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Sammanfattning

Foreliggande rapport redovisar resultatet fran den andra

inventeringssasongen i en studie av Botniabanans inverkan pa

hackffiglar ijordbrukslandskapet. Speciellt effekten av landskaps

fragmentering studeras.

Tretton omrâden utmed de olika banaltemativen mellan Nyland

och Umeâ, samt tvâ referensomrâden, har inventerats. Alla

omraden utom tvâ inventerades f&sta gângen under âr 2000, fast

med en mera begransad insats. Arets inventering har omfattat fS”ra

besök i vartdera omrAdet och följer riktlinjerna fOr inventering av

oppna ekosystem sorn jordbruksmark, myrar, m.m.

(Naturvârdsverket 1997).

I studien ingick sju “nyckelarter” och nio “stödarter”. Dessa arter

kan anses vara bra indikatorer for värdefulla jordbrukslandskap i

Norriands kustland. Bland dessa arter finns ett antal vadare

(främst storspov och tofsvipa) medan de ovriga är tättingar

(t ex ortolansparv, ladusvala, stare och guiana).

Det foreligger betydande skilinader i artsammansattningen mellan

de olika omrádena. Förutom omrâdets storlek är det främst

rnarkanvandningen sorn kan fOrklara skilinaderna. Aven

fOrekomsten av andra landskapselement, till exempel av rinnande

vatten, pâverkar artrikedomen och täthetema. Resultaten

sammanfattas i tabell 3 och 4.

Endast mom ett omrâde (Kasa) hade byggverksarnheten kommit

igáng pa alivar vid tiden fOr inventeringen. De ovniga objekt är i

ett “fZire-stadiet”. Det är angeläget att studien kan fortsätta sâ att

säkerheten i besknivningen av detta “fZire-stadiet” blir tillrackligt

stor sä att en vetenskapligt trovardigjarnfOrelse med “efter

stadiet” kan goras senare.
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Inledning

En ny järnväg kan fOrväntas páverka fge11ivet, kortsiktigt under byggfasen och

làngsiktigt under mnga ár av anvandning och underhàil. Genom att studera fgeilivet

under ett antal àr ffire byggandet av jarnvägen och sedan under byggfasen och nãgra âr

därefter kan eventuella tZ5randringar i itgeWaunan kvantifleras. Detta ffirutsätter dock att

även ett antal referensytor inventeras under samma period sâ att eventuella generella

fdrindringar av ifigelfaunan är kända.

I Norriands kustland utgor jordbruksmark en mindre andel av Iandskapets totala yta.

Màngajordbruksmarker ligger insprängda som “oar” i skogs- och myrlandskapet. De

arter som är knutna tifi jordbruksmark behOver en tiliracklig stor “ö” med en rad olika

kvalitéer fOr sin överlevnad. Fragmenteras en sàdan “o” sâ att de aterstaende delarna blir

fOr smà fOr en eller fler arter sker en utarmning som kan vara betydligt stOrre an den

arealR5rlust som ingreppet utgOr.

En stor andel av jordbrukslandskapets fàgelarter har minskat kraftigt under de senaste

decenniema (Svensson 1999). Orsakema bakom deima minskning är bristffilligt kända

men minskade arealer och fragmentering av jordbrukslandskapet tycks spela en viss roll,

specielit i Norriand. där andelenjordbruksmark i landskapet ir lag.

Vi bar valt att koncentrera arbetet kring sju arter som är tydligt knutna till jordbruk

slandskapet; storspov, tofsvipa, ladusvala, sãnglarka, angspiplarka, stare och

ortolansparv. Dessa sju arter kallas i denna rapport ftir nyckelarter. Ladusvala och stare

kan anses specielit knutna till kreatursbete och häckar dessutom i byggnader eller holkar.

Ortolansparven häckar även pa kaihyggen.

Ytterligare nio arter räknas här som indikatorer fOr ett rikt jordbrukslandskap;

enkelbeckasin, skogssnappa, mindre strandpipare, ljungpipare, jorduggla, buskskvätta,

guiana, tOrnskata, och rosenfink. Dessa kallas fOr stödarter i deima rapport. Deras

fZirekomst tyder pa att det finns andra iandskapselement an ren (brukad) jordbruksrnark

mom ornrádet, till exempel vâtmarker, kantzoner eller huskrnark.

Elva av fjoiàrets tretton provytor bedOmdes lampliga fOr fortsatta studier. Alla dessa elva

provytor, och bâda referensytorna, bar inventerats pa nytt under 2001. Dessutom bar tre

nya omráden inventerats. varav tvâ visade sig larnpliga ati ingá i den langsiktiga studien.

Ar 2000 kom beslutet att inventeringen skulle genornR5ras sá sent att en fullstandig

invenlering jute kunde gOras. Under 2001 har dock alla feniton objekt inventerats vid

fyra tillfiiiien enligt normerna ffir fãgelinventering av oppna marker (Svensson &

Svensson 1995).
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Material och metod

I studien 2001 ingick tretton provytor utmed Botniabanans olika dragningsaltemativ

mellan Nyland vid Angerrnanalven och Umeä, samt tvã referensytor i likartade

jordbrukslandskap. Referensytorna bar inventerats av Marianne de Boom, de övriga

provytorna av ffirfattaren. Jämftirt med r 2000 har tvá provytor kommit till. Ett tredje

omráde var aktuellt (SorbynlSkrike) men ratades efter f’Orsta besöket (bilaga I).

Omrâdenas avgransning framgâr av figurerna 1 - 16. FOr ett antal omràden har smärre

justeringar av granserna gjorts jämRirt med ãr 2000. Omrádenas areal fastställdes med

hjalp av programmet ArcView och Lantmiteriets digitala kartor (GrOna kartan). I de

fiesta fall har avgransningen fOr jordbruksmark enligt den digitala kartan fOljts. Nedlagd

jordbruksmark sorn fortfarande utgOr en potentiell hackningsbiotop fOr de studerade

arterna bar dock tagits med. Mindre Oar av annan mark omsiutna avjordbruksmark bar

ocksä räknats in (se dock kommentarerna fOr bland annat KornsjO och StOcke i bilaga 1).

Vaderuppgiflerna har hämtats fran SMHI:s statistik fZir väderstationen i Umeà.

Uppgifterna fOr normalvädret avser perioden 1961-1990.

Alla femton studerade omrâdena besöktes 1ira ganger under perioden 4 maj till 9 juli

(tabell 2). De exakta inventeringstidpunkterna redovisas fOr vane objekt i bilaga 1. Totalt

omfattade flultarhetet nästan 150 effektiva inventeringstimmar. Dagar med regn ochleller

hard vind har undvikits. I alhnänhet bar vädret under ifiltarbetet varit gynnsamt fOr

inventeringsarbete.

Omràdena undersöktes till fots sâ att ingen punkt lag langre bort an 100 meter fran

ohservatOren. Ibland räckte det att gá pa vägar och stigar, men vanligtvis genomkorsades

filiten. Extra uppmarksamhet agnades at skogsbryn, ákerholmar, raviner, áar och

bebyggelse. Observationerna av nyckel- ocb stOdarter ritades in pa ffiltkartor. Tolkningen

av fältkartorna gjordes av fOrfattaren och fOljde reglerna i Overvakning av jordhruks

landskapets ffiglar i Skáne — Manual tr ffiltarbetet (Svensson 2001). FOr val:je ornrade

(utom referensytorna) upprattades ocksá en lista med observationer av Ovriga arter.

Begreppet “par” anvinds bar även som synonym ffr revir, revirhävdande hane, ho med

agglungar eller icke-flygga ungar. Med tanke pa alla olika varianter och händelse

alternativ hos ffiglarnas hackningshiologi är detta salt att hantera begreppen det enda

realistiska i en studie som denna.
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Tabell 1. Geografiska uppgfter om de inventerade omrádena.

kartb1ad1 kommun 1n areal (ha) tidsãtg.2

Nyland 18H9j Kramfors Y 30 17,4

Kornsjö 1912/3g Ornsköldsvik Y 62 13,5

Sorbyn!Skrike 1913h Ornsköldsvik Y 35 -

Stranne 19J5a Ornsköldsvik Y 35 12,8

Strandnyland 19J5a Ornsköldsvik Y 62 10,5

Kasa 19J5/6c Ornsköldsvik Y 100 10,7

Ava 19J9f Nordmaling AC 119 13,3

Logdeã 2OJOf Nordmaling AC 88 8,7

Lánged 2OJli Nordmaling AC 34 18,1

Hömeà 20K2a Nordmaling AC 49 13,0

Stöcke 20K5d Umeá AC 210 9,3

StOcke NE 20K5d Umeà AC 37 7,8

Degernas 2OK5dJe Umeá AC 64 13,5

Bösta 20K5b Umeà AC 142 10,9

Holmnas 20K6a Umeâ AC 259 5,8

Norrfors 20K8b Umeà AC 234 6.2

1) Delar av omrâdet kan ligga mom ett angransande kartblad.
2) Tidsátgângen fOr fyra besök i timniar per 100 hektar.

Tabell 2. BesOksdatumfor de inventerade omrâdena.

Besok 1 Besök 2 Besök 3 Besök 4

Nyland 13/5 31/5 15/6 6/7

Kornsjö 13/5 31/5 15/6 6/7

SOrbyn!Skrike 13/5 -
- -

Stranne 12/5 25/5 31/5 5/7

Strandnyland 12/5 25/5 31/5 5/7

Kasa 12/5 26/5 16/6 7/7

Ava 11+12/5 26/5 16/6 4/7

Logdeâ 5/5 25/5 17/6 4/7

Lánged 5/5 25/5 15/6 2/7

1-lörneà 4/5 21/5 16/6 2/7

Stöcke 4/5 23 +26/5 10+17/6 9/7

Stöcke NE 4/5 23/5 9/6 29/6

Degernas 4/5 23/5 9/6 29/6

Bösta 9/5 17/5 18/6 1/7

Holmnäs 12/5 24/5 9/6 22/6

Norrfors 13/5 26/5 10/6 23/6
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Resultat

Resultaten sammarrCattas i tabell 3. Förekonisten av nyckelarter och stödarter framgàr av

tabell 4. Omrâdesvisa redovisningar finns i bilaga 1.

Tabell 3. Resiiltat c’zv inventeringen 2001 i samrnanfattning.

Omrtde — Antalet par Antalet par Antalet Ovriga Förväntad

nyckelarter nyckelarter stödarter naturvärden uts1agning

Nyland A 19 10 0 ++ X

Kornsjo B 24 19 4 +++ X

Sorbyr!Skrike3 — 0 0 0 + XX

Stranne C 4 3 2 ++ XXX

Strandnyland D 9 7 2 + X

Kasa E 28 19 2 ++ XX

Ava F 37 16 4 ++ XX

Logdeá G 32 27 4 4) x
Lãnged H 9 0 2 ++ X

Hörneá L 2 2 3 + X

Stöcke J 60 38 3 ++ X

NE Stöcke K 1 0 1 + X

Degernas L 11 10 2 + XX

Bösta M 32 17 4 +++ XX

Holmnäs N 66 60 4 +

Norrfors 36 22 3 +++

1) Ladusvalor och starar ej inraknade.

Ju fler kryssju kiafligare utsiagning avjordbrukslandskapets fàglar thrväntas ske.

Detta är en ren subjektiv bedomning där alla naturvärden I jordbrukslandskapet sorn

jag kunde konstatera har vagts in. I vissa fall R5relág del dock lite okiarhet om den

exakta position av hanans planerade strackning och darmed även de eventuella

effektema.
3) Ornrdet bar endast besökts en enda gang.

GäIler endast delen SE om E4 sorn kommer att beröras av byggandet av Botniabanan.
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Tube!! 4. Uppskattat Iagsta antalet par av nyckelarter och stödarter I de inventerade

otnrádena. Bokstavsbeteckning enhigt tabell 2. Se bilaga lfor detalfer.

Mindre strandpipare och jorduggla bar inte observerats i nàgot av onirãdena under 2001.

Mànga uppskattningar av antalet par utgors av ett interval! mom vilket det verkliga

antalet fOrväntas ligga (bilaga 1). Här bar endast de lagsta talen i dessa interval! tagits

upp. Samtliga siffror utgor sâledes den lllgsta skattningen av antalet häckande par.

De tomma rutoma i tabellen skall läsas sâ att arten med stor sannolikhet inte fdrekom i

omrdet. Se dock rubriken “Nàgra arters fôrekomst ãr 2001” under diskussionen och de

omrádesvisa genomgingarna Rr ytterligare information.

ABCDEFGH I JKLMNO

Storspov 2 2 2 3 6 8 9 12 2 9 16 12

Tofsvipa 41412665 28 4 211

Ladusvala 741271859 18111348

Sánglarka 4 3 2 7 2 10 18 3 5 23 9

Angspiplarka 3 1 1 9 1

Stare 2 1 2 3 4 2 2 6

Ortolansparv
Enkelbeckasiri 1 1 1 2 1

Skogssnappa 1 — — — 1 1 — 1 1 — 1 2 —

Buskskvätta 1 1 3 2 4 2 2 1 1 5 2

Gulärla 1 1 7 4 1 1 1 2 11 1

Tömskata 1 1 1

Rosenfink 1 1 2 1

*
= Sjungande ortolansparv har observerats pa hyggesmark strax utanflir ornrâdet.
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Diskussion

Avgränsning av objekten

I nãgra fall har smärre justeringar av omrâdenas avgransning gjorts mot bakgrund av

fjolârets erfarenheter. Dessa andringar redovisas fOr de aktuella omrádena i bilaga 1.

Vid gransdragningen hos de nya objekten har samma tumregler tillampats som tidigare:

Lagom stora objekt med sâ naturliga granser som mojligt.

Arturval

Urvalet av arter har varit samma som fOr ár 2000. Urvalet motiverades i fjolàrets rapport.

Olika arter är olika svára att inventera. Bland de arter som denna studie koncentrerar sig

pa är det kanske enkelbeckasinen som är mest svàrinventerad. Detta galler specielit i den

biolop och med den inventeringsmetodik sorn är aktuell. De fà observationer sorn finns

redovisade utgor sàledes med all sannolikhet en kiar underskattning av det verkliga

antalet. Samma sak galler till stor del även fOr skogssnappan, men denna art spelar nãgot

oftare och är även lättare att stöta när man gár igenom terrangen.

Nytt for I ár är det artlistor som upprättats fOr varje besokstillffille (utom fr

referensytorna). Dessa ger kompletterande uppgifter om omrádets värde som fàgellokal.

I brist pa bättre gransdragningskriterier har jag valt att ta med alla arter sorn har

observerats under vistelsen i omrãdet. Aven arter sorn har setts eller börts i omgivningen

eller overflygande har sãledes tagits med.

Inventeringsmetodik

Arets inventering har kunnat ffilja normen R5r tãgelinventeringar av oppna marker

(Svensson & Svensson 1995). Vi har dock inte använt oss av artkartor annat an vid behov

vid sammanstallningen. Detta beror frärnst pa att vi endast har inventerat ett hegransat

antal arter och inte samtliga arter som vid till exempel inventeringen av jordbruks

landskapets ffiglar i Skàne. Afla flultkartor bar tolkats av ffirfattaren.

Inventeringstidpunkt och tidsátgáng

Besöken har kunnat spridas väl over sasongen. Trots det upplever man ibland att

luckorna mellan hesOken blir lite väl stora thr att tolkningen skall kännas belt säker.

Manga av de dagar jag inte varit och inventerat fl5r detta projekt har jag varit ute ffir

andra inventeringsproekt. Dessa erfarenheter bar jag kunnat ta hnsyn till vid tolkningen

av hesökskartorna.

Svensson (2001) anger 4-6 timmar per km2 (fyra hesök) sorn riktrnärke ffir tidsàtgàngen.

Av tabell I framgar att insatsen i denna studie ligger pa denna niva eller hogre. Till hiiden

hör ocksá att denna studie endast omfattar ett urval arter. varav fiera är relativt

lättinventerade.
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Nàgra arters förekomst under 2001

Nägra arters fdrekomst under häckningssasongen 2001 är virda att kommentera

generelit. Kommentarer sorn galler specifikt fr ett enskilt onirãde finns i bilaga 1.

Sànglarka
Sânglarkan hade en mycket bra säsong 2001. Ovanligt mânga sjungande hanar

ptraffades, inte bara i derma studie men även i andra studier avjordbrukslandskapets

fàglar jag genomftsrde. Detta heror med all sannolikhet pa gynnsamma vaderfOrhallanden

under mars och april. Trots den kyliga och nederbördsrika vãren (fränist rnaj mânad)

hade sânglarkan ocksâ god hackriingsframgng. Relativt mànga sânglarkor tycks

dessutom bar lyckats flida upp en andra kull.

Ortolansparv och törnskata
Den kalla och nederbördsrika vàren (SMHI 2001) bar varit ogynnsarn fOr värmeälskande

arter som ortolansparv och törnskata. Ortolanen anlander tidigare an törnskata och fiera

sjungande hanar hordes under början av maj. De fiesta av dessa hordes dock aidrig

senare vilket inte behOver betyda att fàglarna lämriat omràdet utan bara att de med all

sannolikhet lute hackade.
Törnskator anländer vanligtvis under andra halvan av maj mánad. Jag misstanker att

mánga tOrnskator helt enkelt lute tog sig till sina hackningsomrâden eller blev kraftigt

ffirsenade.

Buskskvätta och rosenfink
Buskskvättan har varit prifallande ffitalig under 2001. 1 Langed till exempel uppskattades

fern par häcka àr 2000 medan inga buskskvättor observerades i àr. Orsakerna bakom

denna mluskning är fOr närvarande okanda.
Rosenlinken är en Ostlig art som bar expanderat kraffigt sedan 1950-talet (Olsson &

Wikiund 1999, SOF 1990). De senaste áren har dock antalet observerade sjungande

rosenflnkar i sOdra Västerbottens kustland minskat markant. Det tterstir att se om detta

är en tiliffihlig, vaderbetingad minskning eller en lángsiktig trend. Antalet rosenfinkar som

observerats under àrets inventering är i alla fall anrnarkningsvart Iàgt. Aven bar kan

vädret under artens flyttning i maj ha spelat in. Runt rnànadsskiftet maj-juni observerades

ett antal rosenfinkar som ej hOrts vare sig fOre eller efler detta tiliffihle. Med den relativt

extensiva inventeringsmetod som tillampats bar innebir detta att dessa ffiglar lute räknas

in i det häckande bestàndet. Rosenfinkar sjunger vanligtvis intensivt men endast fram till

midsommar. Därefler är de inte särskiLt lätta att upptacka.

Strandskata, ijungpipare och rödbena
Endast storspov och tofsvipa räknas till nyckelarterna i denna studie. Bland vadama finns

ytterligare tre arter som hllckar eller rnisstänks häcka pi jordhruksmark i Norriands

kustland; strandskata, ljungpipare och rOdbena. Alt dessa arter inte tagits med i urvalet

heror pa deras sallsynthet. Nti visade sig att alla tre har dykt upp i àrets inventering. 1-lur

deras l?irekornst skall tolkas utifrân elt naturvardsperspektiv är ftir närvarande svárt att

saga. Kunskapsunderlaget for salisynt häckande vadare pa jordhruksmark är helt enkeit

fOr daligt. I)essutoni finns det tecken som tyder pa att dessa arter kan vara inne i en

etahleringsfas nllr det glIer hackning pa jordbruksmark. Aven om fOrekonisten kan hero

pa tillifihligheter och verklig hackning inte ails är styrkt skall ljungpipare och rOdbena

räknas sorn hacktglar enligt den metod sorn anvLints och deras narvara ses sorn en

kraftig fOrstarkning av ornradets naturvärden (bilaga 1).
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Omrádesvisa genomgángar

I bilaga I redovisas inventeringsinsatsen, resultaten och kommentarer fOr varje omrde

fOr sig. I den min det bedömdes vara relevant har kommentarerna fran rapporten av

inventeringen àr 2000 tagits med igen.

Om en art inte nämns innebär detta att arten inte ails har observerats mom omrâdet och

dâ är chansen aft arten ändâ häckade mom omrâdet mycket liten.

Ovriga naturvärden och förväntad utsiagning

I tabell 3 redovisas mm tolkning av ovriga naturvärden mom respektive onirâde. Dessa

omfattar fOrutom landskapsbilden i stort fiirekomsten av andra biotoper an ren

jordbruksmark, samt for ffiglar gynnsamma kulturelement. Aven avsaknaden av störande

verksamhet ingàr i bedomningen. Bedomningar som derma är naturligtvis ailtid svãra och

subjektiva.

Uppskattningen av effekterna av bygget av Botniabanan är inte bara subjektiv utan även

spekulativ. Det är ju dessa som denna studie viil klarlagga. Jag har dock valt att ta med

dessa bedomningar for att dokumentera hur en allmänt naturintresserad person med

jordbrukslandskapets fàglar som specialintresse bedörner situation i dagslaget.

Trots att omràdena Holmnäs och Norrfors har inventerats av Marianne de Boom känner

jag dessa omrâden och dess ffigelliv sâpass väl att jag vgat ta med en uppskattning av

ovriga naturvärden. Nägon uppskattning av utsiagning ir inte relevant i dessa fall.

Fortsatta studier

Arets inventering bör ses som den fOrsta kompletta inventeringen av fàgelfaunan fOre

Botniabanans tillkomst (Kasa undantaget). For att studiens syfte skall kunna uppnãs pa

ett trovardigt sätt är det mycket angelaget att denna beskrivning av tiilstándet “fOre” kan

pâgâ ãtminstone ett ãr till. Detta fOr att minska effekterna av tiliflulligheter som vädret.
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Tack

Ett stort tack till mm sambo Marianne de Boom ftr inventeringen av referensytorna.

Ett tack ocksâ till KjeU Sjoberg och Christer Olsson for ett gott samarbete.

Personalen pa lansstyrelsen i Umeá tackas for râd om framtagning av arealuppgifler fran

digitala kartor.
Sist men inte minst ett tack till alla markagare/lantbrukare, inte bara fZr att ni hailer

landskapet oppet utan även for alla trevliga möten i markerna.
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