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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 2:4 m.fl.. En första bedömning av fågelvärden gjordes 2014-10-11 i samråd 
med Jan Åkerman och Kalle J Löfberg från Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF). Vi 
rekommenderade då inventeringar av ett urval av fågelarter samt utredning kring hur 
stort område som bör undantas från exploatering för tillräckligt hänsynstagande till 
havsörn som häckar i området. 
 
 
 
Kompletterande fågelinventeringar 
 
Följande inventeringar genomfördes under 2015 av Richard Ottvall (RO), Kalle J Löfberg 
(KL) samt Jan Åkerman (JÅ): 
 

- Röd glada inventerades med 3 besök i mars-april (RO, KL). 
- Mindre hackspett inventerades med 3 besök 24-29 april för revirhävdande hanar 

i föreslagna exploateringsområden (RO). 
- Bivråk inventerades med 2 besök 26 maj och 5 juni i syfte att notera spelflygande 

hanar eller andra häckningsindicier. Uppföljande inventeringar gjordes i juli och 
augusti för att lokalisera eventuell boplats (RO, JÅ, KL). 

- Havsörnsparets häckning följdes upp med besök vid boplatsen efter 1 juni (JÅ). 
- I området för planer med hotellbygge genomfördes en fördjupad inventering med 

revirkartering genom 4 besök i maj-juni. Området är ca 0,25 km2 stort med 
åkermark (vall), yngre lövskogsbestånd med inslag av äldre ekar, en 
granplantering samt en strandzon med buskmark och enstaka träd. Små 
vassområden finns också vid strandlinjen medan större vassruggar finns norr 
och söder om området. Metodiken följde Svensson (2012) med 4 istället för minst 
8 besök. Två observationer med häckningsindicier krävdes för ett revir. 
Undantag gjordes om ett bo hittades då detta räckte till ett revir (RO). 

 
 

 
 

Alkärr med förekomst av mindre hackspett 
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Inventeringstillfällen 
 
18 mars (röd glada observationstillfälle 1): 08.00-09.15 vid observationsplatsen. Sol, 
klart, måttlig till frisk SO vind, 5-8 grader. 
 
10 april (röd glada 2): 08.30-10.30. Sol, klart, svag till måttlig V vind, 9 grader. 
 
24 april (fördjupad inventering 1): 07.30-09.00. Sol, måttlig V vind, 9 grader. 
24 april (mindre hackspett 1): 09.00-10.30. Sol, måttlig V vind, 11 grader. 
24 april (röd glada 3): 11.00-13.30. Sol, måttlig V vind, 13 grader. 
 
28 april (mindre hackspett 2): 17.00-18.30. Sol, måttlig V vind, 11 grader. 
29 april (mindre hackspett 3): 05.30-07.30. Sol, måttlig V vind, 7 grader. 
 
7 maj (fördjupad inventering 2): 05.20-07.15. Sol, halvklart, svag SV vind, 8 grader. 
 
26 maj (fördjupad inventering 3): 06.15-08.15. Sol, halvklart, svag NV vind, 12 grader. 
26 maj (bivråk 1): 08.50-11.00 vid obsplatsen. Sol, halvklart, svag NV vind, 14 grader. 
 
5 juni (bivråk 2): 08.15-10.15 vid obsplatsen. Sol, halvklart, svag V, 16 grader.  
 
17 juni (fördjupad inventering 4): 06.30-08.20. Sol, klart, svag SV vind, 14 grader. 
 
17 juli (bivråk 3): 08.00-09.00. Sol, klart, måttlig V vind, 15 grader. 
 
30 juli (bivråk 4): 07.15-12.00. Sol, halvklart, svag V vind, 16 grader.  
 
11 augusti (bivråk 5): 08.30-13.00. Sol, klart, svag SO vind, 21 grader. 
 
14 augusti (bivråk 6): 07.30-14.00. Sol, halvklart, svag till måttlig OSO vind, 20 grader. 
 
 
 
Fågelförekomst 
 
Röd glada sågs regelbundet i området och indikationer på häckning gjordes 3-4 km 
nordost om området, men inte i inventeringsområdet eller i dess absoluta närhet. Två 
olika par flög in i dungar där de bör ha gjort häckningsförsök. Vid ett uppföljningsbesök 
vid dungarna 17 juli kunde inga fåglar noteras.   
 
Mindre hackspett noterades med 2-3 revir i den södra delen av området. Häckning 
kunde inte konstateras, men lämpliga boträd finns i alkärr norr och söder om det 
planerade exploateringsområdet med fördjupad inventering. Arten observerades i båda 
alkärren. 
 
Spelflygande bivråk observerades nordost om området och en hona sågs vid fem 
tillfällen i en begränsad del centralt i området. Trots mycket eftersök kunde inget bo 
hittas. Bivråk häckar inte nödvändigtvis varje år om inte förutsättningarna är tillräckligt 
bra. Troligtvis blev det ingen lyckad häckning i år. Vid eftersök av bivråk noterades en 
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häckning av duvhök (1 flygg unge intill boplats), en häckning av sparvhök (2 flygga 
ungar) strax utanför inventeringsområdet, en häckning av brun kärrhök (3 flygga ungar) 
i vassen längs strandlinjen norr om planerna för hotellbygge samt en trolig häckning av 
lärkfalk (varnande fågel) i norra delen nära Saxnäs.  
  
Som ett resultat av det häckande havsörnsparet kom 2 ungar på vingarna. 
 
Revirkarteringen resulterade i observationer av 41 möjliga häckande arter. Av dessa 
fastställdes revir för 25 arter. Talrikast var lövsångare med 13 revir, följt av rödhake och 
stare med 7 revir vardera. För några arter där inte revir kunde säkerställas var det 
troligt att revir omfattade det inventerade området. Som exempel kan nämnas mindre 
hackspett där en observation av ett par sannolikt var det par som också sågs i det 
strandnära alkärret alldeles norr om området. 
 
 
 
Hänsynstagande till skyddsvärd fågelförekomst 
 
Förutom förekomst av mindre hackspett (rödlistad som ’Nära hotad’) hyser det 
aktuella området flera skogsbestånd med högstammig blandskog som har riktigt goda 
förutsättningar för häckande rovfåglar. 
 
Vi bedömer efter samråd med Projekt Havsörn (Per Gullander – som ringmärkt 
havsörnsungar) att ett undantagsområde enligt bifogad karta är nödvändig för att inte 
havsörnarna (rödlistad som ’Nära hotad’ och fågeldirektivsart) ska lämna området. Det 
förutsätter dock att skogen i de tre södra fastigheterna i undantagsområdet endast 
påverkas marginellt av skogsbruk och att det inte blir några strövstigar eller vägar in i 
området som ger störningseffekter. Med ett sådant hänsynstagande skulle den 
planerade bostadsbebyggelsen kunna genomföras enligt förslag. Det skulle vara en 
fördel om en buffert med skog kan bli långvarig genom t.ex. ett kommunalt 
naturvårdsavtal. Det är en fördel om skogsbufferten sträcker sig hela vägen ner till 
kusten men vi rekommenderar en sträcka av åtminstone 600 m västerut från väg 958. 
 
Havsörnen är som mest störningskänslig under perioden januari-april och det är 
önskvärt att eventuella byggnadsarbeten genomförs med försiktighet under den 
perioden.  
 
I undantagsområdet häckade under 2015 duvhök (rödlistad som ’Nära hotad’), och 
högst sannolikt häckar bivråk (rödlistad som ’Nära hotad’ och fågeldirektivsart) när 
betingelserna är tillräckligt goda (under 2015 var födounderlaget troligen för dåligt). 
Vid bebyggelse av bostäder söder om gränsen till undantagsområdet finns en risk att 
någon eller båda arter lämnar området då livsmiljöerna blir för små. Det är kanske inte 
närheten till bebyggelse och mänsklig aktivitet som är det mest kritiska utan snarare att 
det blir en förlust av lämplig biotop för boplatser och jaktområden. Tillräckligt med 
skogsareal behövs för att båda arterna ska kunna förekomma tillsammans. Vid en 
exploatering enligt förslag är det tveksamt om förutsättningarna finns för att båda 
arterna kommer att fortsätta häcka i området. 
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Nuvarande förekomst av mindre hackspett behöver inte påverkas om alkärren i 
observerade revir inte exploateras och äldre träd i exploateringsområden tillåts stå 
kvar. Brun kärrhök (fågeldirektivsart) som har boplatser i strandnära vassruggar 
påverkas troligen inte heller av bostadsbebyggelse enligt planprogram. 
 
I övrigt blir effekten av bostadsbyggande att antalet fågelrevir minskar överlag, men det 
är i huvudsak av arter med tämligen stora bestånd på Öland. 
 
För att minimera störningar på fågellivet bör skogsavverkningar och byggnadsarbeten 
generellt göras med försiktighet och helst inte under fåglarnas häckningsperiod som för 
flertalet arter ligger 20 april-31 juli (men se havsörn på sid 4). 
 
 
 

 
 
Karta över aktuellt område Möllstorp 2:4 m.fl. i Mörbylånga kommun med markering av 
området för fördjupad inventering (röd linje), observationsplats för överblick av området vid 
inventering av rovfåglar, bedömda revir av mindre hackspett (blå cirklar), troligt område för 
boplats av mindre hackspett (gula stjärnor), tillfälligt revirhävdande mindre hackspett (blå 
stjärna) samt undantagsområde med blå linjer (norr om blåstreckad linje). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsplats 

Undantagsområde 
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Tabell. Antal revir av observerade fågelarter i området med revirkartering. Av 41 noterade arter 
kunde revir inte säkerställas för 16. Det inventerade området var ca 0,25 km2 stort och omkring 
hälften av ytan utgjordes av åkermark (vall) och andra hälften av skogsmark samt några hektar 
strandzon. Täthet motsvarar revir/km2. 
 

ART REVIR TÄTHET KOMMENTAR 
Lövsångare 13 52  
Rödhake 7 28  
Stare 7 28 Funna bon 
Bofink 5 20  
Gulsparv 5 20  
Koltrast 5 20  
Svarthätta 5 20  
Talgoxe 5 20  
Gärdsmyg 4 16  
Trädgårdssångare 4 16  
Blåmes 3 12  
Trädpiplärka 3 12  
Gransångare 2 8 Dessutom 4 revir strax utanför 
Järnsparv 2 8  
Större hackspett 2 8  
Sädesärla 2 8  
Drillsnäppa 1 4 Häckade vid åkervall nära strand 
Entita 1 4 Dessutom 2 tillfälliga obsar 
Grå flugsnappare 1 4  
Grönsångare 1 4  
Ringduva 1 4 Dessutom 2 tillfälliga obsar 
Rörsångare 1 4  
Taltrast 1 4  
Törnsångare 1 4  
Ärtsångare 1 4 Förutom reviret 1 sj besök 2 
Domherre 0 0 1 hane tillfälligt besök 3 
Duvhök 0 0 1 tillfällig obs 
Grönfink 0 0 1 tillfällig obs + 1 revir utanför 
Gröngöling 0 0 1 ex besök 3 
Halsbandsflugsnappare 0 0 2 sj besök 3 
Kråka 0 0 1 bo strax utanför 
Kungsfågel 0 0 1 tillfällig obs 
Kärrsångare 0 0 1 sj besök 4 
Mindre hackspett 0 0 3 tillfälliga obsar 
Nötskrika 0 0 2 tillfälliga obsar 
Nötväcka 0 0 3 tillfälliga obsar 
Sparvhök 0 0 1 tillfällig obs 
Stenknäck 0 0 3 tillfälliga obsar 
Sävsparv 0 0 2 sj besök 3 strax utanför 
Trädkrypare 0 0 1 tillfällig obs 
Törnskata 0 0 1 par besök 3 

 


