
Bilaga 2. Rödlistade och N2000 fågelarter i området för befintlig ledning. 

 

Figur 1. Rapporteringspunkter av rödlistade och N2000 fågelarter Till artdatabanken i området för befintlig ledning. 

Tabell 1. Till artdatabanken inrapporterade rödlistade och N2000 fågelarter i området för befintlig ledning mellan år 2010 
och 2017 sorterade på områden, se figur 1.  

Furunäsudden  
Svenskt namn Rödlistekategori 
sångsvan  
dvärgmås  
fiskgjuse  
fisktärna  
gråspett  
gråtrut VU° 
grönbena  
hökuggla  
kungsfågel VU 
silltrut NT 
skräntärna NT 
stenfalk  
storlom  
storspov NT 
sångsvan  
sävsparv VU 



  
Gammelstadsfjärden  
Svenskt namn Rödlistekategori 
gråtrut VU° 
bergand VU 
brun kärrhök  
brunand VU 
brushane VU 
duvhök NT 
dvärgmås  
fisktärna  
fiskgjuse  
gråtrut VU° 
grönbena  
havsörn NT 
järpe  
kungsfågel VU 
kustlabb NT 
ljungpipare  
nötkråka NT 
pilgrimsfalk NT° 
roskarl VU 
salskrake  
silltrut NT 
silvertärna  
skräntärna NT 
smalnäbbad simsnäppa 
smålom NT 
spillkråka NT 
stare VU 
stenfalk  
stjärtand VU 
storlom  
storspov NT 
svärta NT 
sångsvan  
sävsparv VU 
trana  
årta VU 
ängspiplärka NT 

  
Marieberg  
Svenskt namn Rödlistekategori 
gulsparv VU 
storspov NT 
trana  



kungsörn NT 
hökuggla  
gulsparv VU 
jorduggla  
rosenfink VU 
spillkråka NT 
sångsvan  
silltrut NT 
trana  
tornseglare VU 
brun kärrhök  
  
Gammelstaden, 
kyrkbyn  
Svenskt namn Rödlistekategori 
backsvala NT 
brun kärrhök  
brushane VU 
buskskvätta NT 
duvhök NT 
dvärgmås  
fjällvråk NT 
gråspett  
gråtrut VU° 
grönbena  
gulsparv VU 
havsörn NT 
hussvala VU 
hökuggla  
jorduggla  
järpe  
kungsfågel VU 
kungsörn NT 
lappuggla NT 
ljungpipare  
nötkråka NT 
mindre hackspett NT 
orre  
pilgrimsfalk NT° 
rosenfink VU 
silltrut NT 
silvertärna  
smalnäbbad 
nötkråka nt 
sparvuggla  
spillkråka NT 
stare VU 



stenfalk  
storspov NT 
sångsvan  
tornseglare VU 
trana  
  
Notviken  
Svenskt namn Rödlistekategori 
bergand VU 
blå kärrhök NT 
blåhake  
brun kärrhök  
brunand VU 
brushane VU 
buskskvätta NT 
busksångare NT° 
duvhök NT 
dvärgmås  
fiskgjuse  
fisktärna  
fjällvråk NT 
gråtrut VU° 
gråspett  
grönbena  
gulsparv VU 
havsörn NT 
hussvala VU 
härfågel RE 
järpe  
kungsfågel VU 
kungsörn NT 
lappuggla NT 
nötkråka NT 
mindre hackspett NT 
rosenfink VU 
salskrake  
silltrut NT 
silvertärna  
skräntärna NT 
spillkråka NT 
stare VU 
stenfalk  
storlom  
storspov NT 
svarthakedopping  
sångsvan  



sävsparv VU 
tretåig hackspett NT 
tornseglare VU 

  
Skutön  
Svenskt namn Rödlistekategori 
fjällvråk NT 
trana  
nötkråka NT 
brun kärrhök  
havsörn NT 
nötkråka NT 

  
Stadsön/Sunderbybäcken/Öhemmanet 
Svenskt namn Rödlistekategori 
blåhake  
brun kärrhök  
brushane VU 
brushane VU 
duvhök NT 
dvärgmås  
fjällvråk NT 
gråtrut VU° 
grönbena  
gulsparv VU 
havsörn NT 
mindre hackspett NT 
myrspov VU 
nötkråka NT 
silltrut NT 
skräntärna NT 
sparvuggla  
spillkråka NT 
stare VU 
stjärtand VU 
storspov NT 
sångsvan  
sävsparv VU 
tornseglare VU 

  
Gammelstadsviken   
Svenskt namn Rödlistekategori 
backsvala NT 
bergand VU 
berguv VU 
bivråk NT 



blå kärrhök NT 
blåhake  
brun glada EN° 
brun kärrhök  
brunand VU 
brushane VU 
brushane VU 
buskskvätta NT 
duvhök NT 
dvärgmås  
fiskgjuse  
fisktärna  
fjällvråk NT 
gråspett  
gråtrut VU° 
grönbena  
gulsparv VU 
havsörn NT 
hussvala VU 
hökuggla  
jorduggla  
järpe  
kungsfågel VU 
kungsörn NT 
kustlabb NT 
lappsparv VU 
lappuggla NT 
ljungpipare  
lundsångare NT° 
mindre hackspett NT 
myrspov VU 
nötkråka NT 
orre  
pilgrimsfalk NT° 
pärluggla  
rosenfink VU 
roskarl VU 
rördrom NT 
salskrake  
silltrut NT 
skräntärna NT 
slaguggla  
småfläckig 
sumphöna VU 
smålom NT 
småtärna VU 



sommargylling VU 
sparvuggla  
spillkråka NT 
stare VU 
stenfalk  
stjärtand VU 
storlom  
storspov NT 
svarthakedopping  
svarttärna VU 
svärta NT 
sånglärka NT 
sångsvan  
sädgås NT 
sävsparv VU 
tjäder  
tornseglare VU 
trana  
tretåig hackspett NT 
vaktel NT 
videsparv VU 
årta VU 
ängspiplärka NT 

  
 


