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Sammanfattning
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Varberg Energi AB 
inventerat bivråk inför en planerad vindpark vid Mårdaklev i Svenljunga kommun. 
Både häckande och sträckande bivråk inventerades. Häckande fåglar i naturreservatet 
Klev, beläget sydost om det sydligaste verket i vindparken, inventerades också. 
  Inventeringarna kompletterar de tidigare inventeringar av fågellivet i om-
rådet som gjordes av Rio Kulturkooperativ år 2010 och 2011. Utifrån resultatet av 
inventeringar och kvalitén på miljöer i området har en bedömning gjorts avseende 
möjlig påverkan på bivråk och reservatets fågelfauna av en etablering av den 
planerade vindparken. 
 Bivråk inventerades under sex dagar fördelade på de perioder på året då de flesta 
bivråkarna flyttar norr- respektive söderut genom landet. Inga bivråkar observerades 
under våren och endast några få under höststräcket. Vråkarna passerade i Ätrans 
dalgång. Risken för påverkan på sträckande bivråkar bedöms som låg på grund 
av den planerade vindparkens läge i landskapet i kombination med dominerande 
vindriktning. 
  Inga häckande bivråkar observerades i området under sommaren. De lämp-
liga miljöerna för boplatser och födosök återfinner man i det omgivande småskaliga 
odlingslandskapet. Skogsmiljön i den planerade vindparken är inte någon gynnsam 
miljö för bivråk. Det kyliga och regniga vädret under försommaren kan ha påverkat 
häckningsmöjligheterna. Bivråkarna är beroende av god tillgång till insekter, framför 
allt av getingbon under häckningstiden. 
  Fågelfaunan i det nyligen utvidgade naturreservatet inventerades under en 
dag i början av juni. Under inventeringen av häckande och sträckande bivråk hölls 
även uppsikt över reservatet för att kunna upptäcka eventuella häckande rovfåglar. 
I reservatet observerades mest vanliga skogslevande småfågelarter, arter som man 
kan förvänta sig i denna del av Sverige. Fågelfaunan är relativt både art- och individrik. 
Inga arter som bedöms som känsliga och hänsynskrävande i vindkraftssammanhang 
noterades inom reservatet. I det omgivande öppna landskapet förekommer röd 
glada, en art som kan vara känslig för vindkraftsetableringar. Här bedöms dock 
risken för störning och kollision som låg då miljön i och närmast vid den planerade 
vindparken inte utgör lämplig bomiljö eller födosöksmiljö för arten.
  Sammantaget bedöms den planerade vindparken inte medföra någon 
betydande negativ påverkan på bivråk eller förekommande häckande fågelarter 
inom naturreservatet.

Kompletterande inventering 
av fåglar vid Mårdaklev
Svenljunga kommun
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Inledning och syfte
I området Mårdaklev i Svenljunga kommun, Västra Götalands län, planerar 
Varberg Energi AB en vindpark om sex verk. Med anledning av detta har en 
inventering av bivråk genomförts av Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ 
under 2015. En inventering av fågellivet i det nyligen utvidgade naturreservatet 
Klev genomfördes också. Fågellivet i området har tidigare inventerats av Rio 
Kulturkooperativ under åren 2010 och 2011 (Gerre 2010, 2011). Det planerade 
vindparksområdet är beläget strax väster om Ätran på en större skogsklädd ås 
norr om samhället. 
 Syftet med fågelinventeringen har varit att kartlägga i vilken omfattning 
bivråk sträcker genom området under både vår och höst. Syftet har även varit att 
kartlägga om bivråk häckar inom eller i landskapet närmast runt den planerade 
vindparken. Inventeringsområdet har avgränsats till inom drygt en kilometer 
runt planerade verk. Inventeringen av häckande fåglar i naturreservatet Klev var 
särskilt inriktad mot arter som ses som känsliga i vindkraftssammanhang. Utifrån 
inventeringsresultatet och kvalitén på miljöer i området har en bedömning gjorts 
avseende möjlig påverkan på bivråk och på arter i reservatet av en etablering av 
den planerade vindparken. 

Naturmiljö
Området där vindparken planeras utgörs av bergåsar med till stor del 
grandominerade barrskogar. Barrskogen är till större del präglad av skogsbruk 
med ofta likåldriga och täta granbestånd. Inslaget av hyggen och ungskogar 
är stort (figur 2 och 3). Sumpskogar förekommer främst i den västra halvan av 
området. Sumpskogarna är till stor del bevuxna av tall, emellanåt med stort 
björkinslag. Flera av tallsumpskogarna är flerskiktade och har ett välutvecklat 
fältskikt. Öppen blöt myrmark finns främst längs med bäckarna i den västra delen 
av området (Gerre 2011, Hitta.se 2015).
 I den södra delen och angränsande till den planerade vindparken 
finns flera nyckelbiotoper och naturvärdesområden. Dessa ingår i det nyligen 
utvidgade naturreservatet Klev. Naturen i reservatet är småskaligt omväxlande 
med flera olika skogsmiljöer representerade. I norra delen finns igenväxande före 
detta betesmark med mycket ek och inslag av gammal ask och lind. I denna del 
finns även inslag av gamla hasselbuskar och sparsamt med död ved. I övrigt i 
reservatet finns större partier med ekdominerad skog med inslag av gran och 
asp. Det finns även partier med gransumpskog, alsumpskog och branter samt en 
öppen slåtteräng med anslutande trädgårdar. I delar av reservatet är inslaget av 
död ved stort (figur 3 och 4, Länsstyrelsen Västra Götalands län 2014).
 Cirka 0,5 kilometer sydväst om naturreservatet Klev ligger Bråtås  
gård. Runt gården finns en småskaligt varierande natur med betesmarker, 
lövskogsdungar och kärrstråk. En del av lövskogen är skyddad som biotopskydd. 
Här växer grov gammal ek med inslag av ask och lind med flera trädslag 
(Naturvårdsverket 2015, Skogsstyrelsen, 2015). Även i landskapet närmast norr 
och öster om området, i Hyndarpsåns och Ätrans dalgångar, finns en småskaligt 
varierad natur med betesmarker, åkrar, små sumpskogar och lövskogsdungar 
runt vattendragen. Avståndet är som närmast cirka 0,7 kilometer mellan planerat 
verk och Ätran (Gerre 2011, Hitta.se 2015).
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Figur 1. Översiktskarta. På kartan visas inventeringsplatser under inventeringen av sträckande och häckande bivråk 
vid den planerade vindparken Mårdaklev. Nyckelbiotoper, skogliga naturvärden och skogligt biotopskydd visas också. 
Naturreservatet Klev utvidgades under 2014 till den storlek som visas på kartan. Golfbanan vid Mårdaklev är numera 
nedlagd och omvandlad till åker- och betesmark.



8

Figur 2. Vy åt sydsydost  från inventeringsplats 5 över den östra delen av den planerade vindparken. 
Stora delar av  området består av hyggen och ungskog. 

Figur 3. Utsikt åt västnordväst från inventeringsplats 6 i norra delen av den planerade vind-
parken. 
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Figur 4. Vy över naturreservatet Klev från inventeringsplats 7. Gästgiveriet och hembygdsgården 
med omgivande trädgårdar, till vänster respektive höger i bild, ingår i reservatet. I reservatet finns 
en småskaligt varierad natur med bland annat äldre lövblandskog i sluttningarna närmast runt 
husen. 

Figur 5. Vy åt nordväst över skogklädda sluttningar i naturreservatet Klev. Bilden är tagen från 
den före detta golfbanan vid inventeringsplats 3.
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Bakgrund

Allmänt
De potentiella riskerna med vindkraftverk för fåglar kan delas in i:

•	 Dödlighet genom kollisioner
•	 Förluster av livsmiljöer
•	 Störning och barriäreffekter

Naturvårdsverket publicerade under 2011 en syntesrapport som behandlar 
vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss (Rydell m.fl. 2011). Där inget annat 
anges är informationen om fåglar i detta avsnitt hämtad från denna rapport. De 
forskningsresultat som har tillkommit efter 2011 har i stort förstärkt stödet för det 
allmänna innehållet i syntesrapporten (Green 2014).
 De flesta av de publicerade vetenskapliga studier som behandlar vindkraftens 
risker för fåglar har undersökt kollisionsrisken. Rovfåglar tillhör de fågelgrupper som 
kolliderar oftare än andra fåglar i relation till hur vanliga de är. Fåglar som häckar, 
rastar eller övervintrar, det vill säga tillbringar längre tid inom ett visst område, löper 
större risk att kollidera med vindkraftverk än de som enbart passerar området under 
flyttningen. Kollisionsfrekvensen i en vindpark minskar vanligen inte med tiden, 
vilket innebär att fåglar inte lär sig att hantera faran. Generellt kommer risken för 
kollisioner att vara ett större problem för långlivade arter som blir könsmogna sent 
och som har en relativt långsam reproduktionstakt. Större rovfåglar är exempel på 
sådana arter.
 Vindkraftverkens omgivningar har stor betydelse för hur kollisioner sker.
Risken är ofta hög vid våtmarksområden och på kustlokaler samt på bergstoppar, 
bergskammar eller andra platser med stora höjdskillnader. I öppet jordbrukslandskap 
eller i andra miljöer är kollisionsfrekvensen betydligt lägre.
 Risken att dödas vid vindkraftverk förefaller vara större för stora och 
medelstora rovfåglar som segelflyger mycket, medan mindre arter och sådana som 
flyger mer aktivt inte drabbas lika hårt. Till den första gruppen hör örnar, vråkar och 
glador. En förklaring till detta kan vara att dessa vanligen med små marginaler med 
lätthet kan undvika hinder men inte har förmåga att rätt bedöma den höga farten 
hos rotorblad. Det finns ingenting som tyder på att flyttande rovfåglar skulle drabbas 
särskilt hårt av dödlighet vid vindkraftverk. Som rekommendation bör man undvika 
vindkraftverk nära boplatser eller platser med regelbundna koncentrationer av 
rovfåglar.
 Svalor och seglare fångar insekter i fria luften. De kan därför tänkas vara mer 
utsatta för kollisionsrisk än andra fåglar. Tättingar, den grupp dit de flesta av våra 
småfågelarter hör, hittas inte så ofta döda vid vindkraftverk som man kunde förvänta 
sig med tanke på att de utgör en klar majoritet av alla fåglar. Antagligen dör betydligt 
fler tättingar än vad man kunnat observera eftersom de flesta är små och relativt 
svåra att hitta på marken. De visar dock starka undvikandebeteenden och generellt 
låga kollisionsfrekvenser i relation till de stora populationer som finns av många arter 
(Green 2014, Rydell m.fl. 2011).
 Moderna stora vindkraftverk med större svepyta för rotorbladen har visat 
sig innebära en ökad kollisionsrisk för fåglar jämfört med lägre och mindre verk. De 
större verken producerar mer el så dödligheten för fåglar i relation till den el som 
produceras blir dock lägre (Green 2014). Det finns inget som tyder på att större 
vindparker skulle döda fler fåglar per verk än mindre parker (Rydell  m.fl. 2011). 
Sammantaget varierar kollisionsrisken mycket mellan olika vindparker. I några få är 
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antalet döda fåglar många, medan det i de flesta fall är mycket få. Medianvärdet för 
undersökta vindparker i Europa och Nordamerika är 2,3 döda fåglar per vindkraftverk 
och år. Den viktigaste åtgärden för att minimera negativ påverkan på fåglar är att 
identifiera känsliga lägen i landskapet och undvika placering av vindkraftverk där. 
 Vindkraftverkens påverkan på häckningsplatser och födosöksområden, i 
synnerhet i skogsmark, är mycket mindre utredd än kollisionsrisken. Större förluster 
av livsmiljö kan det bli på grund av störningar från verken. Om fåglar undviker att 
vistas i anslutning till vindkraftverk kommer en betydligt större yta än den som 
påverkas direkt av en exploatering att förlora sin attraktionskraft. En ökad mänsklig 
aktivitet i en vindpark och störningen som det innebär kan mycket väl ha betydelse. 
Nybyggda vägar kan leda till att exempelvis äldre skogsområden som tidigare varit 
relativt otillgängliga och opåverkade blir åtkomliga för skogsbruk och trafik. Utifrån 
de undersökningar som har gjorts är det svårt att dra generella slutsatser om hur 
vindkraftverk påverkar tätheten av fåglar och om störningsavstånden minskar eller 
ökar med tiden. Effekterna tycks variera beroende på fågelart och mellan olika 
områden. 
 Om man placerar vindkraftverken tätt eller på rad vinkelrätt mot fåglarnas 
sträckriktning kan det skapa en barriär som fåglarna tvingas flyga runt med ökad 
energiåtgång som följd. Om avståndet blir för långt runt verken kan fåglarna försöka 
flyga rätt igenom med ökad kollisionsrisk som följd. Man har främst studerat sjöfåglar 
vad gäller barriäreffekter.

Bivråk
Under fågelinventeringen i Mårdaklev 2011 observerades bivråk vid några tillfällen 
under sommaren. Bland annat sågs en fågel över naturreservatet Klev och under 
omständigheter som pekade på häckning vid någon plats öster om Ätran (Gerre 
2011).
 Under en sträckräkningsdag i slutet av maj samma år passerade sex 
bivråkar vid Mårdaklev. Under denna dag blåste sydostliga vindar som tilltog till 
att bli måttliga eller friska mitt på dagen. Några av vråkarna passerade då på västra 
sidan Ätran, nära eller igenom det planerade vindparksområdet. Dagen efter, då 
det blåste västliga vindar, observerades få sträckande fåglar och inga vråkar. En 
undersökning av höststräcket i området genomfördes under oktober 2010. Fokus 
låg då på sträckande fåglar i allmänhet. I oktober har bivråkarna redan flyttat söderut 
(Gerre 2010). Under 2000-talet finns det få registrerade fynd av bivråk från det större 
omgivande landskapet, inom cirka 10 kilometer runt den planerade vindparken. De 
mer intressanta av dessa är;

•	 en bivråk vid Östra Frölunda, cirka 8 kilometer norr om Mårdaklev, i början av 
augusti 2006, 

•	 en sent sträckande bivråk vid Klev i slutet av september 2009,
•	 två bivråkar som observerades vid Älvsered, cirka 6 kilometer väster om 

Mårdaklev, i mitten av augusti 2015 (Artportalen 2015).

Häckande fåglar i naturreservatet Klev
Under inventeringen av häckande fåglar 2011 kunde konstateras att fågelfaunan i 
det nuvarande reservatsområdet var både mer art- och  individrik än i inventerings-
området i övrigt. I reservatet är naturen mer småskaligt omväxlande med både 
sumpskogar, barr- och lövblandskog med inslag av äldre grova träd och död 
ved. I reservatet finns även öppen ängsmark och en större trädgård. Detta ger 
förutsättningar för en mer artrik fågelfauna med inslag av ovanligare arter. Framför 
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allt var det relativt många olika småfågelarter som noterades, flera av dem knutna till 
lövskog eller skog med stort lövinslag. 
 Under de fem häckningssäsongerna innan 2015 finns inga ytterligare fynd av 
häckande arter i reservatet registrerade på Artportalen. Bland intressanta noteringar 
från närmast omgivande landskap kan nämnas en röd glada vid Mårdaklev i slutet av 
mars 2014 (Artportalen 2015). 

Inventering 2015 - Bivråk 

Artbeskrivning
Bivråken är rödlistad som Nära hotad (NT). Den svenska populationen har stabiliserats 
under senare år efter att ha minskat med närmare 50 % under de senaste 30 åren 
(ArtDatabanken 2015). I Sverige bedöms cirka 6 600 par häcka varav cirka 580 par i 
Västergötland och 70 par i Halland (Ottosson m. fl. 2012). Hur bivråken kan påverkas 
av vindkraftverk är inte känt. Risk för kollision har påtalats (Rydell m fl 2011).
  Bivråken anländer till Sverige i andra halvan av maj och början av juni. 
Boet byggs oftast högt upp i ett träd i tät, ogallrad skog. Häckningsskogarna i 
södra Sverige är ofta blandskogar med ett stor inslag av lövträd på bördig mark. 
Boplatserna ligger gärna i närheten av sjöar eller våtmarker. Arten födosöker främst 
i småskaligt omväxlande natur som förutom lövrika blandskogar på mer produktiv 
mark innehåller sumpskogar, betesmarker, sjöar och vattendrag. 
  Under inledningen av häckningen i maj och juni är fågelungar, främst 
trastungar, och groddjur viktig föda för vråkarna. Vråkarna söker under denna period 
föda i skogsmark runt boet och är troligen revirhävdande. Ett till två ägg läggs en till 
två veckor efter att vråkarna anlänt till boplatsen. Ruvningstiden är cirka 35 dygn. En 
stor och mellan åren varierande andel av bivråksparen värper dock inga ägg. Detta 
har tolkats som att vissa av honorna är i så dålig kondition vid ankomsten till Sverige 
att de inte förmår producera ägg. Kyliga och regniga försomrar minskar tillgången på 
insekter vilket kan hämma bivråkarnas häckningsdrift (ArtDatabanken 2015, Gensböl 
2006).
  Under juli och augusti födosöker vråkarna efter getingar,  gärna längs kant-
zoner till skog och hyggen och i gläntor och öppningar. Sju olika arter av 
samhällsbildande getingar är mycket viktig föda och ungarna föds nästan 
uteslutande upp på puppor och larver av dessa. Getingarna är rovdjur och beroende 
av god tillgång på insekter. Under år då viktiga getingarter är fåtaliga misslyckas 
ofta bivråken med häckningen då ungarna svälter ihjäl. Bivråken kan söka föda 
inom relativt stora områden under senare delen av sommaren och kan då dela 
getingrika marker med flera par. Ungarna blir flygga vid 40 dygns ålder men matas 
av föräldrarna vid boet i ytterligare cirka två veckor innan flyttningen inleds. De 
flesta adulta bivråkar lämnar landet i slutet av augusti medan årsungarna flyttar 
söderut huvudsakligen i september, de flesta cirka två veckor efter att de vuxna 
fåglarna lämnat landet. De adulta bivråkarna flyttar huvudsakligen via Gibraltar till 
övervintringsområden i Västafrikas regnskogsbälte. Ungfåglarna flyttar söderut på 
bredare front över Medelhavsområdet (ArtDatabanken 2015, Fransson & Pettersson 
2001). 

Metod
Studien av sträckande bivråk har genomförts i det område som visas på karta i figur 
1. Undersökningen av vår- och höststräck gjordes under sammanlagt sex dagar 
fördelade över de perioder på året då de flesta bivråkarna flyttar norr- respektive 
söderut genom landet. Inventeringspunkter med så fri sikt som möjligt valdes ut i 
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området (figur 6). Samtliga observerade sträckande rovfåglar noterades med antal, 
uppskattad sträckriktning och flyghöjd. Sträcket inventerades under morgon och 
förmiddag fram till att det ebbat ut, oftast någon gång mitt på dagen. Termikflygande 
rovfåglar kan till skillnad från de flesta dagsträckande arter ofta börja sträcka senare 
på förmiddagen, då solen värmt upp luften.
  Spaning efter häckande bivråkar gjordes under sommaren från sex 
olika platser inom och öster om den planerade vindparken (figur 7, 8 och 9). 
Platserna låg på fält eller hyggen med så fri sikt som möjligt över omgivningarna. 
Inventeringstiden varierade vid de olika tillfällena och genomfördes dagtid och 
tidig kväll. Samtliga observerade rovfåglar noterades. Under inventeringarna 
användes handkikare 8x30 och tubkikare med zoomobjektiv upp till 60 gångers 
förstoring för att spana över omgivningarna. Kompass användes för att uppskatta 

Figur 6. Vy över inventeringsplats 2 på den före detta golfbanan strax öster om samhället. I 
bakgrunden till höger ses lövskogsridån vid Ätran.

Figur 7. Utsikt åt nordost över Hyndarpsåns och Ätrans dalgångar från inventeringsplats 5 i norra 
delen av den planerade vindparken. I dalgångarna finns en småskaligt varierad natur med åkrar, 
betesmarker, lövskogsdungar, små sumpskogar och vattendrag.
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Figur 9. Vy över Ätrans dalgång öster om den planerade vindparken. Till vänster i bild skymtar 
en bro över ån. Mitt i bild syns en lövskogsridå längs ån och bortom den Kleven. Den äldre mer 
högvuxna skogen ingår i naturreservatet medan de yngre granbestånden i bakgrunden till höger 
ligger utanför. Foto åt sydväst från inventeringsplats 4.

Figur 8. Utsikt över åssluttningen väster om Ätran från inventeringsplats 4. I förgrunden syns en 
lövskogsbård längs ån. På åsen närmast Ätran dominerar täta granbestånd.



15

flygriktning. Under sträckobservationerna  uppskattades fåglarnas flyghöjd okulärt. 
I samband med sträckstudierna noterades även alla rovfåglar som bedömdes vara 
stationära i området. Inventeringen har utförts av Lars Gerre och Christer Johansson. 
Väderförhållanden under inventeringsdagarna framgår av bilaga 1.

Resultat 
Inga sträckande bivråkar noterades under våren. Under hösten observerades två 
sträckande bivråkar i slutet av augusti. Vid observationen av den ena vråken blåste 
östliga vindar. Vråken verkade utnyttja de uppvindar som bildas över sluttningen 
väster om Ätran och försvann sedan söderut. Vid det andra tillfället passerade 
vråken söderut lite öster om ån. Under inventeringsperioden på våren inföll ingen 
dag med lämpligt väder i kombination med östlig vind. På hösten kunde studier 
under östliga vindförhållanden genomföras. Inventeringen försökte täcka in dessa 
vindförhållanden då det kan bildas lämpliga uppvindar i sluttningen nära den 
planerade vindparken. Det är vid sådana förhållanden bivråken kan sträcka närmare 
de planerade vindkraftverken. Under våren sågs inga sträckande rovfåglar medan det 
under höststräckinventeringen passerade några enstaka ormvråkar och sparvhökar.
Sammanlagt inventerades sträcket under cirka 28 timmar.
  Inga bivråkar observerades i området under häckningstid. En bivråk 
observerades under sommaren i det större landskapet öster om Mårdaklev, utanför 
inventeringstid. Denna fågel flög väster om sjön Fegen, cirka 10 kilometer sydost om 
den planerade vindparken. I övrigt noterades flera ormvråkar samt några sparvhökar 
i Ätrans dalgång under vår och sommar. Ett par lärkfalkar observerades i slutet av 
maj när de passerade åt väster över Ätran cirka 2 kilometer söder om närmaste 
planerade verk. Röd glada observerades vid några tillfällen, se nedan. Häckande 
bivråk inventerades under cirka 21 timmar.

Bedömning 
Tillfällen med goda sträckförhållanden i kombination med östlig vind förekommer 
sällan under bivråkens sträckperiod. I denna del av landet är den västliga vinden 
dominerande. Dominerande vindriktning i kombination med den planerade 
vindparkens läge i landskapet minskar kollisionsrisken för sträckande bivråk i det 
aktuella området.
  Inga bivråkar eller bon observerades under häckningstid inom cirka en 
kilometer från den planerade vindparken. Under inventeringen 2011 påträffades 
åtminstone ett par inom detta avstånd och ett bo fanns då troligen öster om Ätran 
där det småbrutna odlingslandskapet breder ut sig, längre än en kilometer från 
planerade verk. Maj och juni 2015 var kyliga och regniga månader. En bidragande 
orsak till att inga häckande bivråkar observerades kan vara den ogynnsamma 
väderleken under början av häckningssäsongen. Insektslivet och därmed tillgången 
på getingbon kom igång sent och fanns kanske inte i tillräckliga mängder för att 
vråkarna skulle kunna genomföra lyckad häckning. 
  Bivråken häckar och födosöker främst i småskaligt omväxlande natur som 
innehåller lövrika blandskogar på produktiv mark, sumpskogar, jordbruksmark, 
våtmarker och vattendrag. Sådan natur finns främst i dalgångarna runt den planerade 
vindparken, vid Bråtås samt väster om Storasjön. De grandominerade barrskogarna 
och tallsumpskogarna på åsarna där verken planeras bedöms inte som några bättre 
födosöksmiljöer för arten. Det finns ett rekommenderat skyddsavstånd på minst en 
kilometer mellan verk och boplats för bivråk (SOF 2013). Bedömningen är att det inte 
är sannolikt att arten häckar inom en kilometer från planerade verk och att påverkan 
på arten därför blir liten. 
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Figur 10. Utsikt åt norr från inventeringsplats 2 över betesmarker strax öster om Mårdaklev sam-
hälle.

Figur 11. Utsikt åt öster från inventeringsplats 2. Bilden visar lövskogsridån längs med Ätran i 
slutet av maj.
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Inventering 2015 - Häckande fåglar i naturreservatet Klev

Metod
Inventeringen av reservatet genomfördes under en dag i början av juni. Hela området 
inventerades genom att vandra runt i reservatet så att hela området täcktes in under 
cirka 6 timmar morgon och förmiddag. Inriktningen var särskilt på arter som kan 
vara viktiga att ta hänsyn till i vindkraftssammanhang, det vill säga främst rödlistade 
arter, arter markerade med B i Artskyddsförordningens bilaga 1 samt de arter som 
ses som känsliga för vindkraft (Notisum AB 2012). Samtliga påträffade arter och 
högsta observerade häckningskriterium för varje art noterades. Under spaning efter 
vårsträckande och häckande bivråk i närheten av reservatet i slutet av maj respektive 
juli, hölls även uppsikt över reservatsområdet för att kunna upptäcka eventuella 
häckande känsliga arter, främst rovfåglar. Resultatet rapporteras in på Artportalen. 
Inventeringen har utförts av Lars Gerre.

Resultat 
Sammanlagt påträffades 33 arter i reservatet under inventeringen i juni, se bilaga 2 
och 3. Det var mest vanliga skogslevande små och medelstora fågelarter, arter som 
man kan förvänta sig i denna del av Sverige. Bland fynden kan särskilt nämnas;

•	 en spelande gröngöling (Nära hotad, NT) i södra delen av reservatet,
•	 flera sjungande kungsfåglar (Sårbar, VU) spridda i området. Arten är vanlig i 

reservatet,
•	 en röd glada som flög förbi strax öster om reservatet över betesmark,
•	 flera par tornseglare (VU) som häckar vid hembygdsgården i söder,
•	 relativt många sjungande grönsångare observerades. Arten häckar i högstammig 

löv- och blandskog,
•	 ett par ormvråkar observerades över reservatet i slutet av maj,
•	 röd glada observerades även i det småbrutna landskapet öster om Ätran i slutet 

av juli. Troligen var det två olika adulta fåglar som observerades med någon 
timmes mellanrum samma dag.

Bedömning 
Fågelfaunan i naturreservatet är relativt både art- och individrik. Mer ovanliga arter 
som entita och stjärtmes observerades 2011 men inte 2015. Eftersom det finns 
lämpliga livsmiljöer i reservatet kan man förvänta sig att dessa ändå kan häcka i 
området. Under inventeringen av bivråk påträffades både entita och mindre hackspett 
(NT) i närliggande strandskog vid Ätran. Under spaningen efter bivråk sågs ett par 
ormvråkar över reservatet i slutet av maj. Arten skulle kunna häcka i reservatet. Röd 
glada som observerades öster om Ätran bedöms kunna häcka i det större landskapet 
norr eller öster om Mårdaklev. Området närmast och inom vindparken består dock 
främst av täta granskogsbestånd och hyggen vilket gör att det inte är troligt att 
gladan flyger för födosök i detta område. Därav blir kollisionsrisken för arten låg. Ett 
par lärkfalkar observerades vid Ätran söder om den planerade vindparken. Arten är 
en relativt liten rovfågel som inte ses som känslig för vindkraft.  Ingen art som bedöms 
som känslig och/eller hänsynskrävande i vindkrafts-sammanhang påträffades inom 
reservatet under inventeringen.
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Bilaga 1. Väderförhållanden under inventeringsdagarna 2015.

Väderförhållanden
2015-05-20

2015-05-23

2015-05-27

2015-06-05

2015-07-10 Bivråk häckande

2015-07-22 Bivråk häckande

2015-07-23 Bivråk häckande

2015-08-23 Bivråk höststräck

2015-08-28 Bivråk höststräck

2015-09-09 Bivråk höststräck

Bivråk vårsträck Halvklart, ca 9 grader och svag sydlig vind vid start. Mitt på dagen 
först uppklarnande, därefter mulnande och annalkande regn. 
Vinden tilltar till måttlig och temperaturen är cirka 13 grader. 
Inventering klockan 09.10-14.00.

Bivråk vårsträck Svag till måttlig vind från västsydväst och molnigt vid start. Cirka 8 
grader. Vinden vrider mot väst och avtar sakta. Uppklarnande. 
Cirka 15 grader senare under dagen. Inventering klockan 08.30-
14.10.

Bivråk vårsträck Svag till måttlig sydvästlig vind och halvklart vid start. Cirka 10 
grader. Först mojnande vind, därefter ökande till måttlig. Frisk vind 
i byarna. Uppklarnande. Inventering klockan 07.10–14.00.

Häckande fåglar 
NR Klev

Lugnt, nästan klart och cirka 8 grader vid start. Stigande 
temperatur till cirka 18 grader. Svalt för årstiden. Inventering 
klockan 06.00–13.00.

Svag sydvästlig vind och halvklart vid start. Cirka 12 grader. 
Tilltagande vind som vrider från sydväst till nord och blir måttlig, 
frisk i byarna, mitt på dagen. Cirka 15 grader. Därefter växlande 
molnighet, något stigande temperatur och vinden vrider tillbaka till 
nordväst. Inventering klockan 08.00–14.30.

Måttlig sydvästlig vind, halvklart och cirka 19 grader mitt på dagen. 
Mojnande och växlande molnighet på eftermiddagen. Svag vind, 
nästan klart och för årstiden svalt på kvällen. Inventering klockan 
12.30–20.00.

Måttlig sydvästlig vind, mulet och lättare regnskur vid start. Cirka 
14 grader. Därefter sakta mojnade vind och uppklarnande. Under 
senare delen av eftermiddag tilltagande, byig vind. Mulnande från 
sydväst. Svalt för årstiden. Inventering klockan 10.00–17.00.

Soligt, cirka 15 grader och svag ostlig vind vid start. Vinden ökar 
därefter till måttlig och temperaturen till cirka 25 grader på dagen. 
Inventering klockan 08.00–12.30.

Klart och cirka 15 grader på morgonen med svag till måttlig 
sydvästlig vind. På förmiddagen tilltagande vind från väster och 
mulnande. Regnskur från 10.40. Inventering klockan 08.00–11.00.

Svag vind från öster, cirka 10 grader och klart vid start. Stigande 
temperatur. Inventering klockan 09.00–12.00.
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naturreservatet Klev med närmaste omgivningar under inventeringen 2015-06-05. 
Högsta observerade häckningskriterium för varje art enligt bilaga 3. Arter markerade

NoteringarNoteringarNoteringarNoteringar ListningListningListningListning

Blåmes, 4 Vanlig 
Bofink, 8 Mycket vanlig.
Domherre, 2 Enstaka i norra delen.

Dubbeltrast, 2 Några i södra delen.
Grå flugsnappare, 4 Ett par i östra delen.
Gröngöling, 3 Enstaka i södra delen. R (NT)

Grönsiska, 4 Vanlig 
Vanlig 

Gärdsmyg, 3 Flera sjungande.
Koltrast, 13 Vanlig 
Korsnäbb, obestämd, 2 Enstaka

Kungsfågel, 3 Vanlig R (VU)

Ladusvala, 2 Enstaka överflygande.
Lövsångare, 3 Vanlig 
Morkulla, 2 Några fåglar.
Nötskrika, 2 Några fåglar.
Nötväcka, 2 Vanlig 
Ringduva, 4 Flera fåglar.

Rödglada, 1 AF

Rödhake, 3 Vanlig 
Rödstjärt, 3 Enstaka sjungande.

Större hackspett, 19

Svarthätta, 3 Flera sjungande fåglar.

Svartmes, 3 Några i norra delen.

Svartvit flugsnappare, 3 Flera sjungande hannar i östra delen.

Sädesärla, 2 Enstaka vid husen.

Talgoxe, 4 Vanlig 
Taltrast, 13 Vanlig 
Tornseglare, 7 Vid husen, flera fåglar. R (VU)

Trädgårdssångare, 3 Några sjungande i södra delen.

Trädkrypare, 3 Flera sjungande.

Trädpiplärka, 3 Enstaka sjungande.

Enstaka sjungande.

Bilaga 2. Sammanställning av samtliga arter som påträffades inom 

med B i Artskyddsförordningens bilaga 1 anges med AF. I de fall arten är upptagen i 

den svenska rödlistan anges hotkategori (NT-nära hotad, VU-Sårbar).

Art, häckningskriterieArt, häckningskriterieArt, häckningskriterieArt, häckningskriterie

Grönsångare, 3

Förbiflygande fågel, strax sydost om 
reservatet.

Flera fåglar. Bo med ungar vid 
slåtterängen.

Ärtsångare, 3



28

Bilaga 3. Häckningskriterier, enligt Atlasinventeringen.

  BESKRIVNING

Möjlig häckning:

1 Arten observerad under häckningstiden.

2 Arten observerad under häckningstid i möjlig häckningsbiotop.

3

4 Ett par observerat i lämplig häckningsbiotop under häckningstid.

5

6 Parningsceremonier och spel, inklusive parning.

7 Besök vid sannolik boplats.

8

9

10
11 Avledningsbeteende eller fågel som spelar skadad.

12 Använt bo påträffat.

13
14

15
16 Gammal fågel med föda åt ungar.

17 Äggskal påträffade.

18 Bo där gammal fågel har iakttagits ruvande.

19 Ungar hörda i bo.

20 Ägg eller ungar sedda i bo.

HÄCKNINGS-
KRITERIE

Sjungande hanne (hannar) observerad, andra häcknings- eller revirläten hörda eller annat 
motsvarande beteende iakttaget under häckningstid.

Trolig häckning:
Permanent revir på samma plats under minst två olika dagar. Sannolikt genom observation av 
revirbeteende (exempelvis sång) eller motsvarande.

Ängsligt, eller oroligt beteende eller varningsläten från gamla fåglar tydande på ägg eller ungar i 
närheten.
Ruvfläckar på gamla fåglar studerade i handen.

Säkerställd häckning:
Bobyggande eller utgrävande (uthackande) av bohål.

Nyligen flygga ungar (bostannare) eller dunungar (borymmare).

Gammal fågel som lämnar eller flyger in i eller till bo eller bohål under omständigheter eller på 
sätt som tyder på att boet är bebott.
Gammal fågel som bär exkrementsäck.
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