Inventering av huggorm (Vipera berus)
på Luppioberget, del av fastigheten Niemis 10:8

Övertorneå, Luppio 2020-05-18
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Sammanfattning
På uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Övertorneå kommun har vi genomfört en
fördjupad inventering av huggorm (Vipera berus) inom delar av fastigheten Niemis 10:8.
Området är ca 4 hektar stort och består av stora stenblock, klippbranter, gamla tallar, enris
och mossbelagda klippor.
Inventeringsområdet besöktes vid 4 tillfällen mellan den 14 maj och den 05 juni 2020. Vid
varje besök eftersöktes huggormar noggrant i terrängen.
Under vårt andra inventerings besök den 18 maj observerade vi 3 huggormar som låg och
solade sig vid en stor klippvägg. Området som vi hittade huggormarna var precis utanför
gränsen till planområdet vid ”rasbranten” på syd västra sidan av planområdet. Två av
ormarna var ca 30 cm lång och den tredje lite större ca 40 cm lång. I samma område såg vi
en liten mus så man kan anta att det finns mat till ormarna i närheten.
Det finns flera tänkbara förklaringar till varför så få huggormar påträffades trots att området
på vissa ställen bedömdes som lämpligt för arten. En förklaring kan vara att vissa viktiga
faktorer saknas i det aktuella området och dess närhet. En sådan faktor kan tex vara brist på
bytesdjur samt att området används frekvent av mycket människor.
Trots en intensiv inventeringsinsats kan man heller aldrig utesluta att vi missat någon
enstaka huggorm. Arten lever ett tillbakadraget liv och är väl kamouflerad vilket gör den
mycket svårinventerad.

Uppdrag
På uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Övertorneå kommun har vi genomfört en
fördjupad inventering av huggorm (Vipera berus) inom fastigheten Niemis 10:8. Ett område
på ca 4 ha har inventerats.
Syftet med inventeringen är att kartlägga och få en uppfattning om det finns
huggormspopulationer i området som är tänkt för framtida bebyggelse. Huggormen är
fridlyst i Sverige.
Beskrivning av området
Luppioberget ligger i Övertorneå kommun, ca 10 km söder om Övertorneå centralort och
väster om Torneälven. Från länsväg 99 leder en mindre väg upp till bergets topp.
Området som inventerats ligger i sydsluttning på en stenig bergstopp och sträcker sig 140 190 höjdmeter över havet, berget består av klippbranter och stora avsatser. På området
växer gamla tallar, enris och små områden med moss belagda klippor.
Metodik
Insamling och sammanställning av uppgifter
Inför huggormsinventeringen gjordes ett utdrag ur fynddatabasen Artportalen.se
SLU Artdatabanken. Enligt utdraget fanns det inga inrapporterade kräldjur under perioden
mellan 1990 – 2020. I detta utdrag fanns dock bara fåglar inrapporterade i anslutning till
inventeringsområdet. Inventeringen utgjordes av 4 stycken fältbesök på området.
Fältinventering
Totalt gjordes 4 fältbesök under inventeringen mellan 2020-05-13 och 2020-06-05.
Fältbesöken förlades till dagar med i huvudsak soligt och varmt väder (se tabell). Tidpunkten
för respektive fältbesök varierades mellan dagarna utifrån det aktuella väderläget men också
för att få en spridning mellan fältbesöken. Sökandet pågick i mellan 3 och 5,5 timmar vid
varje fältbesök.

Tabell
Datum
2020-05-13

Tider
Väderförhållanden
08:30 – 12:30 6-8 °C, Mestadels soligt, en hel del snö låg fortfarande kvar.

2020-05-18

10:00 – 15:30 Ca 8-9 °C, Soligt lite moln och till tider helt mulet.
Fortfarande en del snö på marken.
10:00 – 14:50 19-21 °C Soligt, lite stackmoln och blåsigt. All snö är borta
nu, ganska torrt i marken redan.
06:00 – 10:20 15–17 °C Ganska mycket moln och lite blåsigt sista
timmarna. Torrt i marken.

2020-05-26
2020-06-05

Karta över inventeringsområdet

Huggormarna vi observerade

Resultat
Under vårt andra inventerings besök den 18 maj observerade vi 3 huggormar som låg och
solade sig vid en stor klippvägg. Området som vi hittade huggormarna var precis utanför
gränsen till planområdet vid ”rasbranten” på syd västra sidan av planområdet. Två av
ormarna var ca 30 cm lång och den tredje lite större ca 40 cm lång. I samma område såg vi
en liten mus så man kan anta att det finns mat till ormarna i närheten.

Diskussion
Trots att delar av inventeringsområdet ger intryck av att vara lämplig för huggorm hittade vi
bara huggorm bara vid ett av fyra olika investeringstillfällen. Det finns flera tänkbara
förklaringar till detta.
En förklaring kan vara att huggorm är mycket svår att inventera eftersom den lever ett
tillbakadraget liv och ligger dold under stenar eller inne i täta ljungtuvor stora delar av tiden
samt att den är mycket väl kamouflerad. Vi har i denna inventering gjort en extra stor
fältinsats med 4 besök på en relativt stor yta på ca 4 ha. Vi hittade huggorm vid vårt andra
inventerings tillfälle vid syd östra rasbranten, ett område för natur precis utanför
planområdet för bebyggelse. Vi bedömer därför att vi har haft goda chanser att hitta
huggorm om den funnits i övriga området. Naturligtvis kan man inte helt utesluta risken att
vi missat någon enstaka individ.
Den andra förklaringen är helt enkelt att huggorm inte förekommer regelbundet i
inventeringsområdet. Det kan finnas flera orsaker till detta.
En påtaglig iakttagelse som vi gjort under inventeringens gång är att det påträffades bara en
liten mus. Inga ödlor, grodor eller fågelungar observerades inom inventeringsområdet.
Bristen på bytesdjur kan alltså vara en förklaring till varför det övriga området inte verkar
hysa huggorm.
Fakta om huggormen (Vipera berus)
Den fridlysta huggormen förekommer i olika typer av miljöer - mossmarker, ljunghedar,
skogsbryn, vägrenar, ängs- och åkerkanter. Dock undviker den tät skog då den är beroende
av platser med hög solinstrålning. Födan består framför allt av smågnagare, men kan även
äta ödlor, grodor och fågelungar. Huggormen är den av våra ormar som kommer fram
tidigast på våren, milda och varma vårar kan den komma fram redan i februari, annars
vanligtvis i mars-april och i början av maj längre norr, och kan till och med ses röra sig på
kvarvarande snöfläckar.
Man träffar oftast på denna art på våren då de kommer ut i vårsolen efter en lång vintervila,
till exempel i närheten av en sluttning som ligger i sydläge. Hannarna kommer ut först och
kort efter ömsar de sitt gamla skinn och en tid efter kommer honorna ut. De parar sig i
mitten av april och en bit in i maj och ungarna föds på sensommaren. Om man har tur kan
man få se hannar som strider om en hona genom att resa sig upp och försöka tvinga ner den
andre till marken . De biter ej varandra under dessa brottningsmatcher och de kan vara i
flera minuter.
Antalet ungar varierar från 1-25 stycken, och de är c:a 10-12cm långa. Huggormen är
ovovivipar, det vill säga den lägger inte ägg utan ungarna föds levande omgivna av ett
membran från vilket de tar sig ut direkt efter födseln, i augusti till september. Efter första
ömsningen, vilket sker under det första dygnet, kan ungarna börja jaga och äter då främst
små ödlor samt grodor.
Mot slutet av våren efter att parningen är över söker sig huggormen från
övervintringsplatsen till födomarker som kan vara ängsmark eller åker, där de jagar sork och

möss. Andra foderdjur är grodor och ödlor. En hona kan föda en eller två gånger under
hennes relativt korta livstid, c:a 6-10 år. Huggormen är en skicklig simmare och kan även
klättra.
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