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Styrelsens sida
Vindkraft - högaktuellt : Mats Axbrink

ATT VINDKRAFTSUTBYGGNADEN ÄR PÅ GÅNG I VÅRT LÄN kan
väl inte ha undvikit någon. Ansökningar om att få
bygga vindkraftverk i vårt län fullkomligen rasar in
och i dagsläget finns mer eller mindre långtgående
planer på att bygga över 1000 st. I många av våra
grannlän är situationen en liknande så det kända
argumentet hos många ”gärna vindkraft, men inte
just hos oss” blir allt mer föråldrat. För fåglarna kan
vi se två huvudscenarior. En förhoppning är ju att
en utökad användning av vindkraftsel samtidigt
minskar mängden fossilbränsle och därmed också
bromsar växthuseffekten och det allt varmare kli-
matet. Det känns skrämmande att många fjällfåglar
(lappsparv, blåhake, berglärka) blir allt färre – kan
ett varmare klimat var orsaken till detta? Samtidigt
innebär en utbyggnad av vindkraften ofrånkomligt
en exploatering av vårt landskap där värdefulla sko-
gar, vattendrag och myrmarker riskerar att försvinna
från ett redan av skogsbruket hårt brukat skogsland-
skap. Dessutom finns risken att fåglar förolyckas ge-
nom att krocka med vindkraftverken.

GLOF arbetar idag på flera sätt för att försöka
mildra den effekt på naturen som en storskalig
vindkrafts-utbyggnad kan ge. I första hand är det
viktigt att lokalisera verken till områden med små
naturvärden. Det kan exempelvis göras genom att
påverka kommunerna i deras översiktsplaner vilket
kan leda till att det överhuvudtaget aldrig blir an-
sökningar i speciellt värdefulla naturområden. Vid
ansökningarna är det viktigt att påtala naturvärden
och att styra bort verk från dessa. För att få en tydlig
mall för vilka värden som vi ska värna mest om så är
det mycket värdefullt att SOF i höstas fastslog en
policy för vindkraft i landet. Det är i första hand
denna som GLOF kommer att ha som grund när vi
yttrar oss om vindkraftsetableringar i framtiden.
Hela policyn kan du läsa längre fram i detta num-
mer av FIX.



32
Fåglar i X-län nr 2-09

Örngruppens verksamhet

1978-2009

Projekt havsörn och GLOF:s örngrupp
Denna sammanställning utgör en rapport
från GLOF:s örngrupp med en aktuell be-
skrivning av det regionala arbetet inom pro-
jekt Havsörn i Gävleborgs län. Verksamhe-
ten har genom åren bestått huvudsakligen
av två delar; stödutfodring och häcknings-
studier. Rapporten beskriver vinterutfod-
ringen fram till 2008-09 samt häckningar
till sommaren 2009. Med örngruppen avses
vad som numera rätteligen borde benämnas

GLOF:s havsörnsgrupp. Häckningsstudier
och säkerställande av boområden för kungs-
örn hanteras ju sedan flera år av en särskild
organisation; Kungsörnsgruppen Gävleborg
(se till exempel http://goto.glocalnet.net/
kungsorn/index.htm).

Havsörnsgruppen bildades formellt inom
Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening i
mars 1978 och har allt sedan dess bedrivit
sin verksamhet i nära samarbete med Na-
turskyddsföreningens projekt Havsörn. Den

Per Aspenberg

Bild 1. Adult par, hane E9172 f. 1988 på Åland och hona G136 f. 1997 i Uppland. Bilden tagen vid
en av gruppens utfodringar 2006-02-02. Foto Kent Westlund.
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primära arbetsuppgiften är att arrangera en
fungerande stödutfodring vintertid riktad
främst mot havsörn. Råvaruanskaffning och
transport av föda till utfodringen utgör vik-
tiga och arbetsmässigt väsentliga delar av
gruppens arbete. All vinterutfodring inom
örngruppens regi har ordnats så att den föl-
jer gällande av myndigheterna fastställda
regelverk. Slakteriverksamheten i landet har
kraftigt centraliserats under 2000-talet , vil-
ket också lett till en betydligt sämre tillgång
på foder inom den region örngruppen ar-
betar. Bland annat upphörde Scan i Uppsala
med svinslakt inför 2008-09 och därmed
försvann också en viktig foderleverantör för
örngruppen. Gruppen har därmed alltmer
kommit att vara beroende av trafikdödat  vilt
och andra typer av råvaror som inte utgörs
av slakteriavfall.

Vintermatningen sammanhänger med
häckningsstudierna bland annat genom en
strävan att verkligen nå de häckande paren
med stödutfodringen. Gör man det kan man
också från observationskojor nära utfodrings-
platserna fastslå ringmärkningsstatus och
identifiera de i närområdet häckande indi-
viderna. Havsörnspopulationen är fortfa-
rande på våra breddgrader stadd i ökning
och nya häckande par etablerar sig varje år.
För att utfodringen skall kunna utgöra ett
effektivt verktyg för att identifiera häckfåglar
har gruppen inlett en omläggning mot att
bedriva säsongtäckande utfodring på färre
lokaler och att komplettera med flera tillfäl-
liga matningar inriktade mot läsning av häck-
ande par.

Örngruppen består som tidigare av en
kärna av ett litet antal ideellt verksamma
medarbetare som var och en är ansvarig för
ett geografiskt delområde med ett eller flera
havsörnsrevir. Geografiskt täcker gruppen
hela X-län (Gästrikland och Hälsingland)
samt de delar av Uppland och Västmanland som
ligger i Nedre Dalälvs-området och därutöver

den anslutande kuststräckan inom Älvkar-
leby kommun i C-län. Örngruppen har som
mål att:

· känna till varje häckande havsörnspar i
regionen

· löpande dokumentera eventuell ring-
märkningsstatus för individerna i paren

· dokumentera häckningsutfall för varje
revir och år

· genomföra ringmärkning av alla ungar
· bedriva utfodring med giftfri föda längs

kustbandet och vid Nedre Dalälven

Vinterutfodringen
En normal utfodringssäsong berör måna-
derna november – april. Säsongtäckande ut-
fodring kunde vintern 2008-09 genomföras
på sju platser. På ytterligare tre åtlar skedde
utfodring under kortare tid eller under
större delen av säsongen, men med låga
fodervolymer. Det är att notera att sistlidna
vinter innebar ett trendbrott vad avser ut-
lagd mängd foder. Perioden 1983-91 låg
utfodringsvolymerna på en ungefär likartad
nivå kring 17-19 ton. Därpå följde en lång
följd av år 1992-2008 då volymerna ham-
nade på 20-25 ton (med ett rekordår 2006-
07 med hela 29,5 ton). Vintern 2008-09
var fodervolymen åter nere på något lägre
nivå, nu cirka 18,5 ton. Antalet åtlar var
också, som ovan angetts,  klart lägre (7 full-
skaliga + 3 mer temporära). Det skall dock
framhållas att antalet besökande örnar var
särskilt högt vid två utfodringsplatser där det
på båda lokalerna också gick åt över fem ton
foder.

Avläsningar avringmärkta örnar
Totalt har fram till september 2009, när detta
skrivs, avlästs över 1500 olika ringmärkta
havsörnsindivider av gruppen. Insatsen av
observationsdagar i gruppens gömslen var
fortsatt hög med 154 olika observationsdagar,
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varav 91 heldagar från gryning till skymning.
Dock nåddes på detta plan inte samma siff-
ror som 2007-08 med den säsongens 215
observationsdagar. Vintern 2008-09 identi-
fierades 379 olika ringmärkta örnar, vilket
skall jämföras med 434 avlästa vintern innan
dess. Minskningen i antal lästa bör ha i stort
sett hela sin förklaring i det lägre antalet
observationsdagar.

Andelen ringmärkta örnarna bedömdes
senaste vintern i genomsnitt legat på lite drygt
50 procent. Multiplicerar man upp antalet
avlästa örnar med två får man en totalsiffra
på 758 observerade havsörnar (med eller
utan ringar). Man kan fråga sig hur stort
antal inklusive icke observerade örnar som
verkligen besöker gruppens utfodringar. Tro-
ligen är det  förstås betydligt fler än det antal
på 758 som anges ovan. Den aktiva bevakningen

som ligger på cirka 150 observationsdagar
omfattar faktiskt bara runt 12-13 procent
av det totala antalet aktiva foder-dagar för
åtlarna. De mer stationära fåglarna hinner
nog bli registrerade, men svårare är det att
bedöma antalet havsörnar som utnyttjat
utfodringsplatserna tillfälligt under snabb
höst- eller vårpassage till och från sydligare
övervintringssområden.

Olika trender för de två arterna av örn
Av diagram på nästa sida framgår bara ut-
vecklingen för observerade örnar.  I diagram-
met visas utvecklingen för både havsörn och
kungsörn. Antalet besökande kungsörnar
räknades till 25 sannolikt olika individer. För
den senare arten noterades en uppgång
under 2000-talets första år fram till säsongen
2005-06 då hela 75 olika individer sågs. Efter
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Figur 1. Antal utfodringsplatser och mängd utlagt foder inom GLOF:s örngrupp
1978-2009.
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detta har följt två sämre år med 19 respek-
tive 27 sedda. Senaste vintern utgör ännu
ett år på denna lägre nivå. Trenden är inte
helt enkel att analysera. En ökning av anta-
let närvarande havsörnar vid utfodringarna
kan mycket väl hämma motivationen hos en-
skilda kungsörnar att ansluta.

Häckningsresultat för havsörn i regionen
Under våren-sommaren 2009 undersöktes
45 olika kända havsörnsrevir inom örn-
gruppens traditionella område (Hälsing-
land-Gästrikland-Älvkarleby kommun i Upp-
land) samt på särskilt uppdrag av proj Havs-
örn ytterligare tre revir i angränsande om-
råden. Inom kärnområdet kunde häcknings-
försök konstateras i 36 av reviren där 26 av
dessa ledde till lyckade häckningar. I dessa
producerade örnarna 43 flygga ungar. Av
dessa ungar ringmärktes alla utom en i enlighet

med det nordeuropeiska färgmärk-nings-
program som varit i bruk sedan 1976. Grup-
pens ordinarie ringmärkare, Åke Englund,
märkte dessutom tre ungar i två bon med
lyckade häckningar strax utanför det tradi-
tionella verksamhetsområdet för gruppen.

Räknat på häckningarna i kärnområdet
förbättrades andelen lyckade från mycket
låga 62 procent år 2008 till mer normala 72
procent 2009. Antalet ungar per lyckad häck-
ning ändrades från bottenmärket 1,4 2008
till mer anständiga 1,65 2009. Häcknings-
säsongen 2009 blev därmed ett  mer positivt
år för havsörnarna i regionen.

Stöd från länsstyrelsen
En kombination av minskad fodervolym och
avsevärt ökad andel av lokalt foder, som
tillvaratagna tågdödade älgar, har medfört
en minskad transportsträcka senaste vintern
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jämfört med tidigare.  Under sistlidna sä-
songen stannade antalet mil med släpvagn
vid bara cirka 1098 mil mot nästan 1400 mil
vintern innan. Hanteringen av trafikdödat
vilt och andra lokala råvaror är förstås min-
dre bekvämt  än att enkelt  lasta grovstyckade
griskroppar vid slakteri. Men det ger sålunda
fördelen med kortare vägtransporter. För
fodertransporterna har gruppen under en
lång följd av år kunnat åtnjuta viss milersättning

från länsstyrelsen. Denna uppmuntran och
erkännandet av berättigandet i vår verksam-
het har varit av stor betydelse för gruppens
motivation. Kontaktytorna med länsstyrel-
sen Gävleborg ser dessutom ut att öka fram-
gent. Nyligen har nämligen inletts en kon-
kret samverkan mellan örngruppen och läns-
styrelsen på flera plan som en direkt för-
längning på det nu aktuella åtgärds-
programmet för havsörn.

36

Bild 2. Trekullar är ovanliga hos havsörn och inträffar långt ifrån årligen inom örngruppens område.
Här dock en dokumentation av en sådan kull med tre ungar från våren 2009. Foto. Åke Englund.
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HÄCKANDE HAVSÖRNAR 1974-2009

Antal ungar

Figur 3. GLOF:s örngrupp. Utvecklingen för kända häckningar av havsörn och antal där produce-
rade ungar åren 1974-2009.
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Bild 3. Bra ljusförhållanden och korta avstånd
krävs för att läsa en del äldre ringar. Här höger
fot på H8071, född 1982, som hunnit bli läst

131 gånger av gruppen. Foto. Martin
Alexandersson.

Bild 4. En del av de nyare ringarna kan vara
betydligt lättare att avläsa. Foto. Martin

Alexandersson.
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Ingen trutdöd i Gävlebukten
sommaren

2009

Bakgrund
År 2000 började rapporter inkomma från
framför allt södra Sveriges kustområden om
förlamade och döda skärgårdsfåglar i större
antal. Det gällde i första hand gråtrutar, men
också andra arter som gäss och vadare drab-
bades i viss omfattning på ett likartat sätt
(Bröjer 2002). För en detaljerad beskriv-
ning av sjukdomsförloppet hänvisas till Balk
et al (2009). Även Gävleborgs län berördes
snart av denna ”trutsjuka”. Ett kraftigt ut-
brott inträffade sommaren 2002 (Aspenberg
2002, Axbrink 2002), då till exempel en

tredjedel av Gävlebuktens häckande adulta
gråtrutar dog under häckningstid. Den bak-
omliggande orsaken till trutsjukan är än så
länge inte alldeles helt klarlagd, men det an-
ses av forskare att B1-vitaminbrist (tiamin)
hos fåglarna ingår som en viktig faktor i
sjukdomsbilden (Balk et al 2009b). Hur
tiaminbrist uppkommer är dock okänt. Viss
mystik kvarstår alltså kring trutsjukan som
fenomen. Förekomsten av denna typ av epi-
demier har t ex hittills varit geografiskt mycket
ojämnt fördelade. Även skillnaderna mellan

Per Aspenberg
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olika år har varit förbryllande. Trutsjukan
verkar alltså svårförutsägbarhet i sitt uppdy-
kande vilket i kombination med osäkerhet
om de kompletta mekanismerna bakom sjuk-
domen gör det angeläget att fortlöpande
följa utvecklingen.

Tidigare undersökningar i Gävleborg
Efter att sjuka och döda gråtrutar i stora
antal visade sig i mitten av juni 2002 gjordes
då en genomgång av flertalet av landskapet
Gästriklands trutkolonier, närmare bestämt
alla betydande häckplatser utom Björns båk
vid Norrsundet. Beräknat över alla under-
sökta lokaler uppskattades den adulta död-
ligheten i trutsjukan denna sommar till cirka
35 procent. (Aspenberg 2002). För vissa öar
hamnade siffran så högt som cirka 50 pro-
cent. Även för norra gävleborgskusten kunde
läget vad gällde trutsjukan redovisas detta
år (Axbrink 2002). Fältarbetet skedde där i
samband med ett omfattande ringmärk-
ningsprojekt för skärgårdsfåglar.
 Mot bakgrund av ovan beskrivna situa-
tion och farhågor om en fortsatt spridning
av den okända sjukdomen undersöktes samt-
liga större gråtrutkolonier i Gästrikland även
häckningssäsongen 2003 för att få en bild av
utvecklingstrenden. Dödligheten bland de
cirka 1200 häckande adulta fåglarna beräk-
nades 2003 till mindre alarmerande 6,6 pro-
cent (Aspenberg 2003). På motsvarande sätt
beräknades dödligheten följande sommar till
7,5 procent.

Inför häckningssäsongen 2005 samordna-
des undersökningar av onormal sjöfågeldöd
i landet genom initiativ från SNV och SVA.
Ett speciellt rapporteringssystem med sär-
skilda för ändamålet framtagna fältprotokoll
blev då aktuellt. På riksnivå utmynnade
denna stort upplagda studie i en bedömning
av adult dödlighet hos gråtrut på cirka 2
procent, respektive det något högre värdet
3 procent om 1K-fåglar inkluderades och

både sjuka och döda räknades samman. För
hela gävleborgskusten erhölls en adult död-
lighet på cirka 3,5 procent (SVA 2005). För
den södra delen (Gästrikland) hamnade
dödligheten ännu något högre, cirka 4,2
procent (Aspenberg 2005).

Samordningen från SVA för att följa den
onormala sjöfågeldöden fortsatte båda som-
rarna 2006 och 2007, liksom det regionala
engagemanget från Länstyrelsen Gävleborg
med delfinansiering av fältarbetet. Den
adulta dödligheten för gråtrutar 2006 ham-
nade för gästrikekusten på cirka 7,8 procent
(Aspenberg 2006). Sommaren 2007 stude-
rades onormal sjöfågeldöd i samband med
den länsstäckande kustfågelinventer-ingen
som genomfördes detta år. Både för Hälsing-
lands och Gästriklands del noterades detta
år en glädjande låg frekvens av förlamade/
döda gråtrutar. Den adulta dödligheten i
Gästrikland hamnade nu på obetydliga en
promille och ännu lägre i Hälsingland. På
riksnivå skedde enligt SVA inte alls motsva-
rande stora förändringar över åren 2005-
2007, då värdena för gråtrut-dödlighet (in-
klusive 1K-fåglar) utvecklades enligt serien
2005 (2,96 procent), 2006 (2,94 procent)
och 2007 (2,78 procent) (SVA 2007).  Hös-
ten 2007 kan SVA konstatera ”Problemet
med förlamade gråtrutar finns dock ännu
kvar, om än rapporterad i mindre omfatt-
ning. Undersökningar för att klarlägga orsa-
ken pågår ännu på SVA” (SVA 2007).

Den ändå relativt låga nivån i landet inne-
bar att SVA inte längre initierade eller sam-
ordnade någon rikstäckande inventering
2008. Däremot fortsatte Länsstyrelsen
Gävleborg att regionalt engagera sig i pro-
blematiken och finansierade ytterligare ett
års fältarbete med att kartlägga trutsjukan i
Gävlebukten. Ingen trutdöd av betydelse
upptäcktes heller vid denna undersökning
av gästrikekusten sommaren 2008 där den
bekräftade adulta dödligheten för gråtrut
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nu knappt var registrerbar, nämligen bara
0,5 promille! (Aspenberg 2008).

Trots de senare årens avklingade problem
med trutsjukan i Gävleborg bör fenomenet
vara viktigt att följa. Balk et al (2009b) me-
nar att B1-tiaminbrist kan vara en generell
bakomliggande orsak som förklarar sjuk-
domssymptom bland många organismer i
Östersjön, inkluderande flera fiskarter (till
exempel lax) och flera fågelarter. Utifrån
detta antagande måste ju vidare övervak-
ning och forskning inom detta arbetsfält be-
traktas som synnerligen angelägen.

Uppdraget
Mot bakgrund av ovanstående problematik
bedömde Länsstyrelsen Gävleborg att det
fanns stort intresse av en upprepad under-
sökning av onormal sjöfågeldöd i Gävle-
bukten. Ett formellt uppdrag utdelades med
följande direktiv:
 Övervakning av sjöfågeldöd på de lokaler
som kontrollerades 2008. Besök vid minst två
tillfällen, varav minst ett i juni och ett i juli.

Metod och material
Fältarbetet har varit baserat på den tvåstegs-
metodik som tillämpades även åren 2002-
2008;

1 i ett tidigt skede få en uppfattning om
populationsstorleken; hur många gråtrutar
(och i viss mån även andra kustfåglar) inle-
der häckning ?

2 via en serie besök på häckningslokalerna
uppskatta fågeldödens omfattning och tids-
mässiga förlopp.

Undersökningen inriktades 2009 precis som
tidigare mot de kända större trutkolonierna
i Gävlebukten. Med ovan tillämpade två-
stegsmetodik kunde beräkningar göras av
såväl gråtrut-populationens allmänna utveckling

som hur stor andel av de häckande fåglarna
som drabbas av sjukdomen. Naturligtvis fanns
möjlighet att i fältarbetet också dokumen-
tera onormal fågeldöd hos andra häckande
kustfåglar i området.

Huvudperioden för att bestämma antalet
häckande par i respektive koloni förlades till
21-29 juni och den viktigaste tidsperioden
för att undersöka eventuell dödlighet 13-30
juli. För ett område (Båkharen-Stor-
stensrabben) gjordes sista landstigning så ti-
digt som den 29 juni. Öarna inspekterades
dock närgånget från båt även i juli utan att
några tecken på trutdöd kunde observeras.

Av landskapets större kolonier uteslöts
sommaren 2009 av praktiska skäl endast en,
nämligen den vid Björns båk utanför Norr-
sundet. Den besöktes heller inte 2008. För
beräkning av de kolonihäckande gråtrut-
arnas totalnumerär har just i detta fall helt
enkelt taxerings-siffran från 2007 imputer-
ats. Denna approximation är naturligtvis inte
invändningsfri. Man kan dock gissa att anta-
let häckande par i denna ganska isolerade
koloni höll sig på ungefär samma nivå som år
2007.

De gråtrutar som häckar solitärt (inklude-
rande lokaler med upp till två häckande par)
utgör en klar minoritet med ett sammanlagt
antal på bara några tiotal par i hela skärgår-
den. De solitära trutarna har inte ingått i
analysen av populationsutvecklingen under
de senaste årens antalsberäkningar.  Tre lo-
kaler har, i likhet med tidigare år, besökts fli-
tigt även under högsommar (Eggegrund,
Klubbstenarna och Trödjehällan) för att mer
fortlöpande hålla en bevakning efter plöts-
liga utbrott av trutsjukan.

Resultat-beståndsutveckling
Gråtrutarna tycks sålunda just för närvarande
närmast minska i antal vid gästrikekusten.
Räkningar av unga nyflygga fåglar på vatt-
net vid kolonierna gjordes på några lokaler
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Tabell: Gråtrut-populationen i Gävlebukten. Uppskattat antal kolonihäckande par per ö
under åren 2008 och 2009 samt några reproduktionstal 2009.

Eggegrund 18 22 3 maj, 2-3, 18-21 jun, 2-5, 22-23 jul
Skälstenarna 150 120 1, 27 jun, 22 jul 1,32
Gråskälsbådan 8 15 1, 27 jun, 22 jul
Käringen 45 48 6, 27 jun, 5 jul 1,30

Ytterriskan 23 35 29 jun, 13 jul 1,31
Storstensrabben 16 17 2 mj, 29 jun
Båkharen 21 8 2 maj, 29 jun
Skräddarhällan 30 20 24 jun, 13 jul
Elofs grund 8 12 24 jun, 13 jul
Klubbstenarna 70 53 bl a 24 jun, 13, 15, 30 jul
Trödjehällan 15 37 bl a 23 jun, 13, 25, 26 jul
Skommarrevet 37 22 23 jun, 18 jul 2,14
Gåshällan 65 58 26 jun, 17 jul 1,16
Björns båk 45 45 ej räknat 2008-2009

Summa antal par 551 512

Diagram: Beståndsutvecklingen för kolonihäckande gråtrut vid gästrikekusten.
Adult dödlighet i trutsjukan uttryckt i promille utgör nedre kurvan.
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för att få en uppfattning om repro-
duktionen. Sommaren 2008 hamnade
nyckeltalet uttryckt som ”antalet ungar divi-
derat med antalet par som inledde häckning”
på värdet cirka 2,0. Häckningssäsongen
2009 var reproduktionen lägre med typiska
tal kring 1,3 ungar per par (se tabell föregå-
ende sida).

Resultat – fågeldöd
Vad gäller gråtrut hittades endast två sedan
länge döda gråtrutar på Skräddarhällan res-
pektive Skälstenarna. Det gick ej att direkt
knyta dessa döda fåglar till någon specifik
trolig dödsorsak. Däremot hittades den 27
juni på Skälstenarna en nyligen död adult
havstrut som såg ut som ett ganska typiskt
offer för trutsjukan. På samma plats samma
dag fanns också en död grågås som möjligen
dött av samma orsak. En helt nydöd knöl-
svan vid Ytterriskan den 29 juni hade även
den missfärgad spillning runt kloaken och
kunde därmed misstänkas dött av trutsjukan.

Detta skulle betyda sammanlagt endast tre
misstänkta offer för trutsjukan denna säsong,
varav inte en enda gråtrut! I jämförelse med
tidigare år kan man utropa 2009 till ett år i
stort sett helt utan trutsjuka i Gävlebukten.

Diskussion
Den negativa beståndsutvecklingen  för
gråtrutarna  kan kännas något svårförkla-
rad. Lokalt var 2008 ett gott år vad beträf-
far reproduktion, men detta får ju inte ef-
fekt vid häckplatser, med uteslutande fåglar
i könsmogna åldrar, förrän om ytterligare
flera år. Viktigt för adult överlevnad är för-
stås näringsbetingelserna i vinterkvarteren.
Gråtrutarna torde i hög grad utnyttja rester
från det storskaliga fisket och hur detta ut-
vecklats under senare år studerades inte i
denna undersökning. Inte heller har stude-
rats om (och i så fall hur) tekniken för sop-
hantering ändrats påtagligt i samhället just
senare år. 

Den sämre reproduktionen 2009 kan möjli-
gen påverkats av vissa perioder med hårt
väder under tidig sommar med t ex en nord-
lig kuling och kyla 3-4 juni med cirka 15 se-
kundmeter och dagsregn den 4 juni. Den
13-14 juni var det åter dags för kontinuer-
ligt regn och hård vind, denna gång från
nordväst. Efter en mycket varm period två
veckor från midsommar kom det kraftigaste
ovädret 9-10 juli med 18-25 sekundmeter
och nära 100 mm regn i Gävlebukten.
Gråtrutarna borde ändå vara ganska väl rus-
tade för att klara detta, bland annat efter-
som de har en relativt tidig häckningsperiod.
Sämre gick det detta år för silver- och
fisktärnorna. I flertalet kolonier misslycka-
des en majoritet av paren att få ungar på
vingarna (författarens egna observationer).
Många kolonier havererade helt utan ung-
produktion alls. Det rörde sig bland annat
om låglänta öar som blev överspolade un-
der ovädren och om kolonier som dessutom
drabbades av predation från mink.

Sammanfattning
Massdöd hos gråtrutar, kopplad till karaktä-
ristiska förlamningssymptom, upptäcktes år
2000 i södra Sveriges kusttrakter. Denna
onormala sjöfågeldöd med oklar orsak har
varit föremål för flera speciella studier i lan-
det. För Gävleborgs läns del har fältstudier
gjorts under alla år från och med 2002. Detta
år dog så mycket som ca 35 procent av de
adulta gråtrutarna vid södra delen av länets
kust. Fortsatta kontroller har visat att ande-
len döda gråtrutar vid gästrikekusten under
åren 2003-06 minskade till en lägre nivå på
cirka 7-8 procent. Denna andel klingade av
ytterligare till nära noll under åren 2007-
08 och har hållit sig kvar på denna harmlösa
nivå även sistlidna sommar 2009.

Efter utbrottet 2002 minskade antalet
häckande par gråtrut efter gästrikekusten
påtagligt (antalet kolonihäckande minskade
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från uppskattningsvis 715 par till 595 par år
2003). Denna nedgång fortsatte ytterligare
till sommaren 2004 (då 483 par räknades
in). Därefter har de skattade totalerna från
räkningar i kolonierna pendlat i storleksord-
ningen 500 till 600 par. Båda åren 2007 och
2008 låg siffran på runt 550 par, men 2009
hade den sjunkit med cirka 40 par. En gene-
rell minskning av den lokala gråtrutstammen
har alltså nu kunnat dokumenteras. Trutsjuk-
ans roll i dessa sammanhang är svår att be-
döma. Populationsutvecklingen bestäms na-
turligtvis också av många andra faktorer, som
till exempel tillgången till föda, inte minst
under höst och vinter i övervintringsområde-
na i södra Östersjön, vilket i sin tur är kopp-
lat till samhällets avfallshantering samt om-
fattningen av yrkesfiske.

Liksom 2008 hittades inte en enda förla-
mad (levande) trut under sommarens fält-
arbetet 2009. Ett i sammanhanget obetyd-
ligt antal om två sedan länge döda adulta
gråtrutar påträffades under alla besök i ko-
lonierna. Någon hypotes beträffande döds-
orsak var inte möjlig att ange för dessa fåg-
lar. Därmed måste man sammanfatta läget
med att den observerade dödligheten i trut-
sjukan stannade på i princip noll procent av
den häckande populationen.
 Tre nyligen döda fåglar av andra arter
(en vardera av havstrut, grågås och knöl-
svan) verkade emellertid ha kunnat drab-
bats av trutsjukan. Den slutsatsen var nära-
liggande genom att de var nersmetade med
rester av gulgrön spillning runt kloak-
öppningen.
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EFTER ATT HA ÅTERKOMMIT SOM HÄCKANDE ART i
vårt län 2006 har pilgrimsfalken haft en
mycket positiv utveckling. Ifjol hade antalet
lokaler utökats till tre och det blev lyckade
häckningar på samtliga ställen. I år sågs
pilgrimsfalkar på totalt sex lokaler och på
fyra av dem inleddes häckningar. Resultatet
blev dock inte så bra som vi hoppats på, i en
lokal blev häckningen avbruten efter en kort
tid och på en annan försvann fyra ungar.
Orsaken till att ungarna försvann vet vi inte
men det troligaste är att någon predator,
kanske en flygande sådan, fick syn på ung-
arna. På de två andra lokalerna blev häck-
ningarna lyckade med totalt tre ungar (2+1)

som resultat. Lokalerna där häckningarna
påbörjades ligger i Ljusdals-, Hudiksvalls- och
Bollnäs kommuner varav två lokaler åter-
finns inom Bollnäs. De två andra lokalerna
där falkar setts i år ligger inom Ljusdals- och
Hudiksvalls kommuner. Således kan man
tycka att det är en koncentration till dessa
kommuner, men vi tror att häckningar kan
ha förekommit även på andra ställen i länet.
Trenden är att det observeras mer och mer
pilgrimsfalk i länet under häckningstid och
med alla fina möjligheter till boplatser i ber-
gen som vi kan erbjuda ett falkpar kan vi
hoppas på att ökningen fortsätter.

För andra året i rad har pilgrimsfalksungar
släppts ut för att stärka den ökande stam-
men av pilgrimsfalk. Det är fyra falkungar,
uppfödda på Nordens ark, som fick göra sina
första flygturer från hackingberget i Ljusnans
dalgång. Den 27 juli kom de från Nordens
ark och placerades ut i hackinglådan för att
under några dagar få bekanta sig med mil-
jön och samtidigt bli serverade sin dagliga
kyckling. Den första augusti öppnades luckan
till lådan och falkarna var i ”frihet” för för-
sta gången. Den äldre och tuffaste av dem
gjorde sin första flygtur en minut efter att
luckan var öppen, nästa efter någon timme
och den yngsta hanen och den enda honan
i gänget flög någon dag senare.

De första dagarna turades vi om att be-
vaka falkarna och därefter, när alla flög or-
dentligt, bara ha daglig tillsyn och stöd-
matning. Det hela gick bra hela vägen ända
till sista matningen och kontrollen den 12
september, då hittade vi honan död i
hackinglådan. Dödsorsaken är fortfarande
okänd, men inga yttre skador fanns på henne
så sjukdom ligger närmast till hands. Sånt
händer, men det var en tråkig avslutning på
en annars lyckad utsättning av pilgrimsfalk.
Vi får hoppas att de övriga tre klarar
övervintringen i mellaneuropa och kommer
åter till våra trakter nästa vår.

Calle Zetterlund

Pilgrimsfalk
2009
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VARFÖR ÄR HELENA PERSSON FÅGELSKÅDARE, vil-
ken art skulle hon helst vilja se och varför
tillhör hon en minoritet bland skådarna? Det
var några av de funderingar jag hade inför
mötet med Helena och vi kommer att få både
svar och lite spekulationer på dessa i denna
artikel. Sen ska vi också få en liten bättre bild

av vem fågelskådaren Helena Persson är.
Helena är uppvuxen i Gävle och bor nu-
mera i Hille utanför Gävle och har således
nära till fina fågelmarker som Hilleängarna
och Mårdängssjön. Vid gynnsam väderlek
när det är vindstilla kan hon höra rördrom
från balkongen. Till vardags arbetar Helena

Fågelskådarprofil
Helena Persson

Text och bild Carlle Zetterlund
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på Länsstyrelsen med skydd av våra värde-
fullaste marker i länet, i det ingår bland an-
nat inventering inför reservatsbildning.

Helenas arbete och fritid handlar således
mycket om natur och första frågan är då när
och hur detta intresse började.
- Jag har alltid varit intresserad av naturen,
säger Helena. Mina föräldrar var allmänt
intresserade av natur och friluftsliv och de
tog mig med ut i markerna. Det var allt från
bärplockning till årliga besök i ”trollskogen”
som vi kallade urskogen vid Ensjölokarna.
- När jag sedan skulle läsa vidare efter gym-
nasiet så var intresset rotat och det blev
biologstudier i Uppsala några år. Under den
tiden var jag mest intresserad av kärlväxter
och mossor.

Sitt första biologjobb fick Helena på Örn-
sköldsviks kommun och det var då som fågel-
skådarintresset tog fart på allvar.
- Jag kom i kontakt med flera fågelskådare,
bland annat Thomas Birkö som också var
anställd på Ö-viks kommun, fortsätter He-
lena. Jag följde med dem ut i markerna och
blev mer och mer inspirerad och intresset
växte efterhand. Det var en mycket bra start
på mitt fågelskådande.

Summeringen så långt in i samtalet blir då
att med intresserade föräldrar som tar bar-
nen med ut i naturen blir man inspirerad för
livet, något som dessutom kan leda fram till
ett intressant arbete. Om man utöver det
träffar på engagerade fågelskådare som tar
en med ut på ringmärkning och skådning på
spännande lokaler kan man bli såld på fåg-
lar. Enkelt, eller hur? Lite fundersam på fram-
tiden blir jag ändå efter att nyligen ha läst en
blänkare om att färre och färre ger sig ut i
naturen på fritiden, gissningsvis är det väl
fler barn på Ikea i Valbo en solig söndag än
vad som är ute i naturen omkring.

Åter till samtalet med Helena och vi pra-
tar vidare om obsar som givit inspiration och
fina minnen.

- Jag glömmer inte ett tillfälle uppe i norra
Hälsingland, säger Helena. Jag gick i skogen
och stod plötsligt mitt för en lappuggla. Vi
tittade på varandra rätt länge, ugglan från
ett träd och jag som förstenad mitt emot. Till
slut fick väl ugglan andra tankar och gled
ljudlöst och mäktigt iväg därifrån. Det var
en häftig obs och ett minne för livet.
- Ett annat minne är när jag var med på ring-
märkning av kungsörn uppe i Ångerman-
land, fortsätter Helena. Det regnade ihärdigt
och den ena ungen hade ramlat ner på
backen. I väntan på att kunna lägga tillbaka
ungen i boet så värmde jag den i skydd av
min jacka. Det var en häftig närkontakt med
en så imponerande fågel.

Här förstår man att intresset för kungs-
örn inte blev mindre efter en sån upplevelse
och Helena fortsätter:
- Har man skidat upp för ett berg och efter
någon timmes spanande får se ett par kungs-
örnar som spelflyger så ger det en otrolig
kick.

Vilka typer av fågellokaler brukar vanligt-
vis locka Helena och finns det några
höjdarlokaler som varit lite extra var min
nästa fråga.
- Det är nog variationen i skådandet och även
bland lokalerna som är mest intressant, sä-
ger Helena. Men ska jag välja så ligger häl-
singeskogarna mig varmt om hjärtat, vid vår
stuga i Ramsjö finns flera fina ställen, bland
annat Ensjölokarna, samt även rätt mycket
rovdjur.
- Men sedan finns förstås några russin i ka-
kan som man gärna minns och kanske får
möjlighet att besöka igen. Nordnorge med
sitt rika fågelliv var ju häftigt och det möte
jag hade i spanska Doñana då en spansk
kejsarörn dök upp mitt under tandborst-
ningen vill man gärna vara med om igen. Då
blir ju följdfrågan givetvis om det blir fler
besök i framtiden?
- Kanske, säger Helena, jag vill åtminstone se
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fler fågellokaler och fågel i fler länder, Is-
land vore en höjdare att besöka.
- Sen skulle det vara roligt med en sejour på
någon fågelstation också. Jag har varit assis-
tent på Stora Fjäderägg och Nidingen och
det gav mersmak. Jag frågar vad
fågelskådningen givit.
- Det är både roligt och spännande, man har
aldrig tråkigt när man är ute och skådar. Det
finns hur mycket som helst att utforska, man
följer årstidsväxlingarna med fåglarna och
dessutom träffar man många trevliga män-
niskor.

Det lät som ett klipp ur en reklamfilm för
att rekrytera nya fågelskådare tyckte jag och
då kommer man osökt in på frågan varför
kvinnor och ungdomar är i minoritet bland
skådarna? Gråhåriga män i all ära, men lite
mer spridning vore önskvärt.
- Svår fråga du kommer med, tycker He-
lena, jag vet inte vad det beror på men det
vore helt klart roligt med fler kvinnor och
ungdomar bland skådarna. En tanke jag har
är att många kvinnor kanske tycker att just
kryssandet är för tävlingsinriktat, men fågel-
skådning är ju så mycket mer än så. Jag är
själv ingen hårdskådare utan det bästa är ju
att vara ute i markerna.
- Det kanske är bättring på gång, fortsätter
Helena. Jag var delaktig i en nybörjarkurs
som Gävle fågelklubb ordnade och där var
34 deltagare och merparten var kvinnor, så
huka er gubbar…

Avslutningsvis kommer vi in på olika arter
och om Helena har några speciella favori-
ter.
- Kungsörnen är en favorit, det är en häftig
fågel, säger Helena medan intervjuaren
nickar instämmande.
- Men det finns fler arter som jag fastnat lite
extra för, fortsätter Helena. Stjärtmesen
tycker jag om, främst för att den är så fin.
Ladusvalan på sommaren är en annan favo-
rit, finns det något somrigare än den när

den sitter på en elledning och tjattrar.
- En art som jag gärna skulle vilja se är
blåstjärten, det är både en fin och spännande
art som dessutom lever i en intressant miljö.
Om man ska hörsamma Erik Rosenbergs ef-
terlysning från tidigt femtiotal så stämmer
det väl in på Helenas beskrivning av vad hon
tycker är intressanta miljöer: ”Ornitologer,
när i vandren i lavskrikans, tallbitens och
videsparvens skogar, lyssnen då ock efter den
sibiriska taigans Fågel blå!” Detta var ju en
efterlysning som innefattade tänkbara fynd
i Sverige och som senare blivit verklighet,
men vi är eniga om att en resa till Ural för att
se ”Fågel blå” vore mer spännande…
…fast det blev Ångermanland i stället för
Ural. Strax efter att artikeln skrivits medde-
lade Helena att hon både sett och hört en
blåstjärt. Så snabbt kan det gå!
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DÅ VI UNDER FJOLÅRET BÖRJADE med två
inventeringshelger, en i södra delen av länet
och den andra i norra, så var årets ”nyhet”
att vi startade inventeringen tidigare på sä-
songen. Vi gick man ur huse de två sista hel-
gerna i februari för att spana och visst såg vi
kungsörnar, men de riktiga toppobsarna ute-
blev. Det var för övrigt dåligt med spelflykt
under hela säsongen, även om vi såg en hel
del örn. Vi fick inga indikationer på några
nya revir eller boplatser under säsongen och
hoppet stod till de revir där vi känner till
boplatserna, men även här var det dåligt.

Årets resultat i länet blev bara en lyckad
häckning med totalt två ungar, vilka färg-
märktes.  I de övriga reviren var det tomt
och således inga fler påbörjade häckningar
heller. Årets lyckade häckning var i Nordans-
tigs kommun och av de två ungarna vägde

den ena nästan 1 kg mindre än den andra
och såg ut att få det svårt att överleva. Vid
en koll i augusti var den ungen död medan
den andra sågs flygande i närområdet, så
dubbelkullen blev enkel innan sommaren var
över.

Vad det dåliga häckningsresultatet beror
på är svårt att veta exakt men vår teori är att
det var mycket snö på höjdlägena och likaså
mycket snö på bona vid ägglägningstid. Dess-
utom har det varit bra häckningsår innan
och flera par kanske ända skulle ha tagit en
häckningspaus. Men det är bara spekulatio-
ner, det exakta svaret är nog mera komplext
och det lär vi aldrig få reda på.

Eftersom årets inventering inte gav några
nya revir så står vi kvar på totalt nitton revir
i länet varav elva är besatta med känd bolo-
kal. Det var det första året på länge som vi
inte hittade några nya revir. Fördelningen
på reviren är att femton återfinns i Ljusdals
kommun, två i Hudiksvalls kommun, samt
ett vardera i Bollnäs- och Nordanstigs kom-
muner. Vi hade även planerat att inventera
i augusti för att spana på eventuella flygga
ungfåglar i de revir där vi inte hittat boplat-
ser än. Men den aktiviteten ställde vi in ef-
tersom det kändes meningslöst att spana ef-
ter flygga ungar ett sånt här bottenår. 2010
räknar vi däremot att genomföra spaning i
augusti, kan bli spännande att spana på
kungsörn även den årstiden.

De dagar som vi samlas för spelflyktsin-
ventering är lördagen den 20 februari för
södra delen av länet samt lördagen den 27
februari för den norra delen. Datum för in-
ventering augusti bestäms senare. Mer om
inventeringarna och annan kungsörnsinfo
finns på Kungsörnsgruppens hemsida: http:/
/goto.glocalnet.net/kungsorn/index.htm

Avslutningsvis vill vi tacka Länsstyrelsen i
X-län för bidrag och medel till vårt
inventeringsarbete.

Calle Zetterlund, Arbrå

Kungsörnsinventeringen
2009
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Sveriges Ornitologiska
Förenings policy om

vindkraft

(september 2009)

MÅLET FÖR DEN PLANERADE UTBYGGNADEN av
vindkraft i landet har av regeringen beslu-
tats till en årsproduktion om 30 TWh per år
2020. Utbyggnadstakten är så hög att den
måste betraktas som en storskalig exploate-
ring som kan leda till allvarliga skador på
naturmiljön.

Skyddsvärd natur, platser med hög fågel-
täthet, kollisionsrisker, barriäreffekter och
undanträngande av hotade arter är samt-
liga skäl som måste påverka valen av
vindkraftplatser. För känsliga lokaler ska
fågelskyddsaspekten vara fullt tillräcklig för
ett avslag.

Utbyggnad av vindkraft måste ske utifrån
en rikstäckande, regional och lokal plane-
ring, där exploatörer redan i inledningen av
projekteringen avvisas från känsliga platser.
Det finns ett stort behov av att på såväl re-
gional som lokal nivå identifiera de områden
som är direkt olämpliga för exploatering. Varje
planerad etablering ska underställas en pröv-
ning med underlag som tydligt redovisar de
risker som finns samt beskriver hur dessa
minimeras.

Vindkraftverk i drift innebär alltid en stör-
ning och risk för kollisioner med fåglar. För
vissa rovfågelarter kan följderna bli att nyli-
gen återhämtade bestånd återigen börjar
minska. Både de arter som tas upp under
EU:s habitats- och fågeldirektiv och de arter
som är rödlistade i Sverige ska ha särskild
uppmärksamhet vid prövningar av vindkraft.
Levnadsbetingelserna för dessa arter får inte

försämras av vindkraftsetableringar. Utbygg-
nad av en i sig miljövänlig energikälla ska
inte tillåtas förstöra känslig natur genom
undermålig planering och prövning.

SOF anser att:
• Regeringens mål för utbyggnaden av
vindkraft till en årsproduktion om 30 TWh
till 2020 är för högt ställt. Nivån för vad
som definieras som större vindkraftsanlägg-
ningar ska återgå till 10 MW. Prövnings-
processen ska skärpas på såväl stora som små
anläggningar.

• Vindkraftverk inte ska uppföras inom
skyddade områden, d.v.s. nationalparker, na-
turreservat, Natura 2000-/SPAområden el-
ler IBA-områden. Också naturskogar (även
oskyddade) med generellt höga naturvär-
den ska helt undantas. Normalt ska en
skyddszon om minst 1000 m lämnas mot
dessa känsliga områden.

• Speciell hänsyn ska tas till arter som är
upptagna på EU:s fågeldirektiv lista 1 och
rödlistade arter i Sverige. För vissa arter ska
särskilda skyddszoner upprättas runt bop-
latser och habitat där arterna regelbundet
förekommer.

• Länsstyrelser och kommuner behöver
omgående ta initiativ till att översiktsplaner
upprättas, där etablering styrs bort från s k
stoppområden, där potentiella konflikt-
områden identifieras och som pekar ut om-
råden där kunskapsbrist kräver särskilda in-
satser.

• Karteringsinsatser för att identifiera om-
råden med viktiga fågelsträck och rovfågel-
förekomst ska ske. Metoderna måste vara
standardiserade och omfatta hela landet.

• En miljöbedömning ska göras vid samtliga
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etableringar. För såväl mindre som större
anläggningar ska reglerna för miljökonse-
kvenser och miljökonsekvensbeskrivningar
ses över. En miniminivå för innehållet ska
upprättas.

• Vid uppförande av större vindkrafts-
anläggningar ska exploatören upprätta kon-
trollprogram som följer upp långsiktiga ef-
fekter av etableringen. Vid drift ska verk-
samhetsutövaren åläggas att i sin egen-
kontroll löpande följa upp miljö-
konsekvenserna. Störningar och skador som
inte kommit fram i miljöprövningen ska åt-
gärdas.

• Vid bedömning av vindkraftens påver-
kan ska vägas in tillhörande infrastruktur
såsom kablar, vägar, underhållsaktiviteter m
m. Reglerna för belysning av vindkraftverk,
master och höga byggnader nattetid ska ses
över.

• Lokala och regionala samråd med
naturvårdsintressen ska ske för att tidigt lösa
konflikter vid placering av vindkraftverk.

• Större markägare, vindkrafts- och
energiföretag ska upprätta vindkraftpolicys
som tydligt visar att man tar sitt etiska ansvar
och inte förstör naturvärden. Det ska framgå
att områden som hyser höga naturvärden
undantas från etableringar.

Bilaga:
Motiv och förtydliganden av ställningstagan-
den

Allmänt
SOF är generellt positiv till klimatarbetet och
omställningen av energisystemet. Klimatför-
ändring är ett allvarligt hot mot fågelfaunan
och åtgärder måste omgående sättas in för
att hindra denna utveckling. Energieffekt-

ivisering, omställning till biobränslen och
vindkraft är några av de åtgärder som an-
vänds för att minska utsläppen av klimat-
störande gaser.

SOF menar dock att åtgärder inom ett vik-
tigt miljöområde inte ska innebära att andra
miljöområden drabbas. Den globala utarm-
ningen av fauna och flora är ett av våra
största miljöhot och vindkraften får inte ne-
gativt inverka på arbetet med att säkra den
biologiska mångfalden.

Målet på 30 TWh till år 2020 är rimligt
endast om etableringarna kan genomföras
utan att skada naturmiljön. Föreningen an-
ser att de brister i kunskap, planering och
miljöbedömning som finns behöver åtgär-
das innan utbyggnadstakten kan maximeras.

I ambitionen att öka vindkraftens andel i
energisystemet har gränsen för ”större an-
läggning” höjts till 25 MW. För anläggningar
under gränsen behöver exploatören endast
anmäla planerna till kommunen. Ansökan
om tillstånd för större anläggningar hante-
ras av Länsstyrelsen. Eftersom kommuner-
nas bedömningar idag är av varierad kvali-
tet och allt för ofta bristfälliga behöver grän-
sen återställas till 10 MW. En översiktsplan
eller ett motsvarande underlag från berörda
kommuner ska ligga till grund för ett beslut
om en vindkraftsetablering.

Miljöbalken svarar för den lagstiftning som
ligger till grund för skydd för naturmiljön.
Om de av föreningen föreslagna förbättring-
arna av planerings- och prövningsprocess-
erna inte visar sig räcka till kan lagföränd-
ringar behöva göras. En återgång till att också
kräva en prövning efter plan- och bygg-
lagstiftningen, d v s en dubbel prövning, kan
vara nödvändig.

Varje etablering av vindkraftverk ska inne-
hålla en miljöbedömning. Det är risker för
störningar i naturmiljön som avgör hur om-
fattande en bedömning ska göras. De
lagstadgade miljökonsekvensbeskrivningarna
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(MKB) ska minst följa BirdLife Internationals
förslag utarbetade till Bernkonventionen.
Förslag på alternativa platser för etablering
ska ha särskild vikt. Inom stora delar av
Sverige är kunskapen om fågelförekomster
så dålig att etableringar behöver föregås av
minst ettåriga förstudier. Ofta är två- eller
treåriga studier nödvändiga.

I miljöbedömningen eller miljö-
konsekvensbeskrivningen ska fågelarter som
finns upptagna på den svenska ”Rödlistan
för hotade arter” redovisas. Rastplatser och
viktiga födosökslokaler samt kända flyttstråk
ska identifieras och redovisas tillsammans
med andra miljökonsekvenser.

Det bör upprättas strukturerade system
som arbetar med brister vid anläggningar i
drift. Erfarenheter om brister och åtgärder
bör samlas och vara en del i branschens an-
svar.

SOFs ställningstaganden baseras på den
kunskap som finns inom området. Idag finns
emellertid stora brister i kunskaperna, vilket
gör det svårt att fatta väl avvägda beslut. Det
är därför brådskande att mer forskning star-
tas. Försiktighetsprincipen ska gälla i osäkra
fall fram till dess att risker utretts och avfär-
dats eller att ytterligare skydd och för-
siktighetssteg vidtagits.

Svensk vindkraftsetablering ska underord-
nas såväl nationella som internationella över-
enskommelser om skydd och bevarande av
hotade arter och livsmiljöer.

Vilka miljöer är särskilt känsliga och ska inte
bebyggas med vindkraftverk?
• Platser med större koncentrationer.
Platser där större koncentrationer fåglar till-
fälligt eller varaktigt uppehåller sig, t.ex. våt-
marker, betade strandängar, fågelskär/-berg,
utgrund samt ledlinjer i landskapet som höjd-
ryggar, uddar, näs och trånga landpassager.
Här är risken för habitatförluster och kolli-
sioner särskilt stor.

• Viktiga flyttstråk.
Kunskapsnivån om flyttstråk är generellt
mycket bristfällig, och endast för vissa arter
och vissa platser är kunskapen någorlunda
god. Det är fortfarande oklart hur fåglar
påverkas av framför allt större anläggningar.
Risken för kollisioner kan sannolikt minskas
när forskning visar hur verkens placering och
liknande faktorer påverkar flyttande fåglar.

• Fjällområden.
Många fjällområden har påverkats relativt
lite av människliga aktiviteter samtidigt som
de generellt representerar höga biologiska
värden. Flera sällsynta och hänsynskrävande
arter häckar i fjällen och kan påverkas nega-
tivt, t.ex. genom undvikandebeteenden och
kollisioner. Luftledningar från vindkraft-
verken bör undvikas för att minska kollisions-
risker och habitatförluster.

• Natur- och urskogsliknande miljöer.
Samtliga kvarvarande natur- och urskogs-
liknande miljöer måste skyddas. Dessa om-
råden är sett till den totala skogsytan mycket
små och även små ingrepp leder till frag-
mentering som påverkar den samlade biolo-
gisk mångfalden.

• Fågelrika utsjöbankar.
Utsjöbankar med större koncentrationer
övervintrande fåglar ska skyddas. Särskild
hänsyn måste tas till att fåglarna regelbun-
det växlar områden p.g.a. exempelvis isläge
och variationer i födotillgång. Ett och samma
område kan därför starkt variera i värde för
fåglarna över tiden.

• Höjdryggar och bergklackar.
Höjdryggar och bergklackar som sticker upp
i landskapet skapar ofta gynnsamma vindar
för termikflygande större fåglar. Platserna
utgör också ofta restbiotoper av skyddsvärd
skog med höga biologiska värden.
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• Kustområden som ledlinjer.
Många kustområden är ledlinjer för sträck-
ande sjöfåglar och utgör också häcknings-
platser för flera känsliga arter, exempelvis
andfåglar, vadare, berguv och havsörn. Stor
försiktighet och omfattande förstudier ska
föregå eventuell vindkraftetablering.

• Åtelplatser.
Åtelplatser för örn finns på ett stort antal
platser i Sverige. Åtlarna skapar lokalt kraf-
tigt förhöjda koncentrationer av örnar, vil-
ket kan innebära risker om vindkraftverk
etableras i närheten. SOFs rekommendation
är att individuella bedömningar ska göras
på de platser där planer finns på uppförande
av vindkraftverk i närheten av åtelplatser.

Områden där vindkraftetablering normalt
kan ske:
• Produktionsskogar.
Produktionsskogar lämpar sig vanligen väl
för vindkraftutbyggnad och underlättas dess-
utom av ett ofta väl utbyggt vägnät. Hänsyn
måste dock tas till eventuell förekomst av
häckande örn och spelplatser för tjäder, där
artspecifika skyddszoner är extra viktiga.

• Odlingslandskapet.
Mer intensivt utnyttjade delar av odlings-
landskapet kan normalt bebyggas.

• Havsområden med större djup.
Vindkraft till havs ger normalt större ener-
giproduktion än på land. Då grunda havs-
områden ofta är viktiga för fåglarna bör den
fortsatta utbyggnaden till havs ske på djup
större än 30 m. Åtgärder bör skyndsamt ini-
tieras för att möjliggöra vindkraft på större
djup.

Hänsyn och skydd för olika arter
För arter upptagna under EU:s fågeldirektiv
”Annex 1-arter” samt för arter på den

svenska rödlistan ska särskilda åtgärder säkra
ett skydd och hänsynstaganden till deras
boplatser, födosökslokaler, inflygningsstråk
etc. Nedan följer artspecifika rekommenda-
tioner som ska följas.

• Kungsörn ingår tillsammans med varg,
björn, järv och lo i ett centralt rovdjursbeslut
där regering och riksdag fastlagt etappmål
för respektive art. Under 2008 uppnåddes
första etappmålet för samtliga arter utom
för kungsörn. Etappmålet för kungsörn är
600 årliga häckningar i Sverige, och idag
häckar färre än 500 par. Arten finns uppta-
gen i EU:s fågeldirektiv (rådets direktiv 79/
409/EEG), vilket betyder att den förväntas
ges behövligt skydd. Fågeldirektivet är en
bindande lag för medlemsländerna. Kungs-
örn finns också upptagen på rödlistan (kate-
gori Missgynnad).

Då kungsörnens könsmognad inträder
sent och reproduktionstakten är långsam är
populationen känslig för förändringar av
överlevnad hos gamla och unga individer.
Särskilt gäller det förhöjd dödlighet hos
gamla individer.

Örnar är utpräglade termikflygare (sväv-
flygare) som utnyttjar termik och uppåtgå-
ende vindar vid födosök och revir-
markeringar. Speciellt födosök sker i öppen
terräng med goda vind- och termikförhåll-
anden, d.v.s. på de platser där också
vindkraftsetableringar är mest gynnsamma.
Ett kungsörnsrevir är cirka en kvadratmil och
i reviret finns oftast flera bon. Bona placeras
ofta i en stor tall eller gran. De gamla fåg-
larna stannar normalt i eller i närheten av
reviret året runt. Studier med satellitsändare
på unga kungsörnar visar att de förflyttar
sig över stora avstånd hela året. Unga-
kungsörnarna besöker ofta andra kungsörns-
revir. Vindkraftanläggningar i befintliga
kungsörnsrevir innebär alltså en ökad kolli-
sionsrisk också för unga kungsörnar som
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även i fjällnära skogsområden. Jaktfalken
jagar huvudsakligen ripa. Jaktmetoderna
varierar från en förföljelsejakt i hög fart där
falken slår fåglar i luften till att plötsligt stiga
till väders för att sedan dyka mot bytet med
mycket hög hastighet. En annan jaktmetod
är att sitta högt uppe på en klippa, stolpe
eller annat högt föremål för att spana och
sedan dyka mot bytet. Jaktfalken kan även
spana efter byten under flykt på medelhög
eller låg höjd, varefter den sjunker ned mot
bytet för att avsluta med en plötslig dykning.
Då falken koncentrerar sig på att slå sitt byte
finns det stor risk att den inte uppmärksam-
mar vindkraftverkens rotorblad. Jaktfalkar
kan förflytta sig långa sträckor under jakt,
särskilt om bytestillgången är dålig. Studier
visar att jaktturer kan sträcka sig ända upp
till 24 km från boplatsen. Vid planering av
vindkraft i fjällområden behöver särskild
hänsyn tas till jaktfalken. Inga vindkraftverk
ska placeras inom en zon om 3 km. I vissa
terrängförhållanden kan zonen behöva vara
större.

• Ängshök är upptagen på rödlistan un-
der kategorin Starkt hotad på grund av liten
populationsstorlek. Ängshöken bygger nya
bon varje år men återkommer vanligen till
samma område. Artens lilla och därmed sår-
bara population motiverar av försiktighets-
skäl skyddszoner om minst 2km för att und-
vika habitatförluster och risk för kollisioner.

• Jorduggla, fjällvråk, sädgås (kategori
Missgynnad) och bivråk (kategori Starkt ho-
tad) är rödlistade på grund av minskande
eller kraftigt minskande populations-
storlekar. Arterna är knutna till specifika
habitat och känsliga för habitatförluster och/
eller starkt varierande tillgång på föda.
Områden där arterna regelbundet häckar
bör skyddas mot exploatering och skydds-
zoner bör uppgå till minst 1000 m.

kommer på besök från andra delar av lan-
det.

Även norska och finska kungsörnar över-
vintrar regelbundet i Sverige i betydande
antal. Det är inte alltid fåglarna flyger den
kortaste sträckan över ett område. Kungs-
örnar kan välja en längre flygsträcka längs
bergsryggar med goda vindförhållanden is-
tället för att välja den kortaste sträckan mel-
lan boplats och födosöksområde. Skyddszon
till kungsörnens boplats ska därför vara 3
km. Med studier av örnarnas rörelsemöns-
ter som grund behöver zonen ibland göras
ännu bredare. Örnhäckningar är ofta kända
och ska ingå i underlagen för planering. Det
är viktigt att lokala ornitologer med kunska-
per om kungsörnar finns med i tidiga sam-
råd.

• Havsörn är rödlistad (kategori Missgyn-
nad). Ovan nämnda förhållanden gällande
kungsörn är i huvudsak även tillämpliga för
havsörn. En skyddszon om 3 km ska lämnas
till boplatsen. Under vissa omständigheter
behöver zonen vara bredare.

• Pilgrimsfalk och berguv är rödlistade (ka-
tegori Missgynnad). Häckningsplatserna ut-
märks vanligen av lång kontinuitet och åter-
finns ofta i klippbranter. Skyddszoner ska
vara minst 2 km. Studier bör klargöra om
populära födosöksområden är större i en
viss sektor runt boplatsen som då ska omfat-
tas av större skyddsareal. Då pilgrimsfalken
fortfarande är under expansion är det vik-
tigt att säkra också framtida potentiella
häckningsplatser.

• Jaktfalk klassas som starkt hotad i röd-
listan för hotade arter, och i Sverige finns ca
120 par. Arten häckar företrädesvis i
klippbranter i kalfjällsområden. Bobranten
behöver inte vara särskilt hög. Jaktfalk på-
träffas också i fjällbjörkskog och vintertid
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• Tjädern är upptagen på Fågeldirektivets
lista 1. Arten är relativt vanlig, men särskilt
större spel bör skyddas. Fina spelplatser för-
knippas ofta med gammelskogar där gene-
rellt habitatskydd ska gälla. Spel förkommer
även i mer
ensartade skogar, och skyddszoner ska då
uppgå minst 1000 m då antalet tuppar är
fem eller flera.

• Vitryggig hackspett, fjälluggla och torn-
uggla är upptagna som Akut hotade på röd-
listan. Arterna häckar sannolikt inte längre
regelbundet i Sverige. Skyddsåtgärder är
starkt motiverade. Generella rekommenda-
tioner är svåra att ge och bedömning om
områdesskydd bör göras från fall till fall.

• Arterna roskarl, rödspov, brushane, dub-
belbeckasin, svarttärna, småtärna, kentsk
tärna, skräntärna, blå kärrhök, kornknarr,
bergand och årta är upptagna på rödlistan
under kategorin Sårbar, sydlig kärrsnäppa
(Starkt hotad) och storspov (Missgynnad).

Lokaler med häckande individer av dessa
arter sammanfaller ofta med habitat av högt
skyddsvärde, t.ex. havsstrandängar, fågels-
kär och fågelrika slättvåtmarker, myrar ovan
och nedan trädgränsen i Norrland. Skydd
av miljöerna är av stor betydelse för att säkra
arternas långsiktiga fortbestånd. Kornknarr
har sin förekomst i instabila miljöer, främst
trädor. Då dessa ytor varierar i tid och rum
går det inte att ge någon särskild rekommen-
dation om försiktighet i förhållande till eta-
blering av vindkraft.

• Storlom och smålom är upptagna på
Fågeldirektivets lista 1. Båda arterna är ut-
talat känsliga för olika former av mänsklig
störning och häckningar kan lätt misslyckas.
Skyddszoner om minst 1000 m ska upprät-
tas runt sjöar och tjärnar där lommar regel-
bundet häckar. Särskilt smålom häckar ofta i
tjärnar men fiskar i närliggande sjöar. Det är
viktigt att identifiera och skydda även flyg-
vägarna mellan häcknings- och fiske-
platserna.

Skräntärnan är en sårbar art. Skydd av miljöer är av stor betydelse. Foto: Lars G Lindström.
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Knipskrake (Bucephala clangula X Mergus

albellus)

Knipskrake är det vedertagna namnet på

hybridravkommor från knipa och salskrake.

Då och då ses sådana, men liksom de flesta

andra hybrider handlar det om få individer.

När Kjell Johansson våren 2008 såg och

fotograferade en knipskrake vid Niannoret så

slogs han av att det inte fanns fler bra bilder

av korsningen på Svalan. De som finns visar

ändå på ett utseende som mycket liknar

fågeln från Niannoret. Det är väl dock rim-

ligt att tänka sig att hybrider mellan hane

salskrake och hona knipa skiljer sig från

hybrider hane knipa och hona salskrake. Om

hybriderna i sin tur kan få avkommor så

torde variationerna bli stora.

Knipskraken visade på karaktärer som passar

in på både knipans och salskrakens utseende.

Knipskraken tillsammans med ”sin” hona knipa: Foto Kjell Johansson.




