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  Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad 
  bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun 
   

 

Uppdraget 

Att	  bedöma	  hur	  fågellivet	  påverkas	  av	  en	  exploatering	  av	  ett	  ca	  15	  ha	  stort	  område	  
söder	  om	  Stockevik	  i	  Lysekils	  kommun	  (figur	  1),	  där	  kommunen	  håller	  på	  att	  ta	  fram	  
en	  detaljplan	  (offertförfrågan	  Dnr:	  LKS	  11-‐83-‐214,	  	  2015-‐02-‐17).	  I	  uppdraget	  ingick	  
också	  att	  om	  möjligt	  föreslå	  åtgärder	  som	  kan	  motverka	  negativa	  effekter	  på	  
fågellivet.	  

Utförande	  

Någon	  inventering	  av	  fågellivet	  av	  det	  aktuella	  området	  finns	  inte.	  Bedömningen	  har	  
utgått	  från	  områdets	  förutsättningar	  för	  fåglar,	  framför	  allt	  arter	  som	  omfattas	  av	  
Artskyddsförordningen	  (Naturvårdsverket	  2009).	  Det	  finns	  rapporter	  från	  
omgivande	  marker	  i	  Artportalen	  (http://svalan.artdata.slu.se/birds,	  
rapporteringslokaler	  framgår	  av	  figur	  2),	  som	  indikerar	  vilka	  arter	  som	  kan	  
förekomma	  i	  exploateringsområdet.	  Vidare	  grundar	  sig	  bedömningen	  på	  egna	  och	  
andras	  erfarenheter	  av	  fågellivet	  i	  denna	  trakt,	  tidigare	  naturvärdesinventeringar	  
(Bohman	  m	  fl	  2009)	  med	  flera	  handlingar	  i	  ärendet	  (Lysekils	  kommun	  2015),	  samt	  
undertecknads	  fältkontroll	  av	  området	  och	  dess	  omgivningar	  6	  mars	  2015.	  	  

Resultat	  

Tabell	  1	  visar	  potentiella	  häckfåglar	  i	  planområdet	  som	  omfattas	  av	  
Artskyddsförordningen.	  De	  olika	  biotoparealerna	  är	  så	  små	  i	  området	  att	  ingen	  av	  
dessa	  arter	  har	  plats	  för	  ett	  helt	  revir	  i	  planområdet.	  Närmast	  kommer	  entitan	  som	  
har	  4–5	  ha	  stora	  revir;	  inom	  planområdet	  finns	  omkring	  2	  ha	  lämplig	  biotop	  
(igenväxningslövskogen	  från	  och	  med	  den	  planerade	  parkeringsplasten	  och	  fram	  till	  
entrétorget;	  se	  plankartan,	  Lysekils	  kommun	  2015).	  Två	  par	  av	  entita	  noterades	  i	  
eller	  vid	  planområdet	  vid	  fältbesöket.	  Entitan	  är	  vanlig	  i	  lövskogarna	  i	  de	  västliga	  
delarna	  av	  Bohuslän.	  Arten	  var	  rödlistad	  i	  Sverige	  som	  ”Nära	  hotad”	  fram	  till	  2010,	  
men	  anses	  nu	  ”Livskraftig”.	  

Igenväxningslövskogen	  passar	  också	  för	  mindre	  hackspett.	  Arten	  kräver	  som	  regel	  
minst	  40	  ha	  äldre	  lövdominerad	  skog	  inom	  ett	  cirkla	  200	  ha	  stort	  område.	  Några	  
potentiella	  hålträd	  för	  mindre	  hackspett	  finns	  inom	  planområdet.	  Några	  bohål	  
hittades	  dock	  inte	  vid	  fältbesöket	  (däremot	  några	  enstaka	  gamla	  hål	  av	  större	  
hackspett).	  Revirhävdande	  mindre	  hackspett	  har	  rapporterats	  från	  Stockevik	  2012.	  
Mindre	  hackspett	  är	  för	  närvarande	  rödlistad	  som	  ”Nära	  hotad”.	  	  

Nattskärra	  har	  rapporterats	  spelande	  på	  flera	  platser	  på	  Skaftö,	  bland	  annat	  vid	  
Åsebacke	  (figur	  2).	  Hällmarker,	  gles	  tallskog	  och	  brynmiljöer	  passar	  arten	  utmärkt.	  
Själva	  spelreviret	  är	  litet,	  men	  under	  födosök	  rör	  sig	  fåglarna	  ofta	  flera	  kilometer	  
från	  revircentrum.	  Boet	  läggs	  direkt	  på	  marken,	  som	  regel	  i	  gles	  skog.	  Födan	  består	  
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av	  insekter	  som	  oftast	  fångas	  i	  flykten.	  Arten	  är	  för	  närvarande	  rödlistad	  som	  ”Nära	  
hotad”.	  

Inom	  planområdet	  finns	  också	  små	  arealer	  av	  lämpliga	  miljöer	  för	  göktyta,	  
hämpling,	  trädlärka	  och	  törnskata	  som	  alla	  är	  med	  på	  svenska	  rödlistan	  eller	  
förtecknade	  i	  EU:s	  fågeldirektiv,	  liksom	  för	  ett	  antal	  ganska	  vanliga	  arter	  som	  tagits	  
upp	  i	  Artskyddsförordningen	  på	  grund	  av	  att	  de	  minskat	  kraftigt	  under	  senare	  tid	  
(tabell	  1).	  	  

Det	  är	  svårt	  att	  hitta	  åtgärder	  som	  motverkar	  den	  arealminskning	  av	  ”natur”	  som	  
blir	  följden	  av	  en	  exploatering.	  Det	  är	  vällovligt	  att	  hålla	  de	  kvarvarande	  
kulturmarkerna	  öppna,	  samt	  lämna	  potentiella	  hålträd	  och	  död	  ved	  så	  långt	  möjligt	  
av	  estetiska	  och	  säkerhetsmässiga	  skäl,	  liksom	  fuktiga	  partier.	  Från	  
naturvårdssynpunkt	  är	  det	  sannolikt	  mest	  värdefullt	  att	  behålla	  eller	  helst	  öka	  
arealen	  öppna	  hällmarker	  (område	  3	  i	  naturvärdesbedömningen	  och	  anslutande	  
hällmarker).	  	  

Slutsatser	  

Flera	  arter	  som	  omfattas	  Artskyddsförordningen	  kan	  tänkas	  häcka	  inom	  
planområdet.	  Det	  rör	  sig	  i	  så	  fall	  i	  samtliga	  fall	  om	  enstaka	  par.	  Ingen	  av	  arterna	  har	  
dock	  så	  små	  arealkrav	  för	  sitt	  hemområde	  att	  det	  ryms	  inom	  planområdet	  (möjligen	  
med	  undantag	  av	  järnsparv	  och	  rödstjärt).	  Vid	  en	  exploatering	  försvinner	  givetvis	  
några	  hektar	  av	  lämplig	  miljö	  för	  dessa	  arter,	  men	  tillgången	  på	  alternativa	  
häcknings-‐	  och	  födosöksmiljöer	  är	  tillräcklig	  för	  att	  bestånden	  inte	  ska	  påverkas	  
påtagligt	  negativt	  vare	  sig	  på	  kommunal	  eller	  regional	  nivå.	  Hade	  det	  till	  exempel	  
rört	  sig	  om	  arter	  med	  speciella	  boplatskrav	  där	  det	  är	  ont	  om	  alternativa	  boplatser	  
(som	  klipphyllor	  för	  berguv	  och	  pilgrimsfalk,	  stora	  risbon	  för	  fiskgjuse	  och	  örnar,	  
sandbrinkar	  för	  backsvala	  och	  kungsfiskare)	  hade	  situationen	  varit	  annorlunda.	  	  

Eftersom	  ett	  litet	  område	  oftast	  berör	  endast	  en	  liten	  av	  ett	  bestånd	  blir	  slutsatsen	  
normalt	  att	  inga	  stora	  negativa	  effekter	  kan	  påvisas	  vid	  en	  enskild	  liten	  exploatering.	  
Vid	  en	  exploatering	  av	  många	  små	  områden	  kan	  till	  slut	  den	  sammanlagda	  effekten	  
bli	  negativ	  på	  bestånden.	  
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Tabell	  1.	  Potentiella	  häckfåglar	  i	  planområdet	  som	  omfattas	  av	  
Artskyddsförordningen	  (Naturvårdsverket	  2009).	  Samtliga	  utom	  buskskvätta	  har	  
rapporterats	  under	  häckningstid	  från	  lokaler	  kring	  planområdet	  (se	  figur	  2).	  R:	  arter	  
på	  svenska	  rödlistan	  2010	  (NT	  –	  nära	  hotad,	  VU	  –	  sårbar,	  fd	  –	  ströks	  från	  rödlistan	  
2010).	  EU:	  förtecknad	  i	  bilaga	  1	  i	  EU:s	  fågeldirektiv	  (B).	  A:	  arter	  som	  minskat	  med	  
50%	  mellan	  1975	  och	  2005	  (m).	  Bestånd:	  antal	  par	  i	  Bohuslän	  enligt	  Ottosson	  m	  fl	  
(2012),	  för	  mindre	  hackspett	  dock	  efter	  Åhlund	  (2007).	  Uppgifter	  om	  miljö-‐	  och	  
arealkrav	  för	  arterna	  finns	  bland	  annat	  i	  Gärdenfors	  (2010)	  och	  Artdatabankens	  
faktablad	  (nås	  via	  http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-‐och-‐
projekt/artdatabanken/arter/rodlistan/sok-‐i-‐rodlistan/).	  

	  

	   R	   EU	   A	   Lämplig	  miljö	  i	  planområdet	   Boplats	   Bestånd	  
	   	   	   	   	   	   	  
Göktyta	   NT	   	   	   Gles	  skog,	  hagmarker	   Hål	   200	  
Hämpling	   VU	   	   	   Öppna	  marker	   Buske	   4000	  
Mindre	  hackspett	   NT	   	   	   Löv-‐	  och	  blandskog	  	   Hål	   200	  
Nattskärra	   NT	   B	   	   Gles	  skog,	  hällmarker,	  brynmiljöer	   Mark	   500	  
Trädlärka	   	   B	   	   Gles	  skog,	  hällmarker,	  brynmiljöer	   Mark	   1000	  
Törnskata	   fd	   B	   	   Öppna	  buskmarker	   Buske	   600	  
	   	   	   	   	   	   	  
Entita	   fd	   	   	   Löv-‐	  och	  blandskog	   Hål	   3600	  
	   	   	   	   	   	   	  
Gröngöling	   	   	   m	   Löv-‐	  och	  blandskog,	  brynmiljöer	   Hål	   600	  
Gulsparv	   	   	   m	   Öppna	  marker	   Mark	   20000	  
Gök	   	   	   m	   Bl	  a	  öppna	  marker	   Parasit	   400	  
Järnsparv	   	   	   m	   Skog	   Mark	   9000	  
Kråka	   	   	   m	   Diverse	  miljöer	   Träd	   3000	  
Rödstjärt	   	   	   m	   Äldre	  (tall-‐)skog,	  	   Hål	   800	  
Buskskvätta	   	   	   m	   Öppna	  buskmarker	   Buske	   4000	  
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Figur	  1.	  Utdrag	  från	  naturvärdesinventeringen	  (Bohman	  m	  fl	  2009).	  Planområdet	  
avgränsat	  med	  röd	  linje.	  
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Figur	  2.	  Lokaler	  kring	  planområdet	  med	  fågelrapporter	  i	  Artportalen	  
	  
.	  	  
	  

	  


