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Richard Ottvall har fått uppdraget av Mörbylånga kommun att bedöma skyddsvärda 
fågelförekomster i ett område som omfattas av exploateringsplaner. Området kallas 
Möllstorp m.fl. 2:4 och bedömning har gjorts utifrån utkast 2014-09-10 och diskussioner 
med Ylva Hammarstedt. Richard Ottvall har i samråd med Jan Åkerman och Kalle J 
Löfberg från Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) enats om en bedömning av 
fågelvärden i området. Ett kort fältbesök gjordes 7 november 2014. 
 
 
Känd fågelförekomst 
 
Det finns inga kända systematiska fågelinventeringar utförda i området. ÖOF vet att 
mindre hackspett, bivråk och röd glada förekommer, men antal och boplatser är mindre 
kända. Havsörn är bofast sedan åtminstone 3 år och i aktuellt bo har det under 2013 och 
2014 varit lyckade häckningar med ungar. Lyckad häckning av bivråk finns rapporterad 
till Artportalen från 2004-08-03. Vid kontakt med rapportören framkom närmare 
lokalisering av fyndet. Eftersom detta fynd gjordes för 10 år sedan är det inte säkert att 
bivråk fortfarande häckar på samma plats. Arten har emellertid observerats i området 
de senaste åren under omständigheter som pekar på att så kan vara fallet. 
 
 
Konflikt med skyddsvärd fågelförekomst 
 
Med nuvarande planer över exploateringsområden i Möllstorp/Saxnäs ser vi en konflikt 
med havsörnsparet i norra delen av området. Vårt förslag på undantagsområde kan ses 
på bifogad karta. Undantagsområdet tar hänsyn till känd boplats av havsörn och 
inrymmer sannolik boplats av bivråk. Vi motiverar undantagsområdet med att 
havsörnsparet behöver oexploaterad mark västerut och en ”frizon” med avskiljande 
högvuxen skog söderut för fria inflygningsmöjligheter från kustlinjen och havet. En 
exploatering i nord-sydlig riktning med bostäder och nyanlagd väg riskerar att orsaka 
alltför mycket störning och en alltför stor biotopförlust. 
 
Det finns ingen fastställd storlek på det område som vid denna typ av exploatering bör 
undantas kring boplats av havsörn. Expertis från Projekt Havsörn rekommenderar en 
skyddszon av 1 km kring boplats som ligger i öppen terräng. När boet är placerat i 
skogsmiljö kan en mindre zon accepteras beroende på terrängens beskaffenhet och 
andra omständigheter. Tills vidare låter vi den sydligaste delen av det norra 
exploateringsområdet vara kvar, men kallar den för utredningsområde (se karta). I 
nuläget ser vi ur fågelsynpunkt inga direkta hinder för övriga föreslagna 
exploateringsområden, men vi rekommenderar kompletterande fågelinventeringar 
enligt förslag på nästa sida. 
 
Vi rekommenderar ytterligare utredning kring hur stort område som bör undantas från 
exploatering söder om havsörnens boplats. Därför föreslår vi undersökningar av 
havsörnsparets flygrörelser och beteenden samt ytterligare samråd med experter från 
Projekt Havsörn.  
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Förslag på kompletterande fågelinventeringar 
 
Vid fältbesöket identifierade vi en lämplig observationsplats för bra överblick över 
området. Platsen är lämplig vid observationer av rovfåglar. Vi föreslår följande 
inventeringar: 
 

- Röd glada inventeras med 2 besök i mars-april. Vid indikationer på boplats görs 
eftersök av bo. 

- Bivråk inventeras med 2 besök 15 maj-10 juni då revirhävdande hanar spelflyger. 
Vid observationer av individer som indikerar häckning görs ytterligare besök i 
juli månad för observationer av häckande fåglar när de flyger från och till 
boplatsen. I slutet av juli-början av augusti görs en inventering med lyssning efter 
tiggande ungar för att lokalisera boplats. 

- Mindre hackspett inventeras med 2 besök 15-30 april för revirhävdande hanar i 
föreslagna exploateringsområden. 

- Havsörnsparet kommer att studeras vid samtliga besök för observationer av 
rovfåglar. Individernas flygrörelser och beteenden över området noteras. 

 
 
 
 

 
 
Karta över aktuellt område Möllstorp/Saxnäs i Mörbylånga kommun med markering av 
föreslagen undantagsområde och utredningsområde (se text). 


