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Bakgrund och uppdrag 
Calluna AB har under hösten 2021 på uppdrag av Sigma Civil fått i uppgift att göra ett 
utlåtande gällande fågelfauna i och intill ett område strax norr om Bäckefors (figur 1). 
Bakgrunden till utlåtandet är möjligheterna att bygga en omlastningsterminal för virke 
undersöks på platsen. Utlåtandet syftar till att beskriva och värdera fågelfaunan utan en 
fältinventering samt i bästa mån besvara uppkomna frågor inom fågelfrågan. 
 
PM:n är författad av Jakob Sörensen, Calluna AB, på uppdrag av Jimmie Simonsen, Sigma 
Civil. 
 

 
Figur 1. Kartan visar utredningsområdets avgränsning och hur området är beläget. 

 
  



 

 4 

Utlåtande kring fågelfauna - Omlastningsterminal, Bäckefors 2021 

Fågelfauna i området 
I samband med redan genomfört NVI lyftes ett antal fågelarter för området som enligt 
Naturvårdsverket bör prioriteras i skyddsarbete (Nettelbladt, 2021). Arterna nedan är utifrån 
Callunas bedömning relevanta för utredningsområdet och dess närhet (300 meter). 
 

• Fågelarter	(som	är	skyddade	enligt	4	§	artskyddsförordningen)	prioriterade	enligt	
Naturvårdsverket	(se	faktaruta):			

• Mindre	hackspett	(NT)	

• Talltita	(NT)	

• Buskskvätta	(NT)	

• Tornseglare	(EN)	

• Enkelbeckasin	

• Grå	flugsnappare	

• Gök	

• Hökuggla	(ny)	

• Lärkfalk	

• Nötkråka	

• Trana	

• Törnskata	

 
 
Under 2021 har ny praxis lett till att det inte endast är skyddade arter t.ex. arter betecknade 
med B i artskyddsförordningens bilaga 1 som ska uppmärksammas, utan samtliga fågelarter. 
Nedan finns samtliga fågelarter som har observerats i eller inom en buffert på 300 meter från 
utredningsområdet.  
 

• Samtliga	fågelarter	för	utredningsområdet	och	en	buffert	på	300	meter:			

• Bofink	

• Buskskvätta	

• Fjällvråk	

• Grå	flugsnappare	

• Gråtrut	

• Grönsiska	

• Gulsparv	

• Gök	

• Hökuggla	

• Mindre	hackspett	

• Nötkråka	

• Ormvråk	

• Stjärtmes	

• Svartvit	flugsnappare	

• Sångsvan	

• Talgoxe	

• Talltita	

• Tofsmes	

NATURVÅRDSVERKETS REKOMMENDATION GÄLLANDE PRIORITERING AV FÅGELARTER 
Alla vilt förekommande fågelarter är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. Naturvårdsverkets 
handbok för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket, 2009) säger dock att följande grupper bör prioriteras 
även om alla fågelarter omfattas: 
• Arter markerade med B i artskyddsförordningens bilaga 1 (betyder att de är upptagna i bilaga 1 till 

EU:s fågeldirektiv). 
• Rödlistade arter. 
• Arter vars populationer har minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005. 

Calluna väljer att endast redovisa enligt Naturvårdsverket prioriterade fågelarter. 
 

NATURVÅRDSVERKETS REKOMMENDATION GÄLLANDE PRIORITERING AV FÅGELARTER 
Alla vilt förekommande fågelarter är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. Naturvårdsverkets 
handbok för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket, 2009) säger dock att följande grupper bör prioriteras 
även om alla fågelarter omfattas: 
• Arter markerade med B i artskyddsförordningens bilaga 1 (betyder att de är upptagna i bilaga 1 till 

EU:s fågeldirektiv). 
• Rödlistade arter. 
• Arter vars populationer har minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005. 

Calluna väljer att endast redovisa enligt Naturvårdsverket prioriterade fågelarter. 
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• Kanadagås	

• Korp	

• Lärkfalk	

• Lövsångare	

• Tornfalk	

• Trana	

• Varfågel	

 
Fågelarterna ovan som har rapporters till Artportalen anses stämma överens med vad man kan 
förvänta sig i denna typ av naturmiljö och i regionen.  

Påverkansbedömning 
Under hösten 2020 gjordes det för utredningsområdet avverkningar och området består därför 
övervägande av planterad ungskog eller nyligen avverkad skog. Därmed har det under en tid 
skett en habitatförlust av fågelmiljöer i området. Nuvarande miljö kan fungera som tillfällig 
plats för fågelarter kopplat till öppnare miljö (törnskata, buskskvätta, lärkfalk, tornseglare 
etc.) men succesivt som miljön växer igen eller den planterade skogen ökar i volym så 
kommer dessa arter att försvinna igen.  
 
Däremot kan det under byggnationen samt under driften av anläggningen ske påverkningar på 
fågellivet. Dessa bedöms i huvudsak att bestå av buller som kan påverka fåglars beteende och 
även leda till försämrad reproduktion, ökad dödlighet och minskad populationstäthet.  
 
I fler undersökningar undersöks effekter av störningar på fåglar, bland annat från bilar och 
vägar (Naturvårdsverket 2004, J-O Helldin 2013). Undersökningen ger ingen entydig bild 
utan verkar variera mellan olika studier och arter. Generellt sett gäller att avståndet från en 
väg inom vilket man får en negativ effekt för fåglar ökar med ökande trafik och hastighet, 
samt är större i ett öppet landskap. Gemensamt för de flesta studierna som undersökts i 
rapporten är att de har svårt att skilja på störning från trafiken och andra effekter såsom 
biotopförändringar. Buller har dock angivits som den viktigaste orsaken till lägre fågeltätheter 
som noterats i närheten av tungt trafikerade bilvägar. 
 
De flesta fåglar använder ljudsignaler för att attrahera partners, hävda revir, hålla samman 
gruppen och varna för rovdjur. Trafikbuller kan äventyra funktionen av sådana signaler. Ett 
gränsvärde för påtaglig påverkan av fågelfaunan tycks ligga på ca 50 dB. 
 
Resultaten från ett antal studier kan utgöra grund för att föreslå begränsningsvärden för 
vägtrafikbuller i värdefulla naturmiljöer (figur 2). Vilket värde man kommer fram till beror på 
vilken kvalitetsförsämring man är beredd att acceptera (värdena avrundas här till närmaste 5 
dB). Om ingen kvalitetsförsämring kan tolereras blir begränsningsvärdet 45 dB. Om 20 % 
kvalitetsförsämring kan tolereras kan begränsningsvärdet sättas till 50 dB, och om så mycket 
som 50 % kvalitetsförsämring kan tolereras blir begränsningsvärdet 55 dB. Värdena avser 
nivåer vid mottagaren, det vill säga i naturområdet i fråga. Med vägledning av begränsnings-
värdena kan åtgärder vidtas för att förhindra den fortsatta spridningen av trafikbuller i 
värdefulla naturmiljöer. 
 
Den buller man kommer att ha vid byggnation och drift kan jämföras med trafikbuller enligt 
ovan.  
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Figur 3. Förenklat samband mellan bullernivå och miljökvalitet för t.ex. fågelliv samt vilken kvalitets-försämring 
som kan förväntas (0 %, 20 % respektive 50 %) (J-O Helldin 2013). 

 
Genom att undersöka bullerutredningen för området (Tyréns 2021) kan Calluna konstatera att 
det i samband med driften av anläggningen samt under byggnation kommer at förkomma 
högre bullernivåer som sprider sig på längre håll än nuvarande bullersituation. Ytan av 
naturmiljö som påverkas med >50 dB ökar och sprider sig även utanför utredningsområdet. 
Bedömningen är att man kommer ha >50 dB som mest ca 200 meter utanför 
utredningsområdet samtidigt som man i nuläget endast har en liten yta av utredningsområdet 
som påverkas med >50 dB. 
 
De för naturvärdesinventeringen utpekade områden med naturvärden och förekomst av 
fågelarter omfattas sparsamt av den ytan som övergår 50 dB. Vidare finns ytor för t.ex. 
observationer där värdet idag >50 dB.    
 

Sammanfattande slutsats 
Bedömningen är att själva utredningsområdet inte har ett förhöjt värde för fåglar för tillfället 
eller i när framtid (<20-30 år). Därmed skulle byggnationen i sig inte orsaka någon större 
habitatförlust eftersom den redan har skett. 
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I samband med byggnationen och driftskedet kommer det att förekomma en ökning i buller 
jämfört med nuläget. Ett nuläge som på sina håll redan är påverkat av nuvarande buller från 
väg och järnväg. Detta betyder ändå att en större totalyta naturmiljö som överstiger 50 dB 
kommer att finns underbyggnation och drift. Denna yta bedöms dock inte att ha ett betydande 
värde för fåglar och anses därmed inte ge upphov för förlust av viktig fågelhabitat. 50 dB 
anses som ett gränsvärde på påtaglig påverkan av fåglar.  
 
Med det sagt så är det Callunas bedömning att områdets naturvärde med koppling till fåglar är 
begränsad och ligger utanför ytan med >50 dB eller redan idag är påverkat av buller >50 dB. 
 
Det har i detta PM inte identifierats fågelarter som skulle ha en förhöjd känslighet mot denna 
typ av byggnation (t.ex. större rovfåglar eller skogshöns). Den art enligt detta PM som 
möjligen kan vara känslig till förändringar i sitt revir är mindre hackspett. Det förekommer 
observationer i och kring Bäckefors och det är inte omöjligt att arter häckar i närheten av 
utredningsområdet. Det föreligger dock inte att arten utsätts för habitatförlust eftersom 
utredningsområdet idag inte har kvaliteter för arten som sannolikt har sina huvudområden av 
sitt revir på annan plats. Vidare sker ingen negativ förändring i bullervärdet i det området som 
arten har observerats. Alltså är bedömningen att arten inte påverkas avsevärt negativt.  
 
Utifrån ovanstående resonemang är det Callunas bedömning att omlastningsterminalen vid 
Bäckefors inte berörs av förbud avseende störningar, förbud rörande fortplantningsområden 
m.m. och övriga förbud på fåglar nämnt i detta PM.  
 
Slutligen är det Callunas bedömning att planerat omlastningsterminal inte berörs av förbud på 
de fågeltäta områden Knä sjö och Tingvallamossen (SE0530041) som bedöms ligga på 
lämpligt skyddsavstånd (1,5 km och 5,5 km). 
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