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1 BAKGRUND 

WSP har fått i uppdrag av Arnold Towers Holding AB genom Bay.Wa.r.e. att 
utreda fågelförekomster inför en planerad vindkraftsetablering vid Jordberga i 
Trelleborgs kommun. Uppdraget har omfattat förstudier, samt två fältbesök.  

2 UTREDNINGSOMRÅDE 

Inventeringsområdet ligger inom fastigheten Jordberga 1:6 i Trelleborgs 
kommun i Skåne län (bilder 1 och 2).  

 
Bild 1: Inventeringsområdets lokalisering (röd ring). Karta: Lantmäteriet 

 
Bild 2: Röda markeringar visar de två planerade vindkraftsverkens lokalisering 
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2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 
Området består av en öppen och vidsträckt brukad jordbruksmark, med 
enstaka träddungar där Jordberga gård utgör områdets största lövträdslund 
(bilder 3-6). Nordväst om det planerade etableringsområdet ligger Jordberga 
sockerbruk, med tillhörande dammar som attraherar en hel del fåglar. 

Områdets öppna karaktär med nästan enbart brukad åkermark gör det 
mindre lämpat för fåglar, vilket tydligt noterades under inventeringsbesöken.  

 
Bild 3: Projektområdet sett österifrån, den 5 april. Dungen utgör del av Jordberga 
gård och åkern utan gröda till vänster i bild utgör yta för planerad etablering 

 
Bild 4: Samma vy som bild 1, den 25 maj 
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Bild 5: Projektområdet söderifrån, 5 april 

 
Bild 6: Projektområdet norrifrån den 25 maj. I bakgrunden syns Källtorps kyrka.  

3 FÅGELINVENTERING 

3.1 FÖRSTUDIER 
Inför fältinventeringen genomfördes en förstudie, i syfte att utreda de sedan 
tidigare kända fågelförekomsterna i området.  
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3.1.1 Artportalen 
För att erhålla en översiktlig bild av förekomsten av rödlistade eller hotade 
arter, gjordes ett utdrag i Artportalen.  

Rödlistning är ett system som utvecklats av den internationella 
naturvårdsunionen (IUCN) för att utvärdera tillståndet för arter i naturen. 
Rödlistan tas fram av ArtDatabanken vid SLU och fastställs av 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. 

Följande klassificering görs av rödlistade arter:  

Kunskapsbrist (DD), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) och 
Missgynnad (NT). De rödlistade arter som kategoriseras som endera Akut 
hotad (CR), Starkt hotad (EN) eller Sårbar (VU) benämns hotade. 

Utdrag gjordes för samtliga rödlistade arter som rapporterats under perioden 
2010 – maj 2018. Sökområdet redovisas i bild 7 nedan.  

 
Bild 7: Sökyta för utdrag från Artportalen. Sökytan har avgränsats till att omfatta alla 
omkringliggande definierade lokaler i Artportalen (gröna punkter i kartan), inom 
relevant område. Röda punkter markerar ungefärlig lokalisering av planerade 
vindkraftsverk.  
 

Sökningen i Artportalen gav en lång rad träffar på rapporterade rödlistade 
arter, inom det område där sökningen avgränsades. Merparten härrörde från 
Jordberga sockerbruksdammar, vilket är den mest frekvent besökta lokalen 
för fågelskådare i närområdet.  

Nedan redovisas samtliga rödlistade arter som förekom i utdraget från 
Artportalen, med en kort sammanfattning av de rapporterade fynden.  

Sädgås (NT): Enstaka fynd under vintertid. Arten övervintrar allmänt och 
spritt i Skåne.  

Brunand (VU): Ströobservationer i Jordberga sockerbruksdammar 

Ejder (VU): En rapport om en översträckande flock.  
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Rapphöna (NT): Fyra observationer rapporterade vid sockerbruket eller vid 
Jordberga herrgård.   

Vit stork (CR): Två fynd av överflygande fåglar, 2010 och 2015.  

Bivråk (NT): Enstaka rapporter under höststräcket.  

Fjällvråk (NT): Ströfynd under vinterhalvåret (oktober – mars).  

Blå kärrhök (NT): Tre rapporter från sockerbruket.   

Brun glada (EN): Tre rapporter av sträckande fåglar (2010, 2014 och 2017) 

Duvhök (NT): Endast tre rapporter, samtliga under vinterhalvåret.   

Havsörn (NT): Totalt åtta rapporterade, fördelade under månaderna februari 
(1 fynd), mars (3), april (2), september (1) och december (1).   

Kungsörn (NT): Två rapporter, en vardera dec 2012 och nov 2013.   

Pilgrimsfalk (NT): Två fynd, 1 ex 30/7 2010 och 1 2K hona 18/4 2015.  

Storspov (NT): Endast ett fynd av två översträckande fåglar.  

Brushane (VU): tre fynd av rastande fåglar vid sockerbruksdammarna samt 
vid en lokal benämnd Sånarpsvåtmarken.  

Gråtrut (VU): Enstaka ströfynd, fördelade över hela året.  

Silltrut (NT): Endast två rapporter.   

Tornseglare (VU): Ett relativt stort antal rapporter, framförallt gällande 
födosökande fåglar vid sockerbruket.  

Mindre hackspett (NT): Två rapporter.  

Spillkråka (NT): En rapport från Jordberga herrgård  

Gröngöling (NT): En rapport från Jordberga herrgård 

Sånglärka (NT): Som väntat en lång rad rapporter i denna jordbruksmark.   

Tofslärka (RE): Tre rapporter av denna tillfälliga gäst vid sockerbruket.  

Backsvala (NT): Regelbundet rapporterad, huvudsakligen vid sockerbruket.   

Hussvala (VU): Som väntat en ganska låg rad rapporter.   

Ängspiplärka (NT): Många rapporter, fördelade under hela året.   

Buskskvätta (NT): Regelbundet rapporterad.  

Svart rödstjärt (NT): Många rapporter från sockerbruket och enstaka vid 
herrgården.   

Kungsfågel (VU): Ströobservationer under höststräcket.  

Skäggmes (NT): Rapporterad vid ett tillfälle vid sockerbruket (2015)  

Stare (VU): Som väntat en lång rad observationer.   

Vinterhämpling (VU): Enstaka rapporter under vinterhalvåret, framförallt vid 
sockerbruket.   

Sävsparv (VU): En lång rad rapporter, huvudsakligen från 
sockerbruksdammarna.   

Gulsparv (VU): Som förväntat en lång rad rapporter.   
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Som framgår av redovsningen över rapporter ovan, rör det många 
rapporterade arter men endast ett fåtal som skulle kunna tänkas bli berörda 
av planerade vindkraftsverk. Flertalet arter är sådana som är vanliga i denna 
typ av jordbruksmark och en stor andel av rapporterna rör fåglar noterade vid 
Jordberga sockerbruk och dess dammar. Området i anslutning till dessa 
dammar och de fåglar som förekommer där bedöms inte påverkas av 
planerade vindkraftsverk.  

Det ska dock noteras att Artportalen har sina begränsningar, då systemet 
enbart visar de observationer som rapporterats in till databasen och 
sekretessbelagda fynd visas inte vid publika sökningar. Ett negativt resultat i 
sökningen innebär således inte per automatik att inte fler arter kan 
förekomma i området.  

3.1.2 Kontakter 
Under förstudien har följande personer och organisationer kontaktats:  

· Lars Sundlöf, Söderslätts Fågelklubb 
· Kenneth Bengtsson, SKOF och örnar 
· Bo Petersson, lokal ornitolog 

Genom dessa kontakter kunde konstateras att det kan förekomma örnar i 
området, men några häckningar är inte kända inom eller i anslutning till 
projektområdet. Havsörnarna i Skåne kan dock hålla till godo med mycket 
små dungar, i för övrigt öppet landskap. 

Under hösten passeras området av ett tidvis kraftigt rovfågelssträck, men det 
scenariot gäller för i princip hela södra till sydvästra Skåne.  

Ingen av de kontaktade ornitologerna känner någon oro för planerad 
etablering, då området inte berör något värdefullt fågelhabitat och då särskilt 
skyddsvärda fåglar saknas i området.  

3.2 FÅGELINVENTERING 
Fågelinventering i fält utfördes med två besök vid det planerade 
etableringsområdet och i dess närområde.  

Det första besöket gjordes i början av april, med fokus på rovfåglar och tidigt 
häckande fåglar. Det andra besöket gjordes i slutet av maj, då alla fågelarter 
har hunnit anlända från sina vinterkvarter. Fokus vid det andra besöket var 
huvudsakligen häckande fåglar.  

3.2.1 Metodik 
Fågelinventeringen koncentrerades till att inventera samtliga rödlistade 
fågelarter och samtliga fågelarter upptagna i bilaga 1 till fågeldirektivet. 
Utöver detta noterades även övriga fågelarter som bedömdes intressanta för 
projektet (t.ex. noterades samtliga rovfåglar). 

Inventeringen utfördes genom fältbesök, varvid lufthavet och omgivningarna 
spanades av med handkikare och tubkikare. Då området har så begränsad 
utbredning, kunde studien genomföras från ett fåtal fasta punkter. Det öppna 
landskapet erbjöd mycket goda observationsförhållanden. Därtill besöktes 
sockerbruksdammarna vid båda inventeringstillfällena, för att bedöma 
eventuell påverkan på den miljön.    
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3.2.2 Inventerare 
Fågelinventeringen genomfördes av följande person:  

Anders Blomdahl. Författare av boken Sjöfågelguiden/Flight Identification of 
European Seabirds och före detta sekreterare i SOF:s Raritetskommitté. 
Anders har i 18 år varit reseledare i fågelresebyrån AviFauna med 
utlandserfarenheter från många områden på norra halvklotet samt arbetat 
som ringmärkare, guide och sträckräknare i södra Israel. Författare av 
många artiklar i ornitologiska tidskrifter, samt jobbat med ringmärkning, 
sträckräkning och inventering i olika projekt. Har deltagit i en lång rad 
fågelinventeringar, inte minst inför planerade vindkraftsetableringar   

3.2.3 Besök 1, 5 april 2018 
Väder: Inledningsvis disigt, men uppklarnande till god sikt. Därefter halvklart 
väder, tidvis sol och svaga vindar.  

Tid: Inventeringen inleddes kl 8.00, då rovfåglar var huvudsyftet denna gång. 
Inventeringen pågick sedan fram till ca kl. 14. 

Observationer: Området upplevdes som påfallande fågelfattigt. I rovfågelväg 
noterades huvudsakligen förväntade jordbruksarter, som enstaka röda glador 
och ormvråkar. Även en sparvhök noterades, i anslutning till Jordberga gård. 
Vid sockerbruket fanns ett par brun kärrhök som sannolikt häckar där, samt 
en överflygande fjällvråk. Inga örnar noterades.  

Över de brukade fälten sjöng gott om sånglärkor och småflockar med starar 
drog runt. I övrigt bestod fågelfaunan inom utredningsområdet mest av 
kråkfågel (kråka, råka och kaja), gråtrutar som drog runt samt av fasaner och 
enstaka gulsparvar. 

3.2.4 Besök 2, 25 maj 2018 
Väder: En vacker försommardag med strålande sol och svaga vindar.    

Tid: Inventeringen startade kl 4.50 och pågick sedan hela förmiddagen fram 
till ca kl 11.00. 

Observationer: Fågelfaunan bedömdes som likartad som vid aprilbesöket, 
med några tillkommande arter som inte hade hunnit anlända från 
övervintringsområdena vid aprilbesöket.  

I rovfågelsväg noterades samma arter som i april. Brun kärrhök passerade 
området vid ett flertal tillfällen, vilka bedömdes utgöras av paret vid 
Jordberga sockerbruksdammar som var ute på födosök. Ett par ormvråkar 
sågs vid flera tillfällen över dungen runt Jordberga gård och bedömdes 
sannolikt häcka där. Några röda glador noterades, liksom en förbiflygande 
tornfalk och en sparvhök.  

Övriga noterade skyddare arter var födosökande gråtrutar (uteslutande yngre 
icke häckningsmogna fåglar), flera sjungande sånglärkor, någon sjungande 
gulsparv samt hussvalor och tornseglare for runt i luften. 

Samtliga noterade arter är högst förväntade i ett jordbrukslandskap som 
detta.       
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3.3 RESULTAT  
Under inventeringen noterades totalt 10 fågelarter upptagna i rödlistan 
och/eller bilaga 1 till fågeldirektivet.  

Observationer som gjordes under fågelinventeringen av rödlistade fågelarter 
och fåglar upptagna av bilaga 1 till fågeldirektivet redovisas i en artlista 
(tabell 1). I tabellen redovisas samtliga observationer, med aktuell 
skyddsklass och eventuellt kommentarer runt observationerna.  

Tabell 1. Noterade fågelarter som omfattas av rödlistan eller Fågeldirektivet 

Art Skydds-
klass* 

Kommentar 

Brun kärrhök F Par vid närliggande sockerbruk (utanför 
projektområdet), vilka sedan födosöker i 
jordbruksmarkerna omkring. Noterades flera 
gånger inom området den 25 maj.  

Röd glada F Enstaka i anslutning till området vid bägge 
besöken 

Fjällvråk NT En överflygande 5/4 

Gråtrut VU Enstaka födosökande både 5/4 och 25/5 

Tornseglare VU Ett tiotal fåglar födosökte ovan dungen runt 
Jordberga gård.  

Sånglärka NT Många revir i området 

Hussvala VU Flera födosökande över dungen vid Jordberga 
gård 

Svarthakad 
buskskvätta 

EN En hona uppehöll sig vid Jordberga 
sockebruksdammar vid besöket den 5/4. Fågeln 
bedöms som en tillfällig gäst och var således inte 
heller kvar den 25/5 

Stare VU Noterad vid bägge besöken 

Gulsparv VU Tre sjungande 5/4 och en den 25/5 

* F = Upptas i fågeldirektivet, NT = rödlistad som nära hotad, VU = rödlistad som sårbar 

3.4 BEDÖMNING 
Den genomförda inventeringen visar tydligt på ett område starkt präglat av 
jordbruk, med stora odlade arealer i alla riktningar. Områdets lämplighet för 
fåglar begränsas därmed starkt till ett fåtal arter som anpassat sig för den 
miljön. 

Visserligen noterades ett fåtal arter upptagna i rödlistan eller i 
Fågeldirektivet, men dessa utgörs huvudsakligen är typiska jordbruksarter 
som förekommer i de flesta liknande miljöer i södra Sverige. Det enda 
undantaget är svarthakad buskskvätta, men den höll till vid 
sockerbruksdammarna som ligger utanför det bedömda påverkansområdet 
och fågeln bedömdes därtill endast vara en tillfällig gäst.   

Bedömningen efter genomförda förstudier och inventeringar är därför att det 
aktuella området inte utgör någon viktig miljö för fåglar och inte heller hyser 
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några särskilt skyddsvärda fågelarter. De två planerade vindkraftverken 
borde därför kunna anläggas utan risk för fågelfaunan.  

4 KÄLLOR 

Artdatabanken: Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken SLU, 
Uppsala 
 
Artportalen. https://www.artportalen.se/ 
 

 

 
  



 
 

 

 
10266590 •  FÅGELINVENTERNG JORDBERGA  | 13   

 
 

 

 

 

 
 

VI ÄR WSP 

	

 

 

WSP Sverige AB 
Box 34  
371 21 Karlskrona  
Besök: Högabergsgatan 3  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 
medarbetare. wsp.com 

 

  


