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Inledning
Naturmiljökonsultföretaget Calluna AB har av Svenska kraftnät genom NEKTAB och DGE Mark
och Miljö fått i uppdrag att utföra en ornitologisk utredning längs sträckan för den planerade
elförbindelsen Hansa PowerBridge. Elförbindelsen planeras som en mark- och sjökabel mellan
Sverige och Tyskland. Calluna AB har under sommaren 2018 utfört en naturvärdesinventering
(NVI) längs sträckan
2018), vilken utgör underlag i processen att välja
sträckning för kabeln och i arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Att Hansa PowerBridge på land planeras som en markkabel istället för en luftledning har stor
betydelse för påverkan på fågellivet, eftersom risken för kollisioner helt elimineras. Då
elförbindelsen planeras genom rovfågeltäta marker är detta mycket viktigt. Med en markkabel
begränsas konsekvenserna till den direkta påverkan som uppstår genom ingrepp i habitaten där
kabeln grävs ner, samt i viss mån även störningar i närområdet i samband med
anläggningsarbetet. Fältarbetet i den ornitologiska utredningen har därför fokuserat på att
identifiera boträd för i första hand rovfåglar och hålhäckande arter som hackspettar. Utifrån
erfarenheterna från NVI:n, kända fynd från området och övrig kunskap om trakten görs en
bedömning av de ornitologiska värdena längs sträckan i sin helhet.
Sträckan för Hansa PowerBridge löper från Hurva station i Hörby kommun via Sjöbo kommun
till Ystad kommun. Merparten av sträckningen ligger i nära anslutning till väg 13 och den drygt
fem mil långa sträckan passerar över skiftande naturmiljöer. Stora delar utgörs av
jordbruksmark med aktivt åkerbruk, men även mindre betesmarker och vattendrag,
lövskogspartier samt några mindre samhällen berörs. Ett större skogsparti beläget öster om
Snogeholmssjön och Åsumsån passeras.
Målsättningen med denna utredning är att identifiera viktiga boträd för fågellivet samt om det
förekommer häckning av främst rovfåglar i nära anslutning till föreslagen sträckning.
Utredningen syftar också till att ge en god bild av de ornitologiska värdena längs sträckan i sin
helhet.

Metod
Utredningen har bestått av två delmoment, en fältdel och en teoretisk del.
Fältinventeringen bestod i att boträd för rovfåglar och hålhäckande arter eftersöktes inom en
cirka 200 m bred korridor kring den föreslagna sträckningen. Alla trädmiljöer inkluderades i
inventeringen med undantag för trädgårdar i direkt anslutning till bostadshus, där befintlig
mänsklig aktivitet skapar störningar som gör dem olämpliga för mer känsliga fågelarter.
Inventeringen utfördes genom att aktuella områden genomströvades och rovfågelbon och
hålträd efterspanades. Påträffade bon noterades oberoende av om de var aktiva eller inte,
eftersom ett bo kan återupptas efter att ha varit oanvänt i något år. Även potentiella boplatser
övervägdes. Intressanta observationer som gjordes under inventeringen noterades också.
Inventeringen utfördes under vinterhalvåret, eftersom det är lättare att upptäcka fågelbon när
träden är fria från löv. Dessutom påbörjar flera av de för området relevanta rovfåglarna och
hackspettarna sin häckning framåt vårvintern, vilket gör det möjligt att göra observationer av
revirhävdande fåglar. Fältbesöken ägde rum 26 och 28 februari med två inventerare vid båda
tillfällena. Vädret var lugnt och stilla med goda siktförhållanden. Det var barmark och vårliga
temperaturer.
Rovfågelbonas exakta positioner publiceras inte externt eftersom dessa uppgifter kan vara
känsliga. Detta i enlighet med ArtDatabankens riktlinjer för skyddsklassade arter, i vilken
har skyddsklass 3 och dess boplatser därför bör omfattas av sekretess. Ormvråk tas inte
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Hålträd

Inom det inventerade området förekommer hålträd huvudsakligen i skogen öster om
Snogeholmssjön. Därutöver återfinns även hålträd i en lövdunge söder om Assmåsa, i bokslänten
vid Åsumsån, och i betesmarken öster om Bjärsjölagård. Merparten av hålträden utgörs av grova
bokar och ekar, men även ett par tallar (Figur 4) och en oxel. Hålträden har stor betydelse för
hackspettar, hålhäckande fåglar, fladdermöss och vedlevande insekter.
Vad gäller hackspettar observerades flera större hackspettar och en spillkråka i skogspartierna
direkt öster om Snogeholmssjön, väster om vägen. Håligheter finns som kan utgöra bo för större
hackspett. Däremot finns inga håligheter av tillräcklig storlek för att utgöra bo för spillkråka
inom det inventerade området. Vid betesmarken intill Rönås hördes gröngöling ropa i öster,
utanför det berörda området. Det är dock mycket tänkbart att gröngöling även rör sig i dungarna
väster om vägen, vid Rönås och Bjärsjölagård. Några lämpliga bohål finns dock inte inom det
inventerade området. Spillkråka och gröngöling är båda rödlistade som nära hotade (NT).

Figur 4. Ta med hackspettshå skogen öster om Snogeho mssjön.

Övriga observationer

Sjungande kungsfåglar observerades i så gott som samtliga granbestånd inom det inventerade
området. Eftersom kungsfågelns totala antal har gått starkt tillbaka, sannolikt till följd av
förändringar inom skogsbruket, är den rödlistad som sårbar (VU). Arten är dock den i särklass
vanligaste rödlistade fågeln i landet och alltjämt vanligt förekommande.
Sjungande gulsparv noterades på ett hygge i skogen nordost om Snogeholmssjön och i
betesmarken öster om Bjärsjölagård. Även gulsparven är rödlistad som sårbar (VU) till följd av
att artens totala antal har gått starkt tillbaka, men precis som kungsfågel är gulsparv fortfarande
en vanlig fågel. Hotet ligger främst i minskad areal naturbetesmarker.
I Åsumsåns forsande vatten sågs en strömstare. Strömstare häckar inte på platsen men ån utgör
en viktig övervintringslokal för den mindre allmänna arten som är känslig för hydrologiska
förändringar.
Entita är en minskande art som oftast förekommer i fuktiga skogspartier med naturvärden.
Sjungande entita noterades i skogen öster om Snogeholmssjön och invid Åsumsån.
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