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Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av Södertälje kommun inventerat fåglar vid Södertuna i 
Järna. Målet med inventeringen var att få fram ett underlag till en miljökonsekvensbeskriv-
ning inför placering av ett nytt verksamhetsområde. Utredningen var också att utreda om 
arternas bevarandestatus påverkas lokalt eller regionalt. Syftet har varit att utifrån invente-
ringsresultatet bedöma om artskyddsförordningen är tillämplig inom planområdet och före-
slå skydds- och anpassningsåtgärder för detaljplanen. 

Inventeringsresultat 
Området har inventerats på alla förekommande fågelarter genom en kombinerad 
punkt/linjetaxering vid två tillfällen i april och maj, 2020. Därtill har återkommande besök 
gjorts för att utreda eventuell häckning av skyddade arter, rödlistade arter och i viss mån 
övriga naturvårdsarter. De två skyddade arter som här ges en fördjupad utredning är spill-
kråka och trädlärka som båda omfattas av fågeldirektivet. Spillkråka är rödlistad (NT).  

Spillkråka påträffades inte under själva fågelinventeringen, men har våren 2020 noterats en 
gång under pågående naturvärdesinventering i området och två gånger i närliggande skogs-
område (i samband med annan fågelinventering). Tidigare fynd har gjorts inom utrednings-
området i samband med inventering inför snabbjärnvägen, OLP4, 2016 och 2018 (Artpor-
talen, 2020). Detta ger vid handen att den södra halvan av utredningsområdet bedöms ingå 
i ett spillkråkerevir där den troligen häckar eller i dess omedelbara närhet.  

Trädlärka påträffades två gånger sjungande. Dock var fynden på visst avstånd från varandra 
och det är osäkert om det är samma revir. Det kan därför vara ett revir med trolig häckning 
eller två olika med möjlig häckning.  

Övriga rödlistade arter som påträffats med trolig häckning är grönsångare (NT), svartvit 
flugsnappare (NT), gulsparv (NT), grönfink (EN) och stare (VU). Därtill förekom enstaka 
observationer av hussvala (VU), ärtsångare (NT), gråkråka (NT) och rödvingetrast (NT).  

Bland icke rödlistade naturvårdsarter märks stenknäck, morkulla, dubbeltrast, skogssnäppa, 
trädkrypare, sånglärka, svartmes och tofsmes med troliga häckningar. Den tidigare rödlis-
tade gröngölingen observerades ej, men troliga boträd förekommer. Svartmes och tofsmes 
indikerar värdefull sammanhängande barrskog medan stenknäck och gröngöling indikerar 
bland annat lövträdsmiljöer och mosaikartade odlingslandskap med gamla träd.  

Bland rovfåglar noterades ormvråk med häckningsbeteende. Arten är relativt vanlig och be-
traktas inte som naturvårdsart. Tornfalk noterades födosökande två gånger. Den är att be-
trakta som ovanlig naturvårdsart i Sörmland, vilket skulle kunna motivera en risk för påver-
kan på lokal bevarandestatus. Någon häckning förekommer dock knappast i själva utred-
ningsområdet.  

Fynden av rödlistade arter och naturvårdsarter samt det totala antalet arter visar att den 
södra delen är betydligt rikare fågelmässigt. Detta sammanfaller också med inventerarnas 
översiktliga bedömning av gamla träd, lövrik skog, död ved och mosaikartade landskap.  

Bedömning av påverkan  
Bedömningen och rekommendationen ur ovan nämnda aspekter är att undanta södra delen 
från exploatering, för att skydda värdefulla miljöer och fåglar samt minska risken för att ut-
lösa förbud enligt artskyddsförordningen (se nedan). 

Spillkråkan är regionalt sällsynt med endast 700 par i Stockholms län och troligen mins-
kande. Arten är stannfågel och starkt ortstrogen där kvalitet och grad av fragmentering av 
individernas revir är en central aspekt för fortsatt förekomst. Spillkråkan bedöms ha så 
stora revir som 400-1000 ha. Därmed skulle inte det inringade området med lämpliga fort-
plantningsmiljöer på cirka 190 hektar räcka som revir.  
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Eftersom ett verksamhetsområde av denna art troligen skulle innebära att hela det område 
som beslutas ingå också skulle  ianspråktas fullt ut och alla fåglar försvinna. Det är främst 
de arter som bedöms med icke gynnsam bevarandestatus som riskerar en påtaglig påverkan, 
framför allt stannfåglar med krav på habitatets kvalitet och/eller storlek. Det gäller, föru-
tom spillkråka och trädlärka, främst gröngöling, tofsmes och svartmes. Även tornfalk skulle 
kunna riskera påverkan då det finns så par i regionen. Dock kan man med enkla skyddsåt-
gärder bevara en ekologisk kontinuitet för denna. Bedömningen är också att det finns gott 
om födosöksområden i närheten, varför varken bevarandestatus eller livsmiljö hotas. 

Övriga bedöms dock vara så pass vanliga att påverkan är försumbar i förhållande till andra 
orsaker och att deras bevarandestatus inte påverkas nämnvärt av endast detta projekt.  

Artskyddsförordningen 
Arter som bedöms riskera att utlösa förbud enligt artskyddsförordningen är i första hand 
spillkråka och trädlärka. Påverkan på individer genom störning förväntas kunna ske under 
både anläggningstiden och drifttiden, men det viktiga är eventuell påverkan på lokal popu-
lation och intrång i livsmiljön, vilket domstolarna tittat på vid liknande bedömningar av art-
skyddsförordningen. Anledningen är att risk för påverkan på häckningsframgången finns 
om delar av livsmiljön ianspråktas. Det bedöms dock att lagens föreskrifter gällande avsikt-
ligt dödande eller störande inte är tillämplig.  

Spillkråka 
Vid exploatering inom utredningsområdet finns risk för intrång i spillkråkans livsmiljö. För-
budet mot att skada eller förstöra fåglars fortplantningsområden och viloplatser gäller även 
för icke avsiktliga handlingar och därför är det inte på samma sätt av omedelbar betydelse 
för förbudet huruvida förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus påverkas. Ett område 
för vila eller fortplantning behöver vidare rimligen uppnå en viss kvalitet för att förbudet i 
4 § ska gälla. I vissa fall kan fortplantningsområden utgöras av sällsynta miljöer eller struk-
turer. Ett exempel på sådan ovanlig livsmiljö är gammal skog med grova tallar eller aspar 
som kan utgöra viktiga boträd för spillkråka. Livsmiljön kan jämställas med lämpligt habitat 
inom ett revir eller i anslutning till ett revir. Dessa delar innebär främst områden som be-
dömts vara klass 2 och i viss mån klass 3 i naturvärdesinventeringen. Större delen av dessa 
habitat ligger i den södra halvan av utredningsområdet. Det är också här arten påträffats (fi-
gur 4), men exakt plats för häckning 2020 har ej konstaterats. Bedömningen att man bör 
lämna den södra halvan orörd för att inte ta livsmiljöer i anspråk och därmed utlösa förbud 
enligt artskyddsförordningen. Samråd med Länsstyrelsen är därmed nödvändigt.  

Bedömningen är ovan nämnda delar ingår i ett revir, som kan vara 400–1000 hektar, men 
där inte hela reviret nödvändigtvis omfattas av lämpliga häckningsmiljöer. Därför bör man 
ur detta hänseende ta hänsyn även till revirets storlek för att öka möjligheterna att ha kvar 
spillkråka i området. Om man undantar livsmiljön från exploatering och reviret sedan frag-
menteras finns ändå risk för påverkan på artens utbredningsområde och bevarandestatus 
lokalt. Detta är en bedömningsfråga som är svår avseende spillkråka beroende på dess 
oklara populationsstorlek lokalt och dess stora revir. Att ett revir försvinner bedöms ändå 
riskera att spillkråkans bevarandestatus på lokal nivå riskerar att påverka och förbud utlöses 
enligt artskyddsförordningen. Det lokala beståndet ligger med säkerhet under värde för 
”minimum viable population” (MVP). Utgångspunkten för lokal population är Stockholms 
län, men den kan vara större eller att utbyte åtminstone sker med angränsande län. I sam-
band med att man samråder kring påverkan på artens livsmiljö med Länsstyrelsen, är det 
lämpligt att ta upp även detta resonemang. Någon påverkan på nationell nivå bedöms inte 
finnas.  

En ökad risk för påverkan finns självklart om flera exploateringar görs i omgivningen. 
Detta kan dock inte bedömas inom denna utredning och artskyddsförordningen tar inte 
heller hänsyn till kumulativa effekter.  
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Skyddsåtgärder och rekommendationer 
För att undvika att förbud enligt artskyddsförordningen utlöses bedöms följande skyddsåt-
gärder behövas. 

• Undvik exploatering av de delar inom utredingsområdet som bedöms kunna ut-
göra livsmiljö (fortplantningsområde), gammal tallskog och grova aspar.  

• Undvik exploatering i den södra delen av utredningsområdet, då livsmiljön annars 
fragmenteras. Detta gäller även tillfartsvägar som i de fall de behöver gå söderifrån 
till norra delen bör gå utmed E4, så nära som möjligt. 

• Undvik exploatering inom en buffertzon på cirka 200 meter från lämpliga livsmil-
jöer, då dessa annars blir störda av arbete, byggnation och sedermera en konstant 
störning inom det område som tas i anspråk samt från tung och intensiv tillfarts-
trafik till området 

• För att inte spillkråkan ska försvinna från området, krävs ett tillräckligt stort revir 
på 400-1000 hektar. Hur det sträcker sig idag är oklart och behöver inte endast 
sträcka sig inom utredningsområdet, utan även åt nordväst över järnvägen eller 
möjligen åt öster över E4. Det kräver bevarande eller skapande av kopplingar dit 
så att inte livsmiljöerna i söder snörs av och fragmenteras från det övriga reviret. 

• Ekodukter kan vara ett sätt att ytterligare förbättra kopplingar över järnvägen. 

Trädlärka 
Det finns uppskattningsvis 800 par trädlärka i Stockholms län, men den lokala population-
ens utbredning är förmodligen över ett större geografiskt område. Arten är ej rödlistad, 
men omfattas av EU:s fågeldirektiv. Den nationella populationens bevarandestatus bedöms 
vara gynnsam i dagsläget, om än den får anses regionalt sällsynt. Det lokala beståndet ligger 
med under värde för ”minimum viable population” (MVP).  

Bedömningen är sammantaget att det finns risk för påverkan på den lokala populationens 
bevarandestatus samt för påverkan på livsmiljön, men att man med skyddsåtgärder kan be-
vara en ekologisk kontinuitet. 

Trädlärkan häckar gärna i gles tallskog, hällmarkstallskog eller hyggen med kvarlämnade 
frötallar. Exakt plats för häckning har dock ej konstaterats. För att undvika att artskydds-
förordningen utlöses bedöms följande skyddsåtgärder behövas. 

Skyddsåtgärder och rekommendationer 
• I första hand – undvik exploatering av de delar inom och utom utredingsområdet 

som bedöms ingå i ett revir, det vill säga den södra delen av utredningsområdet.  

• I andra hand - habitatförbättrande åtgärder för ekologisk kontinuitet genom avsätt-
ning av områden med god habitatkvalitet nära utredningsområdet. Trädlärkan har 
ganska små revir och är flyttfågel. 

• Habitatförbättrande åtgärder för ekologisk kontinuitet genom att bevara gammal 
tallskog och undvika igenväxning på landskapsnivå. 

Övriga arter 
De lokala populationerna av gröngöling, tofsmes, svartmes och tornfalk riskerar att påver-
kan då det finns så par i regionen, även om de inte är rödlistade. Dock kan man med enkla 
skyddsåtgärder bevara en ekologisk kontinuitet för denna. 

Skyddsåtgärder och rekommendationer 
• Undvik exploatering södra delen av utredingsområdet som bedöms kunna utgöra 

livsmiljö för tofsmes och svartmes respektive gröngöling, det vill säga gammal 
barrskog respektive ett varierat odlingslandskap med ekar, grova aspar och myror. 

• Bevara ett hävdat odlingslandskap. 
• Sätt upp holkar för tornfalk i detta södra område som föreslås undantas exploate-

ring. Annars holkar på an dra håll i närheten. 
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Inledning 

Bakgrund till uppdraget  
Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje har av Järna kommundelsnämnd fått i uppdrag att 
påbörja planarbetet för ett nytt verksamhetsområde i Järna – Södertuna, samt att utreda 
förutsättningarna för ett sådant i ett planprogram. 

Planområdet ligger mellan västra stambanan i väst och E4:an i öst. Tvärs igenom området 
går Ostlänkens spårreservat. Sydöstra delen av området är planlagd för industri, handel och 
kontor samt natur. Här finns även område för en större transformatorstation. Övriga delar 
av programområdet saknar detaljplan.  

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar för ett hållbart verksamhetsom-
råde. Planprogrammet ska behandla konsekvenser av programmets genomförande såsom 
teknisk försörjning, konsekvenser för miljön samt sociala och ekonomiska konsekvenser. 
Programområdet är ca 2,5 km2 stort.  

Föreslagen exploatering med vägar är tänkta att placeras på ett sätt som inte påverkar 
sumpskogar och spridningssamband negativt.  

Planläggningen av Södertuna innebär att ett område om flera hundra hektar kommer att 
successivt ställas om från naturmark till industrimark. Detta påverkar de lokala naturvär-
dena på platsen samt möjlighet till sammanhängande gröna stråk. 

 

Figur 1. Ortofoto med planområdet markerat i gult. 
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Uppdragets mål och syfte 
Syftet med inventeringen är att undersöka artsammansättningen av fågel i planområdet. Det 
är särskilt viktigt att identifiera om planområdet utgör livsmiljöer för arter skyddade enligt 
artskyddsförordningen och då särskilt prioriterade arter, såsom rödlistade arter och arter 
som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Även övriga naturvårdsarter uppmärksam-
mas. 

Syftet är även att utifrån inventeringsresultatet bedöma om artskyddsförordningen är till-
lämplig inom planområdet och föreslå skydds- och anpassningsåtgärder för detaljplanen. 

Uppdrags- och kvalitetsansvarig för detta projekt har varit Magnus Nilsson som även för-
fattade rapporten. Intern kvalitetsgranskning har genomförts av Aina Pihlgren. Fältarbete 
utfördes av Magnus Nilsson och Fingal Gyllang. Emanuel Vogel gjorde kartor. Uppdraget 
genomfördes under perioden april till juni 2020. 

Uppdragsbeskrivning  
1. Inventering av fåglar inom planområdet. Inventeringen har särskilt fokuserat på ar-

ter skyddade enligt artskyddsförordningen och som där är prioriterade, dvs. rödlis-
tade arter, arter som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv samt regionalt säll-
synta arter. Även övriga naturvårdsarter som bedöms indikera höga naturvärden är 
inventerade. 

2. Bedömning av revir för rödlistade arter, liksom arter som omfattas av EU:s art- 
och habitatdirektiv illustreras med kartor.   

3. Bedömning har gjorts huruvida artskyddsförordningen är tillämplig inom planom-
rådet, gällande fåglar.  

4. Skydds- och anpassningsåtgärder föreslås om detta bedöms behövas enligt art-
skyddsförordningen, med fokus på områden som behöver bevaras. 

5. Resultatet redovisas i denna rapport med artlista, kartor och några bilder. Obser-
vationerna rapporteras även i artportalen.  

Metod 
För att täcka in arter som förväntas finnas inom området genomfördes två punkt/linjetaxe-
ringar 8 april och 6 maj. En sicksacklinje har ritats ut för att täcka in hela utredningsområ-
det så väl som möjligt och elva punkter har markerats på en kilometers avstånd från 
varandra, se figur 2. Vid varje punkt har alla arter och antal registrerats, även vanligt före-
kommande. 

Sex återbesök gjordes till de rödlistade arter som bedömts med häckningskriterier. Dessu-
tom gjordes punktinsatser för spillkråka och rovfåglar med fokus på bivråk. Tidpunkter för 
återbesök var 15/4, 17/4, 22/4, 8/5, 1/6, 22/6. 
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Figur 2. Översiktskarta som visar punkter och linje för taxeringen. 
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Lagstiftning 

Artskyddsförordningen  
Artskyddsförordningen ger ett skydd för alla vilda fåglar och ett antal djur och växter som 
finns uppräknade i artskyddsförordningens bilagor. Olika arter har olika skydd beroende på 
i vilken § i artskyddsförordningen som arten är skyddad. 

Skyddet är utformat som ett strikt skydd, det vill säga, det finns ingen rimlighetsavvägning 
mellan olika intressen. I prejudikat finns bedömningar att det inte är enstaka individer som 
är skyddade utan snarare den lokala populationen. Om ett projekt eller en plan bedöms på-
verka lokal population är det möjligt för viktiga infrastrukturprojekt att söka dispens. Det 
finns inte möjligheter för dispens från artskyddsförordningen i detaljplaner. I de fall be-
dömningen är att det finns risk för att den lokala populationen kan komma att påverkas ne-
gativt krävs åtgärder för att upprätthålla ekologisk kontinuitet. 

  

Artskyddsförordningen 

Artskyddsförordningen ger ett skydd för alla vilda fåglar och ett antal djur och växter som finns upp-
räknade i artskyddsförordningens bilagor. 

Olika arter har olika skydd beroende på i vilken § i artskyddsförordningen som arten är skyddad. 

Skyddet är utformat som ett strikt skydd, d.v.s. det finns ingen rimlighetsavvägning mellan nödvän-
digheten av projektet och behovet av att skydda arten. I prejudikat finns dock bedömningar att det 
inte är enstaka individer som är skyddade utan snarare den lokala populationen.  

Artskyddsförordningen uttrycker att en arts ”gynnsamma bevarandestatus inte får försvåras” i det 
ingår att den lokala populationen inte får påverkas. Det är ofta svårt att avgränsa lokal population 
och få rättsfall finns. Ekologigruppen utgår i våra bedömningar från att lokal population är en delpo-
pulation där det finns tydliga spridningshinder till andra förekomster av arten. Exempelvis kan en 
groddjurspopulation omgiven av bebyggelse och vägar betraktas som en lokal population. För 
andra arter som t.ex. flyttfåglar där spridningen inte är ett problem kan den lokala populationen ut-
göras av ett helt landskap eller kanske hela landet.  

Om ett projekt eller en plan bedöms påverka lokal population är det inte möjligt att söka dispens, 
istället måste skyddsåtgärder vidtas så att populationen inte påverkas. Om detta görs rätt, behövs 
inte längre dispensen. Målet med skyddsåtgärderna blir alltså att göra dispensen onödig. Skyddsåt-
gärder kan ha karaktären av kompensationsåtgärder där ett näraliggande område iordningställs så 
att numerären av arten inte minskar. Ytterligare en omständighet gäller för arter skyddade enligt 4§, 
för dessa får inte livsmiljön minska, oavsett om lokal population påverkas eller ej.  
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Artskyddsförordningens 4 § 
Alla svenska fåglar är skyddade enligt artskyddsförordningens 4 §. De fågelarter som är 
upptagna i Fågeldirektivets (Faktaruta) bilaga 1 och rödlistade arter (Faktaruta) prioriteras i 
skyddsarbetet och vid tillämpningen av förordningen (Naturvårdsverket 2009). Trädlärka 
och spillkråka omfattas båda av fågeldirektivet. Spillkråka är även rödlistad (NT). Även 
andra arter kan prioriteras om det finns risk för påverkan på artens bevarandestatus, men 
miljödomstolen har hittills prioriterat enligt ovan. Tornfalk tas med i denna utredning då 
det endast beräknas finnas 90 par i länet. 

Utdrag ur 4 § Artskyddsförordningen 
4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats 
med N eller n är det förbjudet att 
1. avsiktligt fånga eller döda djur, 
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, 
    övervintrings- och flyttningsperioder, 
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller 
    viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. 
Första stycket gäller inte jakt efter fåglar och däggdjur. I fråga om sådan jakt finns bestämmelser med motsvarande inne-
börd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905).  

 

Avsiktligt dödande eller störande av fåglar 
Allt avsiktligt dödande, fångande och störande av vilda fåglar är förbjudet enligt artskydds-
förordningen. Enligt domstolspraxis anses som avsiktliga även sådana handlingar där syftet 
inte är att döda, fånga eller störa, men där den som utför handlingen är medveten om den 
förutsägbara konsekvensen av sitt handlande (att det kommer att döda, fånga eller störa), 
men ändå genomför handlingen. Exempel på en sådan handling kan vara att i en detaljplan 
exploatera områden nära kända boplatser för störningskänsliga arter. Det krävs att stör-
ningen eller dödande kommer upp i en viss grad för att det ska betraktas som en avsiktlig 
handling.  

Skada och förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser 
Förutom att arterna är fridlysta så är det också förbjudet att skada eller förstöra djurens 
livsmiljö, det vill säga vilo-, reproduktions-, födosöks- och övervintringsplatser, samt att av-
siktligt störa, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttnings-
perioder. Förbudet mot att skada eller förstöra fåglars fortplantningsområden och viloplat-
ser gäller även för icke avsiktliga handlingar och därför är det inte på samma sätt av ome-
delbar betydelse för förbudet huruvida förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus på-
verkas. Det finns inte närmare definierat i någon föreskrift vad som avses med fåglars fort-
plantningsområden och viloplatser. Ett område för vila eller fortplantning behöver vidare 
rimligen uppnå en viss kvalitet för att förbudet i 4 § ska gälla. Fortplantningsområden och 
viloplatser går för vissa arter att biologiskt definiera och avgränsa. I vissa fall kan fortplant-
ningsområden utgöras av sällsynta miljöer eller strukturer. Ett exempel på sådan ovanlig 
livsmiljö är gammal skog med grova tallar som kan utgöra viktiga boträd för spillkråka. Ett 
annat exempel kan vara arter som använder samma bo år från år, exempelvis många arter 
rovfåglar. Om en sådan miljö berörs så kan skyddsåtgärder behöva vidtas för att undvika 
risk för skada. Livsmiljön kan jämställas med lämpligt habitat inom ett revir eller i anslut-
ning till ett revir. 

Rödlistan för Sverige utarbetas av ArtDatabanken. Rödlistan anger olika arters risk att dö ut från 
Sverige. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende på artens status. Det finns sju kategorier: 

(RE) försvunnen, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (LC) livskraftig, 
(DD) kunskapsbrist. 

Fågeldirektivet (rådets direktiv 79/409/EEG) omfattar alla vilda fågelarter som förekommer naturligt 
inom EU och gäller för fåglar samt deras ägg, bon och livsmiljöer. Syftet är att återskapa arternas 
populationer på en nivå ”som svarar mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov”. Det ska 
ske genom åtgärder riktade mot arterna och deras livsmiljöer (Naturvårdsverket 2009).  
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Gynnsam bevarandestatus 
Artskyddsförordningen uttrycker att en arts ”gynnsamma bevarandestatus inte får försvå-
ras” i det ingår att den lokala populationen inte får påverkas. Det är ofta svårt att avgränsa 
lokal population och få rättsfall finns. Ekologigruppen utgår i våra bedömningar från att lo-
kal population är en delpopulation där det finns tydliga spridningshinder till andra före-
komster av arten. Exempelvis kan en groddjurspopulation omgiven av bebyggelse och 
vägar betraktas som en lokal population. För andra arter som till exempel flyttfåglar där 
spridningen inte är ett problem kan den lokala populationen utgöras av ett helt landskap el-
ler kanske hela landet.  

Skyddsåtgärder 
Syftet med att vidta skyddsåtgärder är att populationen inte ska påverkas eller att konse-
kvenser mildras. Om detta görs rätt, behövs inte längre dispensen. Målet med skyddsåtgär-
derna blir alltså att göra dispensen onödig. Skyddsåtgärder kan ha karaktären av kompen-
sationsåtgärder där ett näraliggande område iordningställs så att numerären av arten inte 
minskar. 

Avgränsningar 
Området har inventerats på alla förekommande fågelarter med hjälp av kombinerad 
punkt/linjetaxering vid två tillfällen i april och maj, 2020. Därtill har återkommande besök 
gjorts för att utreda eventuell häckning av skyddade arter, rödlistade arter och i viss mån 
övriga naturvårdsarter. Arbetet har dels bestått i att inventera området på all fågel vid punk-
terna, medan det utmed linjerna varit fokus på naturvårdsarter, det vill säga rödlistade arter, 
arter som omfattas av art- och habitatdirektivet samt övriga naturvårdsarter med indikator-
värde. 

Alla individer av rödlistade arter som observerats med häckningskriterier mer än en gång 
redovisas på karta med punkter för observationsplatsen och ungefärliga revir. Enstaka fynd, 
liksom alla fynd av övriga naturvårdsarter redovisas endast med punkter för observations-
platsen. Alla arter beskrivs kortfattat i text och tabell. 

De arter vars bevarandestatus och/eller livsmiljö bedöms kunna påverkas utreds djupare. 
Det bedöms här främst vara spillkråka och trädlärka, men även tornfalk berörs ur denna 
aspekt. 

Osäkerhet i bedömningen 
Inventering av fåglar i större skogsområde medför alltid risk att enstaka individer missas. 
Särskilt arter med stora revir som spillkråka. Vad gäller hackspettar så låter de mest tidig vår 
och det är möjligt att en tidigare start på inventeringen hade givit fler observationer. 

Spillkråkans revir är mycket svårt att avgränsa då det är så stort och varierar beroende på 
årstid. Det kan också vara svårt att hitta själva häckningen, medan livsmiljön bedöms uti-
från fynd av arten och habitatets förmodade kvalitet. 

Allmän beskrivning av området  
Områdets norra delar består av barrskog, dominerad av ung och medelålders gran. Centralt 
förekommer äldre barrskog med gamla tallar och hällmarkstallskog. Bitvis är lövinslaget 
stort. I söder ligger en del åkermarker samt kullar och åkerholmar som är ekdominerade. 
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Naturvärden  
En naturvärdesinventering 
har utförts våren 2020, så vi 
hänvisar främst till den. Det 
är dock intressant att se hur 
mängden fågelarter och indi-
vider sammanfaller med de 
delar som bedömts med 
högst naturvärden. Det är 
också där som Ekologigrup-
pen bedömt att de rikaste 
habitaten med gamla träd, 
död ved, mosaikartat land-
skap med mera förekommer. 
I bakgrundsbeskrivningen 
från Södertälje kommun står 
att finna följande: 

I programområdets syd-
västra del (A) finns en nyck-
elbiotop i form av sump-
skogsmarker med höga na-
turvärden. Det finns även 
sammanlagt sju av Skogssty-
relsen utpekade naturvärden. 

I programområdets mitt (B) 
och norra delar (C) finns låg-
länta områden som är del i 
de våtmarksområden som 
troligen ansluter till Logsjön. 

Vid (B) finns två av Skogsstyrelsen utpekade naturvärden. 

I arbetet med järnvägsplanen för Ostlänken togs en fördjupad landskapsanalys fram som 
beskriver området kring Gerstaberg som ett område som rymmer särskilt höga värden och 
känsliga strukturer. Skogsområdet centralt i området är en del av ”Järnaskogen” och bildar 
ett ekologiskt samband genom den spridningsväg som övertvärar korridoren. Landskaps-
analysen sammanfattar att det på en övergripande landskapsnivå är viktigt att underlätta för 
ekologisk spridning i skogsområdet. Trafikverket har inför arbetet med järnvägsplanen för 
Ostlänken även tagit fram en naturvärdesinventering (NVI) som inkluderar delar av pro-
gramområdet. I områdets södra del har man identifierat tre större områden med naturvär-
desklass 2 (högt) samt två större områden med naturvärdesklass 3 (påtagligt). Det har även 
tagits fram en övergripande landskapsekologisk analys som inkluderar större delar av pro-
gramområdet. 

Figur 1: Karta med naturvärden 
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Figur 3. Bild på området från söder över betesmark och åkerholmar, med delar av den mer 
värdefulla skogen i bakgrunden.  

Tidigare bedömningar/inventeringar 
Trafikverket har inför arbetet med järnvägsplanen för Ostlänken tagit fram en naturvär-
desinventering (NVI) som inkluderar fågelinventering. Dessa fynd är registrerade i databa-
sen Artportalen och utdrag ur Artportalen gällande fynd av arter gav i övrigt att relativt få 
fynd fanns rapporterade från området.  

Några viktiga fynd i detta område: 

Bivråk (NT): 2011, 2012, 2017 

Duvhök (NT): 2011-2018 

Havsörn (NT), 2016 

Spillkråka (NT): 2016, 2018 

Gröngöling (tidigare rödlistad): 2016  

Trädlärka: 2016 

Från inventeringen i samband med snabbjärnvägen OLP4, 2016, noterades även 

Gulsparv (NT) 

Stare (VU) 

Sånglärka (tidigare rödlistad) 

Ängspiplärka(tidigare rödlistad) 

Fågelinventering vid Härfågeln 
En fågelinventering har utförts i området vid Härfågeln, väster om Södertuna, under våren 
2020 (Haage, 2020). Inventeringsområdet var knappt 7 ha och omfattade en större areal än 
det aktuella planområdet (som är 0,7 ha). De naturvårdsarter som identifierades var spill-
kråka, tofsmes, kungsfågel och en eller flera arter av rovfågel. Spillkråka hördes vid två fält-
besök. Vid det andra besöket hördes två individer i lämplig häckningsbiotop vilket sanno-
likt betyder att häckning är förestående. Inventeringsområdet är mycket välanvänt för födo-
sök. 
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Inventeringsresultat 

Prioriterade arter  
Tretton prioriterade arter har påträffats under inventeringen, varav sju med häckningskrite-
rier. Elva av arterna är rödlistade. De två skyddade arter som bedöms kräva en fördjupad 
utredning är spillkråka och trädlärka som båda omfattas av fågeldirektivet. Spillkråka är 
dessutom rödlistad (NT). Fem rödlistade arter som påträffats med trolig häckning är grön-
sångare (NT), svartvit flugsnappare (NT), gulsparv (NT), grönfink (EN) och stare (VU).  

Övriga fem rödlistade som registrerats med enstaka observationer är hussvala (VU), torn-
seglare (EN), ärtsångare (NT), gråkråka (NT) och rödvingetrast (NT). Tornseglare är end-
ast observerad överflygande och redovisas ej på kartor. Under kapitlet övriga naturvårdsar-
ter utmärker sig tornfalk med en regional population på endast 90 par, vilket gör att även 
den, genom risk för påverkan på dess bevarandestatus, bedöms som prioriterad. 

Arter med häckningskriterier  
De prioriterade arterna som noterades med häckningskriterier i form av sjungande indivi-
der vid mer än ett tillfälle under själva inventeringen var alltså trädlärka, grönfink, grön-
sångare, gulsparv, stare och svartvit flugsnappare. Därtill har spillkråka noterats i tidigare 
inventeringar i sen tid, vilket tyder på att även den har ett revir inom utredningsområdet. 
(tabell 1). Trädlärkan kan flytta boet upp till 450 meter mellan kullar samma år och upp till 
850 meter mellan år, vilket gör det osäkert om de två observationerna är av samma individ.  

Tabell 1. Prioriterade fågelarter som uppvisar häckningskriterier i området, samt deras hotstatus. Upp-
gifter om antalet par i Stockholms län är hämtade från Ottosson et al (2012). För mer utförlig beskriv-
ning av arternas status i utredningsområdet hänvisas till kapitlet Bevarandestatus. 

 

 

 

Svenskt 
namn 

Art- och  
Habitat-di-
rektivet 

RK Antal och häck-
ningsstatus 

Antal par I 
landet 

Antal par I 
Stockholms 
län 

Tidpunkt/Källa 

Spillkråka X NT 1 revir med möjlig 
häckning, 2020, 

29 000 700 Artportalen 2016, 2018, 
2020 

Trädlärka X  1-2 revir med möj-
lig/trolig häckning, 
2020 

15 000 800 Ekologigruppen, 2020 

Grönfink  EN 3 revir med trolig 
häckning och ytterli-
gare 2 observationer 
med möjlig häckning. 

660 000 50 000 Ekologigruppen 2020 

Grönsång-
are 

 NT 1 revir med trolig 
häckning och ytterli-
gare 2 observationer 
med möjlig häckning. 

220 000 9 500 Ekologigruppen 2020 

Gulsparv  NT 3 revir med trolig 
häckning och ytterli-
gare 1 observation 
med möjlig häckning. 

900 000 40 000x Ekologigruppen 2020 

Stare  VU 1 revir med trolig 
häckning 

640 000 20 000 Ekologigruppen 2020 

Svartvit flug-
snappare 

 NT 1 revir med trolig 
häckning och ytterli-
gare 3 observationer 
med möjlig häckning 

1 400 000 60 000 Ekologigruppen 2020 



 

16 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud 
Fågelinventering och artut-
redning av skyddade arter, 
spillkråka och trädlärka.  
2020-09-25 

Figur 4. Fynd av spillkråka 2010-2020 enligt Artportalen med mera. Den röda streckade 
linjen är en del av ett revir med osäker avgränsning. Inom denna avgränsning förekommer de 
fynd av spillkråka som gjorts inom utredningsområdet. Bedömningen är att det inom detta 
område förekommer flera delar som utgör livsmiljöer för spillkråka, i form av lämpliga fort-
plantningsmiljöer. Dessa livsmiljöer utgörs främst av de områden vilka bedömts vara klass 2 
och i viss mån klass 3, i den NVI som utförts av SVECO och som ligger inom denna av-
gränsning. För att spillkråkan ska kunna finnas kvar, krävs ett större revir som kan sträcka sig 
norrut eller möjligen västerut eller österut. För att kunna sträcka sig västerut krävs att man 
bevarar den nordvästra delen av den streckade området. Här förekommer dock barriärer i 
form av järnväg, varför ekodukt föreslås. Järnvägen bedöms också vara en mindre barriär än 
motorvägen. 
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Figur 5. Fynd av trädlärka under inventeringen. Siffran anger inventeringstillfälle där punkt 3 

är 17/4 och punkt 5 är 6/5. 
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Figur 6. Fynd av rödlistade arter (exklusive spillkråka) med häckningskriterium och revir. Siff-

rorna anger inventeringstillfällena då arterna noterades.  
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Arter utan häckningskriterier 
 Nedan visas de arter som är prioriterade men som inte uppvisade tillräckliga häckningskri-
terier (tabell 2). Ärtsångare sjöng och kan mycket väl häcka, men observerades bara en 
gång. Rödvingetrast, hussvala, tornfalk och gråkråka observerades endast rastande eller fö-
dosökande, men häckning kan inte uteslutas. Hussvalan kan t.ex. häcka vid gården. Torn-
falken, som alltså inte är rödlistad observerades födosökande två gånger, men häckar troli-
gen utanför utredningsområdet, kanske vid Saltå kvarn eller annan hög byggnad i närheten. 

Tabell 2. Fynd av rödlistade arter utan häckningskriterium eller som bara observerats en gång. 

 

 

Svenskt 
namn 

Art- och  
Habitat-di-
rektivet 

RK Antal och häck-
ningsstatus 

Antal par I 
landet 

Antal par I 
Stockholms 
län 

Tidpunkt/Källa 

Hussvala  VU 1 observation födo-
sökande, med möjlig 
häckning, 2020 

1000 000 4 000 Ekologigruppen, 2020 

Tornseglare  EN 1 observation överfly-
gande 

310 000 25 000 Ekologigruppen, 2020 

Ärtsångare  NT 1 observation sång i 
lämplig häckbiotop-
med möjlig häckning, 
2020 

250 000 9 000 Ekologigruppen, 2020 

Gråkråka  NT 2 observation födo-
sök/rastande, 2020. 

180 000 3 000 Ekologigruppen 2020 

Röd-
vingetrast 

 NT 3 observation vid 
samma tillfälle/samma 
individ. Rastande, 
men med möjlig häck-
ning, 2020. 

1 100 000 par 
 

16 000 Ekologigruppen 2020 

Tornfalk   Två observationer 
med födosök tyder på 
att området ingår i fö-
dosöksrevir, men den 
häckar troligen ej 
inom utredningsområ-
det. 

6 400 90 Ekologigruppen, 2020 

Tornseglare  EN Enstaka observation 
av överflygande fågel 
(ej på kartan) 

310 000 25 000 Ekologigruppen, 2020 
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Figur 7. Prioriterade arter med möjlig häckning (en observation med häckningskriterium) el-
ler med en eller flera observationer utan häckningskriterium 
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Övriga naturvårdsarter 
Bland icke rödlistade naturvårdsarter märks stenknäck, morkulla, dubbeltrast, skogssnäppa, 
trädkrypare, sånglärka, svartmes och tofsmes med troliga häckningar. Den tidigare rödlis-
tade gröngölingen observerades ej, men troliga boträd förekommer, om än även större 
hackspett har liknande bohål. Svartmes och tofsmes indikerar värdefull sammanhängande 
barrskog medan stenknäck och gröngöling indikerar lövträdsmiljöer och mosaikartade od-
lingslandskap. 

Bland rovfåglar noterades ormvråk med häckningsbeteende. Den betraktas inte som natur-
vårdsart, då den är vanlig, men häckning har ändå visst intresse, genom artens krav på skog 
och träd. Tornfalk noterades födosökande två gånger. Den är att betrakta som ganska 
ovanlig naturvårdsart i Sörmland. Någon häckning förekommer dock knappast i utred-
ningsområdet, men troligen i närheten. 

Tabell 3. Övriga naturvårdsarter som påträffats vid inventeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

Namn Antal och häckningssta-
tus 

Indikator-
värde 

Antal par i 
landet 

Antal par I 
Stockholms län 

Tidpunkt/Källa 

Dubbeltrast 1 revir med trolig häckning 
och ytterligare 2 observat-
ioner med rastande fågel 

Ringa   Ekologigruppen, 2020 

Gröngöling  Endast hålträd med tänkbar 
tidigare häckning 

Högt   Ekologigruppen, 2020 

Morkulla 1 revir med trolig häckning. 
(Två observationer.) 

Ringa   Ekologigruppen, 2020 

Ormvråk 1 revir med trolig häckning. (1 
par med tydligt häckningsbe-
teende.) 

Högt   Ekologigruppen, 2020 

Skogs-
snäppa 

2 revir med trolig häckning.  Ringa   Ekologigruppen, 2020 

Stenknäck 1 revir med konstaterad häck-
ning. 

Ringa   Ekologigruppen, 2020 

Svartmes 1 revir med trolig häckning 
och ytterligare 2 observat-
ioner med möjlig häckning 
(sång). 

Högt   Ekologigruppen, 2020 

Tofsmes 1 revir med trolig häckning 
och ytterligare 2 observat-
ioner med möjlig häckning 
(sång). 

Högt   Ekologigruppen, 2020 

Sånglärka 1-2 revir med trolig häckning 
och ytterligare 1 observation 
med möjlig häckning. 

Ringa   Ekologigruppen, 2020 

Trädkrypare Två observationer med möjlig 
häckning 

Ringa   Ekologigruppen, 2020 



 

22 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud 
Fågelinventering och artut-
redning av skyddade arter, 
spillkråka och trädlärka.  
2020-09-25 

 

Figur 8. Övriga naturvårdsarter som påträffats under inventeringen. 
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Resultat av punkttaxering 
Totalt har 29 arter registrerats på punkterna i taxeringen, med 10-18 individer av 8-14 arter 
på varje punkt. Det går inte att tydligt urskilja att visa delar är individrikare, men längst i 
norr och längst i söder (1, 3, 10, 11) noteras flest med 17-18 individer. Sydvästra delen 
(punkt 7, 10, 11) är något artrikare med 14 arter. Naturvårdsarter och rödlistade arter har 
också markerats med egna punkter, vilka redovisats på egna kartor, medan övriga arter end-
ast redovisas i tabellform med hänvisning till respektive taxeringspunkt. För samtliga obser-
vationer vid punkterna hänvisas till bilaga 1. 

 
Figur 9. Översiktskarta som visar punkter och linje för taxeringen. 
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Tabell 4. Alla arter från punkttaxeringen 

 

 Nr Namn Antal  Punkter Tidpunkt / Källa 

1.  Bofink 28  1-11  Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

2.  Större hackspett 3  1, 2, 11  Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

3.  Talgoxe 14  1-3, 5-11 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

4.  Blåmes 4  1, 8, 10, 11  Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

5.  Ringduva 9  1-7, 10, 11  Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

6.  Skogsduva 1 7 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

7.  Koltrast 7  1, 3-6, 10-11  Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

8.  Taltrast 14  1-11  Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

9.  Dubbeltrast 2 7 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

10.  Rödvingetrast 1 5 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

11.  Rödhake 11 1, 4-11 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

12.  Järnsparv 2 5, 6 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

13.  Nötväcka 7  1-3, 7, 10-11 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

14.  Gärdsmyg 6  1, 4, 5, 7, 9, 10  Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

15.  Lövsångare 14 2-6, 8-9, 11 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

16.  Grönsångare 2 9, 11 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

17.  Svarthätta 3 3, 4, 8 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

18.  Kungsfågel 2 10 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

19.  Trädpiplärka 2 2, 10 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

20.  Trädlärka 1 7 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

21.  Grönsiska 1 7 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

22.  Sädesärla 2 11 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

23.  Mindre korsnäbb 1 7 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

24.  Fiskmås  7 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

25.  Skrattmås  7 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

26.  Kråka 1 11 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

27.  Nötskrika 2 9, 10 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

28.  Skogssnäppa 4 4, 5, 10 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 

29.  Ormvråk 3 3, 8 Ekologigruppen, 8/4, 6/5, 2020 
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Beskrivning av arternas ekologi och  
bevarandestatus  

Spillkråka 
Spillkråka (Dryocopus martius, Linnaeus, 1758) är Europas utan jämförelse största hackspett 
(45–57 cm). Fjäderdräkten är helt svart, hjässan röd (honans hjässa röd endast baktill) och 
ögon och näbb ljusa. Spillkråkan känns också igen på sina karakteristiska läten, som tex 
kraftiga trumningar under våren.  

Figur 10. Födosökande spillkråka (Dryocopus martius). 

Ekologi och livsmiljökrav 
Spillkråka lever i barr- och blandskogar och är alltid beroende av grova träd för häckningen 
(ArtDatabanken, 2108). Spillkråkans bohål mejslas ut i levande eller döda träd med stamdi-
ameter på minst 30–40 cm i brösthöjd. Häckning sker också i gamla bohål. Det vanligaste 
boträdet är asp, men också tall och i sydligaste delen av landet bok. Medelåldern på boträd 
varierade från 115 år (tallar i Småland) till 239 år (tallar i södra Norrland). Hålen är vanligen 
35–45 cm djupa med en oval ingångsöppning (8–13 cm) och placeras 4–20 meter över 
marken. Födan utgörs av vedlevande insekter, myror, spindlar etcetera.  

Spillkråkan är en nyckelart i boreala skogar. Dess bohål utnyttjas av till exempel storskrake, 
salskrake, knipa, skogsduva, ugglor, kaja, stare, mård, ekorre och fladdermöss. Boträden 
knäcks också ofta av vinden i höjd med bohålsöppningen (gäller framför allt tallar) vilket 
leder till uppkomst av lämpliga stubbar för slaguggla. 
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Utbredning och population 
Spillkråkan lever i barr- eller blandskog men även i ren lövskog. Populationstätheterna är 
högst i äldre, variationsrik blandskog med god förekomst av död ved och gamla träd. Ett 
spillkråkepar utnyttjar 400–1 000 hektar skog, beroende på habitatets kvalitet (glesast i 
ensartade norrlandsbarrskogar). I vad som anses som en optimal biotop förekommer tätare 
populationer (ett par/100 ha). Arten förekommer i områden med relativt intensivt skogs-
bruk med stor andel kalhyggen, men är för häckningen alltid beroende av grova träd. 

Arten förekommer allmänt till sparsamt i hela Sverige (med undantag för större slättområ-
den, de innersta delarna av norra Norrland och fjällkedjan). Tätheten minskar norrut i lan-
det. Utbredningsområdet omfattar förutom Sverige större delen av norra Europa och ös-
terut till östra Sibirien och Japan. Arten är stannfågel och mycket stationär och revirtrogen. 
Det finns endast 700 par i Stockholms län. Möjligen sträcker sig den lokala populationen 
utanför länets gränser, men det är svårt att säker sia om var gränsen för lokal population 
går. Den lokala populationen av spillkråka i Järna hänger troligen samman med revir sö-
derut och västerut, eftersom Stockholm stad utgör ett spridningshinder (nätverk barrskog, 
figur 9). Av brist på bättre underlag bedöms ändå rimligt att använda länets siffror, där hela 
Stockholms län består av ca 700 par. 

Figur 11. Ur den lokala analysen avseende spridningssamband för äldre barr- och blandskog 
i Södertälje, har hämtats livsmiljöer för kungsfågel och tofsmes. Tofsmesen har högre krav 
och dess livsmiljöer kan stämma in på spillkråkans. Dock kan spillkråkans födosöksrevir även 
innefatta skogar med lägre kvalitet för födosök, varför det är intressant att titta även på 
kungsfågelns livsmiljöer. Fynden av spillkråka med häckningsbeteende är gjorda i livsmiljöer 
med högre kvalitet, men det förekommer ett par fynd av födosök på hösten i yngre barrskog. 
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Hot 
Största hotet mot spillkråkan är det moderna skogsbruket med korta omloppstider och täta, 
homogena unga skogar. Arten är troligen också missgynnad av de tätare skogarna, med av-
saknad av skogsbeten och extensiva plockhuggningar. I södra delen av landet är det troli-
gen brist på lämpliga boträd som begränsar populationerna. (Tjernberg et al. 2015) 

Det ökade antalet myror (främst hästmyror) som är följden av hyggesbruk och ökad till-
gång på kanter och bryn kan dock påverka tillgången till föda positivt. Spillkråkan missgyn-
nas troligen starkt av stubbrytning och uttag av GROT, då den till stor del livnär sig på 
hästmyror (Tjernberg et al. 2015).  

Bevarandestatus 
Arten är klassad som nära hotad (NT) i rödlistebedömningen 2020, men minskningstakten 
för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbart (VU). Antalet 
häckande par i Sverige är uppskattat till 29 000. Trenden på nationell nivå är negativ, med 
en konstaterad minskning av 1,88% per år under perioden 1998-2018. Arten har enligt röd-
listebedömningen status som bofast och antalet häckande par uppskattas till i medeltal 700 
(500–900) par i Stockholms län, vilket utgör 2% av den nationella populationen.  

Andelen livsmiljö för arten är minskande i länet till följd av intensivt skogsbruk. Lokalt på-
verkas arten även av exploatering. Förlusten och förändringen av livsmiljöns kvalitet ut-
görs, precis som på nationell nivå, främst av minskad tillgång på lämpliga bo- och födoträd. 
I sammanhanget kan man också göra antaganden om en möjlig utdöendeskuld i länet, dvs 
där populationen kan komma att reduceras inte bara till följd av förlust av habitat som sker 
idag utan även till följd av påverkan på habitat och fragmentering som skett bakåt i tiden.  

Sammantaget indikerar detta att den lokala populationens bevarandestatus rimligen inte kan 
anses vara gynnsam. Dock är det mycket svårt att avgöra vad som är lokal population och 
genetiskt utbyte sker förmodligen med fåglar från angränsande län.  

Förekomst i utredningsområdet 
Inga observationer av spillkråka gjordes under inventeringen, men en rad övriga observat-
ioner från bland annat tidigare fågelinventering (Artportalen) och naturvärdesinventering 
(SVECO, 2020), gör gällande att den södra delen av utredningsområdet troligen ingår i ett 
större revir. Fynden av spillkråka visas i figur 4, och en ungefärlig gräns har dragits runt 
dessa fynd som alla är i den södra halvan av utredningsområdet. Bedömningen är att det 
inom denna gräns förekommer flera delar som utgör livsmiljöer för spillkråka, i form av 
lämpliga fortplantningsmiljöer. Dessa livsmiljöer utgörs främst av gammal tallskog och lig-
ger inom de områden vilka bedömts vara klass 2 och i viss mån klass 3, i ovan nämnda na-
turvärdesinventering 

Hur ett eventuellt revir sträcker sig inom, respektive utanför utredningsområdet är okänt 
och en exakt avgränsning är svår att ange, även vid observationer av arten. Av allt att döma 
ingår även närliggande område, Härfågeln, i reviret, då den påträffats där vid inventering 
våren, 2020. Det totala reviret för födosök torde dock vara större och antingen sträcka sig 
norrut inom utredningsområdet eller åt nordväst på andra sidan järnvägen. Norrut är kvali-
teten på skogen som livsmiljö sämre, men den kan ingå i ett födosöksrevir. 

Med information från Artportalen och lokala ornitologer finns årlig säkerställd häckning 
nordost om utredningsområdet, på andra sidan E4. (figur 4). Detta är troligen ett eget revir 
med motorvägen som barriär. Spillkråkan kan förmodligen ta sig över motorvägen, men 
det är mer osannolikt att den skulle skära igenom ett revir, åtminstone inte i det kärnom-
råde där den häckar. 

Enligt artportalen förekom också flera fynd av spillkråka nordväst om järnvägen och utred-
ningsområdet, vid Gerstaberg. Dessa fynd skulle däremot kunna vara inom samma revir 
som inom utredningsområdet, men kan också vara ett tredje revir. Detta bedöms dock som 
mindre troligt, då tre revir skulle innebära att respektive revir troligen skulle vara för litet. 
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Bedömning av påverkan  
Spillkråkan är regionalt sällsynt med endast 700 par i Stockholms län och troligen mins-
kande. Arten är stannfågel och starkt ortstrogen där kvalitet och grad av fragmentering av 
individernas revir är en central aspekt för fortsatt förekomst. Ett sätt att kvantifiera direkta 
och indirekta effekter av exploateringen på den lokala populationen är att beräkna antalet 
möjliga revir inom närområdet och försöka göra en bedömning av om reviren försvinner 
till följd av exploatering respektive fragmentering. En sådan kvantifiering, är med de un-
derlag som idag finns tillgängliga, inte möjlig. Likaså kan inte bedömas hur denna exploate-
ring tillsammans med andra eventuellt kommande exploateringar eller framtida skogsbruk, 
tillsammans påverkar populationen. Enligt Trafikverkets hemsida kommer Ostlänken här 
gå i tunnel, vilket minskar påverkan från den avsevärt. Därmed blir bedömningen endast 
hur avseende denna exploatering.  

Spillkråkan bedöms ha så stora revir som 400-1000 ha. Därmed skulle den delen av reviret 
som ringats in som den del, vilket innefattar fortplantningsmiljöer, vara otillräckligt. Arten 
skulle alltså ändå riskera att försvinna. Det vore därför önskvärt att bevara ett större om-
råde, vilket inte endast behöver vara inom utredningsområdet, utan kan vara med kopp-
lingar över till nordvästra sidan av järnvägen. Det är dessutom vår bedömning, att en frag-
mentering av södra halvan av utredningsområdet, gör att spillkråkan troligen försvinner 
härifrån, även om man undviker exploatering av just de delar som innefattar fortplantnings-
miljöer och dessa miljöer skulle bli för små. Det gäller även om spillkråkan idag endast an-
vänder området som födosöksområde och häckar i intilliggande område 2020.  

Artskyddsförordningen 
Spillkråkans livsmiljö (§ 4 punkt 4) påverkas vid en exploatering av södra halvan av utred-
ningsområdet (figur 4). Som livsmiljö räknas här främst lämpliga fortplantningsmiljöer, som 
gammal tallskog och blandskog med grova aspar. Exakt plats för häckning har ej konstate-
rats, men delar inom södra halvan av utredningsområdet utgörs av dessa miljöer och det är 
också här observationer av arten gjorts i samband med naturvärdesinventering och tidigare 
fågelinventering inom arbetet med Ostlänken (Artportalen, 2020). Detta bedöms riskera att 
utlösa förbud enligt artskyddsförordningen och samråd med Länsstyrelsen bör därför gö-
ras.  

Förbudet mot att skada eller förstöra fåglars fortplantningsområden och viloplatser gäller 
även för icke avsiktliga handlingar och därför är det inte på samma sätt av omedelbar bety-
delse för förbudet huruvida förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus påverkas. Ett 
område för vila eller fortplantning behöver vidare rimligen uppnå en viss kvalitet för att 
förbudet i 4 § ska gälla. I vissa fall kan fortplantningsområden utgöras av sällsynta miljöer 
eller strukturer. Ett exempel på sådan ovanlig livsmiljö är gammal skog med grova tallar 
som kan utgöra viktiga boträd för spillkråka. Livsmiljön kan jämställas med lämpligt habitat 
inom ett revir eller i anslutning till ett revir. 

Bedömningen är oklar huruvida ett för litet revir utlöser förbud enligt artskyddsförord-
ningen. Risken är alltså att spillkråkan försvinner från området vid en exploatering. Räknar 
man Stockholms län som population så finns det sådan risk, men troligen är populationen 
större, eller att utbyte kan ske med angränsande dito. Oavsett innebär det en påverkan på 
en art med icke gynnsam bevarandestatus, genom ett minskat utbredningsområde och att 
ett helt revir blir obrukbart om det är för litet. Detta kan ske även om livsmiljön enligt ovan 
ej exploateras. Därmed är ändå bedömningen att risken för påverkan på lokal population 
och bevarandestatus förekommer, om än inte är påtaglig om man utför adekvata skyddsåt-
gärder för att upprätthålla ekologisk funktion. Bedömningen är i övrigt att spillkråkans be-
varandestatus på nationell nivå ej påverkas. 
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Skyddsåtgärder och rekommendationer 
I För att undvika att förbud enligt artskyddsförordningen utlöses bedöms följande skydds-
åtgärder behövas. 

• Undvik exploatering av de delar inom utredingsområdet som bedöms kunna ut-
göra livsmiljö, det vill säga gammal tallskog och grova aspar.  

• Undvik exploatering i den södra delen av utredningsområdet, då livsmiljön annars 
fragmenteras. Detta gäller även tillfartsvägar som i de fall de behöver gå söderifrån 
till norra delen bör gå utmed E4, så nära som möjligt. 

• Undvik exploatering inom en buffertzon på cirka 200 meter från lämpliga livsmil-
jöer, då dessa annars blir störda av arbete, byggnation och sedermera en konstant 
störning inom det område som tas i anspråk samt från tung och intensiv tillfarts-
trafik till området. 

• För att inte spillkråkan ska försvinna från området, krävs ett tillräckligt stort revir 
på 400-1000 hektar. Hur det sträcker sig idag är oklart och behöver inte endast 
sträcka sig inom utredningsområdet, utan även åt nordväst över järnvägen eller 
möjligen åt öster över E4. Det kräver bevarande eller skapande av kopplingar dit 
så att inte livsmiljöerna i söder snörs av och fragmenteras från det övriga reviret 

• Ekodukter kan vara ett sätt att ytterligare förbättra kopplingar över järnvägen. 

Trädlärka 
Trädlärka (Lullula arborea, Linnaeus, 1758): Arten är en ganska liten (14 cm) och kompakt 
fågel av familjen lärkor. Den är i huvudsak brun på ovansidan med en ljusare undersida, 
kort stjärt och breda vingar som går hela vägen till baksidan av huvudet. Trädlärkan har en 
melodisk, drillande sång.  

 
Figur 12. Trädlärka 
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Ekologi och livsmiljökrav 
Arten förekommer i varma, torra och soliga miljöer och i öppna områden med gles före-
komst av träd, som till exempel tallhedar, hällmarker, sandtäkter men även i glesare skogs-
planteringar och under hyggen med kvarlämnade träd (under 5–10 år efter avverkningen). 
Krontäckningen bör inte överstiga 20%. Tillgången på större träd, vilka fungerar som sång- 
och utsiktsplatser är ytterligare en viktig komponent i livsmiljön. Glesa tallskogar, torra na-
turbetesmarker, ljunghedar och brandfält var tidigare viktiga habitat, men har relativt liten 
betydelse idag. Som många andra arter i familjen lärkor är trädlärkan mestadels fröätare 
men under häckningssäsongen äter den även insekter som skalbaggar, flugor och malar. 
Födosökning sker främst i partier med lågt gräs eller blottad sand eller jord, oftast inom 
några hundra meter från boplatsen. Trädlärkan placerar sitt bo på marken. Paret flyttar boet 
upp till 450 meter mellan kullar samma år och upp till 850 meter mellan år.  

Utbredning och population 
Trädlärkan är väl spridd i södra Sverige men tätheten varierar stort. Ungefär tre par per 100 
ha är en siffra som förekommer i litteraturen. I Norrland betraktas den som sällsynt eller 
saknas helt. Den häckar över stora delar av Europa, södra Skandinavien, norra Afrika och 
österut i västra delarna av Ryssland. De svenska trädlärkorna är flyttfåglar. 

Hot  
Trädlärka missgynnas av generellt tätare skogar (Svensson et al. 2016). I gles tallskog kan 
också igenväxning och uppkomst av ett högt och tätt fältskikt missgynna arten, lokalt. 
Vägar har en dokumenterat negativ effekt på häckningstätheten hos arten, vilket kan förkla-
ras med vägars barriäreffekter men också med bullerstörning vilket antas särskilt påverka 
lärkor (Reijnen et al. 1996, Peris and Pescador 2004). Troligen delvis på grund av den ökade 
risken för predation som följer med exponeringen i öppna områden. Barriärpåverkan orsa-
kade av infrastruktur och bebyggd mark kan på många sätt antas vara allvarligare än skogs-
bruket, då det i motsats till kalhyggen och odlad mark är permanenta, ofta sammanhäng-
ande strukturer i landskapet.  

Bevarandestatus 
Arten är klassad som livskraftig (LC) (ArtDatabanken SLU Uppsala 2020). Antalet häck-
ande par i Sverige är uppskattat till 15 000 (Ottosson et al. 2012, Svensk fågeltaxering, 
1998-2018). På nationell nivå är trenden positiv. 

I genomsnitt uppskattas antalet häckande par till 800 (500–1100) i Stockholms län, dvs 5% 
av den nationella populationen. Precis som i många andra delar av landet påverkas trädlär-
kan i Stockholms län av allt tätare skogar och ett mer intensivt skogsbruk. För trädlärkan, 
som är flyttfågel, kan den lokala populationen vara större än Stockholms län. Enligt Svensk 
fågelatlas kan man se att tätheten varierar i södra Sverige, med Östra Sveland, Östra Götal-
and, Västra Götaland som kärnområden.  

Populationen i Stockholms län är under vad som antas vara minsta gynnsamma minimum 
viable population, förkortat MVP, dvs 3 500 häckande par. Detta indikerar att den lokala 
populationens bevarandestatus rimligen inte kan anses vara gynnsam i dagsläget, men om 
den lokala populationen omfattar ett större område blir bedömningen osäker. Trädlärkan 
har en förhållandevis liten men ökande nationell population samt förhållandevis liten men 
möjligen ökande population även i Stockholms län. 

Bedömning av påverkan  
Trädlärka bedöms häcka i den södra och sydvästra delen av utredningsområdet (figur 5). I 
jämförelse med till exempel spillkråka och gröngöling har trädlärkor förhållandevis små re-
vir och fragmenteringen av landskapet har troligen inte samma direkta påverkan på revirets 
kvalitet. Reviret ligger nära vägar som troligen utgör barriärer och hindrar dessa individer 
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att byta revir under häckningen, men eftersom trädlärkan är flyttfågel finns ändå möjlighet 
att hitta annat revir när den kommer på våren.  

Artskyddsförordningen 
Bedömningen är att det finns risk för påverkan på den lokala populationens bevarandesta-
tus samt för påverkan på livsmiljön, men med skyddsåtgärder bedöms inte förbud enligt 
artskyddsförordningen utlösas. Ingen påverkan bedöms ske på den nationella populationen. 

Rekommendationer skyddsåtgärder 
Med förstärkande åtgärder och bevarande av den livsmiljö som täcker in åtminstone delar 
av reviren, bedöms att en kontinuerlig ekologisk funktion kan bevaras. En förstärkande åt-
gärd kan vara naturvårdande skötsel där gamla tallar prioriteras. Trädlärkan häckar gärna i 
gles tallskog, hällmarkstallskog eller hyggen med kvarlämnade frötallar. Exakt plats för 
häckning har dock ej konstaterats. Följande skyddsåtgärder bedöms behövas. 

1. I första hand – undvik exploatering av de delar inom och utom utredningsområdet 
som bedöms ingå i den södra delen av utredningsområdet.  

2. I andra hand - habitatförbättrande åtgärder för ekologisk kontinuitet genom avsätt-
ning av områden med god habitatkvalitet nära utredningsområdet.  

3. Habitatförbättrande åtgärder för ekologisk kontinuitet genom att bevara gammal 
tallskog och gärna undvika igenväxning. 

Övriga prioriterade arter med flera observationer. 
Den regionala population för följande arter överstiger värdet för ”minimum viable populat-
ion” (MVP), utom för tornfalk. Därmed bedöms det inte finnas risk för påverkan på artens 
bevarandestatus. Inte heller livsmiljön bedöms så utpräglad att inte arten kan finna nya 
häckningsplatser. Arternas rödlistestatus beror på negativ trend (troligen av andra orsaker 
än exploatering) och inte på att arten bedöms ovanlig. Dock bör nämnas att alla arterna på-
träffades i den södra delen, vilket indikerar att den är mer betydelsefull för fågellivet. 

Grönfink (Chloris chloris) är påträffad med minst tre revir i södra delen av utredningsområ-
det. Ytterligare två observationer är gjorda. Arten är knuten till olika typer av miljöer, bland 
annat skogsbryn, parkmiljöer, trädgårdar och betesmarker med buskar. Reviren i området 
är spridda i både barr- och lövträdsdominerade delar. Arten är tämligen vanlig i länet, men 
har minskat kraftigt de senaste 10 åren, och har därför rödlistats i kategorin starkt hotad 
(EN). Den regionala population uppgår till 50 000 par.  

Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) är påträffad med minst ett revir i södra delen av 
utredningsområdet. Ytterligare tre observationer är gjorda. Arten är knuten till en rad olika 
miljöer, främst med lövträd, såsom parker, gårdsmiljöer, skogsbryn och trädgårdar. Reviret 
ligger vid villatomter i sydost. Arten är inte sällsynt i länet, men dess minskning de senaste 
10 åren medför att de nu rödlistats i kategorin nära hotad (NT). Den regionala population 
uppgår till 60 000 par. 

Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix), rödlistad (NT) är påträffad med ett revir och ytterli-
gare två andra observationer med sjungande individ. Arten är främst knuten till lövskog 
och lövrik barrskog. Reviret i sydväst ligger i en del av området som utgörs av just lövrik 
barrskog med dominans av gran, intill lövdungar i anslutning till hus. Den svensk populat-
ionen uppgår till 220 000 par, medan den regionala uppgår till 9500 par i Stockholms län. 
(Bild på framsidan)  

Stare (Sturnus vulgaris), rödlistad (VU) påträffades vid samtliga tillfällen i ett revir. Arten 
häckar troligen i hålträd i den sydöstra delen där den observerats. Arten, som är rödlistad i 
kategori VU-sårbar, missgynnas bland annat när marker växer igen vilket försvårar födo-
sökande. 640 000 par i landet och 20 000 i länet visar att den är tämligen vanlig. Den har 
dock en negativ trend. Artens bevarandestatus bedöms dock inte påverkas, men dess livs-
miljö kan påverkas om till exempel hålträden minskar.   
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Tornfalk (Falco tinnunculus)  är en medelstor rovfågel som ofta ses ryttla över fält och öppna 
ytor, som kalhyggen och myrar. Tornfalken är en av Europas talrikaste rovfåglar. Under in-
venteringen observerades den födosökande eller överflygande två gånger vid åkrarna i sö-
der. Dessa ingår av allt att döma i ett större revir som även innefattar Pilkrogsviken. Var 
den häckar är oklart, men då gärna häckar i holkar, ihåliga träd och klippavsatser, i kyrktorn 
med mera är det troligaste att den häckar utanför utredningsområdet. Då det endast upp-
skattas finnas 90 par i Stockholms län, finns klar risk för påverkan på artens bevarandesta-
tus utifrån denna siffra. Bedömningen är dock att då den troligen inte häckar i området och 
lär ha gott om födosöksområde på åkrarna och ängarna runt omkring, så är risken ändå för-
sumbar. En liten insats för att säkra den ekologiska funktionen är att sätta upp holkar. 
Tornfalken är inte rödlistad, men alla fågelarter omfattas av artskyddsförordningen. Torn-
falken häckar i hela landet, med störts population i Norrland. (Bild framsidan.) 

Gulsparv (Emberiza citrinella) är rödlistad (NT). Gulsparven är en långstjärtad fältsparv, som 
i alla dräkter känns igen på gula inslag i dräkten och på roströd övergump. Hos hanarna är 
huvudet och bröstet klart citrongult med varierande mycket grå teckningar på kinderna och 
gråstreckad hjässa. Arten häckar i öppna miljöer med inslag av träd och buskar, främst i an-
slutning till jordbruksmarker i södra och mellersta Sverige samt utmed norrlandskusten. 
Den är också vanlig på hyggen, kraftledningsgator och andra öppna eller halvöppna områ-
den, dock helst i närheten av odlingsmarker (Artfakta.se). Den svenska populationen består 
av 900 000 par och den regionala av 40 000 par i länet. Orsakerna till minskningen är inte 
studerade i detalj i Sverige men utifrån studier i bl.a. Storbritannien är det sannolikt den be-
ror helt på förändringar i jordbrukslandskapet.  

Eftersom ett verksamhetsområde av denna art troligen skulle innebära att hela det område 
som beslutas ingå också skulle  ianspråktas fullt ut och alla fåglar försvinna. Det är främst 
de arter som bedöms med icke gynnsam bevarandestatus som riskerar en påtaglig påverkan, 
framför allt stannfåglar med krav på habitatets kvalitet och/eller storlek. Det gäller, föru-
tom spillkråka och trädlärka, främst gröngöling, tofsmes och svartmes. Även tornfalk skulle 
kunna riskera påverkan då det finns så par i regionen. Dock kan man med enkla skyddsåt-
gärder bevara en ekologisk kontinuitet för denna. Bedömningen är också att det finns gott 
om födosöksområden i närheten, varför varken bevarandestatus eller livsmiljö hotas. 

Övriga bedöms dock vara så pass vanliga att påverkan är försumbar i förhållande till andra 
orsaker och att deras bevarandestatus inte påverkas nämnvärt av endast detta projekt.  

Rekommendationer skyddsåtgärder 
Med förstärkande åtgärder och bevarande av den livsmiljö som täcker in åtminstone delar 
av reviren, bedöms att en kontinuerlig ekologisk funktion kan bevaras. En förstärkande åt-
gärd kan vara naturvårdande skötsel där gamla träd och ett mosaikartat landskap prioriteras 
för till exempel gröngöling. För tornfalk föreslås holkar och ett fortsatt brukat odlingsland-
skap. 

1. Undvik exploatering södra delen av utredingsområdet som bedöms kunna utgöra 
livsmiljö för tofsmes och svartmes respektive gröngöling, det vill säga gammal 
barrskog respektive ett varierat odlingslandskap med ekar, grova aspar och myror. 

2. Habitatförbättrande åtgärder för ekologisk kontinuitet genom att bevara gamla 
träd, ett mosaikartat landskap och ett hävdat odlingslandskap.  

3. Sätt upp holkar till tornfalk, tornseglare och svartvit flugsnappare. 
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Metodik 

Metod för bedömning av bevarandestatus  
Bedömningen av arternas lokala bevarandestatus har gjort med utgångspunkt i Rödlistan 
2020. För bedömning av nationella och regionala/lokala (Stockholms län) populationsstor-
lekar och populationstrender användes huvudsakligen data från Ottosson et al. (2012), data 
från Svensk Fågeltaxering (1998-2019)). Dessa uppgifter om populationsstorlekar utgör un-
gefärliga bedömningar framförallt på regional och lokal nivå, men är i dagsläget det bästa 
tillgängliga materialet. 
Populationsutveckling 
För att kunna bedöma ett projekt eller en verksamhets påverkan på en arts lokala bevaran-
destatus är det nödvändigt att ha uppgifter om den lokala populationen. En population de-
finieras som ett antal individer av samma art inom ett område där genetiskt utbyte sker 
(Berryman and Kindlmann 2008). På regional nivå tillhör populationen en metapopulat-
ionsstruktur. Det senare innebär ett regionalt system av lokala populationer av samma art 
som är rumsligt åtskilda men som har genetiskt utbyte (Hanski, I. & Gilpin 1997). 

En exakt avgränsning av en population/metapopulation kräver omfattande genetiska data 
för arten. Då sådana data generellt sett saknas är det inte möjligt att säkert göra en avgräns-
ning av en lokal fågelpopulation. Populationsavgränsning får istället göras med hjälp av in-
direkta kriterier. Exempelvis kan spridningsförmågan användas som en indikator på hur det 
genetiska utbytet begränsas i landskapet. 

Fåglar har generellt en god flygförmåga och därmed i teorin en god spridningsförmåga, vil-
ket gör att man kan anta att en lokal populations utbredning i landskapet i teorin skulle 
kunna vara väldigt stor. Spridningsavstånd hos fåglar påverkas av ett flertal parametrar som 
habitat, socialt system, populationsstorlek, geografisk utbredning, lokal förekomst, kropps-
vikt/mått, livshistorievariabler och migrationsstatus (Paradis et al. 1998). I praktiken kan 
arter begränsas i sitt rörelse- eller spridningsmönster av exempelvis förekomsten av habitat, 
sammansättningen och fördelningen av habitat i landskapet, förekomst av naturliga och 
icke naturliga spridningsbarriärer. Om det finns olika underarter av en och samma art bör 
dessa rimligen betraktas som olika populationer. På samma sätt bör tydliga skillnader i ut-
bredningen inom/mellan biogeografisk region betraktas som populationsavgränsare. 

Minsta population som kan överleva på lång sikt (minsta livskraftiga population eller ”mini-
mum viable population” vanligen förkortat MVP) är för flera organismgrupper, inklusive 
ryggradsdjur har ett medelvärde beräknat till 7316 vuxna individer (medianvärdet är 5816 
vuxna individer) (Reed et al. 2003). I tröskelvärdet ligger ett antagande att den aktuella livs-
miljön inte minskar. Detta är inte alltid är förenligt med verkligheten, särskilt vad gäller ho-
tade arter. För att fullt ut fungera som tröskelvärde för arter vars livsmiljö minskar skulle 
värdet behöva justeras (sannolikt uppåt).  

MVP utgör en teoretisk gräns för när en population sannolikt undgår utdöende och är där-
med inte samma sak som minsta möjliga storlek på en population med gynnsam bevarande-
status. Man kan däremot anta att om en population ligger under värdet för MVP har den 
garanterat inte gynnsam bevarandestatus. Med andra ord, för en art vars uppskattade nationella, 
regionala eller lokala population ligger under MVP krävs ingen vidare utredning – arten har då inte gynn-
sam bevarandestatus.  
Den lokala populationen antas här motsvara populationen i Stockholms län. En art med en populat-
ion i länet på mindre än 7316 vuxna individer (~3600 par) betraktas alltså inte vara en lokal 
population med gynnsam bevarandestatus. 
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Utbredningsområde och livsmiljö 
Om en arts nationella och lokala populationsutveckling kan anses vara livskraftig krävs vi-
dare även en bedömning av artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och 
livsmiljö. Syftet är att konstatera att utbredningsområdet varken minskar eller sannolikt 
kommer att minska inom en överskådlig framtid samt att det finns en tillräckligt stor livs-
miljö för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt.  

En bedömning kan också kompletteras med uppgifter om artens, eller den lokala förekom-
stens allmänna känslighet (exempelvis störningskänsliga arter, arter med låg spridningsför-
måga, populationer på gränsen till artens utbredningsområde osv).  

Populationsstorleken, och trenden i populationsstorlek kan antas vara det viktigaste kriteriet för bedömning 
av lokal bevarandestatus.  

Utgångspunkter vid bedömning av påverkan 
Bedömningen av effekter på den lokala förekomsten gjordes i form av bedömningar av reg-
ional förekomst, ekologiska samband, lokal kunskap om fågelfaunan samt kvalitet på de ak-
tuella arternas habitat. 

Fragmentering och habitatförlust 
Med exploatering och urbaniseringen följer att naturlig vegetation fragmenteras vilket resul-
terar i öar av habitat av olika storlek och grad av isolering (Gaston 2010). Dessa fragment 
utgör det enda återstående naturliga habitaten och är det enda återstående underlaget för att 
bibehålla en naturlig biodiversitet i urbana miljöer. Studier visar att artdiversitet och abun-
dans av många taxa minskar med grad av urbanisering (McKinney 2006, Gaston 2010). 
Denna minskning är särskilt tydlig för arter som är naturligt förekommande i skogar 
(Gaston 2010). Arter som generellt är känsliga för mänsklig störning är rimligen särskilt 
drabbade. Både diversitet av hackspettsarter och förekomst av individer är positivt korrele-
rade med storleken på de sammanhängande skogsområdets storlek och negativt korrelerade 
med ökande urbanisering (Myczko et al. 2014). Liknande mönster har även påvisats under 
svenska förhållanden av exempelvis Sandström et al. (2006).  I de aktuella studierna ingick 
förekomst av gröngöling, men inte spillkråka.  

Exploatering inom ett revir leder till en minskning av dess areal. Beroende på var i land-
skapet exploateringen sker kan den antingen innebära enbart en direkt habitatförlust till följd 
av att en del av reviret raderas eller även en indirekt habitatförlust till följd av fragmentering 
av ett befintligt revir vilket kan antas sänka kvaliteten på reviret. Om exploateringen leder 
till faktisk isolering av en del av reviret kan habitatförlusten antas vara betydligt större än 
den areal som försvinner i den aktuella exploateringen.  

Barriäreffekter 
Många fågelarter som normalt sett söker föda i slutna skogshabitat är generellt mer ovilliga 
att flyga över öppna områden och därmed känsliga för barriärer i landskapet (Reijnen et al. 
1995, Desrochers and Hannon 1997). Troligen delvis på grund av den ökade risken för pre-
dation som följer med exponeringen i öppna områden. Barriärpåverkan orsakade av infra-
struktur och bebyggd mark kan på många sätt antas vara allvarligare då det i motsats till kal-
hyggen och odlad mark är permanenta, ofta sammanhängande strukturer i landskapet.  

Störningseffekter 
För störningskänsliga arter, dvs arter som undviker att vistas i områden där många männi-
skor rör sig kommer exploatering, oavsett vilka kvalitetshöjande kompensationsåtgärder 
man genomför inom området, troligtvis att leda till att arten slutar att nyttja området och 
reviret minskar i storlek.  
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Utdöendeskuld  
I vårt intensivt brukade skogslandskap är situationen för skogslevande arter, sannolikt värre 
än vad dagens populationsstorlekar indikerar. Anledningen är att arterna reagerar ”trögt” på 
minskningen i mängden livsmiljö. Eftersom en art överlever en kortare eller längre tid efter 
att dess livsmiljö blivit för liten för att hålla en så kallat livskraftig population uppkommer 
en tidsförskjutning i utdöendet – en så kallad utdöendeskuld. För långlivade arter som 
hackspettar kan det ta lång tid innan det ”förutbestämda” utdöendet slutligen inträffar.  
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Bilaga 1 Resultat från punkttaxering 
Punkt Art 2020-04-08 2020-05-06 Totalt (Max) 

Sp 1 Bofink 3 1 3 
 Större hackspett 1  1 
 Talgoxe 2 1 2 
 Blåmes 1  1 
 Ringduva 5  5 
 Koltrast 1   1 
 Taltrast 2  1 2 
 Nötväcka 1   1 
 Gärdsmyg 1   1 
 Rödhake    1 1 
 Totalt antal: 10 ar-

ter 
   18 

Sp 2 Bofink 2 1 2 
 Taltrast 2 1 2 
 Nötväcka 1  1 
 Större hackspett 1  1 
  Lövsångare  1 1 
 Trädpiplärka  1 1 
 Talgoxe  1 1 
 Ringduva  1 1 
 Totalt antal: 8 arter    10 
Sp 3 Bofink 2 2 2 
 Taltrast 2 2 2 
 Nötväcka 2 1 2 
 Talgoxe 2  2 
  Gransångare   1 1 
  Lövsångare   3 3 
  Ringduva   1 1 
  Ormvråk   2 2 
  Svarthätta   1 1 
 Koltrast  1 1 
 Totalt antal: 10 ar-

ter 
   17 

Sp 4 Skogssnäppa 2  2 
 Bofink  2 1 1 
 Ringduva 1 1 1 
 Rödhake 1  1 
 Koltrast 1  1 
 Taltrast 1 1 1 
 Kråka 1  1 
  Lövsångare  2 2 
 Svarthätta  1 1 
 Gärdsmyg  1 1 
 Totalt antal:10 arter    12 
Sp 5 Skogssnäppa 1  1 
 Bofink 1 3 3 
 Järnsparv 1  1 
 Koltrast 1 1 1 
 Rödhake  1 1 
  Lövsångare  2 2 
  Ringduva  1 1 
  Gärdsmyg  1 1 
 Talgoxe  1 1 
 Taltrast  1 1 
 Rödvingetrast  1 1 
 Totalt antal. 11 ar-

ter 
   14 

Sp 6 Rödhake 3 1 3 
 Koltrast 1 1 1 
 Taltrast 1  1 
 Talgoxe 1 1 1 
 Tofsmes 2  2 
 Järnsparv 1  1 
 Bofink  4 2  4 
 Lövsångare  1 1 
 Ringduva  1 1 
 Totalt antal: 9 arter    15 
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Punkt Art 2020-04-08 2020-05-06 Totalt (Max) 

Sp 7 Grönsiska 1 1 1 
 mindre korsnäbb 1  1 
 Ringduva 1  1 
 Taltrast 1 1 1 
 Skrattmås (15)  (15) 
 Fiskmås ?  ? 
 Rödhake 1 1 1 
 Dubbeltrast  2 2 
 Bofink  2 2 
 Talgoxe  1 1 
 Skogsduva  1 1 
 Trädlärka  1 1 
 Gärdsmyg  1 1 
 Nötväcka   1 1 
 Totalt antal: 14 ar-

ter 
   14 

Sp 8 Rödhake 1 1 1 
 Bofink 2 1 2 
 Ormvråk  1  1 
 Lövsångare  2 2 
 Taltrast   1 1 
 Talgoxe  2 2 
 Blåmes  1 1 
 Svarthätta  1 1 
 Totalt antal: 8 arter    11 
Sp 9 Bofink 4 2 4 
 järnsparv 1  1 
 rödhake 1 1 1 
 Talgoxe 1  1 
 Taltrast 1 1 1 
 Nötskrika  1 1 
 Lövsångare  1 1 
 Gärdsmyg  1 1 
 Grönsångare  1 1 
 Totalt antal: 9 arter    12 
Sp 10 Bofink 4 1 4 
 rödhake 1  1 
 Taltrast 1 1 1 
 ringduva  1 1 1 
 nötväcka 1  1 
 Kungsfågel  2 2 
 Koltrast  1 1 
 Trädpiplärka  1 1 
 Talgoxe  1 1 
 Blåmes  1 1 
 Skogssnäppa  1 1 
 Gärdsmyg  1 1 
 Nötskrika  2 2 
 Totalt antal: 13 ar-

ter 
   18 

Sp 11 Talgoxe 2 2 2 
 Taltrast 1  1 
 Nötväcka 1  1 
 Blåmes 1  1 
 Rödhake 1  1 
 bofink  1 1 
 Större hackspett   1 1 
 Kråka  1 1 
 Lövsångare  2 2 
 Ringduva  1 1 
 Grönsångare  1 1 
 Koltrast  1 1 
 Sädesärla   2 2 
 Totalt antal: 13 ar-

ter 
   16 

 


