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SAMMANFATTNING 

Luleå kommun avser att utveckla ett nytt arbetsplatsområde i Rutvik. I samband med 

detaljplanearbetet har Tyréns utfört en naturvärdesinventering (NVI) i planområdet år 2021. År 

2022 har en fågelinventering gjorts med fokus på häckfågelfauna, och resultatet av NVI har 

därefter reviderats utifrån den fördjupade artinventeringen för fåglar. I denna rapport redovisas 

resultatet av fågelinventeringen, en bedömning av förekommande arters relevans i förhållande 

till artskyddet (artskyddsförordningen) samt förslag på skyddsåtgärder.  

Fågelinventeringen genomfördes av Frida Snell och Mats Bergquist, granskning utfördes av 

Torun Bergman. Samtliga är anställda hos Tyréns Sverige AB. Inventeringen gjordes i form av en 

linjetaxering då området vandrades igenom enligt förutbestämda linjer, med syftet att notera 

samtliga sjungande (revirhävdande) fågelarter i området. Två fältbesök gjordes tidig morgon 

under fåglarnas häckningsperiod då fågelaktiviteten var hög. 

Av totalt 39 observerade fågelarter i området bedöms ca 20 arter vara häckande eller troligen 

häckande. Av dessa är fem arter rödlistade som NT (nära hotad): talltita, svartvit flugsnappare, 

järpe, rödvingetrast och björktrast, och två av arterna är prioriterade i artskyddsförordningen; 

järpe och jorduggla. Bofink var den i särklass vanligast förekommande arten under 

inventeringen.  

Det aktuella områdets främsta värden för fågellivet bedöms utgöras av sammanhängande 

flerskiktad barrskog på fuktig till blöt mark, delvis med stort lövinslag, vilket finns i centrala till 

sydvästra-södra delarna av planområdet. Detta skogsområde överlappas av ett revir för talltita 

och ett revir för järpe varav bägge arterna är rödlistade och minskande i länet. Förekomsten av 

två rödlistade, häckande fågelarter bedöms vara motiv till en högre naturvärdesklass för 

området jämfört med bedömningen som gjordes utifrån observationer under NVI 2021, och 

området har därför avgränsats i ett nytt naturvärdesobjekt (objekt 16) med klass 2 (högt 

naturvärde), se rapport NVI Rutvik 2022. Resultatet av fågelinventeringen bedöms stämma väl 

överens med observationer av området under fältarbetet med NVI och förväntad fågelfauna.  

Tre förslag redovisas på hänsynsområden att bevara vid exploatering av planområdet, varav 

hänsynsområde Barrskog med häckning av talltita och järpe bedöms ha högsta prioritet. 
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1 INLEDNING 

Luleå kommun avser att utveckla ett nytt arbetsplatsområde i Rutvik söder om 

byakärnan, se översiktskarta i Figur 1. I samband med detaljplanearbetet har en 

naturvärdesinventering (NVI) utförts i planområdet för att utreda dess värden för 

biologisk mångfald, se Tyréns 2021. År 2022 har en fågelinventering gjorts i syfte att 

utreda vilka arter som häckar i det berörda området. I uppdraget ingick även att göra 

en bedömning av förekommande arters relevans i förhållande till artskyddet 

(artskyddsförordningen) samt att föreslå skyddsåtgärder för de arter som eventuellt 

kan komma att påverkas. En bedömning görs också av huruvida resultatet av 

inventeringen påverkar naturvärdesklassningen i de naturvärdesobjekt som den 

tidigare utförda naturvärdesinventeringen redovisat. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta. 

Kommunen avser att exploatera den centrala delen av planområdet. Ett fuktstråk som 

löper längs med södra delen av området samt ett blött parti i norra/nordvästra delen 

planeras att bevaras. I en öppen dagvattenhantering avser kommunen att leda 

dagvattnet till dessa blöta partier. En skoglig korridor ska även sparas längs med 

Rutviksvägen. 
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2 METOD 

Fågelinventeringen genomfördes genom att vandra igenom hela området och notera 

samtliga observerade fåglar. En anpassad linjetaxering tillämpades med 100 m 

mellanrum mellan linjerna, vilket innebär att ingen del av inventeringsområdet 

passeras på större avstånd än 50 m. Metoden utgår från Naturvårdsverkets generella 

metod för revirkartering för fåglar, version 1:1 (Naturvårdsverket, 2012). Alla hörda 

och sedda fåglar noterades genom att ströva igenom området enligt de förutbestämda 

linjerna vid två tillfällen, se Figur 2 nedan. Inventeringsområdet (planområdet) är ca 36 

ha stort. 

 

 

Figur 2. Karta som visar inventeringsområdet (planområdet) samt valda inventeringslinjer. 

Inventeringen utfördes under den huvudsakliga häckningsperioden. Fältbesök gjordes 

kl 04:45–09:00 den 2022-05-31 samt kl 04:40–08:30 den 2022-06-07. Vädret var 

främst soligt med svag vind vid båda tillfällena och ca 6 – 10
O

 C vid start. Resultatet 

bedöms ge en god bild av vilka fågelarter som häckar i området samt ungefärligt antal 

par. En kontroll gjordes också av rapporterade fågelobservationer i Artportalen. 

 

Fältinventering och rapportsammanställning utfördes av Frida Snell och Mats 

Bergquist. Granskning av rapport gjordes av Torun Bergman. Samtliga är anställda hos 

Tyréns AB. 

 

Vid fältbesöken gjorde störande trafikbuller från den näraliggande väg E4 att det var 

svårt att urskilja sjungande fåglar i östligaste änden av inventeringsområdet. Mot 

bakgrund av miljöernas beskaffenhet och observerade fågelarter bedöms 

bullerstörningen inte innebära någon påverkan av betydelse för resultatet av 

inventeringen. 
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3 RESULTAT 

3.1 FÅGELARTER I OMRÅDET 

Totalt 39 fågelarter har noterats i området varav ca 20 arter bedöms vara häckande 

eller troligen häckande, se Tabell 1 nedan. För de flesta arterna noterades sång 

(revirhävdande). Gräsand och jorduggla noterades enbart som visuella observationer. I 

tabellen redovisas även de fågelarter som noterades vid naturvärdesinventeringen (den 

1 samt 21 – 22 juli 2021). Inga övriga fågelobservationer finns rapporterade från 

området i Artportalen enligt sökning 2022-07-27. I Tabell 1 framgår uppskattat antal 

häckande par för arter som bedöms häcka i området. För arter som endast observerats 

vid ett av de två fältbesöken under fågelinventeringen anges trolig häckning med (?). 

 

Flera av de observerade arterna är tämligen vanligt förekommande i skogslandskapet i 

regionen, exempelvis bofink, gransångare, grönsiska, talgoxe och taltrast. Bofink 

noterades i överlägset störst antal.  

 

Gulsparv häckar främst i jordbrukslandskap eller andra öppna miljöer. En sjungande 

gulsparv noterades i östra delen av inventeringsområdet i närheten av trafikplatsen vid 

fältbesök den 31 maj. Det är dock osäkert om fågeln befann sig inom eller utanför 

inventeringsområdet. Vid NVI 2021 noterades en individ sjungande norr om 

Rutviksvägen. De gamla jordbruksmarkerna i området är förhållandevis små och 

bevuxna med högt gräs och inga typiska häckningsmiljöer för gulsparv finns inom 

inventeringsområdet, som bedöms ha litet värde för arten. 

 

En kråka noterades vid två tillfällen vid ett av fältbesöken, dels i östra delen av 

inventeringsområdet och dels i västra änden (möjligen var denna individ utanför 

området). Eventuellt kan ett par av kråka häcka inom inventeringsområdet. Området 

bedöms dock inte innehålla några typiskt lämpliga miljöer för arten. 

 

Storleken på populationerna av grönsiska, gråsiska samt större och mindre korsnäbb 

kan variera kraftigt över olika år främst beroende på födotillgång, och de kallas därför 

ibland ”invasionsarter”. Det innebär att antalet häckande par i området kan variera 

mellan olika år. Siskor och korsnäbbar rör sig förhållandevis mycket i landskapet vilket 

också innebär en osäkerhet vid bedömning av eventuell häckning. För grönsiska och 

korsnäbbar är bedömning angående häckning och antal par därför preliminär och 

anges med (?) i Tabell 1. Gråsiska häckar främst i fjällnära områden, och de individer 

som observerades under inventeringen bedöms vara förbipasserande och nyttja 

området för födosök. 

 

Skogssnäppa hördes i västra änden av inventeringsområdet vid ett av fältbesöken. 

Arten bedöms inte häcka i området men troligen vid våtmark strax västerut. 

 

De fågelarter som observerats i området men inte bedöms häcka nyttjar antingen 

området för födosök eller har passerat området under flyttning. 
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Tabell 1. Fågelarter som observerats i inventeringsområdet och bedömt antal häckande par. För osäker men 

trolig häckning anges (?). Observerade arter som inte bedöms häcka i eller i direkt anslutning till 

inventeringsområdet är angivna med *. I tabellen framgår rödlistekategori för rödlistade arter samt vilka 

arter som är markerade med B i artskyddsförordningen (upptagna i EU:s fågeldirektiv bilaga 1).  

RL = rödlistekategori, FD = upptagen i fågeldirektivet bilaga 1. För källa anges F = fågelinventering 2022, 

NVI = naturvärdesinventering 2021. 

Art (antal par) RL FD Kommentar Källa 

Tofsmes*   Typisk art taiga 

9010 

NVI 

Talltita (2) Nära hotad (NT)   F, NVI 

Talgoxe (1-3)    F, NVI 

Blåmes (1-2)    F 

Kungsfågel (1)    F 

Lövsångare*    NVI 

Gransångare (2-3)    F 

Svartvit flugsnappare (1?) Nära hotad (NT)   F 

Rödhake*    NVI 

Bofink (14-15)    F, NVI 

Grönfink* Starkt hotad (EN)   NVI 

Grönsiska (5-6?)    F, NVI 

Gråsiska*    F 

Domherre (1?)    F 

Gulsparv* Nära hotad (NT)   F, NVI 

Järnsparv (1?)    F 

Videsparv* Nära hotad (NT)   NVI 

Ladusvala*    NVI 

Hussvala* Sårbar (VU)   NVI 

Bändelkorsnäbb*    NVI 

Obest. korsnäbb (1-2?)    F, NVI 

Jorduggla (1?) 

 

X  F, NVI 

Järpe (1-2) Nära hotad (NT) X Typisk art 9010 

Taiga samt 9080 

Lövsumpskog 

F 

Ringduva (1?)    F, NVI 

Trana*  X  NVI 

Enkelbeckasin (1)    F, NVI 

Skogssnäppa*    F 

Skrattmås* Nära hotad (NT)   NVI 

Gräsand (1?)    F 

Fiskmås* Nära hotad (NT)   F, NVI 

Större hackspett (1-2)    F, NVI 

Spillkråka* Nära hotad (NT) X Födosökspår. 

Noterad utanför 

inv.området. 

F 

Nötkråka* Ej bedömd  Typisk art taiga 

9010 

NVI 

Korp*    NVI 

Kråka* Nära hotad (NT)   F 

Skata*    F 

Rödvingetrast (1?) Nära hotad (NT)   F 

Taltrast (1)    F 

Björktrast (1?) Nära hotad (NT)   F 

 

I följande avsnitt beskrivs förekomst och förutsättningar inom inventeringsområdet för 

de fågelarter som bedöms häcka eller troligen häcka, samt är rödlistade och/eller 

markerade med B i artskyddsförordningen. Fakta om fågelarterna har hämtats från 

Artdatabankens Artfakta, Fåglarna i Sverige (2012) samt fageln.se. Observationer av 

dessa arter redovisas även på karta i Figur 3 nedan.  
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Figur 3. Observationer av rödlistade fågelarter och/eller arter markerade med B i artskyddsförordningen.  

I kartan visas även avgränsade naturvärdesobjekt med numrering enligt utförd NVI (se rapport NVI Rutvik, 

Tyréns 2022). 

3.1.1 TALLTITA (NT) 

Talltita häckar främst i sammanhängande barrskog, både i gran- och tallskog samt 

lövblandad barrskog. Den trivs i flerskiktad skog med underväxt av minde träd och 

buskar, och behöver tillgång till murknande högstubbar där den oftast själv hackar ut 

sitt bohål. Arten är minskande i länet (Länsstyrelsen i Norrbotten 2020). 

 

Talltita noterades med två revir, ett i västra-centrala delen av inventeringsområdet och 

ett i östra delen. Den kan förväntas röra sig inom hela inventeringsområdet som till 

största del utgörs av barrdominerad skog med varierat inslag av död ved. Bäst 

förutsättningar för häckning finns i de avgränsade skogliga naturvärdesobjekten, 

främst i naturvärdesobjekt 16.  

3.1.2 SVARTVIT FLUGSNAPPARE (NT) 

Svartvit flugsnappare häckar i lövskog och blandskog med löv och barr men också i 

trädgårdar och parker. Den trivs i glesa skogar, och inventeringsområdet bedöms till 

övervägande del utgöras av alltför täta skogsmiljöer för att vara lämplig häckmiljö för 

arten. En observation gjordes i östra delen vid ett av fältbesöken i skog i anslutning till 

öppen före detta jordbruksmark, och eventuellt häckar ett par av svartvit flugsnappare 

i denna del. 

3.1.3 JORDUGGLA 

I Norrbotten häckar jorduggla främst i öppna miljöer som hedar, myrar, ängar och 

kalhyggen. Den lever huvudsakligen av gnagare och häckningsframgången är 
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beroende av tillgången på sork. En individ observerades i naturvärdesobjekt 12 både 

under NVI 2021 och vid ett av fältbesöken under fågelinventeringen 2022, och ett par 

av jorduggla kan eventuellt häcka här. Objekt 12 utgörs av fuktig igenväxningsmark 

(före detta jordbruksmark), dels öppen gräsmark (höga gräs) med björkridåer och gles, 

ung björkskog. Jorduggla är markerad med B i artskyddsförordningen (upptagen i 

fågeldirektivets bilaga 1). 

3.1.4 JÄRPE (NT) 

Järpe häckar i barrskog med lövinslag, främst fuktig och tät granskog med gråal, björk 

och asp. Arten noterades vid bägge fältbesöken med totalt fyra observationer, och 

inventeringsområdet bedöms överlappa ett till två revir för arten. Centrala, södra och 

västra delen av inventeringsområdet bedöms ingå i ett revir som troligen sträcker sig 

vidare syd – sydväst om inventeringsområdet. Järpen är mycket stationär och kräver 

minst 25 ha skog av lämplig typ för sin häckning. De skogliga miljöerna i 

naturvärdesobjekt 16 bedöms hysa bäst kvaliteter för arten inom inventeringsområdet, 

och den observerades i detta område vid bägge fältbesöken. Arten är upptagen i 

fågeldirektivets bilaga 1 och minskar i Norrbottens län. 

3.1.5 RÖDVINGETRAST (NT) 

Rödvingetrast häckar i många olika slags skogliga biotoper. Arten finns i större delen 

av landet och är rödlistad på grund av en minskande population, främst i södra delen 

av utbredningsområdet. Vid ett av fältbesöken gjordes en observation i norra delen av 

inventeringsområdet, och möjligen häckar ett par av rödvingetrast i området. 

3.1.6 BJÖRKTRAST (NT) 

Björktrast häckar i olika slags skogar, gärna intill odlad mark. Den häckar också i 

parker och trädgårdar och förekommer över hela landet. Eventuellt häckar ett par av 

björktrast i östra delen av inventeringsområdet. 

3.2 ARTSKYDD OCH FÅGLAR 

Samtliga naturligt förekommande fågelarter i Sverige är fridlysta enligt 4 § 

artskyddsförordningen (2007:845). I nuläget gäller följande avseende fridlysning av 

fåglar enligt artskyddsförordningen: 

 

 

4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 

till denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att 

   1. avsiktligt fånga eller döda djur, 

   2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder, 

   3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 

   4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

 

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. 

 

 

Den 1 oktober 2022 träder dock en ny formulering av fridlysningsbestämmelserna i 

kraft, där skyddet för fåglar respektive skyddet för andra djur har delats upp i två 

separata definitioner. För fåglar gäller följande definition enligt artskyddsförordningen 

från och med 2022-10-01: 
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4 § Det är förbjudet att 

   1. avsiktligt fånga eller döda vilda fåglar, 

   2. avsiktligt förstöra eller skada vilda fåglars bon eller ägg eller bortföra sådana 

fåglars bon, 

   3. samla in vilda fåglars ägg, även om de är tomma, och 

   4. avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och 

uppfödningsperiod, om inte störningen saknar betydelse för att 

      a) bibehålla populationen av fågelarten på en tillfredsställande nivå, särskilt 

utifrån ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, eller 

      b) återupprätta populationen till den nivån. 

 

 

Vissa fågelarter bedöms även ha ett sådant unionsintresse enligt fågeldirektivet att 

särskilda skyddsområden behöver utses för att bevara arterna. Dessa arter är upptagna 

i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 och markerade med B i artskyddsförordningen.  

3.2.1 REKOMMENDATIONER 

För att inte bryta mot gällande förbud mot störning under fåglars häcknings- och 

uppfödningsperiod bör skogsavverkning och markarbeten inom eller i direkt 

anslutning till planområdet inte genomföras under perioden 1 maj till och med 31 

augusti.  

 

Populationerna av de rödlistade arterna järpe och talltita är sårbara vad gäller förlust 

av livsmiljöer, främst på nationell nivå, men bägge arterna minskar även regionalt 

(Länsstyrelsen 2020). Det är därför motiverat att så långt som möjligt ta hänsyn till 

talltita och järpe och bevara deras livsmiljöer. Järpe är även upptagen i EU:s 

fågeldirektiv bilaga 1 (markerad med B i artskyddsförordningen) och därmed har den 

ett starkare skydd. I avsnitt 3.4.1 Hänsynsområde Barrskog redovisas ett förslag på 

område att så långt som möjligt bevara med hänsyn till främst talltita och järpe. 

Hänsyn som planeras med koppling till artskydd bör samrådas med Länsstyrelsen. 

 

En förlust av miljöerna inom planområdet bedöms inte riskera att medföra någon 

påverkan av betydelse för någon av populationerna av förekommande fågelarter utöver 

talltita och järpe. 

3.3 NATURVÄRDESBEDÖMNING 

Resultatet av fågelinventeringen bedöms generellt stämma väl överens med vad som 

kan förväntas avseende fågelfaunan utifrån områdets kvaliteter och värden beskrivna i 

utförd NVI (se Tyréns 2021). Nedan redogörs för hur fågelinventeringens resultat 

kompletterar utförd NVI 2021. 

 

I centrala och södra delen av naturvärdesobjekt 4 enligt NVI 2021, gjordes flera 

observationer av järpe samt en observation av talltita under fågelinventeringen. Detta 

bedöms motivera ett påtagligt artvärde, vilket höjer naturvärdesklassningen från 3 

(påtagligt naturvärde) till 2 (högt naturvärde). Centrala till södra delarna av det tidigare 

objekt 4 hyser även en större mångfald av miljöer med främst fuktig och även blöt 

mark, och större inslag av lövträd. Naturvärdesobjekt 4 enligt NVI 2021 har därför 

delats upp i två nya objekt benämnda objekt 4 och objekt 16. Naturvärdesobjekt 4 

bedöms ha klass 3 (påtagligt naturvärde) och naturvärdesobjekt 16 bedöms uppgå till 

klass 2 (högt naturvärde), se reviderad NVI (rapport NVI Rutvik, Tyréns 2022). 
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Inga ytterligare artobservationer gjordes under fågelinventeringen som bedöms 

motivera en justering av naturvärdesklass för något naturvärdesobjekt, inte heller 

några övriga observationer. Ingen rom eller årsungar av groddjur sågs under 

fågelinventeringen. 

 

Resultatet av fågelinventeringen bedöms till stor del spegla värdena i beskrivna 

landskapsobjekt (NVI 2021), exempelvis stärker förekomsten av revir för talltita och 

järpe värdet av det avgränsade landskapsobjektet Barrdominerat skogslandskap 

(landskapsobjekt 2). 

3.4 FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER 

Tre områden med olika slags värden för fågellivet redovisas som förslag på 

hänsynsområden att bevara inom planområdet, se karta i Figur 4. Hänsynsområdena 

bedöms även utgöra de mest artrika miljöerna generellt inom inventeringsområdet och 

har betydelse för flertalet organismgrupper.  

 

Av de föreslagna hänsynsområdena bedöms område Barrskog utgöra högsta prioritet 

att bevara. Område Barrskog är livsmiljö för rödlistade och skyddade fågelarter (järpe 

och talltita) och har en förhållandevis artrik fågelfauna i övrigt. Fuktiga och blöta 

miljöer med inslag av lövträd samt områdets storlek innebär också generellt en större 

artrikedom bland olika organismgrupper såsom lavar, mossor och kärlväxter. 

 

 

Figur 4. Kartan visar föreslagna hänsynsområden. Hänsynsområde Barrskog bedöms ha högsta prioritet av 

de tre områdena bland annat utifrån förekomst av talltita och järpe. 

3.4.1 HÄNSYNSOMRÅDE BARRSKOG 

Att bevara sammanhängande ytor med barrdominerad skog med inslag av död ved, 

gärna på fuktig mark, gynnar de rödlistade arterna talltita (NT) och järpe (NT). Järpe är 
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även upptagen i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 och därmed en prioriterad art. 

Naturvärdesobjekt 16 (högt naturvärde) ingår i ett revir för järpe och ett revir för 

talltita, se karta i Figur 4 och foto i Figur 5. Reviren sträcker sig även vidare västerut 

mot naturvärdesobjekt 1, samt troligen vidare i sydvästlig riktning utanför 

inventeringsområdet. Genom att bevara så mycket som möjligt av dessa miljöer, se 

hänsynsområde Barrskog i Figur 4, finns förutsättningar för att ett par av järpe och ett 

par av talltita även fortsättningsvis kan häcka i området.  

 

Vid bevarande av delar av hänsynsområde Barrskog bör södra – västra delarna 

prioriteras som ansluter till skogslandskapet utanför planområdet, så att 

fragmentering motverkas och sammanhängande skogsområden så långt som möjligt 

bevaras. 

 

 

Figur 5. Flerskiktad, lövrik blandsumpskog i naturvärdesobjekt 16. 

3.4.2 HÄNSYNSOMRÅDE LÖVSKOG 

Naturvärdesobjekt 8 är en liten yta med medelålders lövskog med högt naturvärde 

enligt NVI (klass 2). Skogen har en naturlig, flerskiktad struktur med glasbjörk, sälg, 

gråal och asp, sparsamt av rönn, tall och gran. Död lövved finns och träd med hål efter 

hackspettar. Vid fågelinventeringen sågs färska hackspår av större hackspett i 

objektet. Hål i lövträd efter större hackspett och andra hackspettsarter kan även nyttjas 

av många andra fågelarter, exempelvis blåmes, talgoxe och svartvit flugsnappare 

(Figur 6).  Området är dock litet och uppvisade inte någon högre artrikedom bland 

fåglar än omgivande landskap under fågelinventeringen eller NVI, även om det har 

potential för ett flertal fågelarter. Inga säkra spår av vitryggig hackspett har noterats i 

planområdet. 

 

Även i objekt 5 intill objekt 8 finns sälg på fuktig till blöt mark och detta objekt ingår 

därför också i hänsynsytan, se hänsynsområde Lövskog i Figur 4. 
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Figur 6. Hona av större hackspett i bohål med ungar i asp i  

naturvärdesobjekt 14 (2022-06-07). 

3.4.3 HÄNSYNSOMRÅDE GRÄSYTOR/LUCKIG BJÖRKSKOG 

Naturvärdesobjekt 11, 12 och 15 utgörs av frisk till fuktig igenväxningsmark (tidigare 

jordbruksmark) med öppna gräsytor samt ung, luckig björkskog, se Figur 7 nedan. 

Miljöerna har ett begränsat värde för fågellivet då hävden är dålig eller obefintlig i 

dagsläget, och rödlistade fågelarter knutna till jordbrukslandskap exempelvis storspov, 

gulsparv eller ortolansparv förväntas inte finnas här. Objekten utgör dock goda 

sorkmarker och rikligt med insekter sågs också under NVI, vilket innebär ett värde för 

fågellivet generellt. Under fågelinventeringen noterades mycket spår efter sorkaktivitet 

från föregående vinter på gräsbevuxna ytor, se Figur 8. Tättingar och vadare kan också 

söka skydd i det höga gräset.  

 

Objekten ingår eventuellt i ett revir för jorduggla och det vore gynnsamt för arten om 

objekt 11, 12 och 15 bevaras, se hänsynsområde Gräsytor/luckig björkskog i Figur 4. 

Jordugglans häckningsframgång är dock till övervägande del beroende av storleken 

hos sorkpopulationerna och lämpliga häckningsmiljöer är inte en flaskhals för arten, 

som har en livskraftig population i landet enligt rödlistan 2020. Jorduggla är upptagen 

i EU:s fågeldirektiv bilaga 1. Svartvit flugsnappare (NT), talltita (NT) och björktrast (NT) 

är rödlistade arter som påträffats i anslutning till naturvärdesobjekt 11, 12 och 15 och 

även dessa arter kan gynnas om miljöerna bevaras.  
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Figur 7. Fuktig gräsklädd mark med inslag av unga björkar i  

naturvärdesobjekt 15. Foto Tyréns 2021. 

 

Figur 8. Sorkspår i gräsmark i naturvärdesobjekt 11 (2022-05-31). 
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