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Sammanfattning 

Uppdraget är utfört på uppdrag av Karlstads kommun och syftar till att med befintlig 
kunskap utreda hur fågelarter utpekade i fågeldirektivets bilaga 1, samt rödlistade fågelar-
ter påverkas av detaljplan Katrineberg. I undersökningen har även inkluderats alla rov-
fåglar, samt arter som föreslagits som ansvarsarter för Karlstads kommun. Dessa grup-
per av fåglar kallas i denna utredning för skyddsvärda arter.  

Uppgifter om förekomst av skyddsvärda fågelarter har inhämtats från databasen Artpor-
talen/svalan, litteraturuppgifter, omfattande personkontakter, samt ett kort fältbesök 
2014-12-08. Någon riktad fågelinventering under häckningstid har inte genomförts i 
planområdet, varför en ganska stor osäkerhet råder rörande bedömning av konsekvenser 
för de olika arterna. 

I utredningen har framkommit uppgifter om att 28 skyddsvärda fågelarter har under 
häckningstid, påträffats i eller i närheten av planområdet. Dessa redovisas i tabell 1, 2 
och 3. I tabell 1 listas de fågelarter som är ovanliga i Värmland eller i Sverige och som på 
ett eller annat sätt kan komma att påverkas av planförslaget. Tabell 2 redovisar skydds-
värda arter som är relativt vanligt förekommande i Värmland. I tabell 3 redovisas arter 
som observerats i eller i anslutning till planområdet men som sannolikt inte häckar här 
och där negativa konsekvenser inte förväntas eller är sannolika.   

För nio av de skyddsvärda arterna, fiskgjuse, havsörn, mindre hackspett, duvhök, drill-
snäppa, brun kärrhök, trastsångare, gråtrut, och lärkfalk, finns fynd under häckningstid 
inom planområdet. Av dessa häckar eller häckar troligen mindre hackspett, duvhök, 
drillsnäppa. Resterande arter använder området för födosök, även om det inte kan ute-
slutas att brun kärrhök, trastsångare och lärkfalk också kan häcka inom planområdet.  

Ytterligare åtta arter silvertärna, fisktärna, spillkråka, gråspett, sparvhök, ormvråk, 
storlom och tornseglare är observerade i anslutning till området och det är sannolikt att 
planområdet används för födosök. Spillkråka, ormvråk och sparvhök kan också tänkas 
häcka i områdets skogar, då häckbiotopen passar för arterna.  

Planförslaget viktigaste negativa påverkan är att mindre hackspett ens livsmiljö äldre 
lövskogar minskas genom bebyggelse. Detta riskerar att påverka den häckning som finns 
i planområdet negativt så tillsvida inte konsekvensmildrande åtgärder och kompensat-
ionsåtgärder genomförs. Brun kärrhök och fiskgjuse använder Grundviken i planområ-
dets södra del för födosök. Det är inte troligt att arterna häckar i området och de nega-
tiva konsekvenserna förväntas bli begränsade. Det är dock önskvärt att närmare under-
söka om dessa arter häckar inom planområdet. Detta gäller också för gråspett som dock 
bara planområdets närhet och aldrig observerats inom det. Turkduvan kan förväntas 
påverkas svagt positivt av planförslaget.  

Bland de i Värmland mer allmänt förekommande skyddsvärda arterna förväntas planför-
slaget troligen påverka duvhök, samt sannolikt också drillsnäppa negativt. Osäkerhet 
råder i bedömningen rörande lärkfalk, ormvråk och spillkråka, främst beroende på att 
det är oklart om, och i så fall var i planområdet arterna häckar. För de mer allmänt före-
kommande arterna förväntas inte lokala populationer påverkas, även om något revir av 
arterna skulle påverkas negativt av planförslaget. 
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Tabell 1. Skyddsvärda fågelarter som påträffats i, eller i anslutning till planområdet under häcknings-

tid, samt sammanfattande bedömning av planförslagets konsekvenser för respektive art.  

Art Status Förekomst i planområdet Konsekvenser 

Fiskgjuse 

Fågeldirek-

tivet bilaga 

1 

Viken i planområdets södra del 

används för födosök. Det inte 

är sannolikt att fiskgjuse under 

de senaste åren häckat inom 

planområdet men ett gammalt 

bo finns. Det är inte helt ute-

slutet att arten häckar i plan-

områdets östra del. 

Konsekvenserna för arten förväntas inte bli så 

stora att planförslaget riskerar häckningsfram-

gången hos det par som födosöker i viken, 

men det finns osäkerheten i bedömningen. 

Mindre 

hackspett 

Rödlistad 

NT, An-

svarsart 

Häckar sannolikt i planområ-

dets sydöstra del.  

Den förmodade häckplatsen lämnas som 

naturmark. Stor risk för negativa konsekvenser 

då artens livsmiljö, lövskogar, idag ligger på 

nedre gränsen för vad arten kräver och att 

äldre lövskogar ingår i de delar som ianspråk-

tas av bebyggelse. Om föreslagna konse-

kvensmildrande åtgärder och kompensations-

åtgärder genomförs förväntas arten kunna 

leva kvar inom dagens revir.  

Brun 

kärrhök 

Fågeldirek-

tivet bilaga 

1 

Brun kärrhök sannolikt häckar 

sannolikt i anslutning till plan-

området, eller tillfälligt kanske t 

o m även i planområdet.  

Konsekvenserna av planförslaget blir för brun 

kärrhök en ökad störning av födosökslokal vid 

Grundviken. Då området redan idag har en 

promenadstig anlagd utmed stranden så 

förväntas ingen drastisk påverkan på den 

häckande bruna kärrhökspopulationen. Osäker 

bedömning. 

Gråspett  

Fågeldirek-

tivet bilaga 

1 

Inga fynd i planområdet. Det är 

inte troligt att arten häckar i 

planområdet då antalet fynd i 

närområdena är få. 

Sannolikt inga konsekvenser, osäker bedöm-

ning då kunskapsläget är dåligt. Bör undersö-

kas närmare.  

Turkduva 
Rödlistad 

NT 

Då arten är knuten till be-

byggda områden, framförallt 

villaområden saknas förutsätt-

ningar för att arten ska häcka i 

områdets väl slutna skogar  

Planförslaget medför viss möjlighet för arten 

att etablera sig i området då lämpliga miljöer 

skapas. Konsekvenserna för arten bedöms 

därför vara svagt positiva. Bedömningen 

bedöms som säker. 

Trast-

sångare 

Rödlistad 

NT, An-

svarsart 

Uppgift finns rörande flera 

observationer i vassen i plan-

områdets södra del.  

Då planförslaget inte innebär några ingrepp i 

artens biotop och att vassområdet redan idag 

är ganska stört av mänskliga aktiviteter, torde 

konsekvenserna för arten bli begränsade. 

Tabell 2. I Värmland relativt allmänt förekommande skyddsvärda fågelarter som påträffats i, eller i 

anslutning till planområdet under häckningstid, samt sammanfattande bedömning av planförslagets 

konsekvenser för respektive art. För arterna i tabellen gäller att de är så vanliga att även om något 

revir av arterna skulle påverkas negativt av planförslaget, så bedöms inte lokala populationer påverkas. 

Drill-

snäppa 

Rödlistad 

NT 

Det är ganska sannolikt att drill-

snäppan häckar i eller i nära 

anslutning till planområdet. 

Kan sannolikt finnas kvar även efter bebyg-

gelse av området men riskerar att påverkas 

genom byggande av hamn 

Duvhök Fridlyst 

Ett bo finns inom planområdet 

Det finns, trots att området för häckning 

lämnas obebyggt, givetvis en risk att den 

ökade störning som planförslaget medför 

gör att arten överger planområdet och 

väljer annan häckplats. 

Fisktärna, Fågeldirek- Arterna är observerade så pass Arterna är relativt vanliga i Vänern och även 
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silvertärna tivet bilaga 

1 

många gånger under häcknings-

tid i områdets närhet att häck-

ning i närheten av planområdet 

är sannolikt. Om arterna häckar i 

planområdet är mer oklart. Det 

rör sig i så fall inte rör några 

större kolonier 

om de skulle påverkas av bebyggelse så 

påverkas inte lokala populationerna i Vänern 

på ett påtagligt sätt.  

Gråtrut 
Rödlistad 

NT 
Gråtrut ses regelbundet i plan-

områdets södra del, men häckar 

troligen inte. 

Osäker konsekvensbedömning. Arten är 

relativt vanlig i Vänern och även om de 

skulle påverkas av bebyggelse så påverkas 

inte lokala populationerna i Vänern på ett 

påtagligt sätt. 

Sparvhök, 

lärkfalk 

och orm-

vråk 

-  

Det finns i Artportalen så pass 

många observationer under 

häckningstid att Ekologigruppen 

bedömer att de berörda arterna 

sannolikt häckar i anslutning till 

planområdet, eller tillfälligt 

kanske i planområdet. 

Om bon av arterna finns i planområdet 

kommer planförslaget sannolikt medföra att 

dessa väljer en annan, mindre störd skog 

som häckplats. Bedömningen har stor grad 

av osäkerhet då kunskap om arternas före-

komst i området är dålig. Planförslaget 

påverkan på födosök för arterna förväntas 

vara begränsad. 

Spillkråka 

Fågeldirek-

tivet bilaga 

1 

Arten förekommer i Zakrisdals-

området och då arten kräver ett 

ganska stort revir och naturen i 

området utgör en bra livsmiljö för 

arten, så är det ganska sannolikt 

att arten även förekommer i 

planområdet. 

Arten är relativt vanlig i Värmland och även 

om den skulle påverkas av bebyggelse så 

påverkas inte lokala populationer på ett 

påtagligt sätt.  

Tabell 3. Skyddsvärda fågelarter som påträffats i, eller i anslutning till planområdet under häcknings-

tid, men som med största sannolikhet inte häckar i planområdet, eller som påtagligt påverkas negativt 

av planförslaget.  

Göktyta, 

hämpling, 

törnskata 

och torn-

falk 

Göktyta: 

bil1(NT). 

Hämpling: 

(VU), Törn-

skata: bil1, 

Tornfalk 

frid 

Då arternas biotop, öppet odlings-

landskap och betesmarker saknas i 

planområdet är det osannolikt att de 

förekommer som häckfågelsarter här, 

trots att fynd finns nära planområdet. Inga konsekvenser. 

Havsörn 

Fågeldirek-

tivet bilaga 

1, rödlistad 

NT 

Planområdet används som födosöks-

område, men är inte avgörande för 

häckningsframgången. Ointressant 

som häckningsområde då alltför 

mycket människor rör sig i områdets 

skogar. 

Planförslaget bedöms inte få några 

mätbara konsekvenser för havsörnen. 

Bedömningen bedöms som relativt 

säker. 

Rördrom 

Fågeldirek-

tivet bilaga 

1, rödlistad 

NT 

Arten häckar sannolikt i Margårdsvi-

ken och kanske även i Porsviken i 

Zakrisdalsområdet, söder om planom-

rådet. Vassarna i Grundviken inom 

planområdet kan ev används för 

födosök för arten. 

Då planförslaget inte medför påverkan 

på vassområdet i Grundviken förväntas 

inte ge några större negativa konse-

kvenser för arten. Bedömningen be-

döms som relativt säker.  

Rörhöna 
Kommunal 

ansvarsart 

Har enligt Artportalen observerats 

nära planområdet vid ett tillfälle och 

häckar troligen inte inom planområ-

det. Inga konsekvenser. 

Storlom Fågeldirek- Det är inte sannolikt att de grunda Inga konsekvenser. 



 

Ersätt med sidhu-

vud 

Ersätt med sidhuvud Utredning av skyddsvärd 

fågelfauna Katrineberg  

Version 2.0 

 

tivet bilaga 

1 

och näringsrika vattnen i planområdet 

skulle utgöra en viktig häck- eller 

födosöksplats för arten. 

Torn-

seglare 

Rödlistad 

NT 

Flera fynd finns av arten i angrän-

sande områden men arten häckar 

inte i planområdet.  Inga konsekvenser. 

Trana, 

mindre 

flugsnap-

pare, 

sångsvan 

Fågeldirek-

tivet bilaga 

1 

Samtliga arter har enligt Artportalen 

observerats nära planområdet vid 

enstaka tillfällen under häckningstid. 

Arterna utgör sannolikt tillfälliga 

gäster i närområdet och häckar 

troligen inte inom planområdet. Inga konsekvenser. 

Vitryggig 

hackspett 

Fågeldirek-

tivet bilaga 

1, rödlistad 

– kategori 

akut hotad 

(CR) 

Observation av arten finns strax 

utanför planområdet. Planområdet 

bedöms inte ha förutsättningar att ha 

utgöra häckplats arten, även om 

tillfälligt födosök av arten i området 

inte kan uteslutas, förr liksom i fram-

tiden. 

Planförslaget bedöms, genom att de 

lövrikaste partierna lämnas som natur-

mark, inte få några mätbara konsekven-

ser för vitryggig hackspett. Bedömning-

en bedöms som relativt säker. Om 

kompensationsåtgärder genomförs 

förväntas arten svagt positiva konse-

kvenser för arten.  
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Inledning 

Bakgrund och syfte 
Uppdraget är utfört på uppdrag av Karlstads kommun och syftar till att med befintlig 
kunskap utreda hur fågelarter utpekade i fågeldirektivets bilaga 1, samt rödlistade fågelar-
ter påverkas av detaljplan Katrineberg. I undersökningen har även inkluderats alla rov-
fåglar, samt arter som föreslagits som ansvarsarter för Karlstads kommun. Dessa grup-
per av fåglar kallas i denna utredning för skyddsvärda arter. Utredning av konsekvenser 
för mindre hackspett har inte ingått i uppdraget. I första hand inriktas uppdraget på att 
utreda förekomst och påverkan på de arter som framkommit i remissen till detaljplanen, 
d v s fiskgjuse, havsörn, vitryggig hackspett, mindre hackspett, rördrom och turkduva. 

Uppdragets mål är att kartlägga känd förekomst av skyddsvärda fågelarter inom planom-
rådet. Med skyddsvärda arter menas här rödlistade fågelarter och arter listade i fågeldi-
rektivets bilaga 1 (se faktarutor nedan), samt rovfåglar. Dessutom omfattas arter som 
föreslagits som ansvarsarter för Karlstads kommun (Karlstads kommun 2013), I utred-
ningen ingår även at beskriva osäkerheter i kunskapsläget, samt med utgångspunkt från 
befintlig kunskap om möjligt beskriva detaljplanens eventuella påverkan på arterna.   

 

Figur 1. Avgränsning av planområdet Katrineberg. 

Rödlistan - Rödelistekategorier  

Rödlistan för Sverige utarbetas av Artdatabanken. Rödlistan anger olika arters risk att 

dö ut från Sverige. Arterna listas i olika rödlistekategorier beroende på artens status. 

Det finns 7 kategorier: 

(RE) försvunnen, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (LC) 

livskraftig, (DD) kunskapsbrist. 
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Metodik och avgränsningar 

Metodik  
Befintlig kunskap om området biologiska värden har eftersökts i följande databaser och 
litteratur: 

 Svalan, Artportalen för fåglar. 
 Remissyttranden. 
 Vänerns fågelskär. Inventering av sjöfåglar 1994-2009 och 2012. 
Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning.  

Fältbesök genomfördes av Ekologigruppen 2014-12-08, d v s under icke häckningstid.  

Personkontakt har tagits med följande personer för att i telefonintervju försöka klarlägga 
förekomst av skyddsvärda arter.  
 Björn Helander, projektledare projekt havsörn. 
 Johan Bohlin, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Värmland. 
 Tomas Bernling, ornitolog som är boende i Zakrisdal, med utsikt över Grundviken.  
 Jan Bengtsson, Skogsstyrelsen Karlstad - har genomfört skoglig naturvärdesinvente-

ring av planområdet. 

Fågeldirektivet 

Rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar 

innehåller regler till skydd för samtliga naturligt förekommande och vilt levande fågelar-

ter inom EU. Skyddet gäller för såväl fåglarna som deras ägg, reden och boplatser. 

Enligt fågeldirektivet ska medlemsländerna vidta åtgärder som är nödvändiga för att 

fågelpopulationerna ska kunna hållas på en nivå som uppfyller ekologiska, vetenskap-

liga och kulturella krav och samtidigt tar hänsyn till ekonomiska krav och till rekreat-

ionsbehov. Fågeldirektivet har fem bilagor. Till exempel listas vilka arter som är särskilt 

Fridlyst art 

En fridlyst art är skyddad med hjälp av lagstiftning vilket oftast innebär att man inte får 

plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. I många 

fall får man inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Fridlysta arter 

är listade i Artskyddsförordningens bilaga 1 och 2. Om man avser påverka fortplant-

ningsområden krävs dispens från länsstyrelsen.  

Fåglar listade i Fågeldirektivets bilaga 1 är skyddade enligt 4 §. 

För dessa arter gäller att det är 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  k d  ll  fö ö  dj  f l i åd  ll  il l  Fö b d  äll  
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 Thomas Landgren, Gullspång, samordnare för inventering av inventeringen Vänerns 
fågelskär. 
 Dan Mangsbo, Deje, har bl. a. för inventeringen Vänerns fågelskär inventerat den del 

av Vänern som ingår i vattenområdet utanför planområdet. 
 Kristoffer Stighäll, projektledare för projekt vitryggig hackspett. 

 

Osäkerhet i bedömningen 
Denna utredning bygger på ett kort fältbesök som genomförts vintertid, sammanställ-
ning av fågelobservationer registrerade i Svalan och personkontakter. Att inventering av 
fågelfaunan inte skett under häckningstid innebär givetvis osäkerhet i bedömningar av 
konsekvenser och kartläggning av förekomster av skyddsvärda fågelarter.  

Den viktigaste faktakällan utgörs av databasen Artportalen Svalan. Här finns mycket få 
observationer av fåglar registrerade från planområdet. Detta beror av allt att döma på att 
området inte besöks ofta av fågelskådare. Det innebär inte med nödvändighet att skydds-
värda arter inte förekommer. Att få rapporter föreligger speglar snarare att området inte 
besöks regelbundet av ornitologer. Observationer under häckningstid från närliggande så 
kallade superlokaler kan användas som indikation på att skyddsvärda arter förekommer 
även inom planområdet, men utgör inget bevis för detta.  

Någon riktad fågelinventering under häckningstid har inte genomförts i planområdet, 
varför en ganska stor osäkerhet råder rörande bedömning av konsekvenser för de olika 
arterna. Graden av osäkerhet är olika för olika arter och bland annat beroende på att 
arternas biotopkrav skiftar. För en bedömning av osäkerhet i bedömningen hos de en-
skilda arterna se följande kapitel.  

 

Tidigare bedömningar/inventeringar 

Inventeringar 

Naturinventeringar genomförda av Skogsstyrelsen 

Två inventeringar där fågelobservationer ingår har genomförts av Skogsstyrelsen. En 
inventering genomfördes 27 februari 2009. Vid denna inventering noterades mindre 
hackspett i ett alkärrsområde som i planen lämnas oexploaterat.  Den andra inventering-
en var mer omfattande och genomfördes 26-28 jun, samt 10-12 oktober 2012 (5,5 fält-
dagar). Av naturvårdsintressanta arter finns notering av revirhävdande skogduva och 
risbo från rovfågel (obestämd art). 

Bergvikstugföreningingen, naturinventering, ingående i remissvar 2014-09-
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I sitt remissyttrande till kommunen bifogar stugföreningen en naturinventering genom-
förd av biologen Björn Ehrenroth. Denna inventering omfattade planområdet väster om 
kraftledningen och genomfördes 18-21 april 2012, d v s under häckningstid för de arter 
som behandlas i denna rapport. Denna inventering inriktades främst på signalarter av 
växter, men fågel noterades även. Inga av de arter som ingår i denna utredning noterades 
vid inventeringen. De häckfågelarter som påträffats vid inventeringen var ringduva, 
gärdsmyg, järnsparv, rödhake, koltrast, taltrast, kungsfågel, svartmes, blåmes, talgoxe 
nötväcka och bofink.  
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Vänerns fågelskär - Inventering av sjöfåglar 1994-2009, samt 2011 

Vänerns vattenvårdsförbund har under en lång rad år bedrivit inventering av fågelskär 
inom ramen för miljöövervakning (Landgren 2010 och 2012).  I planområdets omedel-
bara närhet finns dock inga noteringar av förekommande sjöfåglar. Den närmaste ön 
som det finns uppgifter om är Stora Skårholmen, cirka 2 kilometer söderut (Thomas 
Landgren, muntligen). 

Miljökonsekvensbeskrivning 
I miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplanen refereras det till det fynd som gjorts av 
Skogsstyrelsen av mindre hackspett. Konsekvenserna för arten är dock inte i detalj ut-
redda då analys av arealen lövskog för de olika alternativen saknas. I konsekvensbeskriv-
ningen nämns också att uppgifter om förekomst av havsörn, häger, större hackspett, 
vitryggig hackspett, rördrom, fiskgjuse och turkduva inkommit till kommunen via sam-
rådsyttranden från närboende. I MKB:n konstateras att ”Uppgifterna är dock inte be-
kräftade, vilket innebär att de är förknippade med en osäkerhet”. Ytterligare information 
om förekomst av arterna eller utredning av konsekvenser för dessa saknas.  

Remissynpunkter 
I remissyttrandena framförs uppgifter om förekomst av skyddsvärda fågelarter. Det 
saknas dock referenser till uppgifterna, eller detaljer rörande fynduppgifterna.   

Urban Ledin 2013-05-31 

Urban Ledin refererar till artfynd som gjorts från en tomt på Zakrisdalsudden (beläget ca 
200 m syd planområdet).  Bland arterna nämns havsörn, häger, större hackspett, vitryg-
gig hackspett, rördrom och fiskgjuse. Samtliga arter uppges enligt yttrandet ”ha observe-
rats så många tillfällen att häckning måste vara bekräftad”. Observatörens namn och 
övriga referenser uppgifterna anges ej.  

Bengt och Carolyn Åström 2013-05-31 

Åström anger i sitt remissyttrande att det är dokumenterat att häger har häckat inom 
området (referens för uppgiften anges ej). Bland naturvärden väster om kraftledningen  
nämns också turkduva, dock utan specifikation rörande häckningsstatus.  

Marie och Ola Svending 2013-05-31 

I remissyttrandet anges att i skogen öster om Bergviks villaområde (dvs. planområdets 
västra del), finns mindre hackspett, häger och turkduva.  

Länsstyrelsen, yttrande granskning 2014-10-02 

Länsstyrelsen nämner i sitt yttrande att ”Uppgift om häckande fiskgjuse har kommit till 
länsstyrelsens kännedom”. Vidare påpekas att ”Skogsstyrelsen konstaterat häckande 
mindre hackspett” och att ”Planens påverkan på konstaterat bestånd av mindre hack-
spett måste beskrivas ytterligare och i ett större sammanhang”.  

Länsstyrelsen anser att de uppgifter om förekomst av fiskgjuse, havsörn, vitryggig hack-
spett, rördrom och turkduva som inkommit till kommunen under samrådet måste avfär-
das innan planen antas.  

Fynd av skyddsvärda fågelarter registrerade i databasen 

Svalan (Artportalen) 
I databasen Svalan (Artportalen) finns total 1433 fågelobservationer, eller s k fynd regi-
strerade i eller i anslutning till planområdet.  
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Fynden har i databasen oftast någon form av aktivitet kopplad till sig. Det kan röra sig 
om fall fågeln observerats förbiflygande eller om det finnsolika typer av indicier på 
häckning. Fynden från Svalan finns summerade i Tabell 2. Eventuella aktiviteter redovi-
sas i samma tabell under rubriken kommentarer.  

Fynden i Svalan finns registrerade inom två så kallade superlokaler, Zakrisdal och Berg-
vik, som i eller i ligger i anslutning till området. En superlokal utgörs av en plats som 
omfattar flera dellokaler. Dessa redovisas i figur 2, nedan. 

I superlokalen Zakrisdal finns 932 observationer registrerade. Den ligger söder om plan-
området och omfattar dellokalerna Margårdsviken, Göteborgsudden, Porsviken och 
Zakrisdalshöjden. Superlokalen Bergvik omfattar planområdet, samt dessutom området 
en km norr om detta. Här finns 501 observationer registrerade. Superlokalen omfattar 
lokalerna Grundviken, Bergviks udde och Frykmansudden. Den senare dellokalen ligger 
i planområdets sydvästra del. Någon dellokal som specifikt täcker planområdet finns 
inte.  

21 av de observerade fågelarterna utgörs av rödlistade arter (10 arter) eller fågelarter 
listade i fågeldirektivets bilaga 1 (13 arter). Fynden i Svalan av arter som omfattas av 
denna rapport redovisas i tabell 2 och 3.  

Fyndbilden i databasen Svalan präglas alltid av att flest rapporter finns på platser där 
ornitologer bor, eller fågellokaler som besöks av fågelskådare. Margårdsviken, Göte-
borgsudden och Porsviken utgörs av lokaler som både besöks av fågelskådare och där 
rapporter finns från boende i området, varför antalet rapporter är störst här. 

Tabell 4. Observationer av rödlistade fågelarter, och arter listade i fågeldirektivets bilaga 1, som är 

registrerade i databasen Svalan (Artportalen) och som påträffats i eller i anslutning till planområdet. 

Redovisningen av fynd rör främst observationer som är gjorda under häckningstid. Grön färg markerar 

observationer inom planområdet, gul färg utgörs av observationer som gränsar till eller ligger inom 

planområdet.  

Art Status Datum Lokal Kommentar 

Drillsnäppa NT 

2010-08-29 

-  

2014-05-01,  

Göteborgsudden, 

Zakrisdal 

Sju observationer 

under häckningstid 

2012-05-28 Bergviks udde, Bergvik  

Par observerat, 

trolig häckning 

Fisktärna  Bilaga 1 

2007-05-26 

2005-06-19 Grundviken, Bergvik 

10 observationer 

under häckningstid 

2017-05-26– 

2014-05-13 Zakrisdal, div lokaler 
 

Fiskgjuse Bilaga 1 

2010-08-17 

Göteborgsudden, 

Zakrisdal 

 

2002-05-22 Porsviken, Zakrisdal  

2011-06-30 Zakrisdalshöjden  

2011-04-17 

Margårdsviken, Zakris-

dal 

 

Gråspett  Bilaga 1 

2006-03-18 Grundviken, Bergvik  

2012-11-04 

Göteborgsudden, 

Zakrisdal 

 

Gråtrut NT 

2006-03-07– 

2009-09-06,  

Grundviken, Bergvik m 

fl lokaler 

Fem observationer 

2003-06-04-  Göteborgsudden, Sex observationer 
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2013-04-29  Zakrisdal 

Göktyta 
Bilaga 1, 

NT 

2013-06-04 

- 2013-10-

06 

Göteborgsudden, 

Zakrisdal 

Två observationer  

Havsörn 
Bilaga 1, 

NT 2013-10-06 

Göteborgsudden, 

Zakrisdal 

Adult fågel 

Hämpling VU 
2011-06-17 

Margårdsviken, Zakris-

dal 

 

2008-06-03 Bergviks udde, Bergvik  

2012-05-24 Bergvik   

Mindre flug-

snappare Bilaga 1 2002-05-22 

Porsviken, Zakrisdal 

 

 

Mindre hack-

spett 

NT, An-

svarsart 

2010-04-11- 

2011-03-02  

Göteborgsudden, 

Zakrisdal 

Två observationer 

av revirhävdande 

fåglar 

Rördrom 
Bilaga 1, 

NT 

09-04-11- 

13-05-09,  Porsviken, Zakrisdal 
Fem observationer 

2011-05-07 

-  

2012-06-05,  

Margårdsviken, Zakris-

dal 

Sju observationer 

2011-04-17 

-  

2011-04-29,  

Göteborgsudden, 

Zakrisdal 

Två observationer, 

rör sig sannolikt 

om fåglar hörda 

från Margårdsviken 

Silvertärna Bilaga 1 

2013-05-18 

Göteborgsudden, 

Zakrisdal 

 

2007-05-13 

Frykmansudden, Berg-

vik 

 

2013-06-06 Grundviken, Bergvik  

Spillkråka Bilaga 1 2012-04-14- 

2014-05-13 

Margårdsviken och 

Göteborgsudden, 

Zakrisdal 

Åtta observationer 

under häckningstid 

Storlom Bilaga 1 2011-08-17- 

2011-06-05 

Göteborgsudden, 

Zakrisdal 

Enstaka observat-

ioner under häck-

ningstid.  

Sångsvan  Bilaga 1 

2013-06-06 Grundviken, Bergvik  

2011-04-29– 

2014-05-30 

Margårdsviken och 

Göteborgsudden, 

Zakrisdal 

Fyra observationer 

under häckningstid 

Tornseglare NT 

2007-08-02 Grundviken, Bergvik  

2011-05-18 

-  

2014-05-30,  

Margårdsviken, Zakris-

dal 

Åtta observationer 

Trana  Bilaga 1 2012-07-27 Bergvik  

Trastsångare 
NT, An-

svarsart 2008-06-03 Bergviks udde, Bergvik 

Spel/sång 

Turkduva NT 2014-02-19– Zakrisdal och  Fyra observationer, 
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2014-04-27  Zakrisdalshöjden varav en under 

häckningstid. 

Törnskata Bilaga 1 

2011-07-31 

– 12-08-25 Bergvik 

Två observationer 

under häcknings-

tid, varav en som 

tyder på trolig 

häckning.  

Andra skyddsvärda arter som finns registrerade i Artportalen och är observerade under 
häckningstid utgörs av gråhäger, rovfågelarterna brun kärrhök, duvhök, sparvhök, torn-
falk, lärkfalk och ormvråk, samt den kommunala ansvarsarten rörhöna. Fynden av dessa 
arter i databasen Svalan redovisas i tabell 3. 

Tabell 5. Observationer av övriga skyddsvärda fågelarter som är registrerade i databasen Svalan 

(Artportalen) och som påträffats i eller i anslutning till planområdet. Redovisningen av fynd rör främst 

observationer som är gjorda under häckningstid.  

Art Status Datum Lokal Kommentar 

Gråhäger - 

2011-05-14– 

2014-04-18 

Margårdsviken, och 

Göterborgsudden, 

Zakrisdal 

Fem observationer 

under häckningstid 

2009-07-09- 

2014-07-27 

Bergvik och Bergviks 

Udde 

Två observationer 

under häckningstid 

Rörhöna Ansvarsart 2013-04-21 Bergvik  

Brun kärrhök -  2011-05-02- 

2014-06-22 

Zakrisdal 

Porsviken, Margårdsvi-

ken. 

Regelbundet födo-

sökande med 16 

observationer 

under häcknings-

tid, trolig häckning 

2011-06-08- 

2014-04-18 Bergvik 

Tre observationer 

under häckningstid 

Duvhök  - 
2011-08-11- 

2012-04-30 Zakrisdal 

Två observationer 

under häckningstid 

Sparvhök   - 
2012-07-25- 

2013-08-12 

Zakrisdal, Margårdsvi-

ken 

Två observationer 

under häckningstid 

Tornfalk  - 2012-08-06- 

2014-07-04 

Zakrisdal; Margårdsvi-

ken och Zakrisdalshöj-

den 

Två observationer 

under häckningstid 

Lärkfalk - 

2014-07-29 Zakrisdal En observation.  

2009-05-09 – 

2012-06-05 

Bergvik och Bergviks 

Udde 

Två observationer 

under häckningstid 

Ormvråk  - 

2012-08-19- 

2013-04-28 Zakrisdal 

Tre observationer 

under häckningstid 

2010-04-15 Bergvik  
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Figur 2. Lokalnamn för fågellokaler i databasen Artportalen. Bergvik (övre kartan) och Zakrisdal 

(nedre kartan) utgör så kallade superlokaler, där övriga namngivna lokaler ingår.  
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Skyddsvärda fågelarter - förekomst 

och konsekvenser  
Med skyddsvärda fågelarter menas här rödlistade fågelarter (ArtDatabanken 2010) och 
arter listade i fågeldirektivets bilaga 1 (se faktarutor nedan), samt rovfåglar. Dessutom 
omfattas arter som föreslagits som ansvarsarter för Karlstads kommun (Karlstads kom-
mun 2013). 

 

 

I utredningen har framkommit uppgifter om att 28 skyddsvärda fågelarter har under 
häckningstid, påträffats i eller i närheten av planområdet (se tabell 1, 2 och 3).  

För nio av dessa, fiskgjuse, havsörn, mindre hackspett, duvhök, drillsnäppa, brun kärr-
hök, trastsångare, gråtrut, och lärkfalk, finns fynd under häckningstid inom planområdet. 

Rödlistan - Rödelistekategorier  

Rödlistan för Sverige utarbetas av Artdatabanken. Rödlistan anger olika arters risk att 

dö ut från Sverige. Arterna listas i olika rödlistekategorier beroende på artens status. 

Det finns 7 kategorier: 

(RE) försvunnen, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (LC) 

livskraftig, (DD) kunskapsbrist. 

Rödlistning av en art innebär inget automatisk formell skydd genom fridlysning etc. Att 

Fridlyst art 

En fridlyst art är skyddad med hjälp av lagstiftning vilket oftast innebär att man inte får 

plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. I många 

fall får man inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Fridlysta arter 

är listade i Artskyddsförordningens bilaga 1 och 2. Om man avser påverka fortplant-

ningsområden krävs dispens från länsstyrelsen.  

Fåglar listade i Fågeldirektivets bilaga 1 är skyddade enligt 4 §. 

För dessa arter gäller att det är 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  k d  ll  fö ö  dj  f l i åd  ll  il l  Fö b d  äll  

Fågeldirektivet 

Rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar 

innehåller regler till skydd för samtliga naturligt förekommande och vilt levande fågelar-

ter inom EU. Skyddet gäller för såväl fåglarna som deras ägg, reden och boplatser. 

Enligt fågeldirektivet ska medlemsländerna vidta åtgärder som är nödvändiga för att 

fågelpopulationerna ska kunna hållas på en nivå som uppfyller ekologiska, vetenskap-

liga och kulturella krav och samtidigt tar hänsyn till ekonomiska krav och till rekreat-

ionsbehov. Fågeldirektivet har fem bilagor. Till exempel listas vilka arter som är särskilt 
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Av dessa häckar eller häckar troligen mindre hackspett, duvhök, drillsnäppa. Resterande 
arter använder området för födosök, även om det inte kan uteslutas att brun kärrhök, 
trastsångare och lärkfalk kan häcka inom planområdet.  

Ytterligare åtta arter silvertärna, fisktärna, spillkråka, gråspett, sparvhök, ormvråk, 
storlom och tornseglare, är observerade i anslutning till området och det är sannolikt att 
planområdet används för födosök. Spillkråka, ormvråk och sparvhök kan också tänkas 
häcka i området, då häckbiotopen passar för arterna.  

Planförslaget förväntas troligen påverka duvhök, samt sannolikt också drillsnäppa nega-
tivt. Turkduvan kan förväntas påverkas svagt positivt. Osäkerhet råder i bedömningen 
rörande lärkfalk, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, mindre hackspett, spillkråka och 
gråspett, främst beroende på att det är oklart om och i så fall var i planområdet arterna 
häckar. 

Arter som framkommit i remissförfarandet 
Nedan sammanställs känd förekomst av de fågelarter där länsstyrelsen vill se en särskild 
utredning, dvs. fiskgjuse, havsörn, vitryggig hackspett, rördrom och turkduva. Vidare 
beskrivs detaljplanens eventuella påverkan på arterna. 

Fiskgjuse 
Status: Ingår i fågeldirektivets bilaga 1 och är fridlyst, men ej rödlistad.  

Ekologi: Arten är störningskänslig och väljer ofta sin boplats i områden där besök av 
människor är sällsynta. Den har som krav på boplats förekomst av gamla tallar med god 
utsikt över omgivningen. Boträden kan ligga i anslutning till fiskrika sjöar, men ofta flera 
kilometer från fiskeplatserna. Beståndet i Värmland uppskattades vid riksinventeringen 
2001 till ca 180 par (Sveriges Ornitologiska förening). 

Förekomst i området: Inventering av fiskgjuse genomfördes i Värmland 2001 och 2011-
2013. Uppgifter om förekomst i området är hämtad från Johan Bolin, Länsstyrelsen. 
”Från Riksinventeringen av fiskgjuse 2001 finns ett bo (men ingen häckning) rapporterat 
från skogen på den udde som ska bebyggas. Rester av boet fanns tydligen kvar vid in-
venteringen av fiskgjuse 2013, men såvitt vi vet har det inte varit någon häckning där 
mellan 2001 och 2013.”.  

I Artportalen finns inga fynd registrerade från planområdet. Däremot finns fyra obser-
vationer av arten gjorda under häckningstid i Zakrisdalsområdet söder om planområdet 
mellan 2002 och 2011. Jan Bengtsson (Skogsstyrelsen) anger muntligen att ”vågar säga 
att det inte finns någon häckning av fiskgjuse - gick där så mycket under rätt tid på året 
så vi borde ha sett om det fanns” 

Tomas Bernling anger (e-post) att fiskgjusen i viken i planområdets södra del är ”daglig 
gäst under säsong. Jagar och fångar då fisk”. 

Området hyser ett antal gamla tallar som skulle passa som boplats för fiskgjuse och om-
rådets östra delar är så ostört så att det skulle kunna passa som häckplats för arten.   

Sammanfattningsvis gör Ekologigruppen bedömningen att viken söder om planområdet 
används för fiskgjusens födosök. Det inte är sannolikt att fiskgjuse under de senaste åren 
häckat inom planområdet. Dock är det inte 100% uteslutet att arten häckar i planområ-
dets östra del eller skogarna öster därom. 

Konsekvenser: Eftersom det sannolikt inte finns någon aktuell häckning inom området blir 
konsekvenserna för fiskgjuse inte stora. Det finns osäkerhet i den här bedömningen 
eftersom det finns motstående uppgifter om artens förekomst och vi rekommenderar 
därför riktat eftersök av arten 2014. Det förväntas bli konsekvenser för artens födosök 
eftersom en hamnanläggning anläggs i det fiskevatten som används av arten. Storleken 
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på konsekvenserna är svår att bedöma utan att kunna analysera närhet till boplats och 
alternativa fiskevatten.  

Havsörn 
Status: Ingår i fågeldirektivets bilaga 1 och är fridlyst och rödlistad – kategori nära hotad 
(NT).  

Ekologi: Arten är störningskänslig och väljer ofta sin boplats i områden där besök av 
människor är sällsynta. Den har som krav på boplats förekomst av gamla tallar.  

Beståndet i Värmland var 2013 18 revir, varav två bon fanns i Karlstads kommun (Läns-
styrelsen).  

Förekomst i området: Det finns ingen känd boplats i planområdet. Havsörnens revir kart-
läggs årligen av Länsstyrelsen som ett led i länets arbete med uppföljning av miljömålen 
och tillståndet i naturreservaten. 

I Artportalen finns endast ett fynd av adult havsörn vid Göterborgsudden, Zakrisdal och 
detta fynd är inte gjort under häckningstid för arten. Tomas Bernling skriver( e-post) om 
havsörn ” har observerats flera gånger över fjädern och på sök efter bytesdjur inne i 
viken”. 

Ekologigruppen gör sammanfattningsvis bedömningen att planområdet används av 
havsörn, men har på inget sätt ett för häckningsframgången avgörande värde som födo-
söksområde, samt att planområdet är ointressant som häckningsområde eftersom alltför 
mycket människor rör sig i områdets skogar.  

Konsekvenser: Planförslaget bedöms inte få några mätbara konsekvenser för havsörnen. 
Bedömningen bedöms som relativt säker.  

Mindre hackspett  
Status: rödlistad - nära hotad (NT), Föreslagen ansvarsart för Karlstads kommun.  

Ekologi: Kunskapen om mindre hackspettens krav på miljön sammanfattas i ArtData-
bankens artfaktablad (ArtDatabanken 2011) enligt följande. ”För att häcka framgångsrikt 
behöver ett par cirka 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 
ha.” Det finns ingen närmare definition av vad som menas med äldre, respektive lövdo-
minerad. Lövdominerad kan tolkas som skog med mer än 50% lövträd. Det kan konsta-
teras att ytan skog med mer än 50% lövandel inom ett 244 ha stort område runt häck-
platsen bara är 27 ha. Ytan lövdominerad skog når således i dag inte upp till minimiarea-
len 40 ha. Den mindre hackspetten förekommer ändå här. Ekologigruppens erfarenhet 
är att mindre hackspett föredrar rena lövskogar, men att arten också födosöker i bland-
skogar, samt till och med i barrskogar, om det där finns ett stort inslag av gamla lövträd. 
En rimlig tolkning är därmed att det inte är ett krav att lövträden ligger samlade i lövdo-
minerad skog, utan att det är arealen lövträd, främst i bland- och lövskogar, som är rele-
vant för arten. 

Förekomst i området: Skogsstyrelsen har dokumenterat förekomst (vintertid) av arten i 
området. Jan Bengtsson anger att häckning i strandalskogen innanför Grundviken är 
säker. Tomas Bernling anger (e-post) att arten ”observeras tämligen regelbundet på fö-
dosök”. I Artportalen finns två observationer av revirhävdande fågel från Göteborgsud-
den, Zakrisdal, söder om planområdet.  Ekologigruppen har utrett hur den planerade 
bebyggelsen kan förväntas påverka förutsättningarna för mindre hackspettens livsmiljö. 
Resultatet redovisas i bilaga 1.  

Inom det 244 ha tänkta stora reviret för mindre hackspett, finns följande arealer skog 
med åldrar över 30 år: 16 ha lövskog (lövträd >70%), 50 ha blandskog (lövträd >30-
70%), samt 132 ha barrskog (<30% lövträd). I löv- och blandskogarna är lövträdsarealen 
34,3 ha, d v s något under den av ArtDatabanken angivna minimiarealen på 40 ha löv-
dominerad skog. I om man även inkluderar barrskogsområdena inom det tänkta reviret 
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är lövträdsarealen sammanlagt 54 hektar. För ytterligare redovisning av data rörande 
andel lövträd se bilaga 1.  

Man kan konstatera att mindre hackspetten i dagsläget av allt att döma finner området 
tillräckligt attraktivt för att häcka, men att lövträdsandelen i reviret med största sannolik-
het balanserar på nedre gränsen för vad arten enligt ArtDatabanken kräver vad gäller 
andel äldre lövdominerad skog. 

Konsekvenser: Ekologigruppen bedömer att det finns en tydlig risk för negativ påverkan på 
mindre hackspettens förekomst, trots att planförslaget bara medför en marginell minsk-
ning av arealen lövträd och lövskog. Minskning av lövträdsrealen är 1,8 ha, eller 3,3 pro-
cents minskning av lövträdsarealen inom det 244 ha stora tänkta reviret.  

Då nyckelbiotoper med större andel äldre träd exploateras inom bebyggelseområdet, i 
kombination med att lövträdsarealen minskar, medför att hackspettarna måste flyga 
längre bort för att framgångsrikt söka föda. Detta, tillsammans med den barriäreffekt 
som bebyggelsen har, gör att fåglarna måste söka föda på längre avstånd från boplatsen. 
Det kommer att gå åt mer tid och energi för födosök och risken är att den ökade an-
strängning som kommer att krävas, innebär att häckningen inte längre blir framgångsrik. 

Om de förslag till konsekvensmildrande åtgärder i form av skötsel av planområdets 
naturmark, samt kompensationsåtgärder som anges i denna utredning följs, bedöms 
risken för negativa konsekvenser utebli på kort sikt, även om arten sannolikt väljer en 
boplats lite längre söderut jämfört med dagens situation. På lång sikt (>30 år) kan positiv 
konsekvenser för arten förväntas.  
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Figur 3. Mindre hackspettens förmodade födosöksområde om 244 hektar, varav 198 hektar skog. 

Skogen har med hjälp av flygbildstolkning delats in i barrskog, blandskog respektive lövskog. Inslaget 

av lövträd har också flygbildstolkats för varje delområde och anges i procent med siffror i vitt.  

 

Vitryggig hackspett 
Status: Ingår i fågeldirektivets bilaga 1 och är fridlyst och rödlistad – kategori akut hotad 
(CR).  

Ekologi: De starkaste förekomsterna av vitryggig hackspett finns i lövskogsrika landskap 
(i genomsnitt 75-93 % lövträd, i svenska, norska och finska undersökningar), där äldre 
bestånd av asp, björk, klibbal, gråal och sälg är särskilt viktiga. Ett par av vitryggig hack-
spett födosöker under häckningstid inom ett cirka 150 hektar stort område. Vinterreviret 
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är i snitt 450 hektar och vissa hanar rör sig över ett hela 650 hektar stort område. Om 
lämpliga biotopelement är utspridda kan födosök ske över åtskilliga kvadratkilometer 
(Aulén 1989). 

Förekomst i området: Det finns enligt Artportalen inga dokumenterade fynd inom planom-
rådet. En vitryggig hackspett uppehöll sig i Klarälvsdeltat för några år sedan och det är 
inte uteslutet att denna individ kan ha passerat eller tillfälligt födosökt i området. Uppgif-
ter finns även om förekomst i Zakrisdalsområdet (remissynpunkt Urban Ledin). Jan 
Bengtson (Skogsstyrelsen) har (muntlig uppgift) observerat hackspår av arten söder om 
planområdet. Detta var sannolikt spår av en individ som höll till några km söder om 
planområdet för några år sedan. Om arten återinplanteras i Värmland kommer alla när-
liggande lövdominerade skogspartier sannolikt vara viktiga för födosök (Stighäll munt-
ligt). Det är då viktigt att gran regelbundet gallras bort i de lövområden som lämnas som 
naturmark i planområdet. 

Sammanfattad bedömning är att eftersom arealen med gammal lövdominerad skog är 
begränsad i planområdet är det inte sannolikt att planområdet har förutsättningar att 
utgöra häckplats för arten, även om det inte kan uteslutas att området har använts av 
arten eller kommer att kunna användas för födosök.  

Konsekvenser: Planförslaget bedöms, genom att de lövrika partierna lämnas som natur-
mark, inte få några märkbara konsekvenser för vitryggig hackspett. Om man i planen 
genom skötsel av naturmark och kompensationsåtgärder kan positiva konsekvenser 
förväntas. Åtgärderna består i att arbeta aktivt för att skapa lövrika miljöer, med före-
komst av död lövved i de Vänernära skogarna, samt bortgallring av gran. Om detta ge-
nomförs kan området i framtiden ingå som födorevir för arten, efter återintroduktion av 
arten. Bedömningen bedöms som relativt säker.  

Rördrom  
Status: Ingår i fågeldirektivets bilaga 1 och är fridlyst och rödlistad – kategori nära hotad 
(NT).  

Ekologi: Rördrommen bebor slättsjöar med stora och täta bladvassbestånd och med god 
tillgång på fisk, grodor och vatteninsekter. Reviret omfattar vanligen 20–40 hektar inne-
hållande minst 2–10 hektar vass samt starrängar, kanaler och klarvattenytor. Endast i 
undantagsfall brukar det finnas mer än en hane per kilometer vassbevuxen strand (Bro-
berg 2002). 

Förekomst i området: Det finns inga   registrerade i Artportalen av arten från Grundviken 
som är den plats i planområdet som hyser lämplig biotop. Arten häckar dock sannolikt i 
Margårdsviken och kanske även i Porsviken i Zakrisdalsområdet, söder om planområdet, 
vilket åtskilliga fynd av revirhävdande fåglar i Svalan indikerar. Det kan inte uteslutas, att 
vassarna i Grundviken, åtminstone tillfälligt används för födosök av arten.  

Konsekvenser: Då planförslaget inte medför påverkan på vassområdet i Grundviken för-
väntas det inte ge några större negativa konsekvenser för arten. Bedömningen bedöms 
som relativt säker.  

Turkduva  
Status: Ingår i fågeldirektivets bilaga 1 och är fridlyst och rödlistad – kategori nära hotad 
(NT).  

Ekologi: Turkduvan hör huvudsakligen hemma i tätorter, framförallt i villaområden med 
äldre bebyggelse. Den häckar också i mindre samhällen och vid gårdssamlingar. Den 
föredrar parker, trädgårdar eller alléer med högvuxna träd, gärna ädelgranar eller lik-
nande.  

Förekomst i området: Det finns inga fynd registrerade i Artportalen av arten inom planom-
rådet. I Zakrisdalsområdet finns fyra fynd av arten, varav ett under häckningstid.  
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Då arten är knuten till bebyggda områden, framförallt villaområden saknas förutsätt-
ningar för att arten ska häcka i områdets slutna skogar. Det kan inte uteslutas att arten 
tillfälligt kan ha passerat området men planområdets betydelse som häck- eller födo-
sökslokal torde vara obefintligt.  

Konsekvenser: Planförslaget medför viss möjlighet för arten att etablera sig i området då 
lämpliga miljöer skapas. Konsekvenserna för arten bedöms därför vara svagt positiva. 
Bedömningen bedöms som säker. 

 

Övriga skyddsvärda fågelarter 
Nedan sammanställs känd förekomst av fågelarter listade i fågeldirektivets bilaga 1, röd-
listade arter, kommunala ansvarsarter, samt rovfågelarter som påträffats i planområdets 
närhet. Vidare beskrivs detaljplanens eventuella påverkan på arterna. 

Drillsnäppa, gråtrut, fisktärna och silvertärna  
Status: Drillsnäppa: rödlistad - nära hotad (NT). Fisktärna och silvertärna: fågeldirektivets 
bilaga 1. Gråtrut: rödlistad - nära hotad (NT).  

Ekologi: Samtliga arter är knutna till sjöar och hav. För tärnornas och gråtrutens del är 
trädfria skär och småöar viktiga häckmiljöer. Drillsnäppan föredrar liknande häckmiljö 
men kan också häcka på sjöstränder.   

Beståndet i Vänern var vid inventeringen 2012 (Landgren 2012): drillsnäppa 87 individer, 
fisktärna 4 767, silvertärna 891 och gråtrut 5 638 individer.  

Förekomst i området och konsekvenser: Samtliga arter är enligt Artportalen observerade så 
pass många gånger under häckningstid i områdets närhet att häckning i närheten av 
planområdet är sannolikt. Tomas Bernling anger i e-post att drillsnäppa och gråtrut ses 
regelbundet i planområdets södra del. Drillsnäppa är också enligt Artportalen iakttagen 
under omständigheter som tyder på trolig häckning i närheten av planområdet.  

Sammanfattande bedömning: Utanför Grundviken finns ett litet trädfritt skär som har 
potential att hysa de ovan nämnda arterna. Det är ganska sannolikt att drillsnäppan 
häckar. Om gråtrut, silvertärna eller fisktärna häckar är mer oklart. Det är dock säkert att 
det inte rör sig om några större kolonier, då detta i så fall borde vara känt genom inven-
teringen av fågelskär i Vänern (Landgren 2010 och 2012) och genom Dan Mangsbo. Det 
bör närmare utredas vilka arter och hur många par av de skyddsvärda fågelarterna som 
häckar för att kunna göra en säker konsekvensbedömning.  

Drillsnäppan kan sannolikt finnas kvar även efter bebyggelse av området, men riskerar 
att påverkas negativt då stränderna delvis påverkas av ny hamnanläggning. 

Arterna är relativt vanliga i Vänern och även om de skulle påverkas av bebyggelse så 
påverkas inte lokala populationerna på ett påtagligt sätt. 

Spillkråka  
Status: fågeldirektivets bilaga 1 

Ekologi: Spillkråkan kan häcka i såväl barr-, bland- som lövskog, men är vanligast i bland-
skogar. Den föredrar högstammig, talldominerad gammelskog, men är ganska vanlig 
även i större, rationellt brukade skogsområden. Spillkråkan har under senare tid även 
börjat häcka i närheten av bebyggelse. Revirets storlek är beroende av tillgången på föda 
och kan därför variera mellan 100 - 1 000 hektar. Större delen av planområdet utgörs av 
skogsmiljöer som passar arten. 

Spillkråkans population i Sverige är ca 20 000 par och den är inte ovanlig i Värmland.  
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Förekomst i området och konsekvenser: Det finns inga fynd registrerade i Artportalen av arten 
inom planområdet, men åtta observationer har enligt Artportalen gjorts under häck-
ningstid i det närliggande Zakrisdalsområdet. Då arten kräver ett ganska stort revir och 
naturen i området utgör en bra livsmiljö för arten, så är det ganska sannolikt att arten 
även förekommer i planområdet.  

Arten kan om den förekommer i området ha förutsättningar att leva kvar även efter 
bebyggelse, om tillräcklig areal gammal skog finns kvar i reviret. Någon analys av detta 
har inte gjorts i denna utredning och är inte heller helt meningsfull att göra, innan man 
säkert vet att spillkråka förkommer i området. Arten är dock relativt vanlig i Värmland 
och även om ett revir skulle påverkas av bebyggelse så påverkas inte lokala populationer 
på ett påtagligt sätt. Bedömningen har en relativt stor grad av osäkerhet, då kunskapen 
om artens förekomst i området är obefintlig.  

Gråspett   
Status: fågeldirektivets bilaga 1. 

Ekologi: Gråspetten lever främst av myror. Den häckar gärna i gamla aspar på öppna 
hyggen som gränsar mot äldre granskogspartier men även i sanka lövskogar längs älvar 
och vid sjöstränder. Gråspetten föredrar större sammanhängande skogsområden för sin 
häckning. Delar av planområdet utgörs av skogsmiljöer som passar arten.  

Förekomst i området och konsekvenser: Det finns inga fynd registrerade i Artportalen av arten 
inom planområdet, men två observationer har enligt Artportalen gjorts i anslutning till 
planområdet. Ett senhöstfynd i Zakrisdalsområdet och en vårobservation vid Grundvi-
ken, Bergvik. Den senare observationen är gjord i utkanten av planområdet.  

Det finns en möjlighet att arten kan förekomma i planområdet. Det är dock inte troligt 
att den häckar regelbundet då antalet fynd i närområdena är få. Om arten förekommer så 
innebär planförslaget att arten sannolikt inte kommer att finnas kvar, då den föredrar 
större sammanhängande skogsområden. Bedömningen har en stor grad av osäkerhet, då 
kunskapen om artens förekomst i området är dålig. 

Trastsångare   
Status: rödlistad - nära hotad (NT). 

Artens biotop utgörs av höga och täta vassbestånd, gärna uppflikade.  

Förekomst i området och konsekvenser: Det finns inga fynd registrerade i Artportalen av arten 
inom planområdet, men en observation har enligt Artportalen gjorts på Bergviksudde ca 
1 km norr om planområdet. Tomas Bernling anger att arten förekommer inom planom-
rådet och att den ”har flera gånger hörts sjunga inne i vassen fr a tidigt under häcknings-
säsong”.  

Då planförslaget inte innebär några ingrepp i artens biotop och att området redan idag är 
ganska stört av mänskliga aktiviteter, torde konsekvenserna för arten bli begränsade. 
Bedömningen bedöms som relativt säker. 

Storlom  
Status: fågeldirektivets bilaga 1. 

Beståndet i Vänern var vid inventeringen 2012 (Landgren 2012) 56 individer. 

Förekomst i området och konsekvenser: Arten har enligt Artportalen observerats vid Mar-
gårdsviken och Göteborgsudden, Zakrisdal vid enstaka tillfällen under häckningstid. Det 
kan inte uteslutas att häckning förekommer i närheten men det är inte sannolikt att de 
grunda och näringsrika vattnen i planområdet skulle utgöra en viktig häck- eller födo-
söktsplats för arten. Därmed förväntas inga negativa konsekvenser för arten.  Bedöm-
ningen bedöms som relativt säker. 
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Duvhök  
Status: Arten är inte rödlistad eller förtecknad i fågeldirektivets bilaga 1 men är fridlyst 
liksom alla Sveriges rovfåglar.  

Förekomst i området och konsekvenser: Ett använt bo av arten påträffades i planområdet vid 
fältbesök 2014-12-08. Boet var tidigare känt och registrerat som risbo vid Skogsstyrel-
sens inventering 2012.  

Duvhökar lever av fåglar och mindre däggdjur. Efter att tidigare varit en utpräglad stor-
skogsart, håller duvhöken allt mer på att etablera sig i anslutning till stadsmiljöer, där den 
jagar tamduvor, kråk- och måsfågel. Arten är tämligen allmän i Värmland.  

Boet ligger i ett område som ska lämnas som naturmark. Intill boet löper en mindre stig. 
Det finns, trots att området för häckning lämnas obebyggt, givetvis en risk att den ökade 
störning som planförslaget medför gör att arten överger området. Samtidigt finns exem-
pel på hur arten kan häcka nära bebyggelse och välfrekventerade stigar. I detaljplanering 
av det berörda naturområdet bör hänsyn tas till att denna relativt störningskänsliga art 
förekommer, så att inga stigar anläggs i närheten av boet. Bedömningen bedöms som 
relativt säker. 

Brun kärrhök  
Status: Brun kärrhök är inte rödlistad eller förtecknad i fågeldirektivets bilaga 1, men är 
fridlyst, liksom alla Sveriges rovfåglar.  

Arten är inte direkt ovanliga i Värmland. Brun kärrhök är en art som häckar i vassrika 
vikar och födosöker i våtmarker och på åkermark.  

Förekomst i området och konsekvenser: Arten har enligt Artportalen observerats i omgivning-
arna under häckningstid så många gånger så att häckning i antingen Porsviken eller Mar-
gårdsviken är trolig. Vassarna i planområdets södra del nyttjas för födosök enligt Tomas 
Bernling som i e-post anger att ” såväl hanne som hona uppträder under säsong dagligen 
jagande över det stora vasspartiet i viken. Möjlig häckfågel i vassen. Har observerats 
sänka sig ned i vassen utan jaktbeteende”.  

Ekologigruppen bedömer sammanfattningsvis att arten brun kärrhök sannolikt häckar i 
anslutning till planområdet, eller tillfälligt kanske t o m även i planområdet. Konsekven-
serna av planförslaget blir för brun kärrhök en ökad störning av födosökslokal vid 
Grundviken. Då området redan idag har en promenadstig anlagd utmed stranden så 
förväntas ingen drastisk påverkan på den häckande bruna kärrhökspopulationen. Om  
arten häckar i Grundviken finns det risk att ökad störning gör att den flyttar till närlig-
gande vassvikar i söder. Bedömningen har en relativt stor grad av osäkerhet och fördju-
pad studie av artens förekomst i området rekommenderas, om en fågelinventering av 
området genomförs.  

Övriga rovfåglar (sparvhök, lärkfalk och ormvråk) 
Status: Rovfågelarterna sparvhök, tornfalk, lärkfalk och ormvråk är inte rödlistade eller 
förtecknad i fågeldirektivets bilaga 1, men de är fridlysta liksom alla Sveriges rovfåglar.  

Ingen av arterna är direkt ovanliga i Värmland. Sparvhök, lärkfalk och ormvråk häckar i 
skog. Lärkfalken jagar ofta större insekter över skogsbryn eller vassvikar. Sparvhök fin-
ner sin föda i skog eller i villabebyggelse. Ormvråk jagar främst på öppen mark. 

Förekomst i området och konsekvenser: Det finns i Artportalen så pass många observationer 
under häckningstid att Ekologigruppen bedömer att de berörda arterna sannolikt häckar 
i anslutning till planområdet, eller tillfälligt kanske i planområdet. Tomas Bernling anger 
rörande lärkfalk i e-post” återkommande observationer under säsong. Har ett antal 
gånger setts jaga över vassen”. 
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Om bon för sparvhök, lärkfalk och ormvråk finns i planområdet kommer planförslaget 
sannolikt medföra att dessa väljer en annan, mindre störd skog som häckplats. Bedöm-
ningen rörande påverkan på häckplats har dock en relativt stor grad av osäkerhet då 
kunskap om arternas förekomst i området är dålig. Planförslaget påverkan på födosök 
för arterna förväntas vara begränsad. Lärkfalkens viktigaste jaktplats torde vara vassom-
rådet, vilket inte påverkas av planförslaget. 

Tornseglare  
Status: rödlistad - nära hotad (NT)  

Tornseglaren häckar i byggnader och är luftjägare som livnär sig uteslutande på insekter 
och spindlar som de fångar i flykten på upp till en kilometers höjd. Flera fynd finns av 
arten i angränsande områden, men då byggnader som lämpar sig för artens häckning inte 
finns i området och då dess förmåga till födosök inte påverkas av planförslaget förväntas 
inga konsekvenser för arten.   

Göktyta, hämpling, törnskata och tornfalk 
Status: Göktyta: fågeldirektivets bilaga 1 och rödlistad - nära hotad (NT). Hämpling: 
rödlistad – sårbar (VU), Törnskata: fågeldirektivets bilaga 1, Tornfalk (-).  

Ekologi: Samtliga de fyra arterna är knutna till öppna, gärna betade marker. 

Förekomst i området och konsekvenser: Det finns inga fynd registrerade i Artportalen av ar-
terna inom planområdet, men fynd har gjorts under häckningstid i Bergviks- och Zakris-
dalsområdet. Törnskata har troligen häckat i Bergvik 2012 (observation av varnande 
fågel registrerad i Artportalen).  

Då arternas biotop, öppet odlingslandskap och betesmarker saknas i planområdet är det 
osannolikt att de förekommer som häckfågelsarter här. Planförslaget förväntas således 
inte medföra några negativa konsekvenser för arterna. Bedömningen bedöms som säker. 

Övriga observerade skyddsvärda arter, trana, mindre flug-

snappare, rörhöna, sångsvan  
Status: Trana: fågeldirektivets bilaga 1, Mindre flugsnappare: fågeldirektivets bilaga 1, 
Sångsvan fågeldirektivets bilaga 1, rörhöna (föreslagen ansvarsart) 

Samtliga arter har enligt Artportalen observerats vid enstaka tillfällen under häckningstid. 
Arterna utgör sannolikt tillfälliga gäster i närområdet och häckar troligen inte inom plan-
området. Bedömningen bedöms som relativt säker. 

Sammanfattande bedömning 
Planförslaget viktigaste negativa påverkan är att mindre hackspett ens livsmiljö äldre 
lövskogar minskas genom bebyggelse. Detta riskerar att påverka den häckning som finns 
i planområdet negativt så tillvida inte konsekvensmindrande åtgärder och kompensat-
ionsåtgärder genomförs. Brun kärrhök och fiskgjuse använder Grundviken i planområ-
dets södra del för födosök. Det är inte troligt att arterna häckar i området och de nega-
tiva konsekvenserna förväntas bli begränsade. Det är dock önskvärt att närmare under-
söka om dessa arter häckar inom planområdet. Detta gäller också för gråspett som dock 
bara planområdets närhet och aldrig observerats inom det. Turkduvan kan förväntas 
påverkas svagt positivt av planförslaget.  

Bland de i Värmland mer allmänt förekommande skyddsvärda arterna förväntas planför-
slaget troligen påverka duvhök, samt sannolikt också drillsnäppa negativt. Osäkerhet 
råder i bedömningen rörande lärkfalk, ormvråk och spillkråka, främst beroende på att 
det är oklart om, och i så fall var i planområdet arterna häckar. För de mer allmänt före-
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kommande arterna förväntas inte lokala populationer påverkas, även om något revir av 
arterna skulle påverkas negativt av planförslaget. 
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Förslag till åtgärder 

Planering av stigar i naturmark 
Vid planering av stigar bör häckplatsen för duvhök beaktas så att stigar inte anläggs i 
anslutning till boplatsen.  

Skötsel av naturmark i planområdet 
Föreskrifter för skötsel av områdets naturmark bör uppdateras, så att hänsyn tas till 
lövskogslevande biologisk mångfald, däribland fågelarterna mindre och vitryggig hack-
spett.  

Lämplig skötsel för ett sådant område bör utredas särskilt och en skötselplan bör tas 
fram. De områden som idag utgörs av löv- och blandskogar bör ha mål att lövträdsande-
len ökar jämfört med i dagsläget, samt att träden tillåts åldras naturligt och att ingen död 
lövved tas bort från området. Relevanta skötselåtgärder handlar om att skapa en konti-
nuerlig och betydande tillgång till död ved. Efterhand som skogen utvecklas och träden 
blir äldre utvecklas död ved utan att aktiva åtgärder behöver utföras. Ett aktivt gynnande 
av lövträd genom att gran tas bort kommer att behövas kontinuerligt.  

Kompensationsåtgärder 
Förlusten av nyckelbiotoperna och deras innehåll av lövträd som planförslaget medför 
kan kompenseras genom att motsvarande areal lövskog, blandskog eller barrskog med 
tillräckligt innehåll av löv avsätts för att kompensera de miljöer som tas i anspråk. Inom 
dessa områden bör en skötsel tillämpas som innebär att optimala miljöer skapas för den 
mindre hackspetten och andra arter som är knutna till lövskogsmiljö med rik tillgång till 
död lövved.  

För att säkert kompensera fullt ut för förlusten inom bebyggelseområdet bör det område 
som avsätts vara större och den totala arealen löv bör vara större än den arealen som tas 
i anspråk för bebyggelse. Förslagsvis minst 5 ha. Detta eftersom kompensationsområdet 
inledningsvis kommer att ha betydligt sämre kvalitet som livsmiljö för mindre hackspet-
ten jämfört med de nyckelbiotoper som byggs bort inom planområdet. Kompensations-
området bör dessutom ligga på nära avstånd från platsen där mindre hackspetten häckar.  

Kompensationsområdet bör inte utgöras av någon av de nyckelbiotoper, områden med 
höga naturvärden eller biotopskyddsområden utanför planområdet som redan idag är 
undantagna från rationellt skogsbruk. Dessa områden finns ju redan i dagsläget tillgäng-
liga för den mindre hackspetten. Det bör istället vara ett område som i utgångsläget har 
begränsade kvaliteter för mindre hackspett som avsätts och säkerställs. Genom aktiva 
och kontinuerliga skötselinsatser inom kompensationsområdet kan man inom mindre 
hackspettens närområde tillföra biotoper som kan få avgörande betydelse för artens 
häckningsframgång. För att kompensera för förlust av lövskog på kort sikt måste till en 
början måste död stående lövved skapas genom att träd dödas. 
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Förslag till vidare utredningar 

Då kunskapsläget om häckande rovfåglar, främst fiskgjuse och brun kärrhök är relativt 
dålig föreslås kompletterande inventering våren 2015. Även gråspett och spillkråka bör 
ingå i en riktad inventering våren 2015 för att negativa konsekvenser säker ska kunna 
avskrivas. Vidare bör skären utanför Grundviken inventeras med avseende på tärnor, 
drillsnäppa, gråtrut och eventuell annan sjöfågel. Syftet med undersökningen av sjöfågel 
är att kunna vidta rätt skydds- och konsekvenslindrande åtgärder i samband med ut-
byggnad av hamn.  
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Bilaga 1.  

 

Påverkan på mindre hackspettens miljö 

Inledning 
Mindre hackspetten har konstaterats häcka inom planområdet (Jan Bengtsson muntlig 
uppgift). Ekologigruppen har utrett hur den planerade bebyggelsen kan förväntas på-
verka förutsättningarna för mindre hackspettens livsmiljö och därmed förutsättningarna 
för att mindre hackspetten kommer att finnas kvar långsiktigt inom området.  

För att kunna göra en bedömning av hur ianspråktagandet av planområdet kan förväntas 
påverka förutsättningarna för den mindre hackspetten är det nödvändigt att undersöka 
om förutsättningarna för arten i dagsläget är goda eller mindre goda och hur livsmiljön 
påverkas. Utredningen som Ekologigruppen genomfört och som beskrivs i det följande 
syftar till detta. 

Förutsättningar - mindre hackspettens krav på miljön 
Kunskapen om mindre hackspettens krav på miljön sammanfattas i ArtDatabankens 
artfaktablad (ArtDatabanken 2011) enligt följande. ”För att häcka framgångsrikt behöver ett 
par cirka 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha.” Det finns givetvis 
en stor geografisk variation i det angivna värdet för livsmiljön. Det är ändå ovanstående 
definition av artens livsmiljö som vi har att utgå från i analysen.  

Ekologigruppen har utgått från att det ska finnas 40 hektar äldre lövskog inom ett cirka 
200 hektar stort landområde.  

Det finns ingen närmare definition i ArtDatabankens artfaktablad av begreppet äldre 
skog. Vi har dock i denna utredning utgått från att ung lövskog med ålder under 30 år 
som saknar död ved, inte utgör livsmiljö för arten och därmed inte kan räknas som äldre. 
Bortsätt från lövförekomsterna inom nyckelbiotoper, objekt med hög naturvärden och 
biotopskydd är lövträden normalt inte påtagligt gamla. En stor del av skogsområdena 
inom det undersökta området är dock medelålders eller mogna och kan därmed sägas 
stämma in på begreppet ”äldre”, i vart fall om äldre tolkas som motsatsen till yngre. 

Lövdominerad definieras definieras oftast som skog där lövträd dominerar (dvs >50% 
lövträdtäckningsgrad eller grundyta). Lövskog brukar vanligen definieras som skog med 
mer än 70% löv. Det kan konstateras att ytan skog med mer än 50% lövandel inom ett 
244 ha stort område runt häckplatsen bara är 27 ha. Ytan lövdominerad skog når således 
i dag inte upp till minimiarealen 40 ha. Mindre hackspetten ändå förekommer här. Eko-
logigruppens erfarenhet är att mindre hackspett föredrar rena lövskogar, men att arten 
också födosöker i blandskogar, samt till och med i barrskogar om det här finns ett stort 
inslag av gamla lövträd. En rimlig tolkning är därmed att det inte är ett krav att lövträden 
ligger samlade i lövdominerad skog utan att det är arealen lövträd som är relevant. Det bör 
fungera bra även att lövträdsförekomsten, förekommer utspridd som ett inslag i bland-
skog och i viss mån även barrskog. I denna utredning utgår vi därför räknat på löv-
trädsförekomst som nyckelvärde för mindre hackspettens livsmiljö.  
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Metodik 

Avgränsning av födosöksområde 

Initialt avgränsades ett drygt 200 hektar stort landområde med utgångspunkt från den 
plats där det är känt att mindre hackspetten häckar. Eftersom Vänerns vattenyta i väster 
är ointressant för hackspetten måste artens födosöksområde vara huvudsakligen öster, 
norr och söderut från häckningsplatsen. 

Området som avgränsats är totalt 244 hektar stort, men cirka 46 hektar består av mark 
som inte är skog, främst åkermark. Vi har gjort bedömningen att det är rimligt att inte 
avgränsa området utifrån en cirkulär utsträckning, utan att man kan räkna med att 
mindre hackspett kan utnyttja skogsområden som sträcker sig bortom en tänkt cirkulär 
utbredning. Områdets avgränsning framgår av figur 3 nedan, där de tre olika skogstyper-
na tillsammans med övrig mark utgör det 244 hektar stora området. 

Flygbildstolkning 

Inom det avgränsade området flygbildstolkades all skog. Någorlunda enhetliga skogsom-
råden avgränsades utifrån förekomsten av lövträd. Områden som bedömdes ha mer än 
70 % lövinslag avgränsades som lövskog. Skog med mindre än 30 % löv, dvs. mer än 70 
% barrträd avgränsades som barrskog. Skog med lövinslag som bedömdes vara mellan 
30 % och 70 % avgränsades som blandskog. Indelningen i dessa tre kategorier skog 
framgår av kartan, figur 4. 

Vi bedömer att ung skog, under 30 års ålder, generellt har litet innehåll av död ved och 
därmed liten betydelse för mindre hackspett. Partier med sådan ung skog har därför inte 
karterats som skog. Större delen av skogsarealen inom området bedömdes vid tolkning-
en ligga i åldersintervallet 30-80 år. Det finns även omfattande partier av skog som är 
äldre än 80 år. Dessa partier har av Skogsstyrelsen avgränsats som nyckelbiotoper, om-
råden med naturvärde, eller som avsatts som biotopskydd.  

Inom varje område som avgränsades uppskattades inslaget av lövträd uttryckt som hela 
procent av trädens totala krontäckning. På kartorna, figur 4 och 5, anges denna procent-
siffra för varje skogsområde. Det finns i metodiken en osäkerhet i tolkningen som gör 
att det verkliga värdet kan avvika från det procenttal som anges i respektive skogsom-
råde. Osäkerheten i tolkningen är ca +/- 3% i intervallen 0-20 och 80-100% och ca 10% 
i övriga intervall.  

Resultat 

Sammanställning av areal löv 

Utifrån den ovan beskrivna tolkningen har vi beräknat det flygbildstolkade områdets 
totala areal av lövträd. Om exempelvis ett blandskogsområde om 5 hektar vid flygbilds-
tolkningen bedömdes ha 50 % lövinslag betraktar vi detta som att området innehåller 2,5 
hektar lövträdareal. Motsvarande beräkning har genomförts för alla skogsområden som 
avgränsats, såväl för barrskog, blandskog som för lövskog. Resultatet av beräkningen 
framgår av tabell 6, nedan. 

Som framgår av tabell 4 är arealen skog (30 år eller äldre) inom området cirka 198 hektar. 
Ytan lövskog uppgår till 16 ha och arealen blandskog är 50 ha (tabell 6). 

I löv- och blandskogarna inom det tänkta 244 stora mindre hackspettsreviret är lövträd-
sarealen 34,3 ha, d v s något under den av ArtDatabanken angivna minimiarealen på 40 
ha lövdominerad skog. Av hela skogsarealen, inklusive barrskogar upptas 54 hektar av 
lövträd. Hela denna areal kan sannolikt inte nyttjas effektivt för födosök då ca 20 ha 
lövträdsarealen ligger i barrskogar.  

Man kan konstatera att mindre hackspetten i dagsläget av allt att döma finner området 
tillräckligt attraktivt för att häcka. Med tanke på att skogen i området inte är påtagligt 
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gammal, bortsett från mindre ytor nyckelbiotoper, områden med höga naturvärden och 
biotopskydd, kan man förmoda att även åldern på skogen ligger på gränsen till vad den 
mindre hackspetten behöver för att häcka. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den mindre hackspetten i planområdet med 
största sannolikhet balanserar på nedre gränsen för vad arten enligt ArtDatabanken krä-
ver vad gäller yta äldre lövdominerad skog 
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Figur 4. Mindre hackspettens förmodade födosöksområde om 244 hektar, varav 198 hektar skog. 

Skogen har med hjälp av flygbildstolkning delats in i barrskog, blandskog respektive lövskog. Inslaget 

av lövträd har också flygbildstolkats för varje delområde och anges i procent med siffror i vitt.  

Påverkan på mindre hackspettens miljö 
I de båda figurerna 3 och 4 har de ytor som planeras för bebyggelse markerats (bebyg-
gelseområden). Dessa ytor upptar sammanlagt 10,6 hektar skogsmark. Visserligen upptas 
inte hela dessa ytor av huskroppar och hårdgjord mark, en hel del träd kommer sannolikt 
att finnas kvar, men skogen som blir kvar inom dessa ytor kommer sannolikt att ha liten 
förekomst av död ved. De nya bebyggda områdena kommer också i viss mån att utgöra 
en barriär mellan den mindre hackspettens boplats i södra delen av planområdet och de 
löv- och blandskogar som kommer att ligga norr om bebyggelsen. Barriäreffekten mins-
kas av att ett stråk av naturmark lämnas närmast kraftledningsgatan.  
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Vi har beräknat att den skogsmark som tas i anspråk för bebyggelseområden innehåller 
sammanlagt 1,8 hektar lövträd, varav 1,3 ha ligger i löv- och blandskosområden.  

En betydande andel av den skogsmark som tas i anspråk för bebyggelse utgörs av nyck-
elbiotoper. I den del som planeras för bebyggelse ingår också ett mindre parti lövdomi-
nerad nyckelbiotop (se karta 5). Nyckelbiotoper har generellt avsevärt mycket högre 
kvalitet vad gäller förekomsten av död ved och har därmed en förhållandevis betydligt 
större betydelse för den mindre hackspettens födosökande jämfört med övriga skogar i 
närområdet, vilka av allt att döma är betydligt fattigare på död ved. 

Bebyggelseområdena ligger i nära anslutning till platsen där den mindre hackspetten har 
sitt bo och har därmed troligen särskilt stor betydelse för att arten ska lyckas med sin 
häckning.  

Tabell 6. Arealer av respektive barrskog, blandskog, lövskog och övrig mark inom mindre hackspet-

tens förmodade födosöksområde före respektive efter bebyggt planområde. Arealen löv- och bland-

skog beräknas genom bebyggelsen minska med 1,8 hektar. Den sammanlagda arealen lövträd i plan-

området minskar med 1,8 hektar, varav 1,3 ha finns inom löv och blandskogar. 

Obebyggt planområde 

    

 

 

Barrskog Blandskog Lövskog Totalt 

Totalt löv- och 

blandskog 

Yta skog, ha 131,8 50 16,4 198,2 66,4 

Yta lövträd, ha 19,7 22 12,3 54 34,3 

Övrig mark, ha 

   

45,9  

Bebyggt planområde 

    

 

 

Barrskog Blandskog Lövskog Totalt 

Totalt löv- och 

blandskog 

Yta skog, ha 123,1 49,3 15,2 187,6 65,4 

Yta lövträd, ha 19,2 21,7 11,3 52,2 33 

Övrig mark, ha 

   

39,2  

Minskad areal 

    

 

 

Barrskog Blandskog Lövskog Totalt 

Totalt löv- och 

blandskog 

Yta skog, ha 8,7 0,6 1,2 10,6 1,8 

Yta lövträd, ha 0,5 0,3 1 1,8 1,3 

Övrig mark, ha 

   

6,7  



 

Ersätt med sidhu-

vud 

Ersätt med sidhuvud Utredning av skyddsvärd 

fågelfauna Katrineberg  

Version 2.0 

 

 
Figur 5. Planområdet i större skala. Sammanlagt tas 1,2 hektar lövskog i anspråk (se tabell 6). Flera av 

bebyggelseområdena ligger inom nyckelbiotoper. Lövrika nyckelbiotoper kan antas vara den mindre 

hackspettens viktigaste födosöksmiljöer eftersom de troligen innehåller betydligt mer död ved jämfört 

med omgivande skogar och dessutom finns på nära avstånd från den mindre hackspettens häcknings-

plats. En sådan lövrik nyckelbiotop berörs av exploateringen, men övriga lämnas som naturmark, inklu-

sive den skog där den idag har sin boplats.  
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