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1. Sammanfattning
Calluna AB fick våren 2012 i uppdrag av Energi & Miljöstrategi i Norden AB att genomföra en 
förstudie samt en inventering av tidigt häckande fåglar, skogshöns och ugglor i fyra delområden 
i Sunne kommun med anledning av en planerad vindkraftspark. 

I rapporten presenteras resultatet från förstudien och inventeringen och en bedömning av 
sannolik påverkan på de fågelarter som påträffades vid inventeringstillfällena. Underlaget ska 
kunna användas i det fortsatta arbetet med vindkraftparken och till MKB:n som ska upprättas 
som en del av tillståndsansökan.

Fokus vid inventeringen har lagts på de arter som kan vara känsliga för vindkraft och där ingår 
främst rovfåglar, ugglor och skogshöns samt rödlistade arter eller arter som ingår i EU:s 
fågeldirektiv. Övriga arter har enbart noterats med förekomst.

Under perioden februari till och med april 2012 besöktes området vid tre olika tillfällen: 
2012 02 28-03 02, 2012 03 14-16 samt 2012 04 03-05. Besöken har gjorts spritt över dygnet för 
att få med fåglar som är aktiva under olika perioder. Totalt användes cirka 90 timmars 
inventeringstid.

Inventeringarna har gjorts från slutet av februari till början av april 2012 och har utförts som en 
kombination av linje- och punkttaxering. Totalt användes 90 timmars inventeringstid.

1.1 Förstudie

Under förstudien togs kontakter med personer på länsstyrelsen i Värmlands län, Sunne kommun 
och lokala ornitologer. Utöver detta gjordes uttag från Artportalen, rapportsystemet för fåglar, 
Svalan för åren 2000-2011 för att få en ytterligare bild av fågellivet i området.  

Vid förstudien framkom att förutom skogsfågel så skulle det runt det aktuella området kunna 
finnas förekomster av rovfågel som havs- och kungsörn, fiskgjuse och eventuellt bivråk. Vad 
gäller berguv och pilgrimsfalk finns det inom området en del lämpliga branter där det skulle 
kunna ske häckning. I närheten av områdena A, B och C har det häckat slaguggla. Av övriga 
arter skulle det kunna finnas nattskärra på hyggen av lämplig ålder och på mossarna skulle det 
kunna finnas ljungpipare och storspov. I de aktuella områdena finns även några småsjöar som 
kan vara värdefulla häckningsbiotoper för smålom.

1.2 Fågelinventering

Resultatet av inventeringarna under tidig vår visar att det aktuella vindkraftsområdet var relativt 
art- och individfattigt. Totalt 34 stycken arter observerades  och av dessa var en rödlistad och 
listad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1, tretåig hackspett NT och ytterligare fyra stycken listade i 
EU:s fågeldirektiv bilaga 1, orre, tjäder, spillkråka och trana. 

Det aktuella området ligger i Sunne kommun väster om sjön Mellan-Fryken. Landskapet är 
skogsdominerat och bitvis starkt kuperat. Stora delar består av brukad skog med stora arealer 
hyggen och ungskog.  I och med att det inventerade området mestadels består av yngre till 
medelålders produktionsskog, lämpar sig ytterst få träd som boträd för större rovfåglar. 
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De fågelgrupper som observerats i området är allmänna i det svenska landskapet och mycket lite 
tyder på att de skulle hotas av vindkraftverk i detta område. individer kan kollidera eller störas 
av vindkraftverken, men konsekvenserna på populationsnivå bedöms som små. Endast enstaka 
observationer har gjorts av rödlistade arter eller de arter som är skyddade enligt EU:s 
fågeldirektiv bilaga 1. 

Av de förstudien utpekade arterna observerades främst skogshöns men inga större spelplatser 
påträffades och de gjorda observationerna var jämt spridda över de inventerade områdena. Inga 
rovfåglar förutom duvhök observerades och inte heller gjordes några observationer av vare sig 
berguv eller slaguggla.
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund och syfte

Calluna AB fick våren 2012 i uppdrag av Energi & Miljöstrategi i Norden AB att genomföra en 
förstudie samt en inventering av tidigt häckande fåglar, skogshöns och ugglor i fyra delområden 
i Sunne kommun med anledning av en planerad vindkraftspark. I rapporten presenteras 
resultatet från förstudien och inventeringen och en bedömning av sannolik påverkan på de 
fågelarter som påträffades vid inventeringstillfällena. Underlaget ska kunna användas i det 
fortsatta arbetet med vindkraftparken och till MKB:n som ska upprättas som en del av 
tillståndsansökan.

2.2 Allmän beskrivning av naturen 

Det aktuella området ligger i Sunne kommun väster om sjön Mellan-Fryken. Landskapet är 
skogsdominerat och bitvis starkt kuperat. Stora delar består av brukad skog med stora arealer 
hyggen och ungskog. I främst det södra delområdet finns lite större områden med mossar och/
eller sumpskogar.

3. Förstudie

3.1 Kontakter och känd kunskap

L ä n s s t y r e l s e n  i  V ä r m l a n d s  l ä n

Jan Rees på Länsstyrelsen i Värmland kontaktades. Han hade ingen detaljkunskap om området 
men trodde att skogshöns, rovfåglar, lommar, berguv och nattskärra skulle vara de mest 
intressant att utreda förekomst av. När det gäller skogshöns sa han att spelplatser är det mest 
intressanta ur vindkraftsperspektiv. Han sade också att främst tjäder är ganska vanligt 
förekommande i Värmland. För rovfåglar är kanske främst fiskgjuse intressant, men även 
havsörn, kungsörn och eventuellt också bivråk. För den sistnämnda bör inventeringsinsatsen 
inriktas på spelflykten. Det finns ett havsörnsrevir en bit norr om Sunne men inget i närområdet. 
När det gäller pilgrimsfalk finns ett par mycket hemliga häckningar i Värmland, men Jan visste 
inte var, och trodde knappast att vi skulle få reda på det heller. Det finns en hel del branta partier 
i inventeringsområdena vilket gör att berguv, liksom pilgrimsfalk, bör eftersökas. Nattskärra bör 
kunna finnas i områdena, då främst på några år gamla hyggen med frötallar. Även arter på 
mossar (t.ex. storspov och grönbena) bör utredas. 

Han hänvisade för övrigt till lokala fågelskådare som Patric Gullström, Björn Arvidsson och 
Lars Schütt. 

S u n n e  k o m m u n

Tina Näslund, miljöstrateg och ersättare för mammalediga Kristina Magnusson kontaktades. 
Hon hänvisade till Johan Bohlin på länsstyrelsen som har mycket god kunskap om Värmlands 
fågelliv (vid tid en för förstudien var JohanBohlin på resande fot och kunde inte nås). 
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Hon berättade att han har tillgång till det mesta av den kunskap som finns på Sunne kommun 
om fågellivet i trakten. Tina hänvisade också till Värmlands Ornitologiska Förening som 
förmodligen har god kunskap om Sunnes fågelfauna. 

O r n i t o l o g e r

Patric Gullström, Sunne, aktiv fågelskådare i Sunne kommun, hade inte så stora kunskaper i just  
detta område men berättade att det i trakten av område A, B och C finns häckande slaguggla. 
Han berättade dessutom att det finns ytterligare ett havsörnsbo i Sunne kommun men att det 
finns en bit öster om Sunne. 

Lars Schütt, Karlstad, har mycket bra kunskap om smålom i Sunne kommun. I de aktuella 
områdena finns många småsjöar som kan vara värdefulla häckningsbiotoper för smålom. I 
Råtjärnen i den centrala delen av område A har det funnits smålom, men Lars var osäker på hur 
det har varit det senaste året. Fryksdalstjärnen som ligger i Fryksdalsmossen, är ett annat tillhåll 
för smålom. Fryksdalsmossen över huvud taget är, enligt Lars, en värdefull miljö med bl.a. 
ljungpipare och orrspel. I kanterna av mossen finns också tjäderspelplatser. I omgivningarna 
runt Fryksdalsmossen och runt andra mossar i närheten har det åtminstone tidigare funnits 
nattskärra. 

Ö v r i g a  k ä l l o r

Det verkar förekomma tydliga flyttsträck av fåglar längs Mellan-Fryken, men bara få 
observationer finns från de områden som föreslås för vindkraftsetablering (Artportalen). 
Sträckande rovfåglar observeras regelbundet längs Mellan-Fryken. 

Utdrag ur Artportalen, rapportsystemet för fåglar, Svalan, gjordes för åren 2000-2011 för att få 
en ytterligare bild av fågellivet i området.  Dessa data är inte heltäckande utan utgår från 
observationer som enskilda ornitologer gör och sedan rapporterar in. Här är det viktigt att 
poängtera, vilket alla intervjuade personer gjorde, att området förmodligen är mycket lite besökt 
av ornitologer, och att rapporter på Artportalen förmodligen bara ger en översiktlig bild av 
områdets fågelliv. 

Från rapporteringspunkter i anslutning till Mellan-Fryken finns en lång rad arter upptagna i 
Fågeldirektivet eller är rödlistade i Sverige. Till Mellan-Fryken är det dock ca 6 km och det är 
väl frågan om hur relevanta dessa observationer är i detta sammanhang.

I projektområdena och i anslutning till dessa har en rödlistad art observerats de senaste åren: 
storspov (VU). 

Dessutom har ett antal arter upptagna i bilaga 1 till EU:s artdirektiv och för vilka särskilda 
skyddsområden ska avsättas observerats. Dessa är grönbena, järpe och orre. Se även tabell 1. 
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Tabell 1. Hänsynskrävande arter som kan förekomma inom och runt de fyra områdena väster om Rottneros 
och Västra Ämtervik. De fågelarter som är listade i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv är känsliga arter för vilka 
särskilda skyddsområden skall avsättas.

Art Rödlistad Listad i bil. 1 till EU:s 
fågeldirektivet

Kommentar

Storspov VU Fryksdalsmossen, område D, 
2007

Smålom NT X Råtjärnen, område A, samt 
Fryksdalstjärnen, område D.

Nattskärra NT X I kanterna av Fryksdalsmossen, 
område D

Grönbena X Fryksdalsmossen, område D, 
2007

Järpe X Östra Bredmyren, 1,2 km söder 
om område C, 2010

Ljungpipare X Fryksdalsmossen, område D.

Orre X Östra Bredmyren, 1,2 km söder 
om område C, 2010, samt 
Fryksdalsmossen, område D.

Slaguggla X I trakterna av område A, B och 
C.

Storlom X Sälsjön, mindre än 1 km norr 
om område A och B.

Tjäder X I kanterna av Fryksdalsmossen, 
område D

3.2 Naturgivna förutsättningar 

I och i anslutning till de fyra områdena saknas Natura 2000-områden. Det närmaste är 
Slorudsälven som rinner ca 8 km väster om område D. 

Ur ett fågelperspektiv finns några områden som kan vara intressanta att undersöka i fält. 
Generellt för alla fyra områdena gäller att alla små sjöar kan vara intressanta med avseende på 
smålom, storlom och sångsvan.

I område A finns flera branta partier, t.ex. ned mot Norra Baksjön (delvis utanför 
inventeringsområdet). Strax söder om område A finns flera nyckelbiotoper och sumpskogar i 
anslutning till Sättertjärnen och Bergstjärnen. Nyckelbiotoperna består av gammal barrskog med 
lövinslag. Hackspettar, ugglor och rovfåglar är grupper som kan tänkas förekomma här.

I område B finns några branta partier som kan vara intressanta ur rovfågelsperspektiv, t.ex. 
Länsmansberget.
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Område C domineras av produktionsskog med många hyggen. Det finns också flera våtmarker 
som kan vara värdefulla, t.ex. Stormossen. Branterna ner mot Norra Aplungen (utanför 
inventeringsområdet) kan vara intressanta ur rovfågelsperspektiv. Här finns också en del grov 
asp vilket kan betyda att det finns ovanliga hackspettar och ugglor. Längst i sydost finns ett 
grustag som möjligen kan hysa backsvala.

Område D är det område med flest och störst mossar och andra våtmarker, t.ex. 
Fryksdalsmossen i den norra delen och Orrmossen vid väg 238, centralt i området. Trana och 
orre är två arter som kan tänkas förekomma här.  Strax norr om område D finns branter med asp 
som är nyckelbiotop. 

4 Fågelinventering 
För att kunna bedöma om platsen är lämplig för etablering av vindkraftverk har vi undersökt 
följande aspekter:

1. Vilka fågelarter uppehåller sig eller häckar i området?

2. Är platsen av betydelse som rastplats eller för övervintring?

3. Är platsen en flaskhals där flyttande fåglar koncentreras?

4. Förekommer arter som är listade enligt Fågeldirektivets bilaga 1 eller rödlistan?

För att få en bild av hur fågelfaunan i området ser ut har inventeringar gjorts från slutet av 
februari till och med april 2012.  Inventeringarna har utförts som en kombination av linje- och 
punkttaxering. Linjetaxeringen har skett längs de vägar som finns i området.

Punkttaxering har utförts med stopp längs den inventerade sträckan, samt på platser som 
bedömts som intressanta i och runt området som är aktuellt för vindkraft. Det inventerade 
området redovisas i karta 1.

Under perioden februari till och med april 2012 besöktes området vid tre olika tillfällen: 
2012 02 28-03 02, 2012 03 14-16 samt 2012 04 03-05. Besöken har gjorts spritt över dygnet för 
att få med fåglar som är aktiva under olika perioder. Totalt användes cirka 90 timmars 
inventeringstid. (tabell 2).

Fokus vid inventeringen har lagts på de arter som kan vara känsliga för vindkraft och där ingår 
främst rovfåglar, ugglor och skogshöns samt rödlistade arter eller arter som ingår i EU:s 
fågeldirektiv. Övriga arter har enbart noterats med förekomst. 

4.1 Omvärldsbetingelser och tidpunkt för besök

Väderobservationer utfördes på samma sätt i alla lokaler. En standardiserad väderavläsning 
underlättar utvärderingen av resultat samt framtida uppföljningar av inventeringen. Graden av 
molnighet och vindstyrka har noterats för varje lokal och temperaturen avlästes från bilens 
temperaturmätare. Vi har även noterat förekomst av dimma i anslutning till inventeringsrutten. 
Vi har i möjligaste mån undvikit att inventera vid regnväder, då det har negativ inverkan på 
fåglarnas aktivitet. 
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Tabell 2. Redovisning av insamlade väderdata och använd metod vid varje inventeringstillfälle.

Lokal Datum MetodLokal Datum

Starttid Stopptid Vindstyr
ka (m/s)

Temp. Moln (%) Regn Dimma

Metod

D 120228 16:00 19:00 0 2 0 - - Punkt och 
linjetaxering

A 120229 06:50 09:20 0 −1 0 - - Punkt och 
linjetaxering

D 120229 9:45 11:45 SV 1 0 0 - - Punkt och 
linjetaxering

C 120229 12:00 14:00 SV 1-2 7 25 - - Punkt och 
linjetaxering

B 120229 15:00 19:00 SV 1-2 6 10 - - Punkt och 
linjetaxering

C 120301 7:30 10:00 0 −1 0 - - Punkt och 
linjetaxering

A 120301 10:30 13:00 V 1 4 0 - - Punkt och 
linjetaxering

B 120301 13:30 16:30 0 8 0 - - Punkt och 
linjetaxering

C 120301 17:00 19:00 V 1 4 0 - - Punkt och 
linjetaxering

D 120302 07:00 11:00 V 1 1 0 - - Punkt och 
linjetaxering

C 120314 07:00 08:30 0 8 100 - - Punkt och 
linjetaxering

A 120314 9:00 10:40 V 2 12 75 
minskande 
till  5

- - Punkt och 
linjetaxering

B 120314 11:30 12:50 V 2 12 10 ökande 
till 75

- - Punkt och 
linjetaxering

D 120314 13:30 17:30 V 1 10 1 - - Punkt och 
linjetaxering

D 120315 06:10 09:10 SV 4 −3 100 - - Punkt och 
linjetaxering

B 120315 09:30 12:30 0 4 100 - lätt Punkt och 
linjetaxering

B 120315 12:45 16:45 0 10 100 
minskande 
till 0

- - Punkt och 
linjetaxering

A 120316 05:30 08:30 V 6 1 100 - lätt Punkt och 
linjetaxering

C 120316 09:00 12:00 V 4 3 100 - - Punkt och 
linjetaxering

D 120316 13:00 17:00 V 4 4 100 - - Punkt och 
linjetaxering

D 120403 06:30 11:30 S 2 −4 
stigande 

30 - - Punkt och 
linjetaxering

C 120403 11:30 16:00 S 2 0 30 - - Punkt och 
linjetaxering

A 120404 06:30 11:30 0 -3 
stigande

0 - - Punkt och 
linjetaxering

B 120404 11:30 16:00 0 0 0 - - Punkt och 
linjetaxering
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Lokal Datum MetodLokal Datum

Starttid Stopptid Vindstyr
ka (m/s)

Temp. Moln (%) Regn Dimma

Metod

C 120405 06:30 11:30 0 -5 
stigande

0 - - Punkt och 
linjetaxering

D 120405 11:30 16:00 0 2 0 - - Punkt och 
linjetaxering

5. Resultat 

5.1 Observerade hänsynskrävande arter 

Totalt 34 stycken arter observerades under inventeringen tidig vår 2012 i och runt de tilltänkta 
vindkraftsområdena. Av dessa är en rödlistad och ytterligare fyra stycken listade i EU:s 
fågeldirektiv bilaga 1.

I bilagorna finns en totallista över alla påträffade arter samt artlistor för respektive område. I 
tabell 3 kommenteras de arter som riskerar att komma i konflikt med de planerade 
vindkraftverken. 

Tabell 3. Här redovisas de arter som riskerar att komma i konflikt med de planerade vindkraftverken i 
området. Rödlistade arter anges med aktuell hotkategori och arter som är upptagna i EU:s fågeldirektiv 
bilaga 1 markeras i tabellen. Sist i tabellen beskrivs respektive hotartskategori.

Art Känsliga fågelarter Känsliga fågelarter Känsliga fågelarter Känsliga fågelarter Art

Hotkategori i 
rödlista

EU;s 
fågeldirekti
v bilaga 1. 

Område Kommentar

Orre X A, B, C, 
D

Observationer gjorda i varje undersökt 
delområde

Spillkråka X A, B, C, 
D

Observationer gjorda i varje undersökt 
delområde

Tjäder X A, C, D En tupp observerad på vägen vid Råtjärn 
(område A) och i område D vid 
Frykdalshöjden stöttes en tupp och senare 
flög nio tuppar och hönor förbi. I område c 
påträffades spillning.

Trana X B En överflygande trana observerad

Tretåig hackspett NT X A, B Ett par observerade vid Länsmansberget 
(område B), ytterligare ett exemplar 
observerades vid Backmossen (område A).

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar 
vi till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar 
vi till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
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5.3 Övriga observerade känsliga arter

Vid inventeringarna har även ett exemplar av duvhök observerats. Den är varken rödlistad eller 
upptagen i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1, men kan påverkas av en vindkraftsutbyggnad i det 
aktuella området, enligt notering nedan.

6 Bedömning av känslighet
Speciellt fokus vid inventeringen har lagts på tidigt häckande fåglar, skogshöns och ugglor men 
även förekomsten av arter som kan vara känsliga för vindkraft samt rödlistade arter (Gärdefors 
2010) och arter som står med i Fågeldirektivets bilaga 1 (EU 2009) noterades. 

Samtliga i Sverige naturligt förekommande fågelarter omfattas av Artskyddsförordningen 
(2007:845a, se http://www.notisum.se/rnp/SLS/ lag/20070845.htm) och det finns begränsade 
möjligheter att få dispens från denna. Artens bevarandestatus får inte äventyras. 

Artskyddsförordningen är kopplad till EUs habitatdirektiv (92/43/EEC), EUs fågeldirektiv 
(79/409/EEG) samt nationella fridlysningsbestämmelser. Enligt § 4 i artskyddsförordningen är 
det förbjudet att avsiktligt döda eller skada vilda fåglar. Det är dessutom förbjudet att avsiktligt 
störa vilda fåglar, särskilt under parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. 
Med avsiktligt menas att det går att förutse att detta kommer att inträffa på grund av den 
verksamhet man bedriver och inte enbart att man har som direkt syfte att döda, skada eller störa 
fåglarna. Vindkraftärenden faller under Artskyddsförordningen, genom att det är väl 
dokumenterat att vindkraft dödar fåglar och att det finns störningseffekter på fåglar på grund av 
vindkraft. 

I Handbok för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2009) anges att Naturvårdsverket 
menar att fågelarter som är listade i Fågeldirektivet, i den Svenska rödlistan eller som uppvisar 
negativa trender ska prioriteras och främst vara de som uppmärksammas i samband med 
förordningen. Hämtat från Rydell mfl (2011).

Efter stycke 6.1 som kommenterar de observerade fåglarna följer en mer omfattande, 
allmän litteratursammanställning över hur etablering av vindkraft kan påverka fåglars 
beteende i ett område.

6.1 Kommentarer till observerade fåglar

R o v f å g l a r

Rovfåglar tenderar att löpa större risk för kollision med vindkraftverk än andra fåglar (Langston 
& Pullan 2003, Lucas et al. 2004, 2008, Hötker et al. 2006, Hötker 2009). Detta kan verka 
förvånande, eftersom rovfåglar har mycket god syn, utmärkt manövreringsförmåga och sällan 
flyger under dåliga ljusförhållanden. De borde därför inte ha några problem med att upptäcka 
och undvika vindkraftverk, se dock stycke 5.2 ovan om undvikandebeteende. Dock sker 
kollisioner mellan ugglor och vindkraftverk ganska sällan (Rydell mfl 2011). Tätheterna av 
rovfågel är högst i södra Sverige och minskar norrut, vilket beror på födotillgången. 
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Duvhök
En adult hane observerades flygande i kanten av Backmossen. Det finns risk för kollisioner och 
störningar, men duvhök är vanlig i det svenska landskapet, och även om enstaka individer 
kanske kan kollidera med vindkraftverken, blir konsekvenserna på populationsnivå små. 
Duvhöken jagar och förflyttar sig ofta ganska lågt över marken, vilket gör att den i de 
sammanhangen sällan kommer interferera med vindkraftverkens rotorblad. Dock kan den ligga i 
farozonen då den spelflyger eller termikflyger, men den övergripande risken för kollision och 
störningar bedöms som låg. 

S p e t t a r

Tretåig hackspett
Tretåig hackspett är rödlistad (NT) och listad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 (EU 2009). Ett 
revirhävdande par observerades vid Länsmansberget (område B) och ytterligare ett exemplar 
observerades vid Backmossen (område A). Fåglarna kan störas under bygg- och 
anläggningsfasen men störnings- och kollisionsrisken bedöms som låg.

Spillkråka
Spillkråka är är listad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 (EU 2009). Observationer är gjorda över hela 
det undersökta området.Två individer observerades vid Backmossen (område A) och vid 
Länsmansberget och mer mot Gällviksmyren (område B) finns tre olika revir inom hörhåll.  I 
område C hördes trummande exemplar på Häjsberget och ytterligare observationer gjordes i 
område D. Fåglarna kan störas under bygg- och anläggningsfasen men störnings- och 
kollisionsrisken bedöms som låg.

S k o g s h ö n s

Hönsfåglar har relativt begränsad manövreringsförmåga och det har också har visat sig att de 
förhållandevis ofta kolliderar med vindkraftverk. Den begränsade manövreringsförmågan är en 
följd av att hönsfåglar är tunga i förhållande till sin vingyta (Rydell mfl 2011). Riskerna för 
påverkan från vindkraft på populationer av skogshöns och ripor är dock nästan obefintliga. 
Tätheten av skogshöns (tjäder, orre och järpe) och ripor (dalripa och fjällripa) är högst i 
Norrland samt i Dalarnas och Värmlands län och lägst på Gotland och i Skåne. Samtliga arter 
utom fjällripa är knutna till skog.

Orre
Orre är är listad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 (EU 2009). Orrar är observerade i alla de 
undersökta delområdena men inga större spelplatser påträffades. Spelplatser finns oftast på 
öppna ytor i mossar och på myrar där de befinner sig från tidig vår till fram i juni. 

Sveriges Ornitologiska Förening (2009) rekommenderar skyddszoner runt spelplatser, där det 
förekommer tio eller fler tuppar och Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland (2011) 
anser att en skyddszon på 1 km kan vara tillräcklig, under förutsättning att byggnationerna inte 
pågår under fåglarnas speltid. Det kan finnas viss risk för kollisioner om fåglarna rör sig i 
vindkraftsområdena, men flyghöjden understiger förmodligen rotorhöjden. Vid  inventeringen 
observerades inte några större spel med fler tuppar därför bedöms risken för störning som liten.
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Tjäder 
Tjäder är är listad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 (EU 2009). En tupp observerad på vägen vid 
Råtjärn (område A), och i område D vid Frykdalshöjden stöttes en tupp och senare flög nio 
tuppar och hönor förbi. Äldre spillning påträffades också i område C på ett par platser längs 
vägarna och på de mindre mossarna. Det inventerade områdets karaktär gör det sannolikt att det 
kan finnas spelande tjädrar, men troligtvis inga större spelplatser. Det finns en liten risk för 
kollisioner men det saknas idag kunskap om vilka höjder de flyger på och vilken risk tjädrarna 
då löper att kollidera med vindkraftverk. Det finns även en risk för störning, men den kan 
minskas genom att inget arbete sker runt månadsskiftet mars/april då tjäderspelet normalt är 
som mest intensivt. 

Tr a n o r

Trana
Trana är listad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 (EU 2009). En på hög höjd förbisträckande individ 
observerades. Risk för kollisioner finns för rastande fåglar, då de rör sig över området på lägre 
höjd. För sträckande fåglar är risken för kollisioner liten, då de oftast passerar på hög höjd. 

6.2 Manövrering och flygbeteende

Risken för kollision mellan fågel och vindkraftverk varierar kraftigt mellan olika fågelarter. 
Detta har kopplats till deras manövreringsförmåga och flygbeteenden (Barrios & Rodrigues 
2004, Drewitt & Langston 2006). Stora och tunga fåglar som manövrerar långsamt har antagits 
löpa större risk att kollidera med hinder i deras flygväg (Brown et al. 1992, Lucas et al. 2008). 

Fåglar som häckar, rastar eller övervintrar, det vill säga spenderar längre tid inom ett visst 
område, löper större risk att kollidera med vindkraftverk än de som enbart passerar området 
under flyttning. Det finns flera troliga anledningar till detta. Först och främst flyttar de flesta 
fåglar på natten högt ovanför de högsta vindkraftverken (Alerstam 1990).

För det andra är varningsbelysningen på vindkraftverk inte sådan att den attraherar flyttande 
småfåglar. För det tredje passerar en flyttande fågel bara en vindkraftpark vid ett enda tillfälle 
per säsong, till skillnad från fåglar som vistas längre tid i området (Krijgsveld et al. 2009). 
Generellt förefaller risken att dödas vid vindkraftverk vara större för stora och medelstora 
rovfåglar som segelflyger mycket, medan mindre arter och sådana som flyger mer aktivt inte 
drabbas lika hårt. Till den första gruppen hör örnar, vråkar och glador. Till den andra gruppen 
hör kärrhökar samt sparvhök och duvhök. Falkarna är mer svårbedömda. För de flesta arter har 
få olyckor noterats, samtidigt som tornfalken är en av de rovfågelarter som oftast hittats död 
under vindkraftverk. Tornfalken utgör alltså ett undantag, genom att den är förhållandevis liten 
rovfågel som kolliderar relativt ofta. Fåglar som ofta flyger på natten eller i skymning och 
gryning antas också ha en mindre möjlighet att upptäcka och undvika hinder (Larsen & Clausen 
2002). Hämtat från Rydell mfl (2011).

Större fåglar som som rovfåglar och tranor använder termik vid flyttningen, vilket innebär att de 
nyttjar den uppstigande värmen från marken under soliga dagar. Fåglarna tar höjd genom att 
kretsa runt och skruva sig upp på högre höjder och därefter glider de i rak kurs i vald 
sträckriktning, varvid de tappar höjd gradvis. 
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Vid en viss höjdnivå upprepar de samma procedur. De är höghöjdsflyttare och kan bra dagar 
kretsa sig upp på höga höjder mellan 3 000 och 6 000 meter. Den lägsta flyghöjden går sällan 
lägre än 300 meter, men vid en plötslig väderförändring kan de tvingas ner på lägre höjder.

Flyghöjden, särskilt under flyttningen, beror på vindriktning och vindstyrka då de flyger 
betydligt högre i medvind än i motvind (Alerstam 1990). Fåglar som flyttar i medvind vistas 
högt över alla vindkraftverk, medan de i motvind ofta befinner sig på höjder där de kan tänkas 
kollidera med vindkraftverk. Hur vindriktningen påverkar kollisionsfrekvensen är dock inte 
undersökt. För flyttande fåglar har inga tillfällen med mycket höga kollisionstal registrerats vid 
vindkraftverk. När massdöd inträffat vid höga master, byggnader och broar, de flesta med stark 
belysning, har det skett i samband med plötslig väderförsämring med nedsatt sikt och ibland 
hård vind, vilket har tvingat de flyttande fåglarna ner på lägre höjd, där kollisionerna sedan 
skett. Hämtat från Rydell mfl (2011).

6.3 Undvikandebeteende

Risken för kollision verkar generellt sett vara kopplad till hur fågeln reagerar när den närmar sig 
ett vindkraftverks rotorblad. Fåglar som uppvisar starka undvikandebeteenden har också visat 
sig ha en relativt låg kollisionsfrekvens (Hötker et al. 2006). Exempel på sådana är sjöfåglar 
(gäss och änder) och vadare. Rovfåglar verkar inte undvika vindkraftverk och andra hinder med 
lika stor marginal som andra fåglar. Det förefaller som om rovfåglar, och andra skickliga flygare 
med god manövreringsförmåga, helt enkelt litar på att de har kapacitet att undvika eventuella 
hinder även på mycket korta avstånd. Detta fungerar i allmänhet alldeles utmärkt med saker som 
står stilla, såsom byggnader och master, men kanske inte lika bra med saker som rör sig såsom 
ett vindkraftverks rotorblad. En annan hypotes om varför just rovfåglar och en del andra fåglar 
kolliderar oftare än förväntat, med exempelvis vindkraftverk, är kopplad till fåglarnas syn och 
ögonens placering i huvudet. De flesta fåglar har ögonen placerade på sidan av huvudet. Detta 
innebär att synfältet är mycket begränsat i flygriktningen, om fågeln samtidigt spanar nedåt 
exempelvis efter byten på marken. 

Man menar därför att rovfåglar, och en del andra fåglar kan tänkas flyga in i vindkraftverk eller 
upptäcka dessa ”för sent” eftersom de ibland fokuserar på något nedanför (Martin & Shaw 
2010, Martin 2011). Hämtat från Rydell mfl (2011).

7. Påverkan på fågellivet 
Vindkraft kan påverka fåglar på flera sätt och det är framförallt tre potentiella effekter av 
vindkraft på fåglar som har diskuterats flitigt under senare år. Dessa är (1) kollisioner med ökad 
dödlighet som följd, (2) habitatförluster som kan vara direkta (till följd av exploatering av själva 
miljön) eller indirekta (till följd av störning), med minskande lokala tätheter som följd och (3) 
barriäreffekter (Dierschke & Garthe 2006, Fox et al. 2006, Drewitt & Langston 2008). 
Rovfåglar klassas som mest känsliga, följt av vadare, måsfåglar, andfåglar, tättingar och övriga 
(Rydell mfl 2011).

Efter stycke 7.1 som beskriver påverkan på fågellivet i det undersökta området följer en 
mer omfattande, allmän litteratursammanställning över hur etablering av vindkraft kan 
påverka fågellivet i ett område.
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7.1 Påverkan på fågellivet 

Landskapet är skogsdominerat och bitvis starkt kuperat. Stora delar består av brukad skog med 
relativt stora arealer hyggen och ungskog och den typen av biotoper är oftast art- och 
individfattiga med låga värden för fågelfaunan. Inom och runt de undersökta områdena finns 
mindre moss och myrmarker och i landskapet runtomkring finns det flera mindre sjöar. I och 
med att området mestadels består av yngre till medelålders produktionsskog, lämpar sig ytterst 
få träd som boträd för större rovfåglar. 

Vid tiden för inventeringen under tidig vår var förekomsten av rovfåglar inom 
vindkraftsområdet liten och endast ett exemplar av duvhök observerades. Utöver denna gjordes 
inga observationer av mer känsliga rovfåglar som exempelvis havs- eller kungsörn. Inga större 
ugglor observerades eller hördes. Det skall enligt uppgift finnas häckande slaguggla i landskapet  
i anslutning till områdena A, B och C men inga observationer gjordes.  Rovfåglar och andra 
arter, som utnyttjar termik, rör sig över större områden i landskapet och är därigenom mer 
utsatta för kollisionsrisker med vindkraftverk. Det finns risk för kollisioner och störningar när 
rovfåglar rör sig över eller passerar området. Enstaka individer kan kollidera med 
vindkraftverken, men konsekvenserna på populationsnivå bedöms som små. Det kan även 
uppstå en viss barriäreffekt då rovfåglar rör sig i området.

Övriga fågelgrupper, som observerats i området, är till större delen allmänna i det svenska 
landskapet och lite tyder på att de skulle hotas av vindkraftverk i detta område. Enstaka 
individer kan kollidera med vindkraftverken, men konsekvenserna på populationsnivå bedöms 
som små. 

Några större barriäreffekter bedöms inte uppstå, då de planerade vindkraftsverken ej kommer att  
vara placerade i något observerat huvudsakligt vårsträcksträcks- eller särskilt känsligt 
naturvärdesområde. Det inventerade området bedöms inte heller vara av särskild betydelse som 
rastplats för fåglar som rör sig i landskapet.

7.2 Kollisioner

Fåglar kolliderar året runt utan uppenbar koppling till årstid och väderlek. De kolliderar med 
kraftverkens rotorblad, eller i vissa fall torn, på ett mer slumpmässigt sätt, antingen för att de av 
någon anledning inte uppfattar faran i tid eller för att de ignorerar den. Högre vindkraftverk 
dödar inte fler fåglar (utom vissa rovfåglar) än lägre verk. 

I övrigt verkar inte olycksfrekvensen (antal kollisioner per verk) påverkas nämnvärt av verkens 
konstruktion, belysning och inbördes placering och inte heller av rotorbladens höjd (frigång) 
över marken eller vindkraftsparkernas storlek (antal verk). Kollisioner leder vanligtvis till 
omedelbar död för fågeln eller till skador som gör att den omkommer senare. 
Kollisionsfrekvensen i en vindkraftspark minskar vanligen inte med tiden, vilket innebär att 
fåglar inte lär sig att hantera faran. De flesta undersökningar av kollisioner mellan fåglar och 
vindkraftverk är gjorda i USA. I Europa har inte kollisionsproblematiken ägnats lika stort 
intresse. I Sverige har endast någon enstaka undersökning av kollisionsfrekvenser genomförts, 
men flera har nu startats inom ramen för olika kontrollprogram. Sammantaget är risken att 
fåglar dödas av vindkraftverk antagligen liten i förhållande till risken att de omkommer på 
grund av annan mänsklig påverkan. Hämtat från Rydell mfl (2011).

                                       Förstudie samt inventering av tidigt häckande fåglar, skogshöns 
och ugglor i fyra delområden i Sunne kommun 2012

16



7.3 Habitatförlust

Uppförandet av en vindkraftspark eller ett enstaka vindkraftverk kan tänkas påverka tätheten av 
fåglar i närheten. En direkt förlust av livsmiljö (habitatförlust) uppkommer givetvis på platsen 
där vindkraftverket byggs, men också på visst avstånd därifrån. Det som dessutom tillkommer 
är den omgivande infrastrukturen, vilken kan variera i omfattning beroende på 
vindkraftsparkens placering och storlek. 

Ytor måste röjas, vägar byggas, ledningar dras och vatten ledas bort. Den yta som påverkas 
direkt på detta sätt är oftast mycket liten och är antagligen försumbar i de flesta fall. Men, om 
vindkraftsparken placeras i orörda områden kan nyanlagda vägar leda till fragmentering av 
tidigare sammanhållna ytor, vilket i värsta fall kan innebära större förluster än själva ingreppet i 
sig. Effekterna kan sedan möjligen variera med tiden efter att anläggningen har färdigställts 
(Langston & Pullan 2003). Habitatförluster har inte studerats lika länge som 
kollisionsproblematiken och frågan har undersökts mer i Europa än i Nordamerika. I Sverige är 
endast få undersökningar gjorda, men flera är påbörjade eller planerade. Hämtat från Rydell mfl 
(2011).

7.4 Barriäreffekt

En barriäreffekt innebär att ett vindkraftverk eller vindkraftspark fungerar som en barriär, ett 
hinder, för passerande fåglar. De undviker att flyga i närheten av vindkraftverken och tar en 
annan väg. Detta beteende minskar givetvis kollisionsrisken, men samtidigt behöver fåglarna 
flyga en längre sträcka. Barriäreffekter kan på så vis öka fåglarnas energiförbrukning under 
flyttning eller transport mellan födosöks-, häcknings- och övernattningsplatser. Undersökningar 
i marin miljö visar att särskilt lommar och en del havsfåglar, som exempelvis sulor, tydligt 
undviker vindkraftsparker. Samma beteende förekommer, dock mindre tydligt, hos vissa arter av 
marina änder och tärnor och möjligen även hos alkor. Detta gäller åtminstone under de 
inledande åren efter att parken byggts. Samtidigt visar måsfåglar och skarvar ett ökat 
utnyttjande, antagligen eftersom kraftverkens fundament erbjuder sittplatser (Petersen et al. 
2006, Krijgveld et al. 2010, Leopold et al. 2010, Percival 2010). Undvikandet sträcker sig i 
regel mellan 100 och 500 meter från kraftverket, men för vissa arter (lommar) kan avståndet 
vara större. Störst störningsavstånd finns hos gäss, änder och vadare, medan de kortaste finns 
hos rovfåglar och tättingar. 

Fåglar vänjer sig ofta vid upprepade, men ofarliga, störningar och störningseffekten blir därmed 
efterhand mindre. Detta verkar dock inte vara fallet med störningar från vindkraftverk. Antalet 
undersökningar där man konstaterat att störningsavståndet minskar med tiden är ungefär lika 
många som de där man inte sett någon förändring. Det skulle även kunna vara så att 
störningsavstånden efterhand ökar. Detta anges som en av orsakerna till det gradvis minskande 
antalet orrar vid några vindkraftverk i Alperna (Zeiler & Grünschachner-Berger 2009). 

I en metaanalys av resultaten från 19 vindkraftparker spridda över Europa och Nordamerika 
hittades ett tydligt samband mellan tiden efter att vindkraftverken byggdes och tätheten av 
fåglar. Längre drifttider resulterade i allt lägre täthet av fåglar (Stewart et al. 2007). Detta 
belyser vikten av långa undersökningar, när man vill utvärdera följderna av 
vindkraftsetableringar. Hämtat från Rydell mfl (2011).
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7.5 Lokalisering

De flesta verk drivs idag utan någon större effekt på fåglar och de dödar få eller inga fåglar, 
medan några få verk dödar många. Medianvärdet för alla undersökta vindkraftsparker är 2,3 
döda fåglar per vindkraftverk och år. En utbyggnad i Sverige till 5 000 vindkraftverk till år 2020 
skulle, om kollisionsfrekvensen förblir 2,3 fåglar per vindkraftverk och år, medföra att 11 500 
fåglar dödas årligen. Detta kan sättas i relation till att katter bedöms döda uppåt 10 miljoner 
fåglar årligen i Sverige (Dahlfors 2006), dvs 1 000 gånger fler! Verkens placering i relation till 
topografi och omgivande miljö i övrigt har avgörande betydelse för hur många fåglar som 
riskerar att dödas. För fåglar sker olyckor i första hand där de koncentreras, som vid våtmarker 
och vatten, och i höjdlägen som åsryggar och krön.

Ledlinjer i landskapet såsom sjöstränder, floder, dalgångar och större vägar, och i mindre skala 
även alléer, skogsbryn, stenmurar och liknande, bör också betraktas som risklägen. Viktiga 
övervintringsområden kan regelbundet hysa tusentals övervintrande sjöfåglar, exempelvis av 
lommar, dykänder, måsar och alkor. Exempel är utsjöbankar i södra Östersjön, där mängder av 
fåglar vistas vintertid. I Skåne finns de flesta större koncentrationerna av fåglar i allmänhet nära 
kusten eller vid sjöar och våtmarker i inlandet. Öresundskusten från Helsingborg och söderut, 
Skäldervikens södra strand, Klingavälsåns dalgång samt området runt Kristianstad i nordost är 
särskilt viktiga. På Gotland finns de viktigaste lokalerna för fåglar vid kusten, särskilt i söder 
och sydost. I Östergötlands län finns de viktigaste fågellokalerna vid kända fågelsjöar och i 
omgivande jordbrukslandskap. Tåkern, Roxen och Svensksundsviken vid Bråviken är av 
särskild betydelse. Lokaler med många havsörnar förekommer i princip överallt längs kusterna 
även om ostkusten framstår som särskilt betydelsefull, där framförallt östra Svealand inklusive 
sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren samt Östersjökusten från Uppsala län i norr till 
Kalmar län i söder utmärker sig. Större koncentrationer av havsörnar förekommer dock varken i 
Norrlands inland, västra Svealand eller de inre delarna av Götaland. För kungsörn är 
fördelningen annorlunda än för havsörn och här utmärker sig Skåne och Gotland som rika på 
kungsörn, även utanför häckningstiden. Hämtat från Rydell mfl (2011).

7.6 Etablering

Ett enkelt första steg vid planeringen är att först göra en inventering av fåglar på platsen. De 
fåglar som störs mest av vindkraftsetableringar, och för vilka vindkraftverk kan leda till minskat  
utnyttjande av området, är vadare under häckningstid samt lommar, andfåglar och vadare under 
icke-häckningstid. Förekomst av dessa fåglar i större antal eller täthet bör leda till en 
noggrannare undersökning av det aktuella området och hur det utnyttjas av fåglarna. Det 
enklaste sättet att minimera risker för olyckor med rovfåglar är att undvika vindkraftverk nära 
boplatser eller platser med regelbundna koncentrationer av rovfåglar. På samma sätt kan man 
resonera när det gäller kolonier av måsar och tärnor. För hönsfåglar, seglare och svalor kan man 
exempelvis undvika att bygga vindkraft i anslutning till kända spelplatser. För att undvika 
störningar på häckande vadare bör man undvika strandängar, myrar och fågelskär med höga 
tätheter av vadare, särskilt sådana med hotade arter. När det gäller rastande och övervintrande 
lommar, andfåglar och vadare får man först och främst undersöka hur många av de aktuella 
arterna som använder sig av området. Hämtat från Rydell mfl (2011).

                                       Förstudie samt inventering av tidigt häckande fåglar, skogshöns 
och ugglor i fyra delområden i Sunne kommun 2012

18



7.7 Buffertzoner

Häckningsplatser eller vistelseplatser för hotade och känsliga arter har i olika sammanhang 
försetts med buffertzoner, där syftet är att undvika eller reducera störning från en verksamhet av 
något slag. Detta är ett effektivt och rimligt sätt att motverka potentiell påverkan och det har 
tillämpats vid vindkraftetableringar. Det är dock viktigt att påpeka att de buffertzoner som anges 
som regel grundas på försiktighetsprincipen och bästa möjliga bedömning. Zonerna är på intet 
vis vetenskapligt baserade, uppmätta avstånd innanför vilka en eventuell vindkraftetablering, 
eller annan form av exploatering, alltid får negativa följder. Omvänt är det inte heller så att det 
utanför angivna avstånd inte finns några risker för negativ påverkan. Zonerna ska istället ses 
som en rekommendation som man kan använda sig av om man vill minimera riskerna och som 
en utgångspunkt för vidare studier och diskussioner av de lokala förhållandena. Buffertzoner 
anges med en viss radie från boplatser, kolonier och andra typer av lokaler. Hämtat från Rydell 
mfl (2011).

Tabell 4. Buffertzoner föreslagna av Sveriges Ornitologiska Förening. Lämpligt avstånd från boplats, koloni 
eller annan typ av lokal, där man bör överväga mer detaljerade undersökningar för att kunna anpassa 
utbyggnaden. Individantal för havs- och kungsörn avser det högsta antal som förekommer regelbundet. Från 
Rydell mfl (2011).

Fågelgrupp/Art Typ av lokal Buffertzon (km)

Havsörn Boplatser 2-3

Havsörn Naturliga koncentrationer (>10 ex) 2-3

Kungsörn Boplatser 2-3

Kungsörn Naturliga koncentrationer (>5 ex) 2-3

Jaktfalk Boplatser 3

Pilgrimsfalk Boplatser 2-3

Övriga stora och medelstora 
fåglar

Boplatser 1

Måsar Häckningskolonier 1

Tärnor Häckningskolonier 1

Berguv Boplatser 2-3

Vadare Häckningslokaler* 0,5

Vadare Rastningslokaler** 0,5

Andfåglar Rastningslokaler*** 0,5

Tjäder Spelplatser (>5 tuppar) 1

Orre Spelplatser (>10 tuppar) 1
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*Strandängar, myrar, fågelskär med rödlistade arter eller arter medtagna i Fågeldirektivets 
bilaga 1 eller med höga tätheter av vadare generellt.
** kust- och strandängslokaler som regelbundet hyser många vadare. Gäller ej åkermark. 
*** fågelsjöar, kustlokaler som regelbundet hyser många andfåglar. Gäller ej åkermark.
En variant på buffertzon är att istället locka fåglar bort från kraftverken genom att erbjuda 
alternativa, helst bättre, habitat lite längre bort. ”Habitat management” av den här typen har 
provats när det gäller kungsörn (Walker et al. 2005). Fåglar, möjligen med undantag för svalor 
och seglare, attraheras normalt inte till vindkraftverk, utan de snarare undviker eller ignorerar 
dem. Detta gäller både på land och till havs.
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9. Bilagor 

Bilaga 1 Total artlista 

Samlad lista från över alla påträffade arter under inventeringen 2011.

Art Hot-
kategori

Bilaga 1 
fågel-
direktivet

Häcknings
-kriterium

Område Kommentar

Blåmes 8 D

Bofink 3 A, C, D

Domherre 3 A, B, C, D

Duvhök 2 A

Gråsiska 3 A, C, D

Grönfink 2 A, D

Grönsiska 2 B, C, D

Kaja 2 B

Kanadagås 4 A, B, C

Korp 2 A, C

Kråka C

Kungsfågel 3 A, B, C

Mindre 
korsnäbb

3 C

Nötskrika 3 A, C

Orre X 3 A, B, C, D

Ringduva 5 C

Rödvingetrast 3 A

Skata 2 A

Skogsduva 4 B

Spillkråka X 3 A, B, C, D

Stjärtmes 2 A

Strömstare 2 A

Större hackspett 4 A, B, C, D
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Art Hot-
kategori

Bilaga 1 
fågel-
direktivet

Häcknings
-kriterium

Område Kommentar

Svartmes 3 A, B, C, D

Talgoxe 8 A, B, C, D

Talltita 3 A, B, C

Tjäder X 1 A, C, D

Tofsmes 3 A, B, C

Trana X 1 B

Tretåig 
hackspett

NT X 4 A, B

Trädkrypare 1 B

Varfågel 1 D

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf
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Bilaga 2 Artlista område A

Art Hot-
kategori

Bilaga 1 
fågeldirektivet

Häcknings-
kriterium

Kommentar

Bofink 3

Domherre 3

Duvhök 2

Gråsiska 3

Grönfink 2

Kanadagås 4

Korp 2

Kungsfågel 3

Nötskrika 3

Orre X 3 Orrspillning på vägen och 
spelläten från Backmossen

Rödvingetra
st

3

Skata 2

Spillkråka X 3

Stjärtmes 2

Strömstare 2

Större 
hackspett

4

Svartmes 3

Talgoxe 8

Talltita 3

Tjäder X 1 Spillning funnen runt 
Backmossen

Tofsmes 3

Tretåig 
hackspett

NT 3 Vid Backmossen
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Art Hot-
kategori

Bilaga 1 
fågeldirektivet

Häcknings-
kriterium

Kommentar

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf
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Bilaga 3 Artlista område B

Art Hot-
kategori

Bilaga 1 
fågeldirektivet

Häcknings-
kriterium

Kommentar

Domherre 1

Grönsiska 2

Kaja 2

Kanadagås 1

Korp 2

Kungsfågel 2

Orre 3

Skogsduva 4

Spillkråka X 3 Observerad vid 
Länsmansberget, ytterligare 
exemplar hördes norr om 
Gällviksmyren

Större 
hackspett

3

Svartmes 2

Talgoxe 2

Talltita 2

Tofsmes 2

Trana X 1 En överflygande trana 
observerad

Tretåig 
hackspett

NT X 4

Trädkrypare 1

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf
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Bilaga 4 Artlista område C

Art Hot-
kategori

Bilaga 1 
fågeldirektivet

Häcknings-
kriterium

Kommentar

Bofink 2

Domherre 2

Gråsiska 1

Grönsiska 2

Kanadagås

Korp 2, 4

Kråka 3

Kungsfågel 3

Mindre 
korsnäbb

3

Nötskrika 2

Orre 2, 3, 4

Ringduva 1, 5

Spillkråka 2, 4

Större 
hackspett

2

Svartmes 2, 3

Talgoxe 2, 3

Talltita 3

Tjäder X Tjäderspillning observerad 
vid Stormossen

Tofsmes 4
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Bilaga 5 Artlista område D

Art Hot-
kategori

Bilaga 1 
fågeldirektivet

Häcknings-
kriterium

Kommentar

Blåmes 8

Bofink 2

Domherre 2

Gråsiska 1

Grönfink 3

Grönsiska 2

Kungsfågel 3

Orre X 3

Spillkråka X 3

Större 
hackspett

2

Svartmes 2

Talgoxe 8

Talgoxe 2

Tjäder X 2 1 stöttes och nio 
förbiflygande observerades 
öster om Bomossen. 
Tjäderspillning observerad 
på både Ormossen och 
Frykdalsmosen

Varfågel 1

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf
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Bilaga 6 Tabell häckningskriterier

Nedan redovisas använda kriterier för häckning i ovanstående tabeller.

Möjlig häckning:
1 Arten observerad under häckningstid
2 Arten observerad under häckningstid i möjlig häckningsbiotop
3 Sjungande hanne (hannar) observerad, andra häcknings- eller revirläten hörda eller annat motsvarande beteende iakttaget 
under häckningstid
4 Ett par observerat i lämplig häckningsbiotop under häckningstid

Trolig häckning:
5 Permanent revir sannolikt genom observation av revirbeteende (t.ex. sång) eller motsvarande på samma plats under minst två 
olika dagar.
6 Parningsceremonier och spel, inklusive parning
7 Besök vid sannolik boplats
8 Ängsligt, eller oroligt beteende eller varningsläten från gamla fåglar tydande på ägg eller ungar i närheten
9 Ruvfläckar på gamla fåglar studerade i handen

Säkerställd häckning:
10 Bobyggande eller utgrävande (uthackande) av bohål
11 Avledningsbeteende eller fågel som spelar skadad
12 Använt bo påträffat
13 Nyligen flygga ungar (bostannare) eller dunungar (borymmare)
14 Gammal fågel som lämnar eller flyger in i eller till bo eller bohål under omständigheter eller på sätt som tyder på att boet är 
bebott
15 Gammal fågel som bär exkrementsäck
16 Gammal fågel med föda åt ungar
17 Äggskal påträffade
18 Bo där gammal fågel iakttagits ruvande
19 Ungar hörda i bo
20 Ägg eller ungar sedda i bo
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Bilaga 7 Karta över inventeringsområdet
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