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Sammanfatt fling

Foreliggande stuclie är avsedd scm en färsta del i en minst tvrig
studie av Botniabanans inverRan pa hackfàglarna i
jorclbrukslandskapet. Specielit effelKten av landskapsfragmentenng
skall stucleras.

Tretton omraden utmed olika banalternativ sarnt tvà referensomric1en
bar inventerats. Minst âtta av dessa tretton omriden beclörndes
lampliga for fortsatta stuclier.Genorn andra studier finns tillgáng till
referensomráden, utöver de tva sorn ingàr i denna studie.

I studien ingick sju “nyckelarter” ccli nio “stödarter”. Dessa arter Ran
anses vara bra indikatorer for vardefullajordbrukslandskap. Bland
dessa arter finns ett antal vadare (frärnst storspov ccli tofsvipa) medan
resten utgors av tättingar (t ex ortolansparv, Iadusvala, stare ccli
guiana). Det foreligger betyclande skillnader i artsammanstallningen
mellan omràclena. FOrutoni arealstorlek är det främst
markanvänclningen scm Ran fOrklara skilinaderna. Aven
landskapse 1 ementens utfornmin g pàverkar artri kedomen ccli
tätheterna, t. ex. fOrekomsten av rinnande vatten. Resultaten
sammanfattas i tabell 2 ccli 3.

Trots sen start, dâligt väder ccli tidsbrist bar arets inventering gett
värdefulla resultat. Slutligen bOr pàpekas att denna studie endast berör
häckande fàglar. Jordbruksmark används ocksâ av rastande fàglar och
utgOr dà en viktig lank i deras “flyway” mellan hackningsplatsen och
överv intningsornradet.
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Inledning

En ny järnvag kan Mrvantas pAverka mgellivet, bade kortsiktigt under byggfasen och
lAngsiktigt under mAnga Ar av anvndning och underhAll. Genom att studera tgellivet
Mre byggandet avjarnvAgen och sedan under byggfasen och nAgot Ar darefter kan
Mrandringarna i fâgelfaunan kvantifieras. Detta Mrutsatter dock aft även ett antal
referensytor inventeras under samma period sA aft eventuella generella Mrandringar av
FgeIfaunan är kanda.

I Noniands kustland utgorjordbruksmark en mindre andel av Iandskapets totala yta.
MAngajordbruksmarker ligger insprllngda som “oar” i skogs- och myrlandskapet. De
arter som är knutna till jordbruksmark behover en tiliracklig stor “0” med en rad olika
kvalitéer Mr sin Overlevnad. Fragmenteras en sAdan “0” sA aft de AterstAende delarna blir
Mr smA Mr en eller fler arter sker en utarmning som kan van betydligt stOre An den
arealMrlust som ingreppet utgOr.

En stor andel avjordbrukslandskapets figelarter bar minskat kraftigt under de senaste
decennierna (Svensson 1999). Orsakema bakom denna minskning är bristffihligt kilnda
men minskade arealer och fragmentering avjordbrukslandskapet tycks spela en viss roll.
specielit i Norriand cit andelenjordbruksmark i landskapet Ar lAg.

Vi har valt aft koncentrera arbetet kring sju after som Ar tydligt knutna till
jordbrukslandskapet; storspov, tofsvipa, ladusvala, sAnglarka, AngspiplArka, stare och
ortolansparv. Dessa sju after kallas i denim rapport Mr nyekelarter. Ladusvala och stare
Ar speciellt knutna till betesdjur. Ortolansparven hackar Aven pA kaLhyggen, vilket
numera tycks utgOra artens favoritbiotop.

Ytteriigare Atta arter rAknas bAr som indilcatorer Mr ett riktjordbrukslandskap;
enkelbeckasin, skogssnAppa, mindre strandpipare, jorduggla, buskskvAtta, guiana,
tOrnskata. och rosenfink. Dc kallas Mr stOdarter I denna rapport. Deras Mrekomst tyder
snarast pA aft det finns andra landskapselement An rent (brukat) jordbruksmark, till
exempel vAtmarker, kantzoner eller igenvaxande partier. NAgot ovAntat observerades wi
Ijungpipare i Bosta. Den art bOr ocksA rdknas till stOdartema. Ljungpipare rastar i stora
mAngder pA jordbruksmark om vAren men hackar inte dAr. Ibland tycks de dock gOra
hackningsMrsOk och det kan mycket vLll handa att de sA smAningom tar
jordbrukslandslcapet i besittning.

Beslutet att studera eventuella effekter av Botniabanan pAjordbrukslandskapets fAglar
kom mycket sent (i mitten av maj 2000). For strAckorna sOder om Nordmaling kunde
det inte langre bli frAga om flera an studier Mre byggstarten. For strackan meilan
Nordmaling och UmeA Ar det ovisst hur mycket tidsom AterstAr till byggstarten.
Beslutet kom ocksA sApass sent pA Aret att tiden Mr planering blev minimal och aLt
omfattningen av filltarbetet begransades av andra Ataganden.

Det var vAr ambition att inventera alla sammanhangande jordbruksrnarker som skulie
kunna berOras av Botniabanans olika alternativ. Antalet lttmpiiga omráden var dock inte
stlrskilt stort och ett fAtal 11311 dessutoni bort pga. pAbOrjat byggarbete. Av de tretton
omrAden som redovisas i denna rapport (figur 1-13) Ar nAgra smA ocli fragmenterade
redan Mne jArnvAgsbygget.
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Metod

Dc 13 studerade omrAdena besOktes mellan en och tre gânger under perioden 20 maj till
l7juli (tabell 1). Tvã av dessa omráden saknade dock betydelse fbr after knutna till
jordbrukslandskapet och besOktes endast under mycket kort tid. Dagar med regn
och eller hard vind har undvikits.

Omradenas avgränsning framgar av figurerna 1 - 13. Dc store omradena delades upp i
mindre delar. Omrãdet genomkorsades till fots sä aft ingen punkt lag langre bort an 100
meter boil fran observatOren. Ibland rlLckte det att gã pa vAgar och stigar men vanligtvis
genomkorsades flhlten. Extra uppmarksamhet ägnades at skogsbryn, akerholmar. raviner.
aar och bebyggelse. For vaije omrAde/del upprlhttades en lista med observationer.
tippskattningama av antalet par per omrãde baserades pa en sammanvAgd bedomning
av dessa listor.

Alla observationer av nyckelarter och stOdarter noterades. For ladusvala och stare
noterades dock i allmanhet endast fbrekomst eller ej. Detta beror pa aft dessa aner inte
hr sift bo pi sjalvajordbruksmarken utan i bebyggelsen eller holkar i anslutning till
denna. Dessa fâglar rOr sig tmligen fritt i markema kring sina boplatser.

Ovriga after noterades mindre noggrant och en del triviala after bar säkert “tappats
boil”. I motsats till nyckelarter och stOdarter bar minga av dessa Ovriga after lite eller
ingen anknytning till sjlhlvajordbruksmarken. Dc bar haft sin hiemvist i terrängen
runtom eller varit tillfKlliga besOkare.

Som referensytor valdes Norrfors och Hoimnils (norra Kasamark). Det finns ytterligare
elI antal omrâden I lanet som inventerades enligt samma metodik denna säsong. Dessa
omrâden ligger dock nigot langre boil. Beroende pA vilket alternativ som valjs fbr
strackningen nor om HOmefórs kan omrAdena utmed det andra alternativet ocksá
fungera som referensytor. Resultaten for storspoven kan avenjllmfbras med en
inventering av storspov som pAgAtt i HOssjO sedan 1985. For omrAdena Kasa, LOgdea
och BOsta finns delar som ligger langre boil frAn den tilltankta banstrLhckningen och
saledes kommer aft pAverkas i ringa omfattning. Dessa delar bOr med all sannolikhei
ocksA kunna fungera somjamfOrelseytor.

For aLt dokumentera aktuell markanvLlndning genoinfOrdes en flygfotografering av alla
objekt (avenjlhmfOrelseytorna) I Vasterbottens Ian. Bildema togs med hjillp av en vanlig
systemkamera frAn en motorseglare pA cirka 300 meters hOjd.

Resultat
R.esultaten sammanfattas I tabell 2. FOrekomsten av nyckelarter och stodarter frarngar av
tabell 3. OmrAdesvis redosisning finns i bilaga 1. Resultatet frAn ins enteringama I
Norrfors och Ifoimnas redovisas endast i tabellema.



Tube/I 1. Inveizteringsdutuin for de studerude deIonzrddena.

In en te ii ii gs cia turn

Stranne 9/6
Nyland 9/6
1’ fl/I[\asa .1/ ‘3

Ava 225. 285
Logde 22*5. 28’S. 16
(Rödviken) 225
Ldned 22’S. 28/5
Höme 27/5
(SOnö1e) 27/5
Stöc1e 20/5, 27/5, 15/7
NE Stocke 20/5, 27/5, 15/7
Deaemas 27/5
1Bösta 2/6. 18/6. 17/7

Holmnäs 1 3/5
NoiTfors 14/5
F-[ossjö 19/4 - 21/7

Tube/i 2. ResuItat I saininanfattning.

( Antalet par Antalet Ovria FOrväntad
I Omrade I •. .—

L nvckelarter stodarter naturvarden utsagning
Stranne A 2 2 ±+ XXX
Nyland B 3 1 + X
Kasa C 5 1 +++ XX
Ava D 16 4 ++ X
Logde?i F 18 2 X
(Rddviken’) 1 1 ++ XX
Lànged F 6 2 ++ X
E[ärnei 0 1 2 +

(Sömijöle) 0 0 0 X
Stocke H 16 2 ++ xx
NEStocke 1 1 1 + X
Degernäs J 4 1 + X
BOsta K 13 5 +++ xx

1o1mns L 23 2
‘\orrfors \1 1 8 j 1

Ladusvalor och starar e inriiknade.

Jo Ocr kryss ju ki-a1ogare utsiagning av jordbrukslandskapets tgIar Rrvintas ske.

GiIIer delen SE om E4,
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Tube!! 3. Förekomst av nyckelarter och stödarter i tie inventerade
0111 râdena. Boksta vsbeteckn ing en iigt tabeli 2.
Au talet Ii ãckan de par el/er forekoinst (+).

A B C D E F G H I K
Sto1spo\ 2 1 3 9 6J2 7 7 12 12
Tofsvipa 1 2 4 5j ? 5 4 1 5 1
Ladusvala + + + ± + + + + + + + +

SáigIärka 1 3 6 4 1 4 5 5
Angspip1rka 1111
Stare + + + + + +

Ortolansparv
Enkelbeckasin 1 1
Skogssnäppa
M.strandpipare 1
Buskskvätta 2 + 5 1 1 1 3
GulErla 2 3 4 2 2 3 1
Tdrnskata 0 0 1
Rosenfink 1 1 1

Jorduggla har inte observerats i nàgot av omràderia.
* Sjungande ortolansparv observeras pa hvggesrnark strax Litanfor omradet.
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Diskus si Oil

Avgrinsning av objekten

Om mäjligt har beta det sai man ängande omradet med jordbruksmark in enterats. När
detia inte var moj hgr Logdeü och Stöcke) har tvciiit genkiinnbara rLinsar valts. I
Stranne inventerades inte den sydhgaste delen men i och med att tei-rLinen var sipass
lart överskádlig beddmer jag att inga nvckelarter elier stödarter mom denna del
nussades.

Artu rval

Lrva1et av arter skedde i samràd med Kjell Sjaberg. Uppdelningen av nvckelarter.
stödarter och övriga arter kan naturhgtvis diskuteras. Uppde1ninen är inte avsedd art.
vara genereli utan gaiter dessa trakter. Den hgger pa erfarenheter frin tiera rs
fiiItarbete i jordbruksbvgdema i främst Vbsterbottens kustland.

Invent e rings m eto di k

Pa grund av en mycket sen start kunde inte inventeringen genomfOras pd avsedd vis. I
projektplaneu (författad av KjeH Sjoberg) f’oreslogs en (fullstandig) revirkartering med
tio besOk (i pianen star 20 bes5k men detta var ett skrivfel). Revirkarteringen har främst
utveckiats fOr att studera tat.tlngar 1 skogsmark (Bibbv. Burgess & Hill 1992. Hustings
et.al 1 985). For inventeringar av Oppna marker med ett fta1 tamligen synkront hbckande
arter kan enligt BIN-Fáglar (SNV 1978) en fOrenklad revirkartering med ett fta1 hesOk
och lagre tidsátgàng per hektar accepteras.

En revirkartering iOnatsatter cletaijerade kartor pa vilka observationer ritas in i flit. Det
har inte gâtt att skaffa fram sàdana kartor under rádaride fOrhà11aidena. Oinràdena var
dock sápass srnfi eller kLlnde delas upp i Iampliga bitar att detta jute bar pàverkat
resultatet negativt. FOr en Iangsiktig uppfOljning är dock eti bra kartunderlag mycket
vLirdefu]It. Jag fOreskin att sàdana kartor gOrs tillgängliga infOr kommande
inventeringssäsong.

Antalet besök

Direkta normer fIr f?igelinventeringar av jondbruksmark I Norrland saknas. Vid
inventeringama hackfhglar pa myrar i oniand anvindes i de aura fiesta fall en
fOrenklad revirkartening med etidast ett besök (Forsiund, Kolmodin & Svensson 1982,
Kolmodin & Nilsson 1982, Simonsson 1983, Dahlén 1985, E{Oglund 1 092, Forslund,
Fonslund & LOfroth I 0’)3). Till grund fOr detta lag ett antal studier av
inventeringseffektiviteten vid niyrfagelinventeringar (Aspenber I OS I, Kolmodin dat.
1987). Aven kustilgiar bar vanligtvis inventerats under ett hesOk (Greiimyr & Sundin
1 08 I Sporrong 1900). Gemensamt fOr dessa i nventeringar br itt icke—trittingar star i
fokus. I deima unclensol<ning utgOr tbttingar majoriteten bland nyckelarterna och
stddarterna men linda bar vadarna (slorspo\ och tofsvipa) stOrst dignitci
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Abe Berg (1985) bar utvecklat en inventeringsmetodik for storspovar pi kuiturmark.
Denna revirkartering används vid inventering av storspov i F-IossjO (de .Jong 1 990.

Ti d punk t

Tidpunkten for fOrsta hesOket (20/5 - 9/6) bar visserligen varit sen men jute fOr sent. Dc
ticligast häckande arterna (tofsvipa och storspov) bar fortfarancle bgg eller snin uncar och
ir kvar pa hhckningsplatsen. De fiesta tättingar ruvar fortfarande under denna period.

Ett specielit problem utgOr de fàglar som far sin hhckning spolierat. Detta ban antineen
ske genom att äggen ci icr ungarna tas av rovdj ur eller till fOljd av jordbruksakti vi teter (t
cx värpiOjning). En del av dessa tiglar ban paborja en nv btickning. oftast i direkt nirhet
av den första. Mànga avsdir dock fran ett nytt 10 rsOk. Frani till bOrjan av juni Or den belt
doniinerande majoriteten av clessa fiiglar Ondá kvar i omrádet. Jag bedOmer s/tledes utt
tidpunkten fOr fo sta besoket liar varit till IredsstOllande i fOrhi1lande till
undersOkningens syfte.

Tidpunkten for uppfoljningsbesOken liar dock varit alideles fOr sen. Detta herodcle p0 en
forskningsresa till Ryssland som jag tackade ja till när beslutet om denna inventering
drOjde. Under ett normait Or skulle ett besOk under andra hOlften av juli ändO varit
mycket vardefullt. Men pa grund av dOligt vOder var fOrutsattningarna extrernt dOliga;
filt med vall som inte kunnat skOrdas gjorde det svOrt att hitta fOglarna och regndagar
fOrbindrade fliltarbete (regn betyder mycket lOg effektivitet). Dessutom bade
hOckningssOsongen varit d0ligt fOr de fiesta artema vilket gjorde att en stor andel bade
gett sig av medan de sorn var kvar levde ett tillbakadraget liv.

T ids Otgi ii g

JOmfOrt med en revirkartermg av frOmst tattlngar i skogs- eller buskinark Or tidsOtcOngen
i denna studie mycket lOg. Den Or dock normal fOr inventeringar av Oppna marker och
liar sOkert gett bra till acceptabel trOffsOkerhet Oven fOr tOttingama.

Slutbedomning av inventeringsmetodiken

FOr storspoven, tofsvipa, ljungpipare, minclre strandpipare ocb guiana hedOms Orets
inventering gett bra resultat .Aven fOrekornsten av ladusvala och stare bOr ha registrerats
med bog säkerhet. Enkelbeckasin ocb skogssnappa Or generellt nOgot nyckfulla arter. Av
dessa liar forrnodligen en mmdre andel missats. Tattingarna sOnglarka, OnsspiplOrka.
buskskvOtta, tOrnskata. rosen fink och ortolansparv bade krOvt flera bcsOk fOr sOkra
antalsuppskattningar. AndO stOmmer den fOrekornst vi bar funnit i Or väl Overens med
mm erfarenhet fran dessa arter. Det laga antalet sjungande rosenfinkar ban te sig
fOrvOnande men denna art tycks ha mmnskat Lraftigt de senaste fO /mren och dci. bar hOrts
myckei. là rosenfinkar i UmeOtrakten Over lag under Oret 2000.

Fortsatta studier

.Jag hoppas att denna studie kan forisOtta viterligare ett ellen ett par Or. I framtiden hon da
inte Orets ‘startproblern’ tiebOver upprepas. OmrOdena ROdvmken ccli SOrmjdIe ban utan
vidare av tdras frOn I istan O er intressanta oh ekt. Aven onirOdena [-lOrneO ccli [.
StOcke liOr kunna utgO. OmrOdet vid Degernhs Or ett grhnstall. I de delar scm ban
komma alt berOras av hrnvOgen bar sOpass stora fOrOndringar i markanvOndni ng skett alt
nuvarande fOel faunan Or kraliigt stOrd. Dunned /itcrstar ni inst /itta omrCmden fOr tramiida
studier.
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