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Syfte 
Syftet med inventeringen har varit att 
göra en bedömning av förutsättningar 
för skogshöns, ljungpipare och 
nattskärra i utredningsområdena A och 
B som ingår i ”Förslag till 
utredningsområden för vindkraft i 
Tanums kommun” (Tanums kommun 
2008). I uppdraget ingår även att föreslå 
eventuella förändringar av 
utredningsområdenas gränser. 

Arbetet har gjorts på uppdrag av 
Tanums kommun. 

 
Bakgrund om fåglar och vindkraft 
Widenmo (2007) har gjort en litteratursammanställning över befintlig kunskap och 
kunskapsbehov om vindkraftens inverkan på fågelpopulationer. De potentiella 
riskerna för fåglar kan grovt delas in i; störning och barriäreffekt, dödlighet genom 
kollisioner och habitatförstöring. Den absoluta merparten av de publicerade studierna 
har fokuserat på kollisionsrisker. Även om kollisionsrisker har studerats finns det lite 
kunskap om hur fågelpopulationer långsiktigt påverkas före och efter etableringar av 
vindkraftsparker. Dessutom behövs mer forskning kring störning och 
habitatförstöring som uppstår vid bl a vägdragningar, byggande, ledningsdragningar 
och underhåll i vindkraftsparker. En sammantagen bedömning är att undvikande av 
olämpliga placeringar av vindkraftverk och vindkraftsparker är av kritisk betydelse för 
att minimera störning, kollisionsrisk och habitatsförstöring (Langston & Pullan 2003). 
Enligt Stewert m fl (2005) bör landbaserad vindkraft helt undvikas i bl a områden som 
håller häckande, övervintrande eller sträckande populationer av mindre vanliga arter, i 
synnerhet sådana som är rödlistade eller finns upptagna inom fågeldirektivet.  

Enligt Langston & Pullan (2003) bedöms skogshöns som en av de fågelgrupper som 
är särskilt känsliga för vindkraftsetableringar. I Skottland har man gjort en 
känslighetskarta för fåglar som ett verktyg för planering vid byggande av 
vindkraftsverk (Bright m fl, 2008). Vid framtagandet av dessa känslighetskartor har 
man delat in fågelarter i en tregradig skala för olika känslighet. Tjäder och nattskärra är 
placerade i den känsligaste gruppen ”Hög känslighet”. Orre befinner sig i nästa grupp 
”Medelkänslighet”. Dessutom har man angivit buffertzoner för de olika arterna. För 
nattskärra är denna 1-2,5 km från spelande hanar och för orre 1,5 km från spelplatser. 
För tjäder har man istället räknat med skogsområden över 0,5 ha som innehåller 
tjäder. Enligt Hjort (1994) befinner sig tjädertupparna under året i huvudsak i sina 
revir som ligger som tårtbitar runt spelplatsen. Tårtbitarnas längd är ungefär 1 km. 
Hönorna förflyttar sig däremot ofta över större avstånd i landskapet åtskilliga km bort 
från spelplatserna. 

 

A B 
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Metod 
 

Kartunderlag 

Före fältarbetet skedde tolkning av ortofoto i färg samt topografisk karta i GIS. 
Kartskikt lades på med sumpskogsinventeringen, hyggen (avverkningsanmälningar och 
faktiskt avverkat), våtmarksinventeringen samt nyckelbiotopsinventeringen 
(Skogsstyrelsen, länsstyrelsen). Utifrån detta underlag ritades en preliminär fältkarta 
med olika naturtyper och intressantare områden. 

 

Fältarbete 

Fältarbete skedde mellan den 6/10 till den 9/10 2008. Områdena kontrollerades och 
dokumenterades med foton och kommentarer på diktafon. Fotona koordinatsattes 
med GPS. Samtliga observationer av skogshöns noterades och koordinatsattes. Även 
förekomst av hålhäckande arter som hackspettar och mesar noterades.  

I utredningsområde A 
användes 16 timmar för 
inventering. Totalt 
avverkades en sträcka av 
17 km i huvudsak till fots, 
men även kortare sträckor 
med cykel, i området. 
Främst utnyttjades de 
grusvägar och stigar som 
fanns i områdena men 
vandringar gjordes även 
utanför befintliga stigar i 
båda områden för att täcka 
in områdena bättre. Det 
område som täcktes in vid inventering av 
skogshöns antogs vara 25-50 m på var sida 
om rutten beroende på naturens utseende. 
Det innebär att 85-170 ha täcktes in vid 
inventeringen av skogshöns i område A. 
För mesar antogs ca 30 m på var sida 
kunna täckas in, vilket innebär att en yta på 
102 ha täckts in. 

I utredningsområde B användes 9 timmar 
för inventering. Totalt avverkades även här 
en sträcka av 17 km. Området 
genomkorsas av skogsbilvägar vilket gjorde 
att bil användes i större omfattning än i 
område A. Även här antas att 85-170 ha 
täcktes in vid inventeringen av skogshöns 
och 102 ha för mesar. 

Efter fältarbetet korrigerades 
avgränsningarna av olika naturtyper i 
kartorna i GIS.  

Rutter och fotopunkter. 
Område A överst och 
område B underst. 
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Uppskattning av antal fåglar 

En uppskattning av mängden skoghöns och mesar i området gjordes genom att 
rutterna i området användes för linjetaxering. Ibland flög skogshöns upp utan att de 
kunde ses på grund av att sikten var skymd. Detta gjorde att alla fåglar inte kunde 
bestämmas till kön. Ibland var det även tveksamt om det var orre eller tjäder som flög 
upp. Detta gör att det finns en osäkerhet i det exakta antalet noterade skogshöns.  

 

Gränsdragning 

Förslag till nya gränser har gjorts. Gränserna innebär att områdena bedöms ha 
naturvärden främst med avseende på skyddsvärd fågelfauna. För att undvika starkt 
negativa konsekvenser för tjäder, orre och nattskärra bör områdena inom 
avgränsningarna inte bebyggas med kraftverk eller vägar. För nattskärra har en 
buffertzon på ca 1 km satts endast till platser där det bedömts finnas större 
ansamlingar av lämpliga nattskärremiljöer eftersom osäkerheten stor och inventeringar 
behöver göras under häckningssäsong för att minska osäkerheten. För orre har en 
buffertzon på 1,5 km satts till miljöer som troligen kan användas som spelplatser. Runt 
troliga tjäderspelplatser har ett område med radien 1 km satts där tupparna 
huvudsakliga revir befinner sig. Dessutom har sammanhängande områden som 
bedömts som lämpliga tjädermiljöer och där tjäder observerats också lagts utanför 
gränserna.  

Det är viktigt att notera att gränsdragningarna bygger på bedömningar om miljöernas 
lämplighet. För att kunna göra en mer noggrann bedömning av spelplatser och 
populationer behöver inventering göras under perioden mars-juni för att täcka in 
skogshöns och nattskärra. 

 

Överlämning av kartskikt och foton 

Kartskikt med fotopunkter, delområden och skogshöns samt foton överlämnades till 
kommunen på CD. 
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Resultat 
Utredningsområde A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmän beskrivning 
Områdets yta är 700 ha. 

Utredningsområdet domineras av tallskogar med inslag av björk och gran. Mindre 
områden förekommer med ren produktionsskog av gran. Den centrala delen av 
utredningsområdet vid Orremossen domineras av en myrmosaik med några öppna 
större myrplan. Längst norrut i denna del ligger Sögårdsmossen som är en större 
tallbevuxen mosse. 

Den västra delen av utredningsområdet kring Sögårdsfjället domineras av glesare och 
lågvuxen tallskog som växer på omväxlande hällmark och myrmark i småmosaiker. En 
del av skogen bär tydliga spår av skogsbruk som gallring och avverkning. Andra delar 
ser mer opåverkad ut. Längre västerut, sydost om Stormyrtjärnen, förekommer även 
mer högvuxen luckig skog av tall och gran och mycket blåbär. Denna skog, 
tillsammans med delar av hällmarkstallskogen, kan vara naturligt självföryngrad och 
fortfarande vara opåverkad av modernt skogsbruk. Flera nyligen upptagna större 
hyggen finns inom området. 

Naturtyper, skogshöns och möjliga nattskärremiljöer 
i utredningsområde A. 

A 

B 

3 st 

2 st 

2 st 
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Söder om Stormyrtjärnen finns en större nordvänd bergbrant med höga naturvärden. 
På gran växer rikligt med gammelgranslav Lecanactis abietina samt lite kattfotslav 
Arthonia leucopellea. På rönn växer rikligt med skriftlav och på marken förekommer stor 
revmossa Bazzania trilobata.  

Den östra delen av utredningsområdet finns flera stora hyggen samt områden med 
ung tallskog. Här finns även en hel del högvuxen skog av tall med inslag av gran. Även 
i den östra delen förekommer vissa blockiga och fuktigare bergbranten som har 
naturvärden. Inga signalarter förutom gammelgranslav och västlig hakmossa 
Rythidiadelphus loreus sågs dock. 

 

Fåglar 
Tjäder 

Totalt noterades 7-8 tjädrar inom utredningsområdet, vilket får anses som ett mycket 
högt antal. Av dessa var 2-4 tuppar och 2-5 hönor. Dessutom sågs rester av en slagen 
höna. Om man utifrån resultaten uppskattar det totala antalet tjädrar i området 
hamnar man på 29-66 tjädrar. På grund av rik förekomst av tall tillsammans med 
tallmossar, tuvull, skogar med blåbär och skyddande buskskikt bedöms det som om 
delar av området lämpar sig mycket bra för tjäder. En hel del större hyggen har tagits 
upp på senare tid vilket missgynnar tjädern. Tallmossen i de norra centrala delarna ser 
särskilt lämplig ut som spelplats. Det är dock troligt att det förekommer ytterligare 
någon spelplats inom området. 
 

Orre 

Antalet noterade orrar var 2-5 stycken. Det ger ett uppskattat totalt antal orrar på 8-41 
stycken inom hela området. Orremossen som ligger centralt i området ser ut att vara 
en lämplig spelplats. Öster och norr om området finns dessutom mossar som ser 
lämpliga ut för orrspel.  
 

Ljungpipare 

Myrarna i utredningsområdet bedöms som för små för att hysa ljungpipare. Möjligen 
kan ljungpipare förekomma på Osmossen som ligger öster om själva 
utredningsområdet. 
 

Nattskärra 

Vissa öppnare luckor i hällmarkstallskogen samt hyggen bedöms som lämpliga miljöer 
för nattskärra. Bäst förutsättningar bör finnas i den västra delens hällmarkstallskogar. 
De nyupptagna hyggena bör även gynna arten. 
 

Hackspettar 

Två större hackspett observerades. Mängden död ved är inte särskilt stor vilket gör att 
förutsättningarna för hackspettar inte är särskilt goda.  
 

Mesar 

Totalt noterades 26 mesar av fem arter (Tofsmes 10 st, talltita 5 st, talgoxe 4 st, 
svartmes 4 st och blåmes 2 st). Totala antalet mesar uppskattas till ca 180 st inom 
utredningsområdet. 
 

Övrigt 

Bl a observerades en duvhök, två dubbeltrastar samt 2 stjärtmesar. 
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Myrkomplexet i de centrala delarna av utredningsområdet 

Naturvärden 
Området verkar hysa en god population av tjäder vilken är upptagen i EU:s 
fågeldirektiv. Även orre, som är upptagen i EU:s fågeldirektiv, förekommer tämligen 
rikligt i området. Dessutom bedöms förutsättningar finnas för nattskärra på några 
platser inom området. Arten är rödlistad (VU) och upptagen i EU:s fågeldirektiv. 

Myrarna i de centrala delarna bedöms ha höga naturvärden, klass 3. Om det visar sig 
att tallmossar eller öppna myrar är viktiga spelplatser för tjäder eller orre bör 
naturvärdet höjas till mycket höga naturvärden, klass 2.  

Även större områden med småmosaiker av tämligen opåverkad hällmarkstallskog och 
tallsumpskog bedöms ha vissa till höga naturvärden, klass 4-3. Självföryngrad och 
luckig blandskog med gott om bärris bedöms även ha vissa till höga naturvärden, klass 
4-3. Viktiga tjädermiljöer med sumpskog med gott om blåbär eller tuvull samt luckig 
skog med kjolgranar och gott om blåbär bedöms ha höga naturvärden, klass 3. 
Hällmarkstallskogar där det förekommer spelande nattskärra bedöms ha höga mycket 
höga naturvärden, klass 2. Bergbranterna söder om Stormyrtjärnen bedöms ha höga 
naturvärden, klass 3.  

 

Förslag till gränsdragning 
Inom område A har en hel del observationer gjorts av tjäder och orre. Lämpliga 
miljöer för spelplatser för både tjäder och orre finns. Dessutom ser det ut att finnas en 
del möjliga miljöer för nattskärra i området. För att undvika konflikter med tjäder, orre 
och nattskärra behöver område A lämnas utan byggnationer.  Även den ostligaste 
delen (B) bedöms vara känslig med tanke på orre och tjäder och rekommenderas 
därför att lämnas utanför för att undvika konflikter med orre och tjäder. 
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Lågvuxen tallskog på blöt mark e den 
östra delen av utredningsområdet. 

På vissa ställen finns hällmarkstallskog i 
den västra delen av utredningsområdet. 

Mer högvuxen luckig barrskog med 
tall och kjolgran samt med inslag av 
björk. 

Sögårdsmossen som är tallbevuxen. 
Området kan vara en möjlig tjäderspelplats. 
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Utredningsområde B 
 

Allmän beskrivning 
Områdets yta är 610 ha.  

De centrala delarna av utredningsområdet är kraftigt påverkat av skogsbruk genom 
avverkningar, dikningar, skogsbilvägar samt rena granproduktionsskogar. I 
ytterområdena samt som öar i de centrala delarna finns hällmarkstallskogar. Delar av 
hällmarkstallskogen ser inte särskilt gammal ut, är rakvuxen och spår av skogsbruk kan 
ses genom avverkningsstubbar. I andra delar ser ut att inte vara påverkat av skogsbruk 
och en del senvuxna krokiga tallar förekommer. Åldern på dessa tallar är svår att 
bedöma men en uppskattning kan vara ca 150 år. De mer opåverkade skogarna har 
troligen vuxit upp spontant i det mer öppna och trädfattiga landskap som fanns här på 
1800-talet. 

 
Naturtyper, skogshöns 
och möjliga 
nattskärremiljöer i 
utredningsområde B. 

A 

B 

C 

D 
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I norr angränsar området till ett större myrmosaikkomplex. Myrarna är kala och 
domineras av starr och klockljung samt omges av hällmarkstallskogar. I de sydöstra 
delarna av utredningsområdet finns två öppna myrar kring Käringvattnet och väster 
om Söletjärnen. Särskilt vid den sydligaste myren vid Söletjärnen finns även en del 
tuvigare tallmossar. 

 

Fåglar 
Tjäder 

Inga observationer av tjäder gjordes. Huvuddelen av området bedöms som olämpligt 
för arten p g a intensivt skogsbruk. Lämpliga miljöer finns dock i den sydöstra delen 
av utredningsområdet vid Söletjärnen där det finns tallmossar, sumpskogar och skogar 
med blåbärsris. 
 

Orre 

Tre orrar observerades. Det ger ett uppskattat totalt antal orrar på 11-21 stycken. 
Lämpliga spelplatser för orre kan finnas i myrkomplexet som ligger strax norr om 
utredningsområdet mellan Krokvattnet och Mörkerödstjärn.  
 

Ljungpipare 

Myrarna i området bedöms som för små för att hysa ljungpipare. 
 

Nattskärra 

Öppnare hällmarkstallskogar i kombination med hyggen gör det troligt att det 
förekommer nattskärra på flera platser i området. Större mer sammanhängande 
lämpliga områden finns främst i det nordöstra hörnet av området samt strax öster om 
området. 
 

Hackspettar 

En spillkråka observerades. På grund av att det inte förekommer någon större mängd 
död ved bedöms utredningsområdet inte vara särskilt lämpligt för hackspettar 
 

Mesar 

Totalt noterades sju mesar av två arter (Tofsmes 6 st, talltita 1 st). Totala antalet mesar 
uppskattas till ca 40 st. Detta får anses vara ett mycket lågt antal. Siffran är dock 
troligen en underskattning p g a att bil användes längs grusvägar i området. 
 

Övrigt 

Stjärtmes observerades strax öster om området.  
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Öppen myr söder om Mörkerödstjärnen 

Naturvärden 
Hällmarkstallskogar som är mer opåverkade av skogsbruk bedöms ha vissa till höga 
naturvärden, klass 4-3. Intressantast område bedöms området som består av 
Tormoserödfjället och vidare mot nordväst vara. De glesa hällmarkstallskogarna i 
nordöstra hörnet av utredningsområdet är mer påverkade av skogsbruk. 
Förutsättningarna för nattskärra bedöms dock vara tämligen bra här. 

Även hällmarkstallskogarna i den sydvästra delen av utredningsområdet som angränsar 
mot den sydvästvända bergsbranten bedöms ha vissa till höga naturvärden, klass 4-3.  

Myrarna i den sydöstra delen av utredningsområdet bedöms ha höga naturvärden, 
klass 3. Miljön kring den södra myren ser lämplig ut för tjäder. Miljön vid den norra 
myren med tjärn och blöta områden ser lämpliga ut för kricka, enkelbeckasin samt 
möjligen även tofsvipa och grönbena. 

Utanför utredningsområdet i sydväst finns ett område med bergbranter. Delar av 
dessa brantar bedöms ha vissa till höga naturvärden, klass 4-3. En mindre bäckravin 
med en västvänd brant strax väster om området bedöms ha mycket höga naturvärden, 
klass 2. Marken är källpåverkad och här växer äldre klibbal med signalarten glansfläck 
Arthonia spadicea samt grövre gran med gott om gammelgranslav. 

 

Förslag till gränsdragning 
De nordvästra delarna av Tormoserödsfjället (A) föreslås lämnas utanför området 
eftersom området består av mer opåverkad hällmarkstallskog som troligen fortsätter 
mot nordväst utanför utredningsområdet. I området finns möjliga nattskärremiljöer. 
Även det nordöstra hörnet (B) som angränsar till myrmosaikerna i norr samt 
innehåller Mörekerödstjärn och glesa tallskogar som ser lämpliga ut för nattskärra 
föreslås utelämnas. Det är möjligt att det förekommer spelplats för orre på de öppna 
myrarna norr om undersökningsområdet. Myrarna som ligger i sydost (C) föreslås 
utelämnas. Den norra myren kan lämpa sig för vadare samt möjligen för orre. 
Miljöerna runt den södra myren ser lämpliga ut för tjäder även om inga fåglar har 
påträffats. Möjligen kan även gränsen flyttas i sydväst (D) intill bergbranterna så att 
hällmarksskogarna ovanför branten utelämnas. Här finns möjliga miljöer för nattskärra 
och dessutom observerades orre.  
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Myr och hällmarkstallskog öster om 
Mörkerödstjärnen. 

Myrkomplex på gränsen av 
utredningsområdet mot norr. 

Opåverkad hällmarkstallskog vid 
Tormoserödsfjället. 

Tallmosse väster om Söletjärnen 
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Öppen myr norr om Käringvattnet. 
 

 
Kommentarer 
Den sammanfattande bedömningen är att de minsta konflikterna mellan vindkraft och 
naturvärden finns i område B. Även här kan dock konflikter finnas med t ex nattskärra 
och orre.  

P g a att inventeringen har skett under hösten blir osäkerheten större än om man gör 
inventeringen under tidig vår och sommar. Framtida inventeringar vid bedömningar 
av utredningsområden för vindkraft rekommenderas därför göras under tidig vår till 
sommar. För att täcka in tjäder och orre bör inventeringarna ske under mars-maj. För 
nattskärra bör inventeringarna ske i juni. Varje område bör besökas vid flera tillfällen. 

För att man ska kunna göra en bra bedömning av konflikten mellan vindkraftsverk 
och fågelpopulationer bör man känna till vilka områden som är de viktigaste 
kärnområdena i ett större landskapsperspektiv. Man behöver alltså även inventera 
områden som ligger utanför utredningsområden för vindkraftverk. Detta är 
nödvändigt för att man ska kunna bedöma vilka områden som har ett lägre värde för 
fågelpopulationen och samtidigt undvika att förstöra viktiga kärnområden för arter.  

Ett problem är att kunskapen om fåglarnas förekomst i landskapet är dålig. 
Atlasinventeringen från 1980-talet (Svensson m fl 1999) har en upplösning på 5 x 5 
km vilket är för grovt. Ofta finns lokalkännedom hos markägare och jägare men 
kunskapen är inte sammanställd. Storskaliga bedömningar av landskap behöver göras 
genom ortofoto eller, om lämpliga metoder finns tillgängliga, genom satellitbildsanalys. 
Arter som nattskärra, orre och tjäder bör vara möjliga att bedöma på detta sätt. 
Fältkontroller kan sedan göras i vissa områden för att stämma av den verkliga 
förekomsten av fåglar. Möjligen kan man på något liknande sätt som man gjort i 
Skottland (Bright m fl 2008) ta fram någon slags känslighetskarta över landskapet. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar med ”Skogshöns i regional övervakning”. Man 
arbetar även på försök med ett satellitbildsprojekt där man försöker kartlägga och 
modellera tjädervänliga miljöer på landskapsnivå. 
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