
  Bilaga 3 
Fågelinventering 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 3 

Rapport från fågelinventeringen år 2017 
Bilaga till miljökonsekvensbeskrivning avseende uppförande  

och drift av en gruppstation av vindkraft vid Mösjöberg  

i Hultsfreds kommun, Kalmar



 
 

 

 
 
 
FÅGELINVENTERING VID MÅLILLA, HULTSFREDS 
KOMMUN 2017 
 
UNDERLAG FÖR VINDKRAFTSETABLERING 
 
 

 

RAPPORT 2018-06-15  

Andreas Malmqvist och Johan Sandström 

 
 
 
 



Fågelinventering vid Målilla inför vindkraftsansökan Naturcentrum AB 
 
 
 

2 
 
 

 
  



Fågelinventering vid Målilla inför vindkraftsansökan Naturcentrum AB 
 
 
 

3 
 
 

 
 
 
 
 
Uppdragsgivare 
Dackevind AB 
 
Kontaktpersoner: 
Energi och Miljöstrategi AB 
Jonathan Hjorth 
jonathan.hjorth@emstrategi.se 
Tel: 010-209 12 01 
 
Emma Polder 
emma.polder@emstrategi.se 
Tel: 010-209 12 04 
 
Uppdragstagare 
Naturcentrum AB 
Strandtorget 3 
444 30 Stenungsund 
 
Projektledare:  
Andreas Malmqvist 
Tel. 010-220 12 05 
andreas.malmqvist@naturcentrum.se 
 
Fältinventering: Johan Sandström 
Rapport: Andreas Malmqvist och Johan Sandström 
 
Kartmaterial 
©Lantmäteriet 
 
Foton i rapporten 
Samtliga foton är från inventeringsområdet och har tagits av Naturcentrum i samband med in-
venteringen om inte annat anges. 

  



Fågelinventering vid Målilla inför vindkraftsansökan Naturcentrum AB 
 
 
 

4 
 
 

 

 

 

Innehåll 
UPPDRAG 5 
ÖVERSIKTLIG OMRÅDESBESKRIVNING 5 
METODIK 6 

INSAMLING AV BEFINTLIG INFORMATION 6 
VINDKRAFTSKÄNSLIGA ARTER 6 
FÄLTINVENTERING 6 

RESULTAT 8 
SÄRSKILT SKYDDSVÄRDA ARTER 8 

Vindkraftskänsliga arter 9 
Övriga arter 17 

FÖREKOMSTER SOM KAN BEHÖVA SKYDDSÅTGÄRDER 18 
REFERENSER 18 
BILAGA 1. ARTLISTA FÅGLAR 20 
 

 

  



Fågelinventering vid Målilla inför vindkraftsansökan Naturcentrum AB 
 
 
 

5 
 
 

Uppdrag 
På uppdrag av Energi och Miljöstrategi AB har Naturcentrum AB genomfört en inventering av 
fåglar i ett område sydväst om Målilla i Hultsfreds kommun. Inventeringen ska utgöra ett un-
derlag inför en inför en planerad ansökan om vindkraftsetablering. 

Inventeringen har fokuserat på arter som bedöms särskilt viktiga att uppmärksamma inför 
vindkraftsetablering. I uppdraget har även ingått insamling av tidigare fågelobservationer samt 
kontakter med lokala ornitologer. Inventeringen täcker ett område upp till cirka 3 km kring de 
planerade vindkraftverken beroende på vilken fågelart som avses. Inventeringsområdet har 
anpassat efter de skyddszoner som anges i Vindvals uppdaterade syntesrapport (Rydell m fl 
2017) och av Sveriges ornitologiska förening (SOF 2013).  

Översiktlig områdesbeskrivning 
Det aktuella området som planeras för vindkraftverk (hädanefter kallat projektområdet) ligger 
i ett kuperat skogsdominerat område cirka 5 km sydväst om Målilla (Figur 1). Strax nordost om 
området ligger Gårdveda med Gårdvedaån som i närheten mynnar i Emån. Området är påtag-
ligt barrskogsdominerat med mindre inslag av sumpskogar och äldre skogsbestånd. Det finns 
ett antal små vattendrag, gölar och sjöar med Yxnasjön i väster som den största sjön.  
 

 
Figur 1. Översiktskarta. Projektområdet är beläget mellan Målilla, Mörlunda och Virserum. 
 
Skogsmarken består huvudsakligen av produktionsbarrskog med en handfull nyckelbiotoper 
samt ytterligare cirka 10 sumpskogar och naturvärden. Dessa miljöer utgör endast en liten del 
av den totala arealen. Topografiskt är området kuperat med omväxlande höjder och sänkor. 
Nivåerna varierar från drygt 100 m ö h och upp till cirka 175 m ö h.  
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Det omgivande landskapet är delvis likartat med produktionsskogar, våtmarker och många 
sjöar men innehåller betydlig mer omfattande arealer med odlingslandskap. Dessa finns främst 
längsmed Emådalen vid Gårdveda samt i ett stråk sydost om Virserum. Odlingslandskap saknas 
i stort sett helt inom det aktuella inventeringsområdet.  

Metodik 

Insamling av befintlig information 
Information om fågelobservationer har inhämtats genom Artdatabanken inför fältinventering 
den 10 februari 2017. För rapportering har detta kompletterats med uttag av tillkommande 
rapporter till och med 2018-04-30. Alla observationer av arter som är rödlistade och skydds-
klassade har inhämtats från ArtDatabanken. Kompletterande uppgifter har inhämtats från 
www.artportalen.se. Listor med alla rapporter från ArtDatabanken finns sparat i excelfiler. Lo-
kala ornitologen Calle Ljungberg, med stor erfarenhet av traktens fågelliv, har konsulterats vid 
upprepade tillfällen.  

Rapporterna från ArtDatabankens observationsdatabas och www.artportalen.se är koordi-
natsatta men anger normalt inte exakt var fågeln befunnit sig utan snarare var rapportören 
stått och tittat efter fåglar. I vissa fall är detta ibland tillräckligt men i andra fall kan punktredo-
visning på karta bli klart missvisande då många arter ses och hörs på långt håll. Det gör också 
att ett utökat undersökningsområde krävs för att inte missa relevanta observationer.  

Vindkraftskänsliga arter 
Vid bedömningen av vilka arter som kan vara känsliga för vindkraftsetablering har främst upp-
gifter från Rydell m fl (2017) och SOF (2013) beaktats. Även andra källor som: Ahlén (2010), 
Bright m fl (2009), Eriksson (2009), European commisson (2010), Langgemach & Dürr (2018) 
och Langston & Pullan (2003) har konsulterats. 

Fältinventering 
Planering av fältbesök har utgått från att eftersöka de särskilt hänsynskrävande och i synner-
het vindkraftskänsliga arter som potentiellt kan förekomma i området. Till grund för bedöm-
ning finns uppgifter från ArtDatabanken liksom erfarenhet från liknande områden i regionen 
och uppgifter från lokala ornitologer. Till de enskilda arter som i större utsträckning styrt bi-
otopinriktning och tidsplanering hör i första hand kungsörn, havsörn, bivråk, nattskärra, fisk-
gjuse, tjäder, orre och storlom. Lämpliga väderförutsättningar har styrt detaljplaneringen inför 
fältbesök. Inventering i fält har utförts vid 13 tillfällen (Tabell 1). Även om vindkraftskänsliga 
arter eftersökts i första hand har alla fågelarter noterats vid samtliga besök (Bilaga 1).  

Tabell 1. Samtliga inventeringstillfällen med förutsättningar i tid och väderlek 2017. ”Tid” avser fälttid, avrundat till 
närmaste halvtimme. ”Primärt syfte” anger det som främst styrt planeringen av det aktuella besöket. 

Datum Tid Väder Primärt syfte 

14 feb 09:00-15:30 Klart och svag till måttlig S vind. 0°C Eftersök av örnar 
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8 mars 09:00-15:30 Halvklart, frisk V vind. Senare upp-klar-
nande och måttl. SV vind, +2°C 

Eftersök av örnar 

11 mars 06:00-14:00 Vindstilla och klart, -4°C. Under dagen 
svag SV vind, +5°C 

Eftersök av örnar och skogs-
höns 

14 mars 06:30-14:00 Halvklart och måttl. SV vind, +3°C. Under 
dagen ökande till +8°C 

Eftersök av örnar, skogshöns, 
sjö- och våtmarksfågel 

11 april 07:00-13:30 Halvklart, frisk V vind, +3°C Eftersök av skogshöns, rov-
fåglar, sjö- och våtmarksfågel. 

20 april 06:00-14:00 Klart och vindstilla, -3°C. Senare mulnande 
och frisk V vind, +7°C. 

Eftersök av skogshöns, rov-
fåglar, sjö- och våtmarksfågel 

26 april  06:00-11:00 Klart och vindstilla, -1°C. Eftersök av skogshöns. 

12 maj 05:00-14:00 Halvklart till mulet, vindstilla och +3°C. Se-
nare uppklarnande, måttl. O. vind, +11°C. 

Eftersök av skogshöns, rov-
fåglar, sjö- och våtmarksfågel. 

16 maj 06:00-14:00 Mulet och vindstilla, +7°C. Eftersök av sjö- och våt-
marksfågel. 

18 maj  06:00-13:30 Klart men lokal morgondimma, vindstilla, 
+11°C. Under dagen måttl till frisk SO vind,
+23°C. 

Eftersök av sjö- och våt-
marksfågel samt rovfåglar. 

25 juni 22:30-03:00 Klart, svag SO vind. +11°C. Eftersök av nattskärra. 

26 juni 09:00-13:00 Halvklart, måttl. SV vind, +16°C. Eftersök av bivråk, flygrutter 
för fiskgjuse. 

20 juli 08:30-16:00 Klart, svag O vind, +15°C ökande till 
+25°C. 

Eftersök av bivråk, flygrutter 
för fiskgjuse. 

Inventering av kungsörn och havsörn har genomförts inom projektområdet och cirka 3 kilome-
ter utanför detta och totalt har 15 olika platser använts för att täcka in området (Figur 2). Mer 
observationstid har lagts vid platser med särskilt god utsikt över området. Övriga vindkrafts-
känsliga arter har inventerats upp till cirka 1 kilometer från projektområdet.  

Figur 2. Observationsplatser för örninventering. De platser med bäst överblick har utnyttjats mest.
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Resultat 
Här redovisas översiktligt alla arter som bedöms häcka inom inventeringsområdet eller arter 
som av annan anledning bedöms relevant att redovisa. 

Särskild vikt läggs i denna rapport på de arter som är särskilt skyddsvärda (se nedan) och bland 
dessa redovisas i särskild ordning de som bedöms vara särskilt vindkraftskänsliga. Uppgifterna 
kring känslighet för vindkraft är olika välgrundade beroende på hur noga man studerat förut-
sättningarna för varje enskild art. Välgrundade risker finns dokumenterade för ett antal arter 
som t ex örnar medan det för många arter är mer oklart om de har en förhöjd känslighet för 
vindkraft eller inte. Enligt flertalet rapporter (se i Rydell m. fl. 2017), är det endast för vissa ar-
ter relevant att diskutera naturvårdssignifikanta effekter av vindkraftsetablering på populat-
ionsnivå.  

Särskilt skyddsvärda arter 
Totalt har 106 arter noterats i och i anslutning till projektområdet (Bilaga 1). Det omfattar såväl 
rastande, sträckande och häckande arter. Av dessa är 13 arter rödlistade eller listade i EU:s få-
geldirektiv bilaga 1 och har samtidigt bedömts som häckande/revirhävdande i eller i nära an-
slutning till inventeringsområdet (Tabell 2). Av dessa anses ett antal vara vindkraftskänsliga en-
ligt Rydell m.fl. (2017). 

Tabell 2. Rödlistade fågelarter eller arter utpekade i EU:s fågeldirektiv som enligt insamlade uppgifter och inventering 
troligen häckar i eller har revir som berör inventeringsområdet. Arterna som bedöms ha förhöjd känslighet för vindkraft 
enligt Rydell m.fl. 2017 är markerade med fet stil. Rödlistade arter står överst och följs av arter utpekade i fågeldirek-
tivet. 

Art Fågel-direktivet,  
bilaga 11) 

Status i Sverige, 
rödlistan 2015 2) 

Kungsfågel - VU - Sårbar 

Stare - VU - Sårbar 

Gulsparv - VU - Sårbar 

Spillkråka B NT - Nära hotad 
Duvhök - NT - Nära hotad 
Nötkråka - NT - Nära hotad 
Nattskärra B LC - Livskraftig 
Fiskgjuse B LC - Livskraftig 

Storlom B LC - Livskraftig 

Tjäder B LC - Livskraftig 

Orre B LC - Livskraftig 
Trana B LC - Livskraftig 
Järpe B LC - Livskraftig 
Sparvuggla B LC - Livskraftig 
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1. För de arter som är upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv ska bl.a. "särskilda skyddsområden" upprättas (artikel 4). Direktivet 

föreskriver också att medlemsstaterna utanför de skyddade områdena ska "sträva efter att undvika förorening och försämring 

av livsmiljöer" (artikel 4.4). 

2. Kategorierna i den svenska rödlistan (Gärdenfors 2015) följer IUCN:s rödlistingskategorier och anger risken för utdöende i landet 

till följd av till exempel liten utbredning, låg populationsstorlek eller minskande population. Rödlistningskategorierna är ”Nat-

ionellt utdöd”, ”Akut hotad”, ”Starkt hotad”, ”Sårbar”, ”Nära hotad” och ”Kunskapsbrist”. ”Livskraftig” anges för arter som 

inte rödlistats.  

Vindkraftskänsliga arter  
Nedan presenteras en sammanfattande beskrivning av förekomster i området för relevanta 
arter. Avser de arter som är rödlistade och/eller utpekade i EU:s fågeldirektiv Bilaga 1 och som 
samtidigt anses vindkraftskänsliga.  
 
Utöver arter som bedöms häcka inom eller som har revir som berör inventeringsområdet (Ta-
bell 2) presenteras även uppgifter för kungsörn och havsörn eftersom den bedöms som särskilt 
känslig och därmed också eftersökts i och i anslutning området. Eventuell rödlistningskategori 
anges inom parantes efter artnamnet.  
 
Uppgifter om känslighet för vindkraft presenteras kortfattat och har inhämtats från relevant 
litteratur (se ovan). För de vindkraftskänsliga arterna presenteras de rekommendationer som 
finns i Rydell m.fl. (2017) och SOF (2013) tillsammans med artens status i Sverige (Ottosson m 
fl 2012). 

Kungsörn (Nära hotad) 
Kungsörnen bedöms ha en ökad risk för kollisioner med vindkraftverk (Ahlén 2010). Då kungs-
örnens könsmognad inträder sent och reproduktionstakten är långsam är populationen känslig 
för förändringar av överlevnad, i synnerhet avseende reproducerande adulta fåglar. Ett kungs-
örnsrevir är cirka en kvadratmil och i reviret finns ofta bon gamla tallar eller granar, ibland i 
flera träd. Det är inte alltid fåglarna flyger den kortaste sträckan över ett område utan kan 
välja en längre flygsträcka längs bergsryggar med goda vindförhållanden mellan boplats och 
födosöksområde (Hjernqvist 2011). Rydell m.fl. (2017) föreslår buffert/skyddszon på 2-3 km 
från boplatser. SOF (2013) anser att skyddsavståndet från en boplats i normalfallet inte ska un-
derstiga 3 km. Cirka 680 par bedöms häcka i Sverige varav 2 par i Kalmar (Ottosson m fl 2012). 

Uppgifter från ArtDatabanken: Från inhämtade rapporter finns flera observationer från i första 
hand dalgången längs med Gårdvedaån och Emån (Figur 3). Dessa uppgifter rör stäckande, ras-
tande och övervintrande örn. Det finns inga uppgifter om häckande eller revirhävdande kungs-
örnar inom 5 km från den planerade parken och inga observationer alls inom inventeringsom-
rådet. Det finns dock sentida uppgifter från trakten av en ungfågel i september 2016 samt en 
gammal fågel i april 2018 (uppgift från Calle Ljungberg). Inga av observationerna tyder på att 
det skulle finna några känsliga eller mer välfrekventerade delar av ett kungsörnsrevir inom 3 
km från projektområdets gräns. 
 
Inventeringsresultat 2017: Den 14 feb mellan 13:49-13:52 passerade en fjolårsfågel nära Göt-
ruda (Figur 3). Örnen skruvar kort och drar sedan stadigt mot norr på cirka 100 meters höjd. 
Det finns inga tecken på att det skulle finnas något kungsörnsrevir i närområdet (3 km) och 
inga iakttagelser utöver denna fågel görs. Inom inventeringsområdet finns få eller inga områ-
den som bedöms som lämpliga för häckande kungsörn. Stora delar av området är kraftigt på-
verkat av skogsbruk med mycket hyggen blandat med produktionsskog. 
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Figur 3. Kungsörnsobservationer. Naturcentrums observationer från 2017 samt uppgifter från år 2000 och framåt 
inhämtade från ArtDatabanken.  

Havsörn (Nära hotad) 
Havsörnen bedöms ha en ökad risk för kollisioner med vindkraftverk (Ahlén 2010). Likt kungs-
örnen blir havsörnen könsmogen först efter 4-6 år och reproduktionstakten är långsam, vilket 
ska kompenseras med att arten är långlivad. Populationen är därför känslig för förändringar av 
överlevnad, i synnerhet avseende reproducerande adulta fåglar. Havsörnen har mer påtagligt 
än kungsörnen haft en positiv populationstrend de senare åren. Rydell m.fl. (2017) föreslår 
skyddszon på 2-3 km från boplatser. SOF (2013) anser att skyddsavståndet från en boplats i 
normalfallet inte ska understiga 3 km. Populationsstorleken i Sverige uppskattas till 530 par 
och i Kalmar län till 58 par (Ottosson m fl 2012).  

Uppgifter från ArtDatabanken: Från inhämtade rapporter finns ett stort antal observationer 
från i första hand dalgången längs med Gårdvedaån och Emån (Figur 4). Det finns inga uppgif-
ter om häckande havsörnar inom 5 km från den planerade parken och inga observationer alls 
inom inventeringsområdet. 
 
Inventeringsresultat 2017: Under feb-mars noterades flera havsörnar inom området (Figur 4). 
Huvudsakligen rör det sig om sträckande/förbipasserande fåglar. Det finns goda jaktmarker 
kring Mörlundaslätten och runt Kristineberg med goda antal rastande gäss och änder. Undan-
tag utgör 2 adulta fåglar vid Gårdvedahöjden 26 juni. Den första individen passerar rakt över 
och mycket högt, troligen 400-500 m över mark. Den andra individen flyger aktivt på ca 150 
meters höjd ett par hundra meter söder om. Båda håller riktning mot Bysjön-Flaten.  
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Inom den planerade parken finns i stort sett inga lämpliga häckningsmiljöer men i sjösystemet 
söder om med Hultemaren i väster till Gösjön i öster finns bättre förutsättningar men utan 
kända häckningar. Detta gäller även de större sjöarna i NV med Skiren i väster till Bysjön i ös-
ter. Detta senare område är möjligen mindre lämpligt med tanke på närheten till riksväg 23 
samt bebyggelsen runt sjöarna som störningsmoment. 
 

 

Figur 4. Havsörnsobservationer. Naturcentrums observationer från 2017 samt uppgifter från år 2000 och framåt in-
hämtade från ArtDatabanken. 

Orre 
Orre klassas som känslig för störningar och kollisioner av Langston & Pullan (2003) respektive 
Eriksson (2009). Spelplatser nära vindkraftverk kan påverkas negativt och viss kollisionsrisk kan 
inte uteslutas. Rydell m.fl. (2017) anger att orrens livsmiljö i och i anslutning till vindkraftparker 
i skogsmiljö bör skötas på ett sätt som gynnar skogshöns och hänvisar vidare till Skogsstyrel-
sens Vägledningar för hänsyn till fåglar som återfinns på: https:// www.skogsstyrelsen.se/lag-
och-tillsyn/artskydd/. SOF (2013) anser att myrar och spelplatser med regelbundet fler än fem 
tuppar ska ha ett skyddsavstånd om 1 km. Populationsstorleken i Sverige uppskattas till 180 
000 par och i Kalmar län till 3 600 par (Ottosson m fl 2012). 
 
Uppgifter från ArtDatabanken: Från inhämtade rapporter finns få uppgifter av orre (Figur 5) 
och endast enstaka spelande tuppar från närområdet. Uppgifter saknas helt inom invente-
ringsområdet. 
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Inventeringsresultat 2017: Orren verkar vara mycket sparsam i området. Avsaknad av lämpliga 
myrar för spel bidrar säkert och endast enstaka toppspelande tuppar (2-3 ex) har noterats (Fi-
gur 5). Det finns endast ett fåtal rapporter på Artportalen av endast ensamma spelande tuppar 
efter år 2000.  

Figur 5. Observationer av orre. Naturcentrums observationer från 2017 samt uppgifter från år 2000 och framåt in-
hämtade från ArtDatabanken/Artportalen.  

Tjäder 
Tjädern klassas som känsliga för störningar och barriäreffekter (bl.a. Eriksson 2009). Spelplat-
ser nära vindkraftverk kan påverkas negativt, men kunskap om kritiskt avstånd saknas. Rydell 
m.fl. (2017) anger att tjäderns livsmiljö i och i anslutning till vindkraftparker i skogsmiljö bör 
skötas på ett sätt som gynnar skogshöns och hänvisar vidare till Skogsstyrelsens Vägledningar 
för hänsyn till fåglar som återfinns på: https:// www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/art-
skydd/. SOF (2013) anser att skyddszonen runt större spelplatser (>5 tuppar) ska uppgå till 1 
000 m och att lokalt/regionalt i södra Sverige, där tjädern är fåtalig, bör även mindre spelplat-
ser skyddas. Populationsstorleken i Sverige uppskattas till 350 000 par och i Kalmar län till 3 
000 par (Ottosson m fl 2012).

Uppgifter från ArtDatabanken: Endast ett drygt tiotal observationer finns inrapporterade från 
närområdet (Figur 6). Uppgifter saknas helt inom inventeringsområdet. 

Inventeringsresultat 2017: Till skillnad från orren verkar tjädern hysa en god stam, 
(Sekretessmarkerad information borttagen- redovisas till Länsstyrelsen).(Figur 6). Där fanns 
fina tjädermiljöer och rikligt med spillning samt en spelplats. Två tuppar noterades där både 20 
och 26 april och ytterligare 2-3 tuppar fanns i närområdet. Sammanlagt noterades minst 4 olika 
hönor den 20 april och 2-3 hönor den 26 april. Söder om (Sekretessmarkerad information 
borttagen- redovisas till Länsstyrelsen). fanns också 
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tämligen rik spillningsförekomst men denna bedömdes i huvudsak som äldre. Ingen tjäder sågs 
heller längs denna rutt. Runt Mösjöberg pågick avverkning under våren men en höna notera-
des. Detta område blev under inledningen av somma-ren också utsatt för en flera hektar stor 
mark/skogsbrand (i huvudsak på nyetablerat hygge).  

Lokalen väster om (Sekretessmarkerad information borttagen- redovisas till Länsstyrelsen) 
hyser goda ytor sammanhängande skog med riklig förekomst av hällmarker och tall i varierande 
ålder, även utanför observationspunkterna. Fina miljöer finns även vid (Sekretessmarkerad 
information borttagen- redovisas till Länsstyrelsen) men här är det mer påverkad av nya 
hyggen och även av en skogsbrand på flera hektar. I söder finns ett större område med glesare 
förekomst av tjäder som är det enda område med sammanhängande skog. Här är dock gran 
mer dominerande och området upplevs inte som typiskt för tjäder. 

Figur 6. Tjäderobservationer. Naturcentrums observationer från 2017 samt uppgifter från år 2000 och framåt inhäm-
tade från ArtDatabanken. Sekretessmarkerad information borttagen- redovisas till Länsstyrelsen).

Fiskgjuse 
Fiskgjusen är en stor rovfågel som tidvis utnyttjar uppvindar vilket gör att den löper risk att kol-
lidera med vindkraftverk. Den är även känslig vid förflyttningar mellan boplats och fiskevatten. 
Arten är vid val av häckplats normalt lokaltrogen men fiskar ofta i kringliggande sjöar och vat-
tendrag. Rydell m. fl. (2017) uppger buffertzon på 1 km från häckningsplats samt 1 km flygkor-
ridorer mellan häckningsplats och fiskevatten. Populationsstorleken i Sverige uppskattas till 
4100 par och i Kalmar län till 160 par (Ottosson m fl 2012). 

Uppgifter från ArtDatabanken: Det finns ett ganska stort antal observationer av fiskgjuse från 
närområdet men inga inom projektområdet (Figur 7). En sjö med säkerställd häckning finns 

13
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(senast 2014) men också två sjöar med misstänkt häckning (senast 2009) finns i närområdet. 
Inga av dessa finns inom 1 km från inventeringsområdet.  

Inventeringsresultat 2017: En häckning av fiskgjuse har konstaterats. (Sekretessmarkerad 
information borttagen- redovisas till Länsstyrelsen).
Utöver det häckande paret ses endast en fiskgjuse.  

Figur 7. Naturcentrums observationer från 2017 samt uppgifter från år 2000 och framåt inhämtade från ArtDataban-
ken. Sträckande individer från Artdatabanken/Artportalen har inte inkluderats. Pilarna visar flygstråk mellan häck-
ningsplats och sannolik fiskeplats (sjön Flaten). 
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Bivråk (NT) 
Stora rovfåglar är särskilt känsliga för vindkraft (Rydell m fl 2011 och referenser däri) och ver-
kar inte uppfatta snurrande rotorblad som en fara. Bivråken har mycket stora födorevir och 
kan vara svår att ta hänsyn till i naturvårdsplanering genom att den har svårlokaliserade bon 
och ganska ofta byter boplats. SOF (2013) rekommenderar en skyddszon på 1 km mellan 
boplats eller kärnområde av revir och vindkraftverk. Rydell m. fl. (2017) instämmer i detta men 
anser samtidigt att bon och kärnområden av revir är mycket svåra att hitta. Därför föreslår de 
en mer storskalig planering bör användas för att tillse det finns tillräckligt stora ytor av lämplig 
miljö för bivråkar på regional nivå för att gynnsam bevarandestatus ska kunna upprätthållas. 
Populationen i Sverige uppskattas till 6600 par och i Kalmar län till 710 par (Ottosson m fl 
2012). 

Uppgifter från ArtDatabanken: Förhållandevis få observationer under häckningstid (Figur 8). 
Dock ett antal observationer under i och kring odlingslandskapet vid Mörlunda. Inga rapporte-
rade observationer från projektområdet eller inom 1 km från det. 

Inventeringsresultat 2017: Endast två iakttagelser (Figur 8) och båda den 20 juli. 1 adult skru-
var lågt mot S vid Mösjöberg samt 1 ad mot söder på ca 150 m höjd över Ö. Yxnasjön. En be-
dömning är att projektområdet och dess närmaste omgivningar inte är särskilt lämpliga för biv-
råk. Mer lämpliga miljöer för häckande bivråk finns sannolikt i de mer lövträdsrika miljöerna 
nära odlingslandskap, bland annat kring Mörlundaslätten.  

Figur 8. Naturcentrums observationer från 2017 samt uppgifter från år 2000 och framåt inhämtade från ArtDataban-
ken. Sträckande individer från Artportalen har inte inkluderats. 



Fågelinventering vid Målilla inför vindkraftsansökan Naturcentrum AB 
 
 
 

16 
 
 

Nattskärra (NT) 
Det finns en potentiell risk för störningar vid spelplatser, påverkan på habitat och för kollis-
ioner vid födosök (och eventuellt vid spelflykt). Normalt observeras nattskärran flyga lågt och 
enligt Rydell m.fl. (2017) finns få fynd finns av dödade fåglar vid vindkraftverk. Detta kan möjli-
gen bero dels på nattskärrans extrema kamouflage eller på att uppföljning inte gjorts i tillräck-
lig omfattning i lämpliga biotoper. Viss undanträngning från vindkraftparker (150 till 1000 me-
ter) är konstaterad i Tyskland (Langgemach & Dürr 2018). Rydell m. fl. (2017) rekommenderar 
att täta bestånd av nattskärra (> två revir/km2) i naturliga miljöer, såsom hällmarkstallskog el-
ler gles tallskog på mossar och motsvarande, bör undantas från vindkraftutbyggnad. Ottosson 
m fl (2011) uppskattar beståndet i Kalmar län till 500 par och det svenska beståndet till 7 300 
par. 
 
Uppgifter från ArtDatabanken: Det finns flera noteringar av nattskärra, främst ost och nordost 
om inventeringsområdet samt en rapport från Bengtsmåla ca 300 m norr om inventeringsom-
rådet (Figur 9). Större tätheter uppges från markerna öster om Rosenfors drygt 5 km öster om 
projektområdet. Inga fynd finns uppgivna från inventeringsområdet. 
 
Inventeringsresultat 2017: Inventering av nattskärra utfördes under natten den 25-26 juni 
22:35-03:00. Väderförutsättningarna var goda med klart och svag SV vind, +11°c. Från midnatt 
vindstilla men från 02:00 något störande byig vind. Under natten avlyssnade 31 platser (som 
regel minst 5 min). Endast en spelande nattskärra hördes inom området vid Hällemåla (Figur 9) 
omkring 00:10. Fågeln spelade kontinuerligt och satt mycket nära. Hördes sedan mycket svagt 
från Bengtsmåla vilket ligger ca 600 m norr om. Sammantaget verkar inte området hysa natts-
kärror i några större tätheter. 
 

 
Figur 9. Naturcentrums observationer från 2017 samt uppgifter från år 2000 och framåt inhämtade från ArtDataban-
ken.  
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Övriga arter 
Avser de arter som är rödlistade (Gärdenfors 2015) och/eller utpekade i EU:s fågeldirektiv men 
som normalt inte anses särskilt vindkraftskänsliga (se även Tabell 1). Eventuell rödlistningska-
tegori anges inom parantes efter artnamnet. Dessa arter kan påverkas vid verksetablering och 
drift såväl som vägarbeten och dylikt. I de fall inte exakta platser pekas ut för dessa arter kan 
god ledning fås av naturvärdesinventering kring vilka områden som kan vara viktiga. 

Trana 
Trana anses av vissa vara vindkraftskänslig men riskerna har i Sverige tonats ner de senaste 
åren (Rydell m.fl. 2017). Noteringar finns vid några tillfällen kring våtmarkerna vid Trehörnagöl 
och Trehörningen men ingen häckning har kunnat påvisas. Par (utan ungar) sågs vid Kristine-
berg 12 maj, söder om Stora Mösjön 12 maj, Ävlingebo 26 juni och Östra Yxnasjön 20 juli. Möj-
lig häckfågel i projektområdet. Den svenska populationen har uppskattats till 30 000 par varav 
ca 1100 par i Kalmar län (Ottosson m fl 2012). 

Duvhök (NT) 
Ett revir fanns i området söder om Havregöl (centralt i området). En revirhävdande hane note-
rades den 8 mars och ett par sågs skruva tillsammans över Snokekärret den 12 mars samt en 
trolig hane skruvande söder om Havregöl 18 maj. Den svenska populationen har uppskattats 
till 7600 par varav ca 300 par i Kalmar län (Ottosson m fl 2012). 

Järpe 
Järpe har observerats nordväst om projektområdet med ett par norr om Muggebo och en 
höna öster om sjön Övra Vrången. Båda fynden är utanför projektområdet. Arten är tillba-
kadragen och tämligen svårinventerad. Järpen häckar i barrskog med lövinslag, mest i fuktig 
och tät skog med gran och al. Den svenska populationen har uppskattats till 123 000 par varav 
ca 1800 par i Kalmar län (Ottosson m fl 2012). 

Sparvuggla 
Nära inventeringsområdet har ett revir notrats SSV om Gårdvedahöjden under 2017. Enligt 
ArtDatabanken finns uppgifter även från Kvarnsjön i sydost och från Bengtsmåla strax norr om 
projektområdet. Arten trivs i blandskog med tillgång till hålträd för boplatser, i mindre ut-
sträckning i tallskog. Den svenska populationen uppskattas till ca 19 000 par varav 750 par i 
Kalmar län (Ottosson m fl 2012). 

Spillkråka (NT) 
Spillkråkan häckar med något eller några par inom området och är noterad på flera platser un-
der inventeringen 2017. Tre trummade olika individer mellan V. Yxnasjön och Byrumsfällorna 
11 mars, 1 par O Hultemaren - Trehörnagöl 11 mars, 11 april och 16 maj, 1 trummande SSO Är-
naskögle 20 april och 1 ropande vid Jutegöl 18 maj. Spillkråka trivs i grovstammig skog, vanlig-
ast i barrskog och blandskog. Den svenska populationen har uppskattats till 29 000 par varav 
ca 1600 i Kalmar. Bedöms ha minskat något det senaste decenniet (Ottosson m fl 2012). 

Nötkråka (NT) 
Observationer under häckningstid som indikerar en möjlig häckning i området Kvarnsjön-Jute-
mossen. Ottosson m.fl. (2012) uppskattar den svenska populationen till 11 000 par och i Kal-
mar till 1100 par. 

Kungsfågel (VU) 
Förekommer spridd som häckfågel inom stora delar av projektområdet. Häckar i grandomine-
rad barrskog. Ottosson m.fl. (2012) uppskattar den svenska populationen till 640 000 par och i 
Kalmar till 60 000 par. 
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Stare (VU) 
Noterad häckande i den centrala delen av projektområdet, betydlig mer allmän utanför pro-
jektområdet och särskilt i anslutning till odlingslandskap. Ottosson m.fl. (2012) uppskattar den 
svenska populationen till 640 000 par och i Kalmar till 60 000 par. 

Gulsparv (VU) 
Häckar sparsamt i området – men är mer knuten till odlingslandskapet utanför projektområ-
det. Ottosson m.fl. (2012) uppskattar den svenska populationen till 900 000 par och i Kalmar 
till 82 000 par. 

Förekomster som kan behöva skyddsåtgärder 
I och i anslutning till projektområdet har ett flertal vindkraftskänsliga arter observerats. Utifrån 
befintlig kunskap är det framför allt förekomsterna av tjäder och fiskgjuse där särskilda skydds-
åtgärder kan bli aktuella i enlighet med Rydell m. fl. (2017) och SOF (2013). Det handlar om 
skyddsavstånd till häckningsplats för fiskgjusen (1 km föreslås av Rydell m.fl. och SOF) och fria 
flygvägar mellan boplatsen och fiskevatten (1 km breda föreslås av Rydell m.fl.).  

För tjäder föreslår SOF (2013) en skyddszon om 1000 m vid större spelplatser (>5 tuppar) men 
även att mindre spelplatser bör skyddas i södra Sverige. Rydell m.fl. (2017) gör bedömningen 
att skyddszoner för enbart spelplatser, och enbart i förhållande till vindkraft, knappast är något 
som gagnar tjäderns eller orrens bevarandestatus. Istället föreslår de ett ökat fokus på de här 
arternas livsmiljöer, där spelplatser ingår. Vidare skriver Rydell m.fl. (2017) att tjäderns livs-
miljö i och i anslutning till vindkraftparker i skogsmiljö bör skötas på ett sätt som gynnar skogs-
höns och de hänvisar vidare till Skogsstyrelsens Vägledningar för hänsyn till fåglar som åter-
finns på: https:// www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/artskydd/. Hur detta ska gå till i prakti-
ken är dock något oklart. 

Övriga vindkraftskänsliga arter som observerats i området bedöms inte ha förekomster som 
behöver skyddsåtgärder i enlighet med Rydell m. fl. (2017) eller SOF (2013) 
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Bilaga 1. Artlista fåglar 
Fetstilt: Sedd inom projektområdet och trolig/möjlig/konstaterad häckning. 
Normal text: Sedd inom projektområdet, inga häckningskriterier noterade. 
Kursiv stil: Endast sedd utanför projektområdet (upp till 3 km från projektområdet), inga häckningskriterier note-
rade. 
Kursiv fetstil: Endast sedd utanför projektområdet (upp till 3 km från projektområdet). Trolig/möjlig/konstaterad 
häckning 

1. Sångsvan Genomsträckare, inget som tyder på häckning 
2. Sädgås 
3. Grågås Genomsträckare, möjlig häckfågel åtm. i yttre området 
4. Kanadagås Genomsträckare, möjlig häckfågel åtm. I yttre området 
5. Vitkindad gås 
6. Kricka 
7. Gräsand 
8. Knipa 
9. Salskrake 
10. Storskrake Möjlig häckfågel i yttre området men iakttagelser med häcknkrit. vid V. Yxnasjön 
11. Järpe 
12. Orre 
13. Tjäder 
14. Smålom 
15. Storlom Trolig häckfågel, iakttagelser med starka häckningskriterier men ej konstaterat. 
16. Storskarv 
17. Gråhäger 
18. Kungsörn 
19. Bivråk Möjlig häckfågel i yttre området (södra) 
20. Röd glada Möjlig häckfågel i yttre området (Kristineberg-Gårdveda) 
21. Havsörn 
22. Brun kärrhök 
23. Duvhök 
24. Sparvhök 
25. Ormvråk 
26. Tornfalk 
27. Lärkfalk 
28. Trana 
29. Tofsvipa Trolig häckfågel i yttre området, Kristineberg, Gårdveda mfl. platser 
30. Enkelbeckasin 
31. Morkulla 
32. Skogssnäppa 
33. Drillsnäppa Trolig häckfågel vid flertalet sjöar i yttre området 
34. Skrattmås 
35. Fiskmås 
36. Gråtrut 
37. Fisktärna 
38. Skogsduva 
39. Ringduva
40. Gök
41. Sparvuggla Revir SSV Gårdvedahöjden 
42. Nattskärra 
43. Tornseglare Häckfågel i yttre området 
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44. Göktyta 
45. Gröngöling Trolig häckfågel i yttre området 
46. Spillkråka 
47. Större hackspett 
48. Sånglärka Häckfågel i yttre området 
49. Trädlärka Möjlig häckfågel i yttre omr. SSV Kristineberg 
50. Ladusvala Häckfågel i yttre området 
51. Hussvala Häckfågel i yttre området 
52. Trädpiplärka 
53. Ängspiplärka 
54. Forsärla Häckning vid Kvarnen V om Gårdvedahöjden 
55. Sädesärla 
56. Gärdsmyg 
57. Järnsparv 
58. Rödhake 
59. Buskskvätta Trolig häckfågel i yttre området 
60. Stenskvätta Trolig häckfågel i yttre området 
61. Koltrast 
62. Björktrast 
63. Taltrast 
64. Dubbeltrast 
65. Härmsångare 
66. Ärtsångare 
67. Törnsångare 
68. Svarthätta 
69. Trädgårdssångare 
70. Gransångare 
71. Lövsångare 
72. Kungsfågel 
73. Svartvit flugsnappare 
74. Grå flugsnappare 
75. Stjärtmes 
76. Entita 
77. Talltita 
78. Tofsmes 
79. Svartmes 
80. Blåmes 
81. Talgoxe 
82. Nötväcka 
83. Trädkrypare 
84. Törnskata Trolig häckning vid Gårdvedahöjden 
85. Varfågel 
86. Nötskrika 
87. Skata 
88. Nötkråka Möjlig häckning i omr. Kvarnsjön-Jutemossen 
89. Kaja 
90. Kråka 
91. Korp 
92. Stare 
93. Bofink 
94. Bergfink 
95. Grönfink 
96. Steglits 
97. Grönsiska 
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98. Hämpling 
99. Gråsiska 
100. Bändelkorsnäbb 
101. Större korsnäbb 
102. Mindre korsnäbb 
103. Domherre 
104. Stenknäck 
105. Gulsparv 
106. Sävsparv Möjlig häckfågel i yttre omr. Noterad vid Brogöl, Hultamaren mfl. 
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