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Sammanfattning
Naturföretaget har på uppdrag av Berg och Härjedalens miljö och byggnämnd
genomfört en fågelinventering i fjällbjörkskog ovanför Fjällnäs i Härjedalens kommun med
särskilt fokus på att eftersöka fåglar som är rödlistade och/eller som är listade i EU:s
fågeldirektivet bilaga 1. Syftet med inventeringen har varit att kartlägga förekomsten av
fågelarter som omfattas av skydd i enlighet med artskyddsförordningen.
Inventeringsområdet domineras av fjällbjörkskog med inslag av fuktstråk. Inventeringen
följer Naturvårdsverkets standard för punkt- och linjetaxering av häckfåglar och ägde rum
under tre morgnar under 28-30 juni 2021. I samband med inventeringen genomfördes även en
förstudie av området där data från bland annat ArtDatabanken inkluderades.
Totalt hittades 38 fågelarter, varav åtta är rödlistade och en ingår i fågeldirektivets bilaga 1.
Vår bedömning är att de planerade bostadshusen inom inventeringsområdet kan ha viss lokal
negativ påverkan för vissa fågelarter knutna till gammal fjällbjörkskog, men att påverkan är så
pass begränsad att den inte utgör ett hot mot naturvårdsarternas bevarandestatus nationellt,
regionalt eller lokalt. Förslag på åtgärder för att minska påverkan på fågelarter inkluderar att
spara äldre hänglavsklädda björkar i den mån det är möjligt, låta död ved ligga kvar på
marken och inte dika ut fuktstråk.

Bakgrund
Inför bygglovsansökan i ett område ovanför Fjällnäs i Berg kommun har Berg och
Härjedalens miljö och byggnämnd beställt en fågelinventering. Målet med utredningen var
därmed att kartlägga förekomsten av fågelarter som omfattas av skydd i enlighet med EU:s
art-och habitatdirektiv samt fågeldirektivet.

Metodik
Under fågelinventeringen följdes Naturvårdsverkets standard för kombinerad punkt- och
linjetaxering (Naturvårdsverket, 2016). Undersökningsmetoden är utformad för att identifiera
förekomst och populationstäthet av samtliga fågelarter inom inventeringsområdet avgränsat i
grönt (figur 5.). Inventeringen ägde till viss del även rum strax utanför det huvudsakliga
inventeringsområdet i syfte att jämföra fågelarters utbredning innanför respektive utanför
inventeringsområdet. Fågelinventeringarna genomfördes 28-30 juni 2021 och startade vid,
eller strax innan, soluppgång och avslutades ca fem timmar senare. Hela området täcktes av
genom att i ca 2 km/h gå utmed ett antal förbestämda transekter. Regelbundna stopp
genomfördes även utmed transekterna i syfte att notera fågelarter som bara sporadiskt ger sig
till känna genom sång- eller lockläten. För att hålla riktning användes GPS. Samtliga sedda
och hörda fågelarter noterades under hela inventeringstiden. Fåglar noterades även utöver
ordinarie inventeringstillfällena eftersom inventeraren, i detta fall Martin Berg, tältade på
platsen.
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Datainsamling
Data inhämtades i fält med appen ”Fieldmaps för ArcGIS” direkt i mobiltelefonen med
ortofoto som bakgrund. Rödlistade eller andra intressanta artfynd registrerades som punkter
på kartskiktet, och synkroniserades direkt in i ArcGIS. Dessa data kan sedan tas ut från
ArcGIS i olika format, t.ex. shapefiler. Noggrannheten är 3 - 10 m, beroende på
väderförhållanden och satellittäckning. Koordinatsystemet som användes var Sweref 99 TM.
Noterade arter kommer i efterhand även rapporteras in i Artportalen.
Rapportering av arter
Alla naturvårdsintressanta arter rapporteras in till Artportalen. Rödlistade och skyddade arter
rapporteras med en koordinat för varje förekomst, med undantag för om många förekomster
av samma art finns inom samma Naturvärdesobjekt. Övriga naturvårdsintressanta arter
rapporteras normalt bara med en koordinat per naturvärdesobjekt som de förekommer i.
Arter inom Artskyddsförordningen
Arter som omfattas av juridiskt skydd enligt Artskyddsförordning (SFS 2007:845) tas upp
under rubriken Skyddade och fridlysta arter. Där sammanfattas vilka skyddade arter som har
påträffats i området, och vad fynden kan innebära vid en eventuell exploatering.
Förstudie
Fynd av arter som rapporterats från området, samt inom en buffertzon av en kilometer utanför
området, hämtades från ArtDatabanken för en tidsperiod från januari 2000 fram till maj 2021.
Osäkerhet i bedömningen
Inventeringen genomfördes under goda väderförhållanden och hela inventeringsområdet
täcktes noggrant in under samtliga tre besök.

Beskrivning av området
Inventeringsområdet utgörs av äldre fjällbjörkskog med begränsad till mycket låg påverkan
från människan. Endast längs ett stråk i väster samt utmed en skogsbilväg centralt i området
finns spår av avverkning och denna del bedömdes uppnå en lägre naturvärdesklass, men
resterande delar av området har höga naturvärden (klass 2). Fjällbjörkskogen är av
karaktäristisk naturtyp för fjällområden mellan barrskogsgränsen och kalfjället och har unika
egenskaper som lågväxt skog med ofta stora mängder gamla och senvuxna träd. Många träd är
gamla till mycket gamla och skogen innehåller bitvis gott om död ved (Figur 1). Skogens
flora präglas av bete från renar men även av näringsrik och kalkrik mark som gör att många
olika kärlväxtsarter trivs här (figur 2). Marken i området är överlag frisk men det finns två
större fuktiga våtmarksområden där arter som tätört och gräsull hittas (figur 3). Fyra olika
orkidéarter har påträffats i området och särskilt talrik är Jungfru Marie nycklar som återfinns
nästan överallt i området men särskilt i fuktiga lägen. Lägre ner strax utanför
inventeringsområdet finns även fritidshus byggda för framförallt vintersemester. Tomternas
inverkan på den omgivande fjällbjörkskogen är relativt begränsad eftersom många äldre
fjällbjörkar fått stå kvar på tomterna (figur 4). För närmare beskrivning av områdets
naturvärdesklass refereras till Naturföretagets naturvärdesbeskrivning för området genomfört i
juli 2020 (Naturföretaget, 2021).

5

Figur 1. Gammal fjällbjörkskog
Inslag av död ved.

Figur 2. Floran är frodig och frisk.
.

Figur 3. Området har flera sjöar och
våtmarker.

Figur 4. Strax nedanför inventeringsområdet finns flera semesterhus. I förgrunden syns
vägrenen.
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Resultat
Fåglar
Totalt hittades 38 fågelarter, varav sju av dessa rödlistade som nära hotad (NT) och en som starkt
hotad (EN) (ArtDatabanken, 2020). Dessutom ingår blåhake i fågeldirektivets bilaga 1. (Tabell 1.).
Nedan följer en genomgång av samtliga naturvårdsintressanta fågelarter som indirekt eller direkt kan
komma att påverkas av husbyggen inom inventeringsområdet:
Gråkråka (NT) - Två individer sågs centralt i inventeringsområdet. Däremot finns det inget som tyder
på att gråkråka häckar inventeringsområdet. Då gråkråka är en art som gynnats av mänsklig närvaro
bedömer vi att arten inte påverkas negativt av husbyggen i inventeringsområdet.
Talltita (NT) - Flera individer häckar i inventeringsområdet. Extra vanlig är arten högre upp i
fjällbjörkskogen där förekomsten av äldre träd, lavar och död ved erbjuder en god tillgång till föda.
Talltita är den av de arten skulle kunna påverkas negativt av husbyggen utmed vägen. Samtidigt är vår
bedömning att arten relativt lätt etablerar sig i närbelägna områden och också regelbundet förekommer
i trädgårdar nära bebyggelse.
Ärtsångare (NT) – En hanne hördes sjunga samtliga tre mornar längre ner i inventeringsområdet.
Ärtsångare häckar i flera olika miljöer och bedöms inte missgynnas av husbyggen då den lätt anpassar
sig till nya habitat, inklusive trädgårdar.
Björktrast (NT) – Vanlig över hela inventeringsområdet och en karaktärsart för fjällbjörkskogen. Flera
par häckar i inventeringsområdet och både ungar och föräldrar med föda åt ungar observerades
samtliga tre morgnar. Björktrastens utbredning tycks vara jämnt utspridd över hela
inventeringsområdet och omkringliggande områden, inklusive bebyggda bostadsområden nedanför
inventeringsområdet. Vår bedömning är att arten inte påverkas negativt av uppförande av bostadshus
då trädgårdar både erbjuder lämpliga häckplatser och födosökningsområden i form av gräsmattor.
Rödvingetrast (NT) – En av de vanligaste fågelarterna i fjällbjörkskogen. Rödvingetrast häckar över
hela inventeringsområdet och ungar så väl som föräldrar med föda åt ungar sågs över hela
inventeringsområdet. Likt björktrast tycks rödvingetrast ha en jämn utbredning över hela
inventeringsområdet och tycks förekomma med samma populationstäthet både i fjällbjörkskogen
ovanför inventeringsområdet och i bostadsområdet nedanför. Precis som björktrast trivs rödvingetrast
bra i trädgårdar då dessa både erbjuder häckplatser i form av buskage och gräsmattor att söka föda på.
Vår bedömning är att arten inte påverkas nämnvärt av de planerade bostadsbyggena i
inventeringsområdet.
Svartvit flugsnappare (NT) – Ett revir återfinns i centralt i inventeringsområdet. Arten är vanlig i hela
Sverige och häckar gärna i trädgårdar. Vår bedömning är därför att arten inte påverkas negativt av
bostadsbyggen.
Blåhake (Fågeldirektivets bilaga 1.) – Blåhake återfinns med flera par i inventeringsområdet. Inom
inventeringsområdet förekommer blåhake framförallt högre upp i fjällbjörkskogen i anslutning till
fuktstråk. Så länge som dessa områden inte avverkas eller dikas ur är vår bedömning att blåhake inte
påverkas av de planerade byggnationerna.
Grönfink (EN) – En mindre flock flög över inventeringsområdet 29 juni, men ingenting tyder på att
arten häckar i inventeringsområdet. Grönfink är för övrigt en art som anpassat sig väl till mänsklig
bebyggelse och dess kraftiga tillbakagång i Sverige beror snarare på sjukdomen Trichomonas än
förlorade habitat.
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Sävsparv (NT) – Häckar med minst två revir i inventeringsområdet. Arten är vanlig i fjällskogsmiljö
utmed hela fjällkedjan och häckar framförallt i videbuskage i närheten av myrar och andra fuktstråk.
Så länge som våtmarkerna högre upp i inventeringsområdet inte påverkas är vår bedömning att arten
inte påverkas negativt av husbyggnationerna.
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Tabell 1. Samtliga fågelarter noterade inom inventeringsområdet. Sju arter klassades som nära hotade (NT), en
som hotad (EN) av Naturvårdsverket 2020. Dessutom ingår en art, blåhake, i Fågeldirektivets bilaga 1.

Fågelart

Orre

Rödlistan
2020
LC

EU
Noterad förekomst i inventeringsområdet
direkt
iv
En tupp uppstött ur fjällbjörkskog centralt i inventeringsområdet
-

LC
LC
LC
LC

-

Skata

LC
LC
LC
LC

-

Gråkråka
Talltita
Blåmes
Talgoxe
Lövsångare
Gransångare
Svarthätta
Ärtsångare
Nötväcka
Koltrast
Björktrast
Rödvingetrast
Taltrast
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Blåhake
Rödhake
Järnsparv
Nordlig gulärla
Ängspiplärka
Trädpiplärka
Bofink
Bergfink
Domherre
Grönfink
Gråsiska
Grönsiska
Mindre korsnäbb
Sävsparv

NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
NT
NT
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
NT

-

Gök
Ringduva
Rödbena
Gluttsnäppa
Morkulla
Sparvhök
Tornfalk

.
Bil. 1
-

sedd 28 och 30 juni.
Minst en hanne ropandes i inventeringsområdet 28-30 juni.
Flera individer sedda i inventeringsområdet alla tre mornar.
En individ flög lockandes över inventeringsområdet 29 juni.
En individ spelflygandes högt över inventeringsområdet alla tre
mornar.
Spelflög över inventeringsområdet samtliga nätter.
En individ sågs jaga i inventeringsområdet 30 juni
En hanne sågs jaga över inventeringsområdet 28 och 30 juni.
Flera individer uppehöll sig i nedre delen av inventeringsområdet
alla tre mornar.
Två individer sågs centralt i inventeringsområdet
Flera individer häckar i inventeringsområdet.
Vanlig i hela inventeringsområdet.
Vanlig i hela inventeringsområdet.
Vanlig i hela inventeringsområdet.
Vanlig i hela inventeringsområdet.
Två individer hördes sjunga centralt i området.
En hanne hördes spela i nedre delen av området alla mornar.
Vanlig i inventeringsområdet nedre del.
Vanlig i inventeringsområdet nedre del.
Vanlig i hela inventeringsområdet.
Vanlig i hela inventeringsområdet.
Vanlig i hela inventeringsområdet.
Två revir i inventeringsområdet nedre del.
Ett revir i inventeringsområdet nedre del.
Tre individer i inventeringsområdet.
Vanlig i nedre delen av inventeringsområdet.
Två sjungande hannar central i inventeringsområdet.
Flera individer kring våtmarkerna i områdets överdelar
Vanlig i hela inventeringsområdet.
Vanlig i hela inventeringsområdet.
Vanlig i hela inventeringsområdet.
Vanlig i hela inventeringsområdet.
Vanlig i hela inventeringsområdet.
Ett par förbiflygande över inventeringsområdet 28 juni.
Vanlig i hela inventeringsområdet.
Vanlig i hela inventeringsområdet.
En individ överflygandes 30 juni.
Minst två revir högt upp i inventeringsområdet.
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Figur 5. Kartan visar inventeringsområdet som utgörs av den röda linjen varav planområdet av den gröna linjen,
samt observationer rödlistade fåglar och fåglar i fågeldirektivets bilaga 1. gjorda 28-30 juni 2021.
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Skyddade och fridlysta arter
Dokumenterad förekomst
Alla fåglar omfattas av 4§ i enligt Artskyddsförordning (SFS 2007:845) vilket innebär att det är
förbjudet att:
•
•
•
•

avsiktligt fånga eller döda djur,
avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder,
avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen samt
skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos fåglarna. De fåglar som är upptagna i bilaga 1 i EU:s
fågeldirektiv är strikt skyddade enligt 4§ artskyddsförordningen. Alla vilda fåglar omfattas egentligen
av § 4 Artskyddsförordningen, men normalt prioriteras främst arter som är upptagna i bilaga 1 till
fågeldirektivet, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en stark negativ trend. I detta fall gäller
det nio arter, nämligen gråkråka (NT), talltita (NT), ärtsångare (NT), björktrast (NT), rödvingetrast
(NT), svartvit flugsnappare (NT), grönfink (EN), sävsparv (NT) och blåhake (fågeldirektivets bilaga
1).

Tidigare rapporterade fynd
Inga tidigare fågelfynd av intresse har gjorts i inventeringsområdet.
Förslag på skyddsåtgärder för att minska påverkan på fågelarter:
För att minska påverkan på fågellivet bör i möjligaste mån döda träd i den äldre skogen sparas. Detta i
syfte att bibehålla lämplig häckmiljö för framförallt hackspettar och andra skogsfåglar som kräver
tillgång till vedlevande insekter. Vi föreslår även att björkskog och videsnår intill fuktstråk och
våtmarker behålls intakta för att bevara lämpliga häckningsplatser för blåhake och sävsparv.
Eventuella hålträd som måste tas bort bör kompenseras av att fågelholkar sätts upp. Sätt gärna upp
olika sorters holkar som passar olika arter. Det finns t ex specialholkar för tornseglare och rödstjärt.
Kvarvarande skogsbryn bör skötas så att de blir variationsrika med stort inslag av blommande och
bärande buskar och lövträd vilket gynnar såväl vissa fåglar som insekter. Generellt är det bra att
undvika avverkning av skog under fåglars häckningssäsong (från senvinter till sommar).

Slutsats
Även om byggnation av semesterhus i inventeringsområdet kan ha viss lokal negativ påverkan för
vissa fågelarter knutna till fjällbjörkskogen är vår bedömning att påverkan är så pass begränsad att den
inte utgör ett hot mot fågelarters bevarandestatus nationellt, regionalt och lokalt. Detta eftersom
samtliga rödlistade och/eller bilaga 1 fågelarter noterade i inventeringsområdet antingen bedöms
kunna etablera sig i ett intilliggande område med likande miljö eller att de med lätthet etablerar sig i på
tomter. Slutligen vill vi understryka att denna rapport fokuserar på enbart fåglar. För en mer
heltäckande naturvärdesbedömning hänvisar vi till Naturföretagets rapport 2020 (Naturföretaget,
2021).
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