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1.

INL E D N I NG

Kapitlet ger en introduktion till projektet samt syftet med inventeringens utförande. I kapitlet beskrivs även hur inventeringen
genomfördes.
Skellefteå kommun förbereder
OM INVENTERINGEN
för att detaljplanelägga området
Syftet med fågelinventeringen är att undersöka
Näsudden, Skelleftehamn, med
förekomst av olika fågelarter, med fokus på häcksyfte att utöka befintligt induningar av hotade eller känsliga fåglar.
stri- och hamnområde. I den
artskyddsutredning som genomförts för projektet (Enetjärn
Natur 2019 numera Ecogain) konstaterades att det är motiverat att göra
en häckfågelinventering. Skellefteå kommun har därför beställt denna
häckfågelinventering av Ecogain. I artskyddsutredningen står att man bör
inventera ugglor – pärluggla bedömdes kunna häcka i området. I samband med fältbesök i området har dock bedömningen gjorts att de delar
av udden som kan komma ifråga för exploatering saknar goda förutsättningar för häckande ugglor. Någon inventering av ugglor har därför inte
gjorts i området.

Metodik
Inventeringen genomfördes genom att inventeraren rörde sig genom hela
området och noterade alla fågelindivider som man gör under en revirkartering. Det gjordes dock endast två besök i området varför det inte kan
klassas som en regelrätt revirkartering då det hade krävt fler besök.
Det första besöket gjordes 2 juni och det andra 29 juni. Inventeringarna
genomfördes tidigt på morgnarna. Inventering anpassades till dagar med
mycket goda väderförutsättningar. Det var således vindstilla båda dagarna
vilket är bra för att notera sjungande och lockande fåglar.
Alla observationer av arter som ska prioriteras i artskyddssammanhang
enligt Naturvårdsverkets handbok, det vill säga rödlistade arter samt arter
som är markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen (nedan kal�lat utpekade arter) registrerades i en handdator direkt i fält. Inventeraren
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noterade var observationen gjordes, vad fågeln gjorde (sjungande/revirhävdande/rastande/förbiflygande/sträckande). Övriga arter noterades
endast med antal.
Efter sista inventeringsbesöket genomgicks alla registrerade observationer
för att bedöma hur många revir av olika arter som observationerna representerade.

R Ö D L I S TA N

Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från det område som rödlistan
avser, i vårt fall Sverige. Även vanliga arter kan bli rödlistade om deras populationer befinner
sig i kraftig minskning.
Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, var och en med sin ofta använda förkortning:
kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd (RE), nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) och
akut hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda kategorierna kallas med en gemensam term för
hotade arter. I denna rapport redovisas arter i dessa tre kategorier samt arter som är nära
hotade (NT).
Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt internationella kriterier och revideras
regelbundet. Den senaste rödlistan publicerades 2015.
Rödlistan innebär i sig inget juridiskt skydd. Däremot är listan ett viktigt hjälpmedel för att
göra naturvårdsprioriteringar, i arbetet med att nå Sveriges miljömål, däribland Ett rikt växt
och djurliv.
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2.

RESU LTAT

I detta kapitel beskrivs resultatet från fågelinventeringen.

Häckande fåglar
Under inventeringen noterades 51 fågelarter, varav 42 bedömdes utgöra
häckfåglar i området tabell 1. Övriga 9 arter utgjordes av förbiflygande,
rastande eller tillfälligt födosökande individer, tabell 1.
Vanligaste arten var bofink och lövsångare med vardera 20 revir. Dessa arter var alla relativt väl spridda inom hela det inventerade området och kan
sägas utgöra karaktärsarter. Bland övriga arter var det ingen som hyste fler
än fem par (tabell 1).
En art som är klassad som starkt hotade (grönfink), två arter som är klassade som sårbara (gulsparv och svärta) och elva arter som är klassade som
nära hotade i den svenska rödlistan bedömdes häcka i området. Kråka
som är klassad som nära hotad observerades men bedöms inte häcka i
inventeringsområdet. Tre av de häckande arterna är markerade med B i
artskyddsförordningen. De rödlistade arterna och de som markerats med
B i artskyddsförordningen redovisas med större detalj nedan. Reviren
finns även markerade i figur 1. Vi benämner dessa arter gemensamt som
"prioriterade arter".

Artvis genomgång av häckande prioriterade arter
Björktrast
Häckar med två par. Ett par finns i det lövdominerade området i öster och
ett par i de västra delarna (figur 1).

Buskskvätta
Häckar med ett par i kraftledningsgatan i norra kanten på det öppna området centralt i inventeringsområdet (figur 1).
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tabell 1. NOTERADE FÅGELARTER SOM BEDÖMS HÄCKA I INVENTERINGSOMRÅDET

Art

Artskyddsförordningen

Björktrast

Rödlistad
(kategori)

Nära hotad

ObserObser- Bedömt
verade
verade antal revir
individer individer
Besök 1 Besök 2
1

3

2 revir

Blåmes

1

6

1 revir

Bofink

16

22

20 revir

Buskskvätta

Nära hotad

Domherre
Drillsnäppa
Dvärgmås

Nära hotad
B

Enkelbeckasin
Fiskmås

1

1 revir

1

1

2 revir

1

5

4 revir

4

1

-

1
4

1

2 revir

Gluttsnäppa

3

2

3 revir

Grå flugsnappare

1

1

1 revir

Grågås

2

-

Gräsand

2

2 revir

Grönfink

Nära hotad

1 revir

Starkt hotad

Grönsiska
Gulsparv

Nära hotad

Göktyta
Hussvala

3

3

3 revir

6

13

5 revir

6

5

4 revir

1
1

3

3 revir

Knipa

7

4

1 revir

Koltrast

3

4

3 revir

Kråka

Sårbar

1 revir

Nära hotad

1

-

Ladusvala

2

1

2 revir

Lövsångare

42

18

20 revir

Näktergal

1

-

Nötkråka

1

1 revir

Nötväcka

1

-

4

1 revir

Ringduva

2

Rödbena

2

7

1 revir

Art

Artskyddsförordningen

Rödlistad
(kategori)

ObserObser- Bedömt
verade
verade antal revir
individer individer
Besök 1 Besök 2

Rödhake

1

Rödstjärt

4

Rödvingetrast
Silvertärna

Nära hotad
B

4

Skrattmås
Smålom

B

4 revir
4

2

Skata

1 revir

3 revir
1 revir

2

-

Nära hotad

4

2

-

Nära hotad

3

5

2 revir

3

3

3 revir

2

-

Småskrake
Steglits
Stenskvätta

1

4

4 revir

Storskrake

2

14

2 revir

Svartvit flugsn

Nära hotad

5

Svärta

Sårbar

10

2

5 revir

6

3

4 revir

1

2

2 revir

Talgoxe

4

5

3 revir

Taltrast

3

3

3 revir

Sädesärla
Sävsparv

Trana

Nära hotad

B

1

Trädgårdssångare

1

Trädpiplärka

1

Vigg

2

Vitkindad gås
Ärtsångare

4 revir

B

1 revir
1

1 revir
2

2
Nära hotad

8

5

1 revir

1 revir
-

2

4 revir

Drillsnäppa
Häckar med fyra par längs den östra stranden (figur 1).

Fiskmås
Häckar med två par på den lilla ön i öster (figur 1).

Grönfink
Häckar med tre par spritt i inventeringsområdet (figur 1).

Gulsparv
Häckar med tre par i området: ett i öster, ett i norr och ett i nordväst (figur
1).

Hussvala
Häckar med minst tre par på byggnader inne på industriområdet (figur 1).

Rödvingetrast
Häckar med tre par: två par i östra delen och ett i norr (figur 1).

Silvertärna
Häcklar med ett par på skäret i öster (figur 1).

Smålom
Smålom observerades både i Rudtjärn och Bastuavan. Artens förekomst i
dessa tjärnar är känd sedan tidigare och arten behandlas separat i andra
rapporter (Ecogain 2020, Ecogain 2021).

Svartvit flugsnappare
Häckar med fyra par: två i öster och två i norr mot stugorna (figur 1).

Svärta
Häckar med fem par längs stranden i öster (figur 1).

Sävsparv
Häcklar med två par längs i nordväst (figur 1).
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Trana
Häckar med ett par vid Bastuavan längst i nordväst (figur 1).

Ärtsångare
Häckar med fyra par: två i öster och två i norr (figur 1).

Rastande fåglar
Under häckfågelinventeringen noterades enstaka rastande tättingar (förenklat "mindre fåglar"). Det saknas lämpliga rastplatser för änder, gäss,
vadarare eller rovfåglar. Enstaka individer av dessa arter kan dock tillfälligt
rasta. Det faktum att området ligger nära kusten gör att det under vissa
förhållanden under vår- och höststräcket kan rasta högre antal tättingar i
området. Området bedöms dock inte vara mer betydelsefull för rastande
fåglar än andra kustmiljöer. Den starkt påverkade miljön, till stora delar
utan undervegetation, ger snarare sämre tillgång på föda vilket medför
sämre förutsättningar för rastande fåglar. Ett undantag är det relativt stora
fältet centralt i området som är nästan helt täckt med brännässlor. I dessa
brännässlor bedöms det finnas goda förutsättningar för rastande tättingar
under höststräcket då brännässlorna är höga och ger både skydd och
tillgång till föda.
Området bedöms inte utgöra ett ur populationsperspektiv viktigt rast- eller födosöksområde för någon fågelart.
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Gräns för detaljplan

Karta över var reviren av de prioriterade
arterna påträffats under inventeringen.
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3.

ANALY S

Här genomförs en analys av inventeringsresultaten med syftet
att precisera vilka fågelarter och vilka platser inom inventeringsområdet som kan vara särskilt känsliga för påverkan.
Ingen av de häckande utpekade fågelarterna är direkt ovanlig, utan det är
arter med vid utbredning i landet och flertalet har stora populationer både
regionalt och nationellt. Svärta och smålom är dock mer sparsamt förekommande med en mindre population.

Livsmiljö
För en detaljerad beskrivning av Näsuddens naturmiljöer och befintliga
naturvärden hänvisas till rapporterna från den naturvärdesinventering
som genomförts i området (Tyréns 2018).
Den övergripande bilden är att området generellt är starkt påverkat av
mänsklig aktivitet, framför allt genom mångåriga utsläpp av metalliska
föroreningar från de närliggande Rönnskärsverken. I stora delar saknas
nästan all markvegetation och där finns det extremt få häckande fåglar.
Planområdet är cirka 2,5 kvadratkilometer, medan den icke bebyggda
landmiljön är cirka 1,2 kvadratkilometer. Tittar man på revirtätheterna
för ett antal arter så ser man tydligt att tätheterna i inventeringsområdet
generellt är mycket låga (Tabell 2). Den generella bilden är således att
inventeringsområdet inte är en viktig miljö för häckande fåglar vilket var
det förväntade med tanke på hur kraftigt påverkad området är av föroreningar. I inventeringsområdet finns ändå några områden med rikare
fågelförekomster.
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tabell 2. JÄMFÖRELSE MELLAN REVIRTÄTHETER INOM INVENTERINGSOMRÅDET OCH
MED "TYPISKA TÄTHETER" FRÅN BOKEN FÅGLARNA I SVERIGE - ANTAL OCH FÖREKOMST (OTTOSSON M.FL. 2012). * ICKE BEBYGGDA LANDMIL JÖER.

Art

Bedömt
antal revir

Par per kvadratkilometer i inventeringsområdet*

Typiska tätheter (Ottosson mfl 2021)

Björktrast

2 revir

1,7

5-35

Bofink

20 revir

17

35-100

Lövsångare

20 revir

17

50-80

Rödvingetrast

3 revir

2,5

10-25

Trädpiplärka

1 revir

0,8

10-20

Ärtsångare

4 revir

3,3

3-5

Regionalt viktigare fågelområde
Längs den östra stranden häckar svärta men även drillsnäppa, silvertärna
och fiskmås (figur 2). Området är attraktivt för fåglar på grund av att området är relativt ostört, att stranden är flack och stenig samt att det finns
lämpliga platser i skogen längs stranden för svärtan att placera sitt bo. Det
faktum att det finns flera par svärta längs stranden men även andra rödlistade arter gör att det är en relativt värdefull häckningsplats för fåglar i ett
regionalt perspektiv.
Rudtjärn och Bastuavan är viktiga fågelmiljöer då smålom häckar i båda
tjärnarna.

Lokalt rikare fågelområden
Det finns tre områden som efter inventeringen konstaterats ha lite högre
tätheter av prioriterade fågelarter än övriga delar av inventeringsområdet
(figur 2). I ett regionalt perspektiv så är miljöerna i de utpekade områdena
som förvisso hyser några rödlistade arter vanligt förekommande. Samma
arter och antal eller motsvarande arter och antal som noterades i dessa
områden hade man därför hittat i de flesta lika stora områden i regionen.
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Östra området
Området består av ett lite rikare område med stor andel lövträd. I lövskogen bedöms ärtsångare, björktrast, gulsparv svartvit flugsnappare och
rödvingetrast häcka.

Nordöstra området
Det nordöstra området är lite svårdefinierat och skiljer sig inte så mycket
från området runt omkring. Möjligen finns det lite mer markvegetation
och lite fuktigare områden och andra miljöer norrut mot bostäderna som
gör området mer attraktivt för fåglar än andra delar av inventeringsområdet. Även söder om vägen (vägen finns inte med på kartan) finns en ridå
med lite rikare miljöer mot det öppna området där det växer mycket brännässlor. I området bedöms buskskvätta, grönfink, gulsparv, rödvingetrast,
svartvit flugsnappare och ärtsångare häcka.

Nordvästra området
Det nordvästra området består av de fuktigare miljöerna vid Bastuavan.
I området häckar sävsparv och gulsparv samt troligen trana. Området
överlappar med Bastuavan.

Säkerhet i analys och bedömningar
Inventeringen har kunnat utföras under gynnsamma förhållanden. Tidpunkten var vald för att fånga in den period på året då häckande fåglar är
aktiva i sina revir.
Bedömningarna av antalet par har gjorts utifrån två besök. Med fler besök
hade säkerheten i bedömningarna av antalet par ökat. Trots att inga riktade eftersök av kretsande rovfåglar eller ropande ugglor/andra nattaktiva
arter gjorts är bedömningen att området gåtts igenom så noggrant, och
saknar lämpliga miljöer för flera av arterna, att häckningar av arter ur
dessa grupper bedöms som osannolikt innevarande säsong. Området är
också relativt lättinventerat med låga tätheter av fåglar. Vår bedömning är
därför att man med dessa två besök har kommit relativt nära sanningen
rörande antalet revir. Vi känner oss trygga med att inga viktiga fågelområden missats då dessa resultat var tydliga. Något eller några fler eller färre
par hade inte ändrat de bedömningar som gjorts rörande viktiga fågelområden. Säkerheten i bedömningar av vilka områden som är viktiga för
fåglar bedöms därför vara stor.
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Alla prioriterade arter
Regionalt viktigare fågelområde
Lokalt rikare fågelområden
Gräns för detaljplan

Inventeringsområdets viktigaste fågelmiljö
är den östra stranden samt häckningstjärnarna för
smålom. Om man bara ser till inventeringsområdet
i sig finns ytterligare tre områden med något rikare
fågelförekomster.

figur 2
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4.

SLU TS ATS ER

I detta kapitel sammanfattas slutsatser som dragits utifrån inventeringsresultaten.
Följande slutsatser har dragits kring områdets fågelfauna utifrån inventeringsresultaten:
•
•
•
•
•

42 fågelarter häckade i inventeringsområdet 2021.
Av dessa är 14 arter prioriterade, det vill säga rödlistade eller markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen.
Tätheterna för häckande fåglar är generellt mycket låga i
inventeringsområdet.
Det finns tre mindre områden med fler prioriterade arter än
andra delar.
De viktigaste miljöerna för områdets fågelfauna är dock
strandremsan längs i öster samt häckningstjärnarna för
smålom.
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