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Förord 
Göteborgs Stad har valt ut ett antal så kallade ansvarsarter som anses särskilt 

viktiga att skydda och bevara. Dessa arter är rödlistade och/eller har viktiga 

utbredningsområden i Göteborg och kommunen har därför ett särskilt ansvar 

gentemot dem i planering och förvaltning. En sådan art är tvåtandad spolsnäcka, 

Alinda biplicata, som hotas av exploateringar då den förekommer på flera 

lokaler i Göteborgs innerstad. För att rädda populationer av tvåtandad 

spolsnäcka har arten tidigare blivit translokerad från ett antal platser i Göteborg. 

Det har dock varit osäkert hur väl flyttningen av arten fungerat. Inventering av 

arten och dess livsmiljöer samt uppföljning av translokeringsförsöken, utgör 

viktiga underlag för att säkerställa artens status i Göteborg.  
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Sammanfattning 
Tvåtandad spolsnäcka, Alinda biplicata, är en rödlistad (NT) snäckart med flera 

fyndlokaler i centrala Göteborg. Arten är också utpekad som en av Göteborgs 

ansvarsarter. Då tvåtandad spolsnäcka förekommer i Göteborgs stadskärna har 

arten varit föremål för utredning inom flera tidigare stadsbyggnadsprojekt. 

Bland annat har tre försök med flyttning gjorts (till två nya lokaler). Hur väl 

dessa flyttningar har fungerat har hittills varit oklart. 

I och med att omfattande ingrepp planeras i branterna sydväst om Liseberg 

hotas en lokal population av tvåtandad spolsnäcka. Pro Natura och Örnborg 

Kyrkander Biologi & Miljö AB har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att öka 

kunskapen om artens utbredning i Göteborg och undersöka om tidigare flyttning 

av arten fungerat, samt flytta så många individer som möjligt av den hotade 

population till en ny lämpligt lokal. Arbetet har genomförts inom gällande 

ramavtal. 

Inventeringens viktigaste resultat är att tvåtandad spolsnäcka finns kvar i stabila 

populationer på båda lokalerna till vilka arten tidigare flyttats. Resultatet tyder 

alltså på att translokering är en väl fungerande metod för att rädda hotade 

populationer av arten.  

Inventeringen visar att den population av tvåtandad spolsnäcka som kommer att 

påverkas negativt vid ombyggnation sydväst om Liseberg är stark. Arten 

förekommer i hela branten och hela 509 djur samlades in för translokering. 

Minimiantalet djur för etablering av arten på en ny plats var uppskattat till 50 

snäckor, varför över 500 snäckor antas kunna ge goda förutsättningar för arten 

att etablera sig efter flyttning.  

Utplanteringslokalen söder om Hjällbo uppvisar mycket god potential för att 

fungera som livsmiljö för arten med ett fuktigt mikroklimat, gott om alm och 

ask samt stora mängder död ved. 

Tvåtandad spolsnäcka återfanns på alla gamla lokaler förutom en och hela fem 

nya lokaler för arten har upptäckts. Sammanställningen av alla nya och kända 

lokaler visar att arten är spridd över stora delar av området Krokslätt – 

Johanneberg – Guldheden vilket bör tas i beaktan vid fortsatt samhällsplanering 

i området.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Tvåtandad spolsnäcka, Alinda biplicata, är en sällsynt och rödlistad snäckart 

med flera fyndlokaler i centrala Göteborg. Arten är utpekad som ansvarsart för 

Göteborg eftersom en stor andel av Sveriges förekomster finns inom staden. 

Således har kommunen ett särskilt ansvar för artens bevarande (Göteborgs Stad 

2016). 

Då tvåtandad spolsnäcka förekommer i Göteborgs stadskärna har arten varit 

föremål för utredning inom flera tidigare stadsbyggnadsprojekt. Bland annat har 

tre försök med flyttning gjorts; inför utbyggnaden av Chalmers teknikpark (von 

Proschwitz 1994), tunnelarbeten vid Chalmerstunneln (von Proschwitz 1999a; 

1999b) och byggnation av en servicetunnel till Västlänken (Göteborgs Stad 

2014). De första två translokeringarna utfördes 1994 och 1999 i regi av 

Göteborgs Naturhistoriska Museum. Snäckorna flyttades då till olika lokaler i 

Vitsippsdalen. Den senare flytten utfördes av Park- och naturförvaltningen, 

Göteborgs Stad 2014 och snäckorna flyttades då till Gunnaredsravinen i 

Lärjedalen. Hur väl dessa flyttningar har fungerat över lång tid har hittills varit 

oklart. 

Information om äldre kända lokaler finns bl.a. i von Proschwitz 1988. 

Förekomst av tvåtandad spolsnäcka har noterats av Park- och naturförvaltningen 

i branterna sydväst om Liseberg. I och med en ny detaljplan för detta område 

planeras omfattande ingrepp, bl.a. för att möjliggöra fler parkeringsytor. 

Ingreppen förväntas att ha stor negativ påverka på den lokala populationen av 

tvåtandad spolsnäcka. 
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1.2 Uppdraget 

Pro Natura och Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB har fått i uppdrag av 

Göteborgs Stad att: 

 

I samband med detta uppdrag har ytterligare inventeringsinsatser utförts av 

Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad samt av Ted von Proschwitz, 

Göteborgs Naturhistoriska Museum. Nya fynd av arten har också gjorts inom 

ramen för två stycken naturvärdesinventeringar (Pro Natura 2019; Pro Natura & 

Örnborg Kyrkander AB 2019) som utförts under hösten 2019. För att få en 

samlad bild av den tvåtandade spolsnäckans utbredning och status i Göteborg 

redovisas även dessa inventeringsresultat i denna rapport.  

Lokalerna 1–5 omfattas av det ursprungliga uppdraget, medan lokalerna 6–15 

har tillkommit under arbetets gång. 

1.3 Tvåtandad spolsnäcka, Alinda biplicata 
Tvåtandad spolsnäcka, Alinda biplicata, är en storvuxen spolsnäcka med ett 15–

18 mm långt, spolformigt skal. Skalet är knappt 4 mm brett, vänstervridet och 

kännetecknas av tydliga, glest sittande ribbor som på äldre snäckor ofta blir 

vitaktiga till följd av slitage. Arten skiljs från andra spolsnäckor framförallt 

genom sin stora storlek och de tydliga ribborna (ArtDatabanken 2019). 

Juveniler av tvåtandad spolsnäcka kan vara svårare att särskilja från andra unga 

spolsnäckor.  

Arten är ovovivipar, vilket innebär att äggen kläcks inuti moderdjuret. 

Äggstadiet är hos äggläggande snäckor mycket känsligt för uttorkning och visar 

hög dödlighet hos många arter. Då tvåtandad spolsnäcka föder levande ungar 

har den en reproduktionsmässig fördel eftersom det känsliga äggstadiet kringgås 

(Proschwitz 1994). Snäckorna lever i labratoriemiljö i 4–6 år (Maltz & 

Sulikowska-Drozd 2012). 

UPPDRAG 

 I – Undersöka den lokala utbredningen av tvåtandad spolsnäcka i och 

kring det berörda planområdet vid Liseberg. 

II – Öka kunskapen om artens utbredning i centrala Göteborg, genom 

att inventera två sedan tidigare kända lokaler. 

III – Undersöka om tidigare flyttning av arten fungerat genom att 

inventera två lokaler dit arten har flyttats. 

 

IV – Utifrån kunskap om artens livsmiljöer i Göteborg ta fram ett förslag 

på lämplig lokal som arten skulle kunna flyttas till. 

 

V – Flytta så många individer som möjligt av den population som hotas 

av planerad exploatering. 
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Figur 1. Tvåtandad spolsnäcka med tydliga tvärribbor som med tiden blivit 

vitaktiga. 

I Sverige förekommer tvåtandad spolsnäcka främst i lövskogsmiljöer och 

branter. Arten är beroende av en något basisk miljö och trivs därför i 

skogsmiljöer med ask och alm, vars förna har ett relativt högt pH, samt i 

områden med något rikare berggrund. Tvåtandad spolsnäcka återfinns också i 

rena kulturmiljöer såsom parker, kyrkogårdar och på stenmurar (Proschwitz 

1994; ArtDatabanken 2019). Vid fuktig väderlek kryper snäckorna ofta upp på 

trädstammar och steniga lodytor, medan de under torrare förhållanden 

uppehåller sig i fukthållande förna.  

Tvåtandad spolsnäcka finns i Sverige på ca 30 lokaler. Eftersom det svenska 

utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden mycket få 

är arten rödlistad som nära hotad (NT) (ArtDatabanken 2015).  

Tyngdpunkten för artens globala utbredning är framförallt i central- och 

östeuropa där den på flera håll är vanligt förekommande. Många av de svenska 

förekomsterna är med stor sannolikhet kulturbetingade, men denna mänskliga 

spridning har troligen inträffat långt tillbaka i tiden (ArtDatabanken 2019). 
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2 Metod 

2.1 Inventering 
Inventering av tvåtandad spolsnäcka har skett genom att arten eftersökts i av 

beställaren avgränsade områden. Eftersom avgränsningarna var preliminära har 

lokalernas yttergränser i vissa fall justerats. Inventeringen utfördes under 

fuktiga förhållanden (dagen efter regn) genom att lämpliga ytor med t.ex. lågor, 

trädstammar, stenhällar och klippsprång genomletades. Antal tvåtandad 

spolsnäcka noterades på varje lokal. Eftersom juvenila exemplar av tvåtandad 

spolsnäcka kan vara svåra att artbestämma har endast adulta individer räknats. 

Eftersök skedde på varje lokal under 60 min.  

Ovanstående metod har använts vid inventering av lokalerna 2–5. Vid lokal 1 

räknades snäckor endast vid insamling och då under längre tid än 60 min. 

Lokalerna 6–15 har tillkommit under arbetes gång och inventering av dessa 

följer därför inte någon enhetlig metod. Lokalerna 14 och 15 har ej inventerats 

inom ramen för detta uppdrag utan uppgifterna bygger på tidigare kännedom 

om lokalerna (von Proschwitz 2019 muntl.). 

 
Figur 2. Snäckorna planterades ut i grupper om 10 – 15 individer. Längst ner i 

bilden syns två juvenila individer. 
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2.2 Translokering 

Insamling av arten skedde för hand genom att snäckorna försiktigt plockades 

upp och lades i plastkärl vadderade med fuktigt papper. Vid fuktig väderlek 

klättrar snäckorna upp på trädstammar, sten och klippväggar varifrån den är 

tämligen enkel att hitta och samla in. På beställarens begäran har 

insamlingsområdet inte följt gränserna för planområdet utan har innefattat hela 

branten.  

Val av utplanteringslokal (lokal 6 – S Hjällbo) skedde i samråd med beställare 

och ämnesexperten Ted von Proschwitz. Kriterierna för en god 

utplanteringslokal var att området skulle vara del av ett större sammanhängande 

naturområde, ha ett fuktigt mikroklimat, innehålla alm och ask samt förvaltas av 

Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad. Ytterligare positiva aspekter på 

lokalen var förekomst av död ved, stenar och klippor. 

Utifrån dessa kriterier studerades kartor och information om naturmiljöer i 

Göteborg och ett lämpligt utplanteringsområde avgränsades. Utplantering 

skedde genom att grupper om 10–15 snäckor placerades ut på lämpliga platser 

såsom lågor och almar/askar med avflagnad bark. 

Insamling och utplantering ägde rum 2019-10-09. 
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3 Resultat  
Nedan följer en resultatredovisning av inventering och translokering uppdelat 

per lokal.  

• Lokalerna 1 och 6 berör den translokering som utförts inom ramen för 

detta uppdrag.  

• Lokalerna 4 och 5 är platser dit arten flyttats vid tidigare tillfälle 

(1994/1999 resp. 2014) och som återinventerats 2019.  

• Lokalerna 2, 3, 8 och 13 är lokaler där tvåtandad spolsnäcka är känd 

sedan tidigare och som återinventerades 2019.  

• Lokalerna 7, 9 och 10–12 är nya fyndlokaler för arten.  

• Lokalerna 14 och 15 har inte inventerats men redovisas här för att få en 

samlad bild över artens förekomst i Göteborg. 

 

 
Figur 3. Samtliga lokalers geografiska läge. 
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3.1 Detaljerad redovisning av lokaler 

3.1.1 Lokal 1 – Liseberg/Världskulturmuséet 

 

Antal                           

tvåtandade spolsnäckor 
Utförare 

Insamlings-

datum 

509 

Ola Hammarström, Ola Bengtsson,  

Thomas Appleqvist - Pro Natura 

Jonas Örnborg - Örnborg Kyrkander AB 

2019 -10-09 

     

   
Figur 4. Karta över lokal 1 – Liseberg/Världskulturmuséet. 

 

Översiktlig beskrivning  

Området utgörs av en drygt 300m lång västvänd brant mellan Lisebergsområdet 

och bebyggelsen längs Södra vägen. Trädskiktet är varierat med bl.a. ek, lönn, 

lind, ask och alm. Ställvis går stenhällar och klippsprång i dagen. Delar av 

branten kantas av sprängda klippbranter i direkt anslutning till bebyggelsen. 

Södra delen av området är mycket kulturpräglat med planterade buskar och 

trädgårdsmurar. I öster avgränsas området av stängslet mot Liseberg. Arten 

upptäcktes på lokalen 1999.  

Kommentarer 

Här samlades 509 tvåtandade spolsnäckor in av både juveniler och adulta djur. 

Snäckor noterades framförallt på liggande död almved och fuktiga stenhällar. 

Trots insamling noterades ytterligare 37 snäckor av Ted von Proschwitz en tid 

efter translokeringen. Populationen antas vara stark. Sommaren 2003 

observerades här > 200 levande exemplar (von Proschwitz 2019) och 2014 

insamlades drygt 1000 individer av arten från delar av området och flyttades till 

område 5. 
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 Figur 5. Lövträdsbeklädd brant. 

 
 Figur 6. Gott om tvåtandade spolsnäckor uppehöll sig på trädgårdsmuren i 
områdets södra del.  
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3.1.2 Lokal 2 – NNO Buråsskolan 

 

Antal                           

tvåtandade spolsnäckor 
Utförare 

Inventerings-

datum 

2  

Ola Hammarström, Ola Bengtsson,  

Thomas Appleqvist - Pro Natura 

Jonas Örnborg - Örnborg Kyrkander AB 

2019 -09-30 

 

   
Figur 7. Karta över lokal 2 – NNO Buråsskolan 

 

Översiktlig beskrivning  

Området utgörs av en mindre skogsdunge i anslutning till en skolgård. Området 

är glest beskogat med ask, alm, lönn samt inslag av snår och buskar. Flera 

flacka stenhällar förekommer. Dessa hålls tidvis fuktiga av framträngande 

markvatten. 

Kommentarer 

Trots 60 min inventering noterades enbart 2 adulta individer av tvåtandad 

spolsnäcka. Populationen antas vara svag.  



 

Tvåtandad spolsnäcka i Göteborg 2019 16 (43) 

Inventering och translokering  

Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen       

 

 
Figur 8. Flacka stenhällar och lövträd. 
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3.1.3 Lokal 3 – V Chalmers 

 

Antal                           

tvåtandade spolsnäckor 
Utförare 

Inventerings-

datum 

75 

Ola Hammarström, Ola Bengtsson,  

Thomas Appleqvist - Pro Natura 

Jonas Örnborg - Örnborg Kyrkander AB 

2019 -09-30 

 

   
Figur 9. Karta över lokal 3 – V Chalmers. 

 

Översiktlig beskrivning  

Området utgörs av en östvänd brant med varierat trädskikt. Södra delarna har 

ganska gott om ask, alm och hassel och dessutom en hel del almved. Längre 

norrut blir branten gradvis magrare med större inslag av ek, tall och björk. 

Markvatten tränger ställvis fram och håller branten fuktig. Gott om klippsprång 

och stenhällar. 

Kommentarer 

Inom det ursprungliga inventeringsområdet (3a) noterades 75 adulter av 

tvåtandad spolsnäcka på 60 min inventering. Vidare noterades ytterligare 

spridda förekomster av arten i hela brantens fortsättning norrut, främst i fickor 

med rikare jordmån och förekomst av alm. (3b). Populationen antas här vara 

stark. Det är från område 3b som den population som translokerades till 4a 

insamlades (von Proschwitz 1994). 
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 Figur 10. Fuktig brant med varierat trädskikt. 
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3.1.4 Lokal 4 – Vitsippsdalen 

 

Antal                           

tvåtandade spolsnäckor 
Utförare 

Inventerings-

datum 

14 

Ola Hammarström, Ola Bengtsson,  

Thomas Appleqvist - Pro Natura 

Jonas Örnborg - Örnborg Kyrkander AB 

2019 -09-30 

 

   
Figur 11. Karta över lokal 4 – Vitsippsdalen 

 

Översiktlig beskrivning  

Vitsippsdalen är en fuktig bäckravin med äldre lövskog på mullrik jord. Här 

finns rika förekomster av ask, alm och lönn. Området hyser stora mängder död 

ved av olika lövträd, framförallt av almved som dött till följd av almsjuka. 

Topografin gör att ett fuktigt mikroklimat behålls längre. 

Kommentarer 

Inom inventeringsområdet (4a) noterades 14 adulter av tvåtandad spolsnäcka på 

60 min inventering. Utöver de adulta snäckorna som räknades fanns också gott 

om juvenila individer. Vidare noterades ytterligare förekomster av arten (4b). 

utanför det ursprungliga inventeringsområdet. 

Arten flyttades till inventeringsområdet (4a) från område 3b under 1994. 

Populationen antas nu vara stabil och förefaller ha spridit sig något efter 

flyttningen, då 3078 individer utplanterades (von Proschwitz 1994). 

Ytterligare utplantering i Vitsippsdalen har även skett 1999 (von Proschwitz 

1999b). Den exakta platsen för den senare utplantering är inte känd, men har 

beskrivits som ”längre nedströms i bäckravinen på nordsidan av bäcken” (von 
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Proschwitz 2019 muntl.). Denna populations ursprung är område 15 (von 

Proschwitz 1999a). 

 
 Figur 12. Lövskog i bäckravin.  
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3.1.5 Lokal 5 – Gunnaredsravinen 

 

Antal                           

tvåtandade spolsnäckor 
Utförare 

Inventerings-

datum 

21 
Ola Hammarström, Ola Bengtsson  

- Pro Natura 
2019 -10-01 

 

   
Figur 13. Karta över lokal 5 – Gunnaredsravinen. 

 

Översiktlig beskrivning  

Området utgörs av en fuktig brant med ädellövskog. Rika förekomster av ask, 

alm och hassel och stora mängder död ved. Marken är lerig och sluttar i en däld 

österut mot en bäck som är ett biflöde till Lärjeån. Topografin gör att ett fuktigt 

mikroklimat behålls längre.  

Området gränsar till Lärjeåns Natura 2000-område. 

Kommentarer 

Inom inventeringsområdet noterades 21 adulter av tvåtandad spolsnäcka på 60 

min inventering. Utöver de adulta snäckorna som räknades fanns också gott om 

juvenila individer. Snäckorna härrör från utplanteringen 2014 (från delar av 

lokal 1) då 1195 snäckor utplanterades på platsen (Park- och naturförvaltningen 

2014) Populationen antas vara stabil men förefaller inte ha spridit sig i någon 

större utsträckning efter att arten planterades ut här 2014. 
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 Figur 14. Området innehåller en stor mängd almved som dött p.g.a. almsjuka.  
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3.1.6 Lokal 6 – S Hjällbo 

 

Antal                           

tvåtandade spolsnäckor 
Utförare 

Utplanterings-

datum 

509 
Ola Hammarström, Ola Bengtsson  

- Pro Natura 
2019 -10-09 

 

 
Figur 15. Karta över lokal 6 – S Hjällbo. 

 

Översiktlig beskrivning  

Området utgörs av en fuktig brant med ädellövskog. Rika förekomster finns av 

ask, alm och hassel och dessutom finns stora mängder död ved samt sten och 

lodytor av berg. Marken är lerig och sluttar norrut ned mot Lärjeån. Topografin 

gör att ett fuktigt mikroklimat behålls längre. 

Området bedöms ha utmärkta förutsättningar för att fungera som livsmiljö för 

tvåtandad spolsnäcka. 

Kommentarer 

509 adulta och juvenila individer av tvåtandad spolsnäcka flyttades hit från 

lokal 1 – Liseberg/Världskulturmuséet. 
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 Figur 16. Området innehåller en stor mängd död ved. 

 
 Figur 17. Trädskiktet domineras av ask.  
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3.1.7 Lokal 7 – Buråsliden 

 

Antal              

tvåtandad spolsnäcka 
Utförare 

Inventerings-

datum 

1 
Emil Nilsson – Park- och 

naturförvaltningen, Göteborgs Stad 
2019 -10-04 

 

 
Figur 18. Karta över lokal 7 – Buråsliden. 

 

Översiktlig beskrivning 

Slänt bevuxen med alm och ask. Stora inslag av berg i dagen. Här och var 

förekommer trädgårdsavfall. Trots att hela området var relativt likartat hittades 

bara ett exemplar av tvåtandad spolsnäcka (7a).   
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 Figur 19. Slänt bevuxen med alm och ask.  
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3.1.8 Lokal 8 – Såpbrukets gångväg 

 

Antal              

tvåtandad spolsnäcka 
Utförare 

Inventerings-

datum 

19 
Emil Nilsson – Park- och 

naturförvaltningen, Göteborgs Stad 
2019 -10-04 

 

 
Figur 20. Karta över lokal 8 – Såpbrukets gångväg. 

 

Översiktlig beskrivning 

Starkt sluttande område. Stora delar utgörs av skött parkmark med gräsmattor, 

parkträd m.m. Rödmarkerat område i norr (8a) skiljer sig från resterande genom 

betydligt fler och grövre ädellövträd (alm och ask) samt att området inte sköts 

som park. Således förekommer en frodigare undervegetation och mer död ved. 

Området är mycket brant och på många ställen går berget i dagen. I öster 

avslutas området av en mur. Nedan muren förekom en del trädgårdsavfall. 

19 exemplar av tvåtandad spolsnäcka noterades – samtliga på grova almar och 

askar.  
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 Figur 21. Ask och almbevuxen mindre brant invid Såpbrukets gångväg.  
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3.1.9 Lokal 9 – SO Buråsskolan 

 

Antal              

tvåtandad spolsnäcka 
Utförare 

Inventerings-

datum 

13 

Emil Nilsson – Park- och 

naturförvaltningen, Göteborgs Stad 

Ted von Proschwitz – Göteborgs 

Naturhistoriska Museum 

2019 -10-11 

2019-10-20 

 

 
Figur 22. Karta över lokal 9 – SO Buråsskolan. 

 

Översiktlig beskrivning 

Område som domineras av ädellövträd. I söder har grova almar dött och ersatts 

av relativt ung skog av främst lönn. I kanter förekommer även grövre ask samt 

sälg, alm, björk mm. Området är rik på grov död ved och ställvis går sten och 

berg i dagen. Den norra halvan av området är delvis skött som park. Här och var 

går berget i dagen. Området är rikt på grov ask men här förekommer även ek, 

alm, lind, asp m.fl. arter. Området är rikt på grov död ved. I norr gränsar 

området till ett koloniområde.   

Stora delar av det inventerade området bedöms som lämpligt för tvåtandad 

spolsnäcka. Sju individer har påträffats på en grov låga av lind i norra delen av 

området (9a) och sex individer på ett begränsat område i områdets centrala del 

(9b). 
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 Figur 23. Grov lindlåga där tvåtandad spolsnäcka noterades. 
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3.1.10 Lokal 10 – Krokslättsplatsen 

 

Antal              

tvåtandad spolsnäcka 
Utförare 

Inventerings-

datum 

27 
Emil Nilsson – Park- och 

naturförvaltningen, Göteborgs Stad 
2019 -10-11 

 

 
Figur 24. Karta över lokal 10 – Krokslättsplatsen. 

 

Översiktlig beskrivning 

Relativt starkt sluttande område med en stor trädslagsvariation. Här växer bl.a. 

tall, björk, ek, bok, lönn, hägg och ask. Berg i dagen förekommer ställvis och i 

söder finns branta klippväggar. Här och var förekommer sprängsten, plankor, 

trädgårdsavfall m.m.  

27 individer av tvåtandad spolsnäcka påträffades i områdets södra del (10a), 

men större delen av området bedöms som lämpligt för arten.  
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 Figur 25. Askar invid ett klippsprång. 
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3.1.11 Lokal 11 – Gröndalsgatan 

 

Antal              

tvåtandad spolsnäcka 
Utförare 

Inventerings-

datum 

289+ 

Emil Nilsson – Park- och 

naturförvaltningen, Göteborgs Stad 

Ted von Proschwitz – Göteborgs 

Naturhistoriska Museum 

2019 -10-11 

2019-10-20 

 

 
Figur 26. Karta över lokal 11 – Gröndalsgatan. 

 

Översiktlig beskrivning 

Sluttande område bevuxet med ädellövträd. Södra halvan av området domineras 

av relativt ung alm med inslag av grövre ek. Längst i syd förekommer även grov 

ask och körsbär. Områdets centrala del domineras nästan helt av lönn i olika 

ålder och storlek. Snöbär förekommer rikligt. Delar av området är nedskräpat 

med trädgårdsavfall, tegelstenar, brädor mm. Berget går i dagen på flera ställen 

och området är rikt på sten i olika storlekar.  

I områdets norra del (11d) observerades en mycket stor mängd av tvåtandad 

spolsnäcka. 273 individer räknades och populationen bedöms vara stark. 

16 exemplar av tvåtandad spolsnäcka noterades spritt i områdets södra halva på 

lönn och ask samt på byggmaterial/trädgårdsavfall (11a, 11b och 11c). 
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 Figur 27. Unga lövträd och ett buskskikt som domineras av snöbär. 
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3.1.12 Lokal 12 – Mossen 

 

Antal              

tvåtandad spolsnäcka 
Utförare 

Inventerings-

datum 

15 
Emil Nilsson – Park- och 

naturförvaltningen, Göteborgs Stad 
2019 -10-04 

 

 
Figur 28. Karta över lokal 12 – Mossen. 

 

Översiktlig beskrivning 

Område som domineras av triviallövträd, främst björk, asp, sälg och rönn. På 

flera platser förekommer mindre våtmarker. Här och var förekommer rikare 

områden med ädellöv.  

I väster förekommer en lerig slänt där berget delvis går i dagen (12a). Slänten är 

bevuxen med bl.a. hassel, lönn, körsbär och ask. Här noterades ett exemplar av 

tvåtandad spolsnäcka. På ett begränsat område i öster (12b) finns ett bestånd av 

grov ask (5–10 träd) där 14 individer av tvåtandad spolsnäcka förekom.  
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 Figur 29. Ett mindre askbestånd där rikligt med tvåtandad spolsnäcka 

observerades. 

 
 Figur 30. Avflagnande bark utgör en mycket god mikromiljö för snäckor. 
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3.1.13 Lokal 13 – Delsjöbäcksravinen 

 

Antal              

tvåtandad spolsnäcka 
Utförare 

Inventerings-

datum 

0 
Emil Nilsson – Park- och 

naturförvaltningen, Göteborgs Stad 
2019 -10-04 

 

 
Figur 31. Karta över lokal 13 – Delsjöbäcksravinen. 

 

Översiktlig beskrivning 

Park i ravin ner mot Delsjöbäcken (13a). Området är huvudsakligen bevuxet 

med grova ädellövträd. Längst i väster samt i den östra delen av området 

dominerar ask och alm men även lönn, ek, körsbär, hägg, al, björk m.fl. arter 

förekommer. Ett stort område i den västra delen utgörs nästan helt av skött 

bokskog. Området i sin helhet är relativt rikt på död ved. Norr om Delsjöbäcken 

förekommer ställvis stora mängder trädgårdsavfall.  

Området söder om Delsjövägen (Stora Gårda – 13b) utgörs av skött parkmark 

med gräsmattor, parkträd m.m. Bland trädslagen kan nämnas alm, lind, ek, bok, 

ask m.fl. Många av träden är rejält grova. På bergsknalle i sydväst dominerar ek 

och bok. Rikligt med död ved förekommer i parkens kanter. Ställvis går berget i 

dagen.  

Trots noggrant letande i 60 minuter kunde ingen tvåtandad spolsnäcka påvisas i 

området. 

Området är en tidigare känd lokal för tvåtandad spolsnäcka och enligt Ted von 

Proschwitz (2019 muntl.) har flera levande exemplar observerats i den västra 

delen av område 13a i oktober 2019 (i den branta sluttningen mot bäcken 

nedanför villorna). 
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 Figur 32. Bäckravin med ädellöv. 
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3.1.14 Lokal 14 – N Koloniområdet Medicinareberget 

 

Antal              

tvåtandad spolsnäcka 
Utförare 

Inventerings-

datum 

Ej bedömt 

Ej inventerad. Lokalangivelser bygger 

på uppgifter från Ted von Proschwitz 

(2019) 

- 

 

 
Figur 33. Preliminär karta över lokal 14 – N Koloniområdet Medicinareberget. 

Översiktlig beskrivning 

Klippig brant norr om koloniområdet. Närmare uppgifter om lokalen samt 

statusen på populationen av tvåtandad spolsnäcka saknas. Ted von Proschwitz 

uppger att arten upptäcktes här 2008 och att ett levande exemplar observerades i 

lokalens mellersta del i oktober 2019. Lokalens avgränsning är preliminär.  

  



 

Tvåtandad spolsnäcka i Göteborg 2019 40 (43) 

Inventering och translokering  

Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen       

3.1.15 Lokal 15 – Chalmerstunneln 

 

Antal              

tvåtandad spolsnäcka 
Utförare 

Inventerings-

datum 

Ej bedömt 

Ej inventerad. Lokalangivelser bygger 

på uppgifter från Ted von Proschwitz 

(2019) 

- 

 

 
Figur 29. Karta över lokal 15 – Chalmerstunneln. 

Översiktlig beskrivning 

Tidigare insamlingslokal som påverkats starkt av tunnelarbeten. Det var från 

denna lokal som 2106 exemplar translokerades till den "nedre" lokalen i 

Vitsippsdalen (ej avgränsad i denna rapport) 1999. Det är troligt att arten finns 

kvar i området (von Proschwitz 2019 muntl.). Lokalens avgränsning är 

preliminär. 
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4 Diskussion 
Inventeringens viktigaste resultat är att tvåtandad spolsnäcka finns kvar i stabila 

populationer på båda lokalerna dit arten tidigare har flyttats. Translokeringen till 

Vitsippsdalen (lokal 4) ägde rum 1994 och snäckornas levnadslängd är i 

storleksordningen 4–6 år. Detta innebär att flera generationer av arten har klarat 

sig på sin nya plats. Arten förefaller dessutom ha spridit sig något och återfinns 

nu på ett något större område i Vitsippsdalen. Även i Gunnaredsravinen (lokal 

5) fanns en stabil population kvar med gott om juvenila snäckor som har fötts 

på platsen. Sedan 2014, då arten planterades ut här, verkar dock inte spridning 

ha ägt rum i någon större utsträckning. Innan flyttningarna ägde rum var 

snäckfaunan känd på båda utplanteringslokalerna. Således visste man att 

tvåtandad spolsnäcka inte förekom sedan tidgare på någon av 

utplanteringslokalerna. 

Resultatet tyder alltså på att translokering är en väl fungerande metod för att 

rädda hotade populationer av tvåtandad spolsnäcka, förutsatt att 

utplanteringslokalen är lämplig för arten.  

Inventeringen visar att den population av tvåtandad spolsnäcka som kommer att 

påverkas negativt vid ombyggnation sydväst om Liseberg (lokal 1) är stark. 

Arten förekommer i hela branten och hela 509 djur samlades in för 

translokering. Minimiantalet djur för etablering av arten på en ny plats var 

uppskattat till 50 snäckor, varför över 500 snäckor antas kunna ge goda 

förutsättningar för arten att etablera sig efter flyttning.  

Utplanteringslokalen (lokal 6) uppvisar mycket god potential för att fungera 

som livsmiljö för arten med ett fuktigt mikroklimat, gott om alm och ask samt 

stora mängder död ved, sten och bergytor. 

Det vore positivt om flyttningen av snäckorna följs upp om några år för att 

undersöka om, och i så fall hur väl, flyttningen har fungerat. 

Tvåtandad spolsnäcka återfanns på alla gamla lokaler förutom i 

Delsjöbäcksravinen (där den förvisso finns kvar enligt von Proschwitz 2019) 

och hela fem nya lokaler för arten har upptäckts. Sammanställningen av alla nya 

och kända lokaler visar att arten är spridd över stora delar av området Krokslätt 

– Johanneberg – Guldheden vilket bör tas i beaktan vid fortsatt 

samhällsplanering i området. 

Tvåtandad spolsnäcka är beroende av en relativt basisk miljö och i områden där 

berggrunden är något surare är förekomst av alm och ask mycket viktigt för att 

ge en förna med något högre pH. En stor andel av snäckorna noterades krypa på 

stammar och ved av just alm och ask. På lång sikt kan förlust av dessa trädslag 

p.g.a. alm- och askskottssjuka komma att bli ett problem för tvåtandad 

spolsnäcka. Framförallt i områden som inte har en rik berggrund.  
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