2 2
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 2 2
Antal arter: 16 17 15

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] 1 - 1
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] - * 2
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] * * 1
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] * * 1
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 2 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] - * 2
Antal arter: 3 5 6

Totalt antal arter: 19 22 21

Menhinick-index: 0,757 0,921 1,131
Shannon-index: 2,233 2,167 2,266
Modif. Hill-index: 0,646 0,617 0,779

Kommentarer till faunan: Lokalen har fysiskt förändrats mycket lite sedan 1966. Förnans pH-
värde har dock under denna period sjunkit med ca ½ enhet. Två arter: Carychium minimum
(ängsdvärgsnäcka) och Vertigo pusilla (dvärggrynsnäcka) kunde inte påvisas redan 1988. Vid
undersökningen 1998 kunde inte heller den rödlistade och krävande Spermodea lamellata
(lamellsnäcka) påvisas. I övrigt är trenderna i materialet inte enhetliga, vissa arter som: Cochlicopa
lubrica (allmän agatsnäcka), Acanthinula aculeata (taggsnäcka), Discus rotundatus (fläckdisk-
snäcka) och Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka) har minskat, medan andra tycks i stort
oförändrade t.ex. : Columella aspera (sträv skruvsnäcka), Vertigo substriata (strimgrynsnäcka) och
Punctum pygmaeum (punktsnäcka). 1966 insamlades inga spolsnäckor på lokalen. Sedan dess har
inte mindre än tre arter påvisats. 1988: Cochlodina laminata (slätspolsnäcka) och Clausilia bidentata
(strimspolsnäcka) samt 1998 även den i Halland sällsynta Macrogastra plicatula (mångtandspol-
snäcka). Den ovanliga och relativt krävande lundarten Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka)
som påvisades först 1988 tycks ha en stabil population på lokalen. Skillnaderna i snigelfaunan torde
bero på väder- och slumpeffekter.
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Lokal: 27 Skedala.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 20916, 20744, 24323.
Läge: Halmstad kommun, Snöstorp s:n, Skedala, 350 m SSO om vägkorsningen (= Skedala, S
om herrgården).
Koordinater: Rn 6288227 / 1326690.
Undersökningsdatum: 1998-11-01 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1925-09-10 - H. Lohmander och 1967-05-11 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 42 respektive 31 år. (73 år).
pHkolor.: 1925: -; 1967: 6,5; 1998: >6.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Sumpskogsartad lundvegetation i källig S-sluttning. Talrika rännilar. Al,
hassel, ask, inslag av lönn, björk, sälg, något brakved. Tämligen frodig markvegetation av älgört,
strätta, gräs mm. Mossor. Upptill något torrare, här blockstrött. Här inslag av ek, alm. Åt O mera
öppet, här övergående i öppen, betad hagmark. Spridda alar, askar, snår av hagtorn, nypon. Mera
ruderatartad vegetation med inslag av nässlor. Div. avfall.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1925 ‡1967 1998
Carychium minimum O. F. Müller [ängsdvärgsnäcka] 2 3 2
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 2 3 3
Succinea putris (Linnaeus) [större bärnstenssnäcka] 2 3 +
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 1 1
Vertigo antivertigo (Draparnaud) [hjärtgrynsnäcka] - 3 +
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 2 3 1
Vallonia excentrica Sterki [hedgrässnäcka] - 1 -
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] - - 1
Cochlodina laminata (Montagu) [slätspolsnäcka] - 2 3
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] - - 1
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] - 2 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 2 3 2
Euconulus alderi (Gray) [kärrkonsnäcka] 1 2 +
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 3 3
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 2 2
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] - - 2
Aegopinella nitidula (Draparnaud)[större skogsglanssnäcka]† - - 3
Trichia hispida (Linnaeus) [taggsnäcka] - 2 2
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläcklundsnäcka] * 2 2
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] - 1 2
Antal arter: 11 17 20

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] 2 * 2
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] 2 * 2
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] 1 * 2
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] 2 - 2
Antal arter: 4 3 4
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Totalt antal arter: 15 20 24

Menhinick-index: 1,254 0,890 1,245
Shannon-index: 2,199 2,208 2,137
Modif. Hill-index: 0.995 0,723 0,688

Kommentarer till faunan: Lokalen är mycket heterogen med flera olika delbiotoper. Troligen
har provtagningen inte ägt rum på exakt samma ställe vid de olika tidpunkterna, vilket avspeglas i
provernas artsammansättning. Snäckfaunan innehåller ett rikligt inslag av fuktmarksarter: Carychium
minimum (ängsdvärgsnäcka), Succinea putris (större bärnstenssnäcka), Vertigo antivertigo (hjärt-
grynsnäcka) och Euconulus alderi (kärrkonsnäcka). Detta hygrofila element, liksom den centrala delen
med skogselementen i artstocken, är i stort oförändrat under perioden. Förekomsten av en relativt
krävande skogsart som Acanthinula aculeata (taggsnäcka) - endast anträffad 1998 - signalerar god
kontinuitet i delar av lokalen. Den likaledes krävande, större lundarten Aegopinella nitidula (större
skogsglanssnäcka) som även den endast anträffades 1998, kan möjligen ha inkommit på lokalen senare.
Detsamma gäller för de två spolsnäcksarterna, vilka inte påträffades 1925: Cochlodina laminata
(slätspolsnäcka) och Clausilia bidentata (strimspolsnäcka). Kulturpåverkan i andra delar av lokalen
indikeras av förekomsten av Trichia hispida (skäggsnäcka).

Lokal: 28 Karsefors.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 20908, 25324.
Läge: Laholm kommun, Ysby s:n, Karsefors, 150 m SV om dammens S-fäste, vid Lagan.
Koordinater: Rn 6266937 / 1335163.
Undersökningsdatum: 1998-11-01 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1925-09-05 - H. Lohmander.
Intervall mellan undersökningarna: 73 år.
pHkolor.: 1925: -; 1998: 5,5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Lundartad vegetation i klippiga-blockiga sluttningar mot N-NV mot forsar.
Inslag av ek, asp, björk, lokalt ask, hassel. Nertill al. Bland block och på klipphyllor gräs,
stensöta, stinknäva. Ställvis öppna partier med bärris, gräs, liljekonvalj. Lokalt skogsbingel.
Nertill något älgört.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1925 1998
Carychium minimum O. F. Müller [ängsdvärgsnäcka] 3 -
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 2 3
Oxyloma elegans (Risso) [mindre bärnstenssnäcka] + -
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 2
Cochlicopa lubricella (Porro) [mindre agatsnäcka] 1 -
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 2 2
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 3 2
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 1
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] - 3
Balea perversa (Linnaeus) [klippspolsnäcka] † 3 -



70

Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 2 +
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 2
Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] † - 2
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 2
Nesovitrea petronella (Pfeiffer) [vitglanssnäcka] † 2 -
Aegopinella nitidula (Draparnaud) [större skogsglanssnäcka] - 1
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 +
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] - 1
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 2 2
Antal arter: 18 17

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] 2 2
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] - 2
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] 2 1
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] 2 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] 1 1
Antal arter: 4 5

Totalt antal arter: 22 22

Menhinick-index: 1,074 1,383
Shannon-index: 2,348 2,211
Modif. Hill-index: 0,708 0,679

Kommentarer till faunan: Lokalen omfattar ett komplex av olika delbiotoper, vilka hyser olika
faunaelement. De mest hygrofila arterna Carychium minimum (ängsdvärgsnäcka) och Oxyloma
elegans (mindre bärnstenssnäcka) torde vara inskränkta till fuktmarkspartierna närmast ån, vilka
p.g.a. det höga vattenståndet oktober 1998, inte kunde besökas vid provtagningen. Speciellt
intressant är förekomsten av Balea perversa (klippspolsnäcka) 1925, en art som är bunden till
klippbiotoper. Förutom förekomster i det helt kustnära området (speciellt i norr) och sekundära
förekomster på kyrkogårdsmurar och stengärdesgårdar är arten ovanlig i Halland. Då lokalen
tycks föga förändrad 1998 är det svårt att hitta någon direkt förklaring till artens försvinnande,
möjligen kan försurningseffekter spela in (se avsnitt 8). Lokalen hyser också en grupp av mera
krävande lundarter. Detta faunaelement har dock en något olikartad sammansättning i de olika
proven. Arter som endast anträffades 1925 är Cochlicopa lubricella (mindre agatsnäcka) och
Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka). Endast funna 1998 är Vitrea contracta (mindre
kristallsnäcka) och Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka). Då lundelementet i biotopen
är mycket splittrat kan deras närvaro / frånvaro i proven bero på slumpeffekter vid provtagningen.
Tillkommit 1998 har också de allmänna arterna Clausilia bidentata (strimspolsnäcka) och Arianta
arbustorum (fläckig lundsnäcka). Den sistnämnda är en expanderande art som indikerar viss
kulturpåverkan.

Lokal: 29 Grötsjön.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 20695, 25325.
Läge: Laholm kommun, Knäred s:n, Grötsjön, 1 km NNO om N änden. (= Grötsjön).
Koordinater: Rn 6262879 / 1352555.
Undersökningsdatum: 1998-11-01 - T. v. Proschwitz.
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Tidigare undersökning: 1967-05-10 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 31 år.
pHkolor.: 1967: >5; 1998: 5.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Gammal bokskog i blockig OSO-sluttning. Inslag av björk, sälg, rönn,
lokalt tall. Mycket sparsam markvegetation av kruståtel, blåbär, harsyra, något lingon. Lokalt
ekbräken, murgröna. Nertill fuktigt, här även vitmossor. I stora partier enbart mattor av bokförna.
Enstaka fallna stammar och grenar.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1967 1998
Carychium minimum O. F. Müller [ängsdvärgsnäcka] 1 -
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 3 3
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 2 2
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 3 2
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 2
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 3 2
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] * (NT) 3 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3
Cochlodina laminata (Montagu) [slätspolsnäcka] 2 1
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 2
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] - +
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 2
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 2
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 3 2
Aegopinella nitidula (Draparnaud)[större skogsglanssnäcka]† 1 -
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] + -
Oxychilus cellarius (O. F. Müller) [källarglanssnäcka] † - 1
Antal arter: 17 16

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] 1 2
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] - 2
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] * -
Arion intermedius Normand [dvärgsnigel] * -
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] * -
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] - 1
Antal arter: 4 4

Totalt antal arter: 21 20

Menhinick-index: 0,921 1,499
Shannon-index: 2,422 2,380
Modif. Hill-index: 0,840 0,834



72

Kommentarer till faunan: Lokalen hyser en för rikare bokskogsmiljöer i Halland karakteristisk fauna.
Förekomsten av den rödlistade och krävande Spermodea lamellata (lamellsnäcka) signalerar god
kontinuitet. Lokalen har förändrats mycket lite mellan de båda undersökningstillfällena. Förnans pH-
värde har dock sjunkit med ca ¼ enhet. Förändringarna i snäckfaunan är dock små. Carychium
minimum (ängsdvärgsnäcka) kunde inte påvisas i provet 1998. Arten är hygrofil och förekommer
säkerligen i lokalens nedre del. Hos flera arter märks en liten minskning i abundans, men detta kan
knappast bero på den obetydliga pH-sänkningen. Inga spår av ingrepp finns på lokalen och den
känsliga S. lamellata kvarlever. En art som fanns i provet 1967 kunde inte påvisas 1998: den sällsynta
Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka). Däremot hade två arter tillkommit: den allmänna
Vitrina pellucida (glassnäcka) och den ovanligare Oxychilus cellarius (källarglanssnäcka). Den
sistnämnda arten har naturliga förekomster i rikare skogsbiotoper i norra Halland och på Hallandsås.
Därutöver finns en rad kulturbetingade förekomster i alla delar av landskapet. Förekomsten vid
Grötsjön måste betecknas som naturlig och är geografiskt helt isolerad.

Lokal: 30 Dömestorp I.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 20682, 25326.
Läge: Laholm kommun, Hasslöv s:n, Hallandsås, 1,4 km SV om Dömestorp (= 800 m NNV om
Algutstorp).
Koordinater: Rn 6257755 / 1324929.
Undersökningsdatum: 1998-10-31 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1966-10-26 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 32 år.
pHkolor.: 1966: 7; 1998: 7, >7.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Almlund i blockströdd NNO-luta, genomdragen av bäck. Inslag av al,
hassel. Perifert bok, gran. Riklig markvegetation av skogsbingel, majbräken, harsyra, gräs.
Spridda hallonsnår. Ställvis bar mylla med tunt bokförnaskikt. Lokalt mossfläckar. Bland block
och invid stenmur i S, riklig ansamlad förna. I översilade partier vid bäcken myskmadra,
stinksyska. Enstaka fallna stammar. Mot N i skogsbryn något ruderatartat med kirskål, nässlor.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1966 1998
Carychium minimum O. F. Müller [ängsdvärgsnäcka] 3 2
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 4 4
Succinea putris (Linnaeus) [större bärnstenssnäcka] 2 +
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 2
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] † 3 2
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] - 2
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] - 1
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 2
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 2
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] * (NT) 3 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 4 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 4 3
Cochlodina laminata (Montagu) [slätspolsnäcka] 3 3
Macrogastra ventricosa (Draparnaud) [bukspolsnäcka]*(NT) 4 3
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka] † 3 3
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Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 3
Clausilia pumila Pfeiffer [klubbspolsnäcka] † 3 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] - +
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 3
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 2 2
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 3 3
Aegopinella nitidula (Draparnaud)[större skogsglanssnäcka]† 3 3
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] + +
Oxychilus cellarius (O. F. Müller) [källarglanssnäcka] † + 1
Bradybaena fruticum (O. F. Müller) [busksnäcka] † + +
Perforatella incarnata (O. F. Müller) [bokskogssnäcka] † 3 3
Trichia hispida (Linnaeus) [skäggsnäcka] 3 3
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 3 3
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 3 3
Antal arter: 27 30

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * 2
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] 2 1
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] 2 -
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] 3 -
Arion circumscriptus Johnston [gråsidig skogssnigel] - 2
Arion intermedius Normand [dvärgsnigel] 1 1
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] - 1
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] 2 -
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] 2 -
Deroceras reticulatum (O. F. Müller) [åkersnigel] 2 -
Antal arter: 8 5

Totalt antal arter: 35 35

Menhinick-index: 0,580 1,150
Shannon-index: 2,382 2,768
Modif. Hill-index: 0,493 0,710

Kommentarer till faunan: Med 30 snäckarter 1998 (+ en art som anträffades 1966) är detta den
artrikaste lokalen i Hallands län. Faunan är typisk för ädellövskogarna i den kalkrika nordsluttningen av
Hallandsås. Den rödlistade, krävande och sällsynta Macrogastra ventricosa (bukspolsnäcka) före-
kommer mycket talrikt på lokalen. Den har sina enda kvarvarande förekomster i Halland inom just detta
begränsade avsnitt av Hallandsås (jfr nedan). Förutom att vara kalkkrävande fordrar denna mellan-
europeiska ädellövskogsart även orörda förhållanden och lång skoglig kontinuitet. Arten lever huvud-
sakligen på stammar och lågor. Den likaledes rödlistade och kontinuitetskrävande men marklevande
Spermodea lamellata (lamellsnäcka) förekommer också på lokalen vilket indikerar orördhet och lång
kontinutet även i förnaskiktet. Dessutom lever på lokalen en rad krävande och i Halland sällsynta /
mycket sällsynta ädellövskogselement: Columella edentula (slät skruvsnäcka), Macrogastra plicatula
(mångtandspolsnäcka), Clausilia pumila (klubbspolsnäcka), Aegopinella nitidula (större skogs-
glanssnäcka), Oxychilus cellarius (källarglanssnäcka), Bradybaena fruticum (busksnäcka) och
Perforatella incarnata (bokskogssnäcka). Intressant är också förekomsten av Succinea putris
(större bärnstenssnäcka). Det humida klimatet i Halland medför att denna hygrofila art förekommer
också utanför sumpskogs- och kärrmiljöer. Detsamma gäller också för Carychium minimum
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(ängsdvärgsnäcka). Lokalen är i stort oförändrad och markförnans pH stabilt högt. Att ytterligare två
små, marklevande arter: Columella aspera (sträv skruvsnäcka) och Vertigo pusilla (dvärggrynsnäcka)
anträffades 1998 torde bero på slumpeffekter vid provtagningen. På en rik lokal som denna torde C.
aspera ha sin förekomst på oligotrofa öar. Förekomsten av Trichia hispida (skäggsnäcka), Arion
circumscriptus (gråsidig skogssnigel) och Deroceras reticulatum (åkersnigel) indikerar kultur-
påverkan. Med totalt 10 funna arter måste även snigelfaunan anses som rik. I det genomgående mycket
skyddsvärda lokalkomplexet Dömestorp I-IV har denna del högst skyddsvärde.

Lokal: 31 Dömestorp II.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 20686, 25327.
Läge: Laholm kommun, Hasslöv s:n, Hallandsås, 1,5 km S om Dömestorp (= 1,4 km S om
Dömestorp).
Koordinater: Rn 6257622 / 1325947.
Undersökningsdatum: 1998-10-31 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1966-10-22 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 32 år.
pHkolor.: 1966: 6; 1998: 6.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Lundvegetation i fuktig, källig NNO-sluttning. Talrika rännilar, delvis
starkt översilat. Blockstrött, lokalt blockpartier. Al, ask, bok, hassel, björk, inslag av ek, hägg.
Rikt örtskikt, starkt dominerat av skogsbingel. Inslag av älgört, kärrfibbla, myskmadra, nejlikrot,
harsyra, blåsippor, stinksyska, gräs. Mycket mossrikt. Rikligt med fallna, mossövervuxna
stammar.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1966 1998
Carychium minimum O. F. Müller [ängsdvärgsnäcka] 2 +
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 4 3
Succinea putris (Linnaeus) [större bärnstenssnäcka] - 1
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 2 1
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] † 3 +
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] + -
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 2
Vertigo alpestris Alder [rösegrynsnäcka] - 1
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 2
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] * (NT) 3 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 4 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 4 2
Cochlodina laminata (Montagu) [slätspolsnäcka] 3 4
Macrogastra ventricosa (Draparnaud) [bukspolsnäcka]*(NT) 3 3
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka] † 2 3
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 3
Clausilia pumila Pfeiffer [klubbspolsnäcka] † 2 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] - 1
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 3
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Vitrea contracta (Westerlund) [mindre kristallsnäcka] † 2 -
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 2 2
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 3 3
Aegopinella nitidula (Draparnaud)[större skogsglanssnäcka]† 3 2
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 +
Oxychilus cellarius (O. F. Müller) [källarglanssnäcka] † - 1
Bradybaena fruticum (O. F. Müller) [busksnäcka] † - 2
Perforatella incarnata (O. F. Müller) [bokskogssnäcka] † 2 3
Trichia hispida (Linnaeus) [skäggsnäcka] - 3
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 2 3
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 1 3
Antal arter: 25 29

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * 2
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] 2 1
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] - 2
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] 3 -
Arion intermedius Normand [dvärgsnigel] 2 -
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] * 1
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] 3 1
Antal arter: 6 6

Totalt antal arter: 31 35

Menhinick-index: 0,780 1,254
Shannon-index: 2,187 2,525
Modif. Hill-index: 0,524 0,608

Kommentarer till faunan: Lokalen uppvisar, både i fråga om artdiversitet och förhållanden,
stora likheter med den närliggande Dömestorp I (jfr ovan). Fysiskt är den oförändrad och markförnans
pH-värde stabilt högt. Närvaron av de rödlistade och mycket krävande skogselementen Macrogastra
ventricosa (bukspolsnäcka) och Spermodea lamellata (lamellsnäcka) indikerar ostörda förhållanden
och lång skoglig kontinuitet. Förutom dessa finns hela uppsättningen av krävande, sällsynta skogsarter:
Columella edentula (slät skruvsnäcka), Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka), Clausilia
pumila (klubbspolsnäcka), Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka) och Perforatella incar-
nata (bokskogssnäcka). Oxychilus cellarius (källarglanssnäcka) och Bradybaena fruticum (busk-
snäcka) anträffades dock först 1998. Till denna grupp hör även Vitrea contracta (mindre kristall-
snäcka), vilken dock inte anträffades 1998. Skillnaderna i faunan berör framför allt sällsynta arter vilka
förekommer i låg abundans och de pekar inte i någon bestämd riktning. Exempel: Carychium
minimum (ängsdvärgsnäcka) endast anträffad levande 1966 och Vertigo alpestris (rösegrynsnäcka)
endast anträffad 1998 - troligen är detta slumpeffekter. Närvaron av Trichia hispida (skäggsnäcka)
1998 indikerar tilltagande kulturpåverkan. Lokalkomplexet I-IV har mycket högt skyddsvärde.

Lokal: 32 Dömestorp III.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 23736, 25328.
Läge: Laholm kommun, Hasslöv s:n, Hallandsås, 1,4 km S om Dömestorp (= 1,5 km S om Hasslövs
kyrka).
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Koordinater: Rn 6257220 / 1326381.
Undersökningsdatum: 1998-10-31 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1966-10-22 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 32 år.
pHkolor.: 1966: 6, <7; 1998: 7, <7.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Gammal bokskog i bred, blockig bäckdäld i NNO-sluttning. Inslag av ask,
alm, hassel. Även yngre bok, alm. Tämligen gles markvegetation av majbräken, skogsbräken,
myskmadra, harsyra, gräs. I fuktiga partier stinksyska, nejlikrot. Lokalt kaprifol. I stora partier
dominerande lövmattor. Enstaka fallna stammar.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1966 1998
Carychium minimum O. F. Müller [ängsdvärgsnäcka] 3 +
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 4 3
Succinea putris (Linnaeus) [större bärnstenssnäcka] 3 +
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 2
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] † 3 2
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 2 1
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] 1 -
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 2
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] 2 2
Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] * (NT) 3 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 1
Cochlodina laminata (Montagu) [slätspolsnäcka] 3 3
Macrogastra ventricosa (Draparnaud) [bukspolsnäcka]*(NT) 2 3
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka] † - 3
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 3
Clausilia pumila Pfeiffer [klubbspolsnäcka] † 3 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 2
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 3
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 3 2
Nesovitrea petronella (Pfeiffer) [vitglanssnäcka] † 2 -
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 3 3
Aegopinella nitidula (Draparnaud)[större skogsglanssnäcka]† 3 2
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 1
Bradybaena fruticum (O. F. Müller) [busksnäcka] † 2 -
Perforatella incarnata (O. F. Müller) [bokskogssnäcka] † 2 3
Trichia hispida (Linnaeus) [skäggsnäcka] 1 2
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 3 3
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 2 3
Antal arter: 28 26

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * 2
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] - 1
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] * -
Arion intermedius Normand [dvärgsnigel] * -



77

Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] * -
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] * -
Antal arter: 5 2

Totalt antal arter: 33 28

Menhinick-index: 0,888 1,320
Shannon-index: 2,535 2,647
Modif. Hill-index: 0,577 0,758

Kommentarer till faunan: Även denna lokal uppvisar stora likheter med de närliggande två
föregående (Dömestorp I och II) med oförändrade förhållanden och stabilt högt markförna-pH.
Karakteristisk är också förekomsten av de rödlistade kontinuitetsindikatorerna Macrogastra
ventricosa (bukspolsnäcka) och Spermodea lamellata (lamellsnäcka), samt förekomsten av
ytterligare krävande, sällsynta skogsarter: Columella edentula (slät skruvsnäcka), Clausilia
pumila (klubbspolsnäcka), Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka), Bradybaena fruticum
(busksnäcka) och Perforatella incarnata (bokskogssnäcka). Vartill kommer Nesovitrea petronella
(vitglanssnäcka), vilken endast anträffades 1966 och Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka),
vilken endast anträffades 1998. För dessa arter, vilka uppträder i låg abundans torde det röra sig om
slumpeffekter (jfr Dömestorp I och II ovan). Viss kulturpåverkan indikeras av närvaron av Trichia
hispida (skäggsnäcka). Lokalkomplexet Dömestorp I-IV har mycket högt skyddsvärde.

Lokal: 33 Dömestorp IV.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 23735, 25329.
Läge: Laholm kommun, Hasslöv s:n, Hallandsås, 1,45 km SSV om Dömestorp (= 1,6 km S om
Dömestorp).
Koordinater: Rn 6257170 / 1325922.
Undersökningsdatum: 1998-10-31 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1966-10-22 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 32 år.
pHkolor.: 1966: 7, >7; 1998: 7, >7.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Sumpskog i källig, flack NNO-luta. Dominerande al, ask, inslag av björk, bok,
hassel, något alm. Benved, något ungask. Tämligen riklig markvegetation av älgört, nejlikrot, skogs-
fräken, myskmadra, majbräken, inslag av skogsbräken. På trädsocklar harsyra. Mossrikt. Perifert i
något torrare partier skogsbingel. Rikligt löv. Enstaka fallna stammar.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1966 1998
Carychium minimum O. F. Müller [ängsdvärgsnäcka] 3 2
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 4 4
Succinea putris (Linnaeus) [större bärnstenssnäcka] 2 -
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 3 3
Columella edentula (Draparnaud) [slät skruvsnäcka] † 3 3
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] - 1
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 2 2
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] - 2
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Spermodea lamellata (Jeffreys) [lamellsnäcka] * (NT) 2 2
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 3
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 2 2
Cochlodina laminata (Montagu) [slätspolsnäcka] 3 3
Macrogastra ventricosa (Draparnaud) [bukspolsnäcka]*(NT) 3 3
Macrogastra plicatula (Draparnaud) [mångtandspolsnäcka] † 3 3
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 3 3
Clausilia pumila Pfeiffer [klubbspolsnäcka] † 4 4
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 2 3
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] - 1
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 3
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 2 2
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 2 3
Aegopinella nitidula (Draparnaud)[större skogsglanssnäcka]† 2 2
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 2 2
Perforatella incarnata (O. F. Müller) [bokskogssnäcka] † 3 3
Trichia hispida (Linnaeus) [skäggsnäcka] 2 3
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 3 3
Cepaea hortensis (O. F. Müller) [trädgårdssnäcka] 3 2
Antal arter: 24 26

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] * 1
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] * 1
Arion fasciatus (Nilsson) [parksnigel] - 2
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] * -
Arion intermedius Normand [dvärgsnigel] * -
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] * -
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 1
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] * -
Antal arter: 6 4

Totalt antal arter: 30 30

Menhinick-index: 0,963 0,935
Shannon-index: 2,539 2,557
Modif. Hill-index: 0,645 0,659

Kommentarer till faunan: Lokalen ansluter till övriga högdiversitetslokaler i Dömestorp-serien
(I-III ovan) genom att uppvisa mycket stabila förhållanden: Ingen fysisk förändring i biotopen,
stabilt högt markförna-pH och stabil artstock med karakteristisk förekomst av de rödlistade
kontinuitetsindikatorerna Macrogastra ventricosa (bukspolsnäcka) och Spermodea lamellata
(lamellsnäcka). Följearter bland de sällsynta ädellövskogsarterna är i detta fall: Columella
edentula (slät skruvsnäcka), Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka), Clausilia pumila
(klubbspolsnäcka), Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka) och Perforatella incarnata
(bokskogssnäcka). Viss kulturpåverkan indikeras även här av förekomsten av Trichia hispida
(skäggsnäcka). Lokalkomplexet Dömestorp I-IV har mycket högt skyddsvärde.
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Lokal: 34 Flintarp.
___________________________________________________________________________
Löpnummer i Naturhistoriska Museets databas: 23741, 25330.
Läge: Laholm kommun, Hasslöv s:n, Flintarp, 350 m S om vägskälet (= 400 m V om Bondåkra
vägskäl).
Koordinater: Rn 6256324 / 1328575.
Undersökningsdatum: 1998-11-01 - T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1966-10-24 - H. W. Waldén.
Intervall mellan undersökningarna: 32 år.
pHkolor.: 1966: 6, >6; 1998: 6, >6.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.

Biotopbeskrivning: Kulturpåverkad lunddäld i blockrik NO-sluttning. Bok, hassel, inslag av
ask, björk, nertill även al. I däldbotten tämligen riklig markvegetation av hallon, majbräken,
harsyra. Inslag av humleblomster, flenört, stinksyska, gräs mm. Upp i sluttningarna dominerande
boklövmattor. På block mossor.

Anträffade arter:
Snäckor: Relativ abundans:

1966 1998
Carychium tridentatum (Risso) [skogsdvärgsnäcka] 3 3
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) [allmän agatsnäcka] 2 3
Columella aspera Waldén [sträv skruvsnäcka] 1 2
Vertigo pusilla O. F. Müller [dvärggrynsnäcka] - 1
Vertigo substriata (Jeffreys) [strimgrynsnäcka] 3 2
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) [taggsnäcka] - 1
Discus rotundatus (O. F. Müller) [fläckig disksnäcka] 3 2
Punctum pygmaeum (Draparnaud) [punktsnäcka] 3 3
Cochlodina laminata (Montagu) [slätspolsnäcka] 3 2
Clausilia bidentata (Ström) [strimspolsnäcka] 2 3
Euconulus fulvus (O. F. Müller) [allmän konsnäcka] 3 2
Vitrina pellucida (O. F. Müller) [glassnäcka] 2 +
Vitrea crystallina (O. F. Müller) [större kristallsnäcka] 3 3
Nesovitrea hammonis (Ström) [strimglanssnäcka] 2 2
Nesovitrea petronella (Pfeiffer) [vitglanssnäcka] - 1
Aegopinella pura (Alder) [mindre skogsglanssnäcka] 2 3
Oxychilus alliarius (Miller) [löksnäcka] 1 2
Zonitoides nitidus (O. F. Müller) [kärrglanssnäcka] 1 -
Bradybaena fruticum (O. F. Müller) [busksnäcka] - 1
Trichia hispida (Linnaeus) [skäggsnäcka] 3 2
Arianta arbustorum (Linnaeus) [fläckig lundsnäcka] 2 1
Antal arter: 17 20

Sniglar:
Arion ater (Linnaeus) [svart skogssnigel] - 2
Arion subfuscus (Draparnaud) [brun skogssnigel] * 2
Arion silvaticus Lohmander [vitsidig skogssnigel] * 2
Limax cinereoniger Wolf [gråsvart kölsnigel] 1 -
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel] - 2
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel] * -
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Antal arter: 4 4

Totalt antal arter: 21 24

Menhinick-index: 1,104 1,499
Shannon-index: 2,278 2,380
Modif. Hill-index: 0,667 0,834

Kommentarer till faunan: Lokalen verkar i stort opåverkad mellan de båda undersökningstillfällena.
Förnans pH-värde är också oförändrat högt och marken torde här ha god buffringsförmåga. Mycket
tyder på att provtagningen rumsligt varit mera omfattande 1998 eftersom inte mindre än fyra nya arter
påträffades. Förutom den marklevande och på denna typ av biotoper vanliga Vertigo pusilla (dvärg-
grynsnäcka) anträffades 1998: Acanthinula aculeata (taggsnäcka), Nesovitrea petronella (vitglans-
snäcka) och Bradybaena fruticum (busksnäcka) - samtliga fordringsfulla arter. De två sistnämnda är
dessutom sällsynta i Halland, med enstaka spridda förekomster, huvudsakligen på rikare biotoper i
skogslandet. På Hallandsås nordsluttningar uppträder åtminstone B. fruticum tämligen allmänt. Den
starkt hygrofila Zonitoides nitidus (kärrglanssnäcka) kunde inte återfinnas 1998. Endast ett exemplar
insamlades 1966 och troligen har den endast en begränsad förekomst i anslutning till bäcken. Viss
kulturpåverkan indikeras genom förekomsten av Trichia hispida (skäggsnäcka). Olikheter i snigel-
faunan torde, som nästan alltid, bero på väder- och slumpeffekter.



81

Bilaga 2.
Förteckning över landmolluskarter funna i Hallands län och

deras ungefärliga frekvens.
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Nedan ges en förteckning av samtliga i länet funna landmolluskarter. Under anmärkning anges ungefärlig
frekvens enligt följande skala:

ma = mycket allmän
a = allmän
ta = tämligen allmän
ts = tämligen sällsynt
s = sällsynt
ms = mycket sällsynt

Dessutom anges följande:

(s) = snigel
(r) = rödlistad art (inklusive hotkategori)
(e) = upptagen i EUs art- och habitatdirektiv Natura 2000
(k) = kulturspridd art

Vetenskapligt namn Svenskt namn Anmärkning

Carychium minimum O. F. Müller Ängsdvärgsnäcka ta
Carychium tridentatum (Risso) Skogsdvärgsnäcka a
Succinea putris (Linnaeus) Större bärnstenssnäcka a
Oxyloma elegans (Risso) Mindre bärnstenssnäcka ts
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) Allmän agatsnäcka ma
Cochlicopa lubricella (Porro) Mindre agatsnäcka ta
Columella edentula (Draparnaud) Slät skruvsnäcka ts
Columella aspera Waldén Sträv skruvsnäcka ma
Vertigo pusilla O. F. Müller Dvärggrynsnäcka a
Vertigo antivertigo (Draparnaud) Hjärtgrynsnäcka ts
Vertigo lilljeborgi (Westerlund) Sumpgrynsnäcka s
Vertigo substriata (Jeffreys) Strimgrynsnäcka ma
Vertigo pygmaea (Draparnaud) Ängsgrynsnäcka ts
Vertigo ronnebyensis (Westerlund) Skogsgrynsnäcka ms(rNT)
Vertigo alpestris Alder Rösegrynsnäcka ts
Vertigo geyeri Lindholm Kalkkärrsgrynsnäcka ms(rNT)(e)
Vertigo angustior Jeffreys Smalgrynsnäcka ms(e)
Pupilla muscorum (Linnaeus) Ängspuppsnäcka ts
Vallonia costata (O. F. Müller) Ribbgrässnäcka ts
Vallonia pulchella (O. F. Müller) Ängsgrässnäcka ts
Vallonia excentrica Sterki Hedgrässnäcka ta
Acanthinula aculeata (O. F. Müller) Taggsnäcka ts
Spermodea lamellata (Jeffreys) Lamellsnäcka ts(rNT)
Cochlodina laminata (Montagu) Slätspolsnäcka ta
Macrogastra ventricosa (Draparnaud) Bukspolsnäcka ms(rNT)
Macrogastra plicatula (Draparnaud) Mångtandspolsnäcka s
Clausilia bidentata (Ström) Strimspolsnäcka a
Clausilia pumila C. Pfeiffer Klubbspolsnäcka s
Balea perversa (Linnaeus) Klippspolsnäcka ts
Punctum pygmaeum (Draparnaud) Punktsnäcka ma
Discus ruderatus (Férussac) Trubbdisksnäcka s
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Vetenskapligt namn Svenskt namn Anmärkning

Discus rotundatus (O. F. Müller) Fläckdisksnäcka ma
Arion ater (Linnaeus) Svart skogssnigel a(s)
Arion rufus (Linnaeus) Röd skogssnigel ms(s)(k)
Arion lusitanicus Mabille Spansk skogssnigel ta(s)(k)
Arion subfuscus (Draparnaud) Brun skogssnigel a(s)
Arion fasciatus (Nilsson) Parksnigel ta(s)
Arion silvaticus Lohmander Vitsidig skogsssnigel a(s)
Arion circumscriptus Johnston Gråsidig skogssnigel ts(s)(k)
Arion distinctus Mabille Trädgårdssnigel ts(s)(k)
Arion intermedius Normand Dvärgsnigel ts(s)
Euconulus fulvus (O. F. Müller) Allmän konsnäcka ma
Euconulus alderi (Gray) Kärrkonsnäcka ta
Vitrina pellucida (O. F. Müller) Glassnäcka a
Vitrea contracta (Westerlund) Mindre kristallsnäcka ts
Vitrea crystallina (O. F. Müller) Större kristallsnäcka a
Nesovitrea hammonis (Ström) Strimglanssnäcka ma
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) Vitglanssnäcka ts
Aegopinella pura (Alder) Mindre skogsglanssnäcka ta
Aegopinella nitidula (Draparnaud) Större skogsglanssnäcka ts
Oxychilus draparnaudi (Beck) Trädgårdsglanssnäcka ms(k)
Oxychilus cellarius (O. F. Müller) Källarglanssnäcka ts
Oxychilus alliarius (Miller) Löksnäcka a
Zonitoides nitidus (O. F. Müller) Kärrglanssnäcka ta
Zonitoides arboreus (Say) Växthusglanssnäcka ms(k)
Limax maximus Linnaeus Pantersnigel ts(s)(k)
Limax cinereoniger Wolf Gråsvart kölsnigel ta(s)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) Svampsnigel ta(s)
Lehmannia marginata (O. F. Müller) Trädsnigel ts(s)
Lehmannia valentiana (Férussac) Valentinsnigel ms(s)(k)
Deroceras laeve (O. F. Müller) Sumpsnigel ta(s)
Deroceras panormitanum (Less. & Poll.) Växthussnigel ms(s)(k)
Deroceras agreste (Linnaeus) Ängssnigel ta(s)
Deroceras reticulatum (O. F. Müller) Åkersnigel ta(s)
Bradybaena fruticum (O. F. Müller) Busksnäcka s
Perforatella incarnata (O. F. Müller) Bokskogssnäcka s
Trichia hispida (Linnaeus) Skäggsnäcka ta
Euomphalia strigella (Draparnaud) Sidensnäcka ms
Arianta arbustorum (Linnaeus) Fläckig lundsnäcka a
Helicigona lapicida (Linnaeus) Linssnäcka ta
Cepaea nemoralis (Linnaeus) Parksnäcka ms(k)
Cepaea hortensis (O. F. Müller) Trädgårdssnäcka a
Helix pomatia Linnaeus Vinbergssnäcka ms(k)

Totalt: 74 arter (55 snäckor; 19 sniglar)
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