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Bakgrund 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Bixia Fryksdals Energi AB genomfört en inven-
tering av de häckande fåglarna i ett skogsområde på Fryksdalshöjden i Sunne kom-
mun under 2013. Bixia Fryksdals Energi AB undersöker här möjligheten att uppföra 
en vindpark. Det aktuella vindparksområdet framgår av figur 1.  

Utredningsområdets utgörs av ett högt beläget barrskogsområde som är rikt på myr-
marker. Väg 238 delar området i ett nord- och sydligt delområde. I områdets nordliga 
del breder Fryksdalsmossen ut sig och nordost om området ligger två mindre öppna 
myrar, Orrmossen och Gyttjemyren. I området bedrivs ett rationellt skogsbruk och 
andelen hyggen och gallrad skog är stor. Vintertid används området för längdskidåk-
ning. Flera markerade löpor utgår från Orrmossen. 

 
Figur 1. Vindparksområdet är avgränsat med röd linje. 
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Metoder 
Denna rapport bygger på Naturcentrums inventering av häckande fåglar 2013, samt 
förstudien och inventeringen av tidigt häckande fåglar som Bixia Fryksdals Energi 
AB lät genomföra 2012 (Storck & Andersson 2012). Under förstudien hördes läns-
styrelsen i Värmlands län, Sunne kommun samt lokala ornitologer. Uppgifter lämna-
de av dessa aktörer kompletterades även med uttag från Artportalen för åren 2000-
2011. Naturcentrum gjorde också ett uttag från Artdatabanken 2013-04-29 av rödlis-
tade och skyddsklassade arter i området och minst 5 km omkring detta, samt genom-
sökte Artportalen för 2012 och 2013 fram till 1 oktober. Dessutom tillfrågades Mor-
gan Johansson, Sunne om bland annat förekomsten av orre och nattskärra i området. 

Inventeringen av de häckande fåglarna i området utfördes under fem dagar: 17 maj, 
inriktning på skogshöns och smålom, samt besök vid intressanta miljöer i och kring 
området (inte minst Fryksdalsmossen); 3 juli kartlades nattaktiva arter förutom en ny 
genomgång av området; 19 juli, 20 juli och 30 juli gjordes uppföljande besök med in-
riktning på smålom och rovfågel. Särskild tid ägnades åt Fryksdalsmossen. Den ef-
fektiva inventeringstiden var totalt 35 timmar. Besökstider och väder vid besöken re-
dovisas i bilaga 1. 

Storck & Anderssons (2012) inventering av tidigt häckande fåglar 2012 omfattade sex 
besöksdagar mellan 29 februari och 4 april om sammanlagt 21 timmar. 

Vid bedömningen av vilka arter som kan vara känsliga för vindkraftetablering har 
framför allt följande källor använts: Ahlén (2010), Bright m fl (2006), Bright m fl 
(2009), Dürr (2012), Eriksson (2009), LAG-VSW (2007), Langgemach & Dürr 
(2012), Langston & Pullan (2003), Naturvårdsverket (2012), SOF (2009, 2013), Rees 
(2011) och Rydell m fl (2011). 

 

Resultat 
Från undersökningsområdet finns nio fågelarter som noterats under häckningstid 
och uppmärksammats av naturvården på europeisk eller nationell nivå, det vill säga är 
listade i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv eller uppförda på den svenska rödlistan (se ta-
bell 1). Av dessa har sju klassats som känsliga för vindkraft. Därtill förekommer ock-
så några arter som är aktuella i samband med tillämpningen av Artskyddsförordning-
en på grund att de minskat betydligt under senare år – de arterna är emellertid inte 
klassade som känsliga för vindkraft i litteraturen. 

Figur 2 visar fördelningen av Naturcentrums observationer av de mest naturvårdsin-
tressanta arterna i undersökningsområdet 2013 (de i tabell 1). En närmare presenta-
tion av de vindkraftskänsligaste arterna följer nedan.  

Av övriga arter i tabell 1, fanns ett revir av drillsnäppa vid Slomtjärn 2013. Spillkråka 
noterades också i området under inventeringen 2013, liksom vid tidigare tillfällen 
(Artportalen, Storck & Andersson 2012). Några rovfåglar registrerades inte under in-
venteringen 2013 och återfinns inte heller från häckningstid i Artportalen eller uttaget 
från Artdatabanken under 2000-talet. 

Några vanliga arter med flygvanor som gör att enstaka individer möjligen kan råka 
illa ut vid etablering av vindparker har också registrerats, till exempel morkulla och 
korp. 
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Vid morgonbesöket 17 maj 2013 inräknades sju spelande gökar i vindparksområdet 
och dess närmaste omgivning. På Fryksdalsmossen noterades 2013, förutom de na-
turvårdsintressanta arterna nedan, kricka (1 hane), knipa (1 hona), gulärla (2 ex), sä-
desärla (2 ex) och ängspiplärka (1 sjungande och 2 ex). Vid ett besök 22 maj 2007 no-
terade Dan Magnsbo enligt Artportalen tofsvipa (1 par), skogssnäppa (1 ex) och fisk-
mås (2 par). 

Tabell 1. Särskilt skyddsvärda fågelarter som noterats under häckningstid i undersök-
ningsområdet och dess närmaste omgivningar (se även figur 2). De vindkraftskänsligaste 
arterna är markerade med fet stil och presenteras närmare nedan (bedömning efter 
bland annat Eriksson 2009, Rees 2011, Rydell m fl 2011, Dürr 2012 och referenser däri). 
Arter vars förekomst i undersökningsområdet kan påverka etableringen eller utformning-
en av den planerade vindparken är markerade med en asterisk. 

 Listad i fågel-
direktivet,     
bilaga 1 a) 

Status i Europa, 
BirdLife Interna-
tional b) 

Status i Sverige, 
rödlistan 2010 c) 

Smålom * X (Depleted) Nära hotad 

Orre * X Depleted Livskraftig 

Tjäder X (Secure) Livskraftig 

Trana X (Depleted) Livskraftig 

Storspov * – (Secure) Sårbar  

Ljungpipare * X (Secure) Livskraftig 

Grönbena * X Depleted Livskraftig 

Drillsnäppa – (Declining) Nära hotad 

Nattskärra X (Depleted) Nära hotad 

Spillkråka X Secure Livskraftig 
 
(a) För de arter som är upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv ska bl.a. "särskilda skydds-

områden" upprättas (artikel 4). Direktivet föreskriver också att medlemsstaterna utanför 
de skyddade områdena ska "sträva efter att undvika förorening och försämring av livs-
miljöer" (artikel 4.4).  

(b) Den europeiska statusen är hämtad ur BirdLife Internationals rapport Birds in Europe: 
population estimates, trends and conservation status (2004). ”Declining” betyder att arten mins-
kat, t ex 10 % den senaste 10-årsperioden. ”Depleted” anger att arten inte har återhäm-
tat sig efter en tidigare storskalig nedgång. ”Vulnerable” anger att arten helt enkelt be-
traktas som sårbar.” Rare” innebär att det europeiska beståndet anses stabilt och livs-
kraftigt, men ändå är så litet att det inte kan anses helt utom fara. ”Secure” innebär att 
arten bedöms ha gynnsam bevarandestatus, även om bestånden kan ha minskat i en del 
länder. Parentes används när bedömningen är provisorisk. 

(c) Kategorierna i den svenska rödlistan (Gärdenfors 2010) anger risken för utdöende i lan-
det till följd av till exempel liten utbredning, låg populationsstorlek eller minskande po-
pulation. ”Sårbar” innebär att arten enligt uppställda kriterierna bedöms löpa hög risk 
att dö ut i vilt tillstånd. ”Nära hotad” (tidigare benämnt ”Missgynnad”) innebär att en 
art inte uppfyller kriterierna för att vara hotad (dvs ”Sårbar” eller högre hotkategorier), 
men ligger nära att göra det nu eller i framtiden. ”Livskraftig” anges för arter som inte 
rödlistats.  
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Figur 2. Fördelningen av observationer för särskilt skyddsvärda arter som noterades i 
Naturcentrums häckfågelinventering 2013. Vindparksområdet är inringat med röd linje. 
Kring häckningstjärnen för smålom finns en cirkel med radien 1 km, som motsvarar den 
skyddszon som föreslagits för arten. 

Smålom 
Förekomst. Fryksdalstjärn är en känd häckningslokal för arten, även om den inte re-
gistrerats alla år som lokalen besökts (Schützer & Schütt 2005, Projekt Lom genom 
Mats Eriksson). Vid inventeringen 2013 låg ett par i tjärnet alla besöksdagarna utom 
den sista; 17 maj kom den ena av lommarna sannolikt från bo. Någon lyckad häck-
ning genomfördes dock inte 2013.  
Beståndet i Sverige beräknas till omkring 1600 par, varav 200 par i Värmland (Eriks-
son 2010). 
Flygvägar. Flygväg kunde noteras bara vid ett tillfälle under omkring 7 timmars ob-
servationstid vid tjärnet (högre frekvens är inte att vänta om lommarna inte matar 
ungar): en av lommarna lämnade 20 juli tjärnet i västlig riktning (figur 2).  
Hotstatus. Smålommen är upptagen i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv. På europeisk 
nivå bedöms arten vara ”(depleted)” och på den svenska rödlistan klassas smålom-
men som ”nära hotad” (se tabell 1).  
Känslighet. Lommar klassas som känsliga för störningar, barriäreffekter och kolli-
sioner av (Langston & Pullan 2003, Eriksson 2009). Som storvuxna och snabbt fly-
gande fåglar med begränsad manövreringsförmåga bör de beaktas speciellt i samband 
med vindkraftsanläggningar. En skyddszon till vindkraftverk på minst 1 km runt 
häckningstjärnar föreslås av Bright m fl (2006), SOF (2009) och Rees (2011). SOF 
påpekar att det är viktigt att skydda också flygvägarna mellan häcknings- och fiske-
platserna. Smålommen är långlivad, häckar först vid en ålder av 5–6 år och har låg 
reproduktionstakt (1–2 ungar) och är därför känslig redan vid små ökningar i dödlig-
heten hos vuxna individer. Den är känslig för mänsklig störning på häckningslokaler-
na under maj – juli (Naturvårdsverket 2003). 
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Orre 
Förekomst. Vid inventeringen 2013 påträffades 17 maj fem spelande tuppar vid 
Gyttjemyren (tre ute på myren, två trädspelande i kanten) och en tupp stöttes senare 
samma dag i nordvästra delen av området (figur 2). Morgan Johansson hade 18 mars 
2103 5-6 trädspelande tuppar i norra kanten av Orrmossen (Artportalen och muntli-
ga uppgifter). På Orrmossen finns en orrkoja och leken var åtminstone för 20-30 år 
sedan betydligt större (Morgan Johansson, muntligen).  
Beståndet i Värmland har skattats till 15 000 par av Ottosson m fl (2012).  
Hotstatus. Orren är upptagen i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv. Arten finns inte med 
på den svenska rödlistan. En kraftig minskning har emellertid skett under de senaste 
30 åren även om beståndet varit stabilt de senaste 10 åren (Ottvall m fl 2008). På eu-
ropeisk nivå bedöms orren vara ”depleted”. (Se tabell 1.) 
Känslighet. Skogshöns klassas som känsliga för störningar och kollisioner av Lang-
ston & Pullan (2003) respektive Eriksson (2009). Hönsfåglar är en av de fågelgrupper 
som kolliderar oftare med vindkraftverk än förväntat (tillsammans med rovfåglar och 
måsfåglar; Rydell m fl 2011). Kunskapen om vindkraft och fåglar i skogslandskapet 
är emellertid mycket begränsad. En skyddszon på 1 km kring stora lekar har därför 
föreslagits av försiktighetsskäl i väntan på bättre kunskap om artens känslighet; med 
stor avser Rees (2011) och SOF (2013) lekar med ≥5 tuppar och Rydell m fl (2011) 
lekar med ≥10 tuppar. En skyddszon på 1,5 km och mellan lekplats och vindkraft-
verk föreslås av Bright m fl (2006).  

Tjäder 
Förekomst. Ingen tjäder påträffades inom vindparksområdet vid inventeringen 
2013. Av spillning påträffades endast enstaka korvar med vinterspillning på några få 
platser, liksom något enstaka sandbad. Några fragment med god tjädermiljö finns i 
området, bland annat kring Lillgetmossen. Med stor sannolikhet finns ingen lekplats 
för tjäder i undersökningsområdet (om så skulle vara fallet borde mer spillning och 
även några tuppar ha påträffats – de uppehåller sig nära lekplatsen under spelperio-
den). Uppgifter om spelande tjäder kring Fryksdalsmossen finns sedan tidigare 
(Storck & Andersson 2012). Morgan Johansson hade 27 januari 2013 en tupp söder 
om väg 238. 
Beståndet i Värmland har skattats till 15 000 par av Ottosson m fl 2012. 
Hotstatus. Tjädern är upptagen i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv. Arten är inte rödlis-
tad i Sverige. På europeisk nivå bedöms tjädern vara ”(secure)” (tabell 1).  
Känslighet. Skoghöns klassas som känsliga för störningar och kollisioner av Lang-
ston & Pullan (2003), medan Eriksson (2009) tar upp risk för störning och barriäref-
fekter för tjädern. Hönsfåglar är en av de fågelgrupper som kolliderar oftare med 
vindkraftverk än förväntat (tillsammans med rovfåglar och måsfåglar; Rydell m fl 
2011). På lekplatsen anses tjädern vara särskilt känslig för störningar (Hjort 1994). 
För stora lekar (≥5 tuppar) föreslår SOF (2009, 2013), Rees (2011) och Rydell m fl 
(2011) en skyddszon på 1 km mellan lekens yttre gräns och vindkraftverk. Natur-
vårdsverket (2012) har också nyligen tagit ställning för en skyddszon på 1 km. Under 
speltiden finns tupparna i regel inom just 1 km från lekplatsen (Hjort 1994).  

Trana 
Förekomst. En enda notering gjordes under inventeringen 2013: ett par hördes från 
södra kanten av Fryksdalsmossen 20 juli. Därutöver finns inga dokumenterade fynd. 
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Antalet häckande tranor i Sverige har ökat kraftigt i Sverige under senare tid. Bestån-
det i Värmland skattas idag till 2 000 par och i Sverige till 30 000 par (Ottosson m fl 
2012). 
Hotstatus. Tranan är upptagen i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv. Arten finns inte med 
på den svenska rödlistan. På europeisk nivå bedöms tranan vara ”(depleted)” (Se ta-
bell 1.) 
Känslighet. Tranor klassas som känsliga för kollisioner och störningar (Eriksson 
2009), samt även barriäreffekter (Langston & Pullan 2003). Arter som termikflyger 
(använder uppvindar och seglar runt) riskerar att drabbas ofta negativt – tranan hör 
till dessa. En skyddszon till vindkraftverk på 1 km och 2 km runt boplats föreslås av 
LAG-VSW (2007) respektive (Bright m fl 2009), men från svenskt håll finns inga så-
dana förslag. 

Ljungpipare 
Förekomst. Två ljungpipare stod tysta var för sig på Fryksdalsmossen 17 maj 2013, 
men arten återfanns inte under julibesöken i denna inventering. Arten är sedan tidi-
gare känd från mossen (Storck & Andersson 2012), men noterades inte vid ett besök 
22 maj 2007 (Artportalen: Dan Magnsbo). 
Beståndet i Värmland beräknas till 250 par (Ottosson m fl 2012). Beståndet av ljung-
pipare i södra Sverige minskar (Ottosson m fl 2012). 
Hotstatus. Arten är upptagen i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv. Arten finns inte med 
på den svenska rödlistan och på europeisk nivå bedöms tjädern vara ”(secure)” (ta-
bell 1).  
Känslighet. Ljungpipare klassas som känsliga för störningar och barriäreffekter av 
Langston & Pullan (2003); Eriksson (2009) tar också upp risk för kollisioner. Flera 
brittiska studier visar att ljungpipare undviker att vistas nära vindkraftverk (referenser 
i Bright m fl 2009). Rydell m fl (2011) föreslår en skyddszon på 500 m mellan häck-
ningsplats och vindkraftverk för vadare som ljungpipare. Kring viktiga födo- och 
rastplatser förespråkar Bright m fl (2009) en skyddszon på 850 m.  

Storspov 
Förekomst. Ett par häckar på Fryksdalsmossen. En spelande storspov noterades vid 
inventeringen 2013, liksom vid ett besök 22 maj 2007 (Artportalen: Dan Magnsbo). 
Ottosson m fl (2012) skattar värmländska beståndet till 200 par och det svenska till 
9 000 par. Resultat från svensk Fågeltaxering tyder på att det svenska beståndet hal-
verats de senaste 30-40 åren (Ottosson m fl 2012). 
Hotstatus. På den svenska rödlistan klassas storspov som ”sårbar”. Arten är inte 
upptagen i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv och på europeisk nivå bedöms storspoven 
vara ”(secure)”. (Se tabell 1).  
Känslighet. Storspov klassas som känslig för störningar och barriäreffekter av Lang-
ston & Pullan (2003). I en brittisk studie minskade tätheten hos bland annat storspov 
inom en radie av 500 m från vindkraftverken (Pearce-Higgins m fl 2009, se också 
Rydell m fl 2011 och referenser däri). Rydell m fl (2011) föreslår en skyddszon på 
500 m mellan häckningsplats och vindkraftverk för vadare som storspov. Kring vik-
tiga födo- och rastplatser förespråkar Bright m fl (2009) en skyddszon på 850 m. 

Grönbena 
Förekomst. Minst ett par häckar vid Fryksdalsmossen. Vid inventeringen 2013 note-
rades 1 spelande grönbena. Från 2007 finns en rapport om 2 spelande fåglar 22 maj 
(Artportalen: Dan Magnsbo).   
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Beståndet i Värmland beräknas till 450 par och det svenska beståndet till 130 000 par 
(Ottosson m fl 2012). 
Hotstatus. Arten är upptagen i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv. Arten finns inte med 
på den svenska rödlistan och på europeisk nivå bedöms tjädern vara ”depleted” (ta-
bell 1).  
Känslighet. Vadare, som grönbena, häckar ofta i lägre tätheter nära vindkraftverk, 
men verkar inte kollidera oftare med vindkraftverk än genomsnittet för andra fågel-
grupper (Rydell m fl 2011 och referenser däri). Beståndet av grönbena i södra Sverige 
minskar (Ottosson m fl 2012). 
Rydell m fl (2011) föreslår en skyddszon på 500 m mellan häckningsplats och vind-
kraftverk för vadare som grönbena.  

Nattskärra 
Förekomst. Vid inventeringen 2013 spelade nattskärra på två näraliggande platser 
vid Lillgetmossen (figur 2); det kan ha rört sig om samma fågel. En nattskärra påträf-
fades också på skogsvägen i det södra delområdet under inventeringsnatten.  
Värmland beräknas ha omkring 170 spelande individer; det svenska beståndet skattas 
till drygt 7 000 par (Wärnbäck 2009, Ottosson m fl 2012). 
Hotstatus. Nattskärran är listad i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv. Arten klassas som 
”nära hotad” på den svenska rödlistan och som ”(depleted)” på europeisk nivå (ta-
bell 1). 
Känslighet. Nattskärran är en nattlig insektsjägare som dras till platser med hög tät-
het av insekter och insektstillgången tenderar att öka i anslutning till vindkraftverk. 
Det finns därför en potentiell risk för störningar vid spelplatser och för kollisioner 
vid födosök (och möjligen vid spelflykt). Kunskapen om vindkraft och fåglar i skogs-
landskapet är emellertid mycket begränsad. Nattskärror kan röra sig ganska långt från 
häckningsplatsen vid födosök (i genomsnitt 3 km i en brittisk studie, Alexander & 
Cresswell 1990).  
I en studie av nattskärror i en tysk vindpark verkade nattskärrorna flytta reviren från 
de närmaste 200–300 m kring vindkraftverken, men utan att antalet revir inom 1 km 
från verken påverkades (totalt ca 25 revir; Kaatz m fl 2007 och 2010 i Langgemach & 
Dürr 2012). Studien omfattade emellertid bara ett år före och tre år efter etablering 
och för långlivade arter kan effekter på beståndsnivå visa sig först långt senare. 
En skyddszon på minst 1–2,5 km mellan spelplatser och vindkraftverk föreslås av 
Bright m fl (2006), medan Rees (2011) förespråkar en skyddszon på 3 km kring loka-
ler med ≥3 spelande nattskärror. SOF (2009) och LAG-VSW (2007) har däremot 
inte föreslagit några skyddszoner för nattskärra. 

Bedömning och diskussion 
Vid den översiktliga analysen har nedanstående faktorer i bedömts ha särskild bety-
delse: 

Viktiga häckningsplatser för särskilt känsliga arter med rimlig skyddszon enligt de rekommenda-
tioner som ges av SOF (2009), samt tillämpliga delar av Bright m fl (2006, 2009), LAG-VSW 
(2007), Rees (2011) och Rydell m fl (2011) . Då avses arter som riskerar att påverkas och som är 
rödlistade eller bedömts hotade på annat sätt. 

Viktiga rastplatser, övervintringsplatser eller sträckleder för flyttfåglar där det finns en tydligt för-
höjd risk för kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk.  
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Vid bedömningen av känsligheten för vindkraft i olika delar av ett område använder 
Naturcentrum tre nivåer: (1) mycket förhöjd känslighet. (2) förhöjd känslighet och 
(3) normal känslighet. Klassningen är en avvägning mellan arternas känslighet för 
vindkraft, deras hotstatus/bevarandevärde i regionen, landet eller EU och deras fre-
kvens i undersökningsområdet. 

I undersökningsområdet förekommer fem häckande fågelarter som skulle kunna 
medföra att delar av området kan anses ha förhöjd känslighet för vindkraft vid en 
strikt tillämpning av föreslagna skyddszoner: smålom, orre, ljungpipare, storspov och grönbe-
na. Förekomsten av dessa arter är alla alldeles utanför nordgränsen av den planerade 
vindparken, men föreslagna skyddszoner når in över stora delar av delområdet norr 
om väg 238 (jämför figur 2). 

Lokalt kan en vindkraftspark i området potentiellt riskera att få stora negativa konse-
kvenser, framför allt för arterna vid Fryksdalsmossen. Ingen av de fem vindkrafts-
känsliga arterna är emellertid så talrik i området (enstaka par, måttligt stor orrlek) att 
en vindkraftsetablering skulle påverka bestånden påtagligt på regional eller nationell 
nivå. Smålom och storspov finns med på den svenska rödlistan och för dessa arter 
kan det finnas anledning att utvärdera kumulativa effekter på regional nivå av olika 
exploateringar och ändrad markanvändning med mera (ingår inte i detta uppdrag).  

Även om smålom bara förekommer med ett par i detta område, finns det andra om-
råden i Värmland som är aktuella före vindkraftsutbyggnad och som har täta bestånd 
av smålom. Sammantaget skulle vindkraftsetableringar på sådana platser märkbart 
kunna påverka det regionala beståndet negativt. De flesta av Värmlands storspovar 
finns på jordbruksmark och här utgör förändringar i jordbrukslandskapet det vikti-
gaste hotet (de Jong & Berg 2001). 

Smålommen är utpekad som känslig för olika former av mänsklig störning och häck-
ar ofta på samma plats under lång tid. Mycket är ännu oklart hur den påverkas av 
vindkraft (särskilt i skogslandskap), men eftersom den är störningskänslig bör den 
beaktas i samband med vindkraftsetablering (Eriksson 2010). En skyddszon om 
minst 1 km runt häckningstjärnar rekommenderas från naturvårdshåll (se referenser i 
artpresentationen ovan).  

För smålom finns resultat som tyder på att den undviker att häcka och vistas 
nära vindkraftverk (minst 1 km; Meek 2007, Halley & Hopshaug 2007, Bevanger m fl 
2009, Falkdalen m fl 2013). Till havs vekar de flesta sjöfåglar, inklusive lommar, und-
vika vindkraftverk på ett avstånd av 1–2 km (Pettersson 2005, Petersen m fl 2006). 
En del arter, som sjöorre, tycks vänja sig vid anläggningarna efter något år, men 
bland annat smålom visade inga sådana tendenser ännu efter 4–5 år (Petersen & Fox 
2007). 

Smålommarna i Fryksdalstjärn har flera möjliga fiskesjöar att välja mellan på 
lämpligt avstånd (<10 km, t ex Eriksson 2010), till exempel Mellan-Fryken, Rinnen 
och nordöstra viken av Värmeln. Vindparkens form och storlek innebär troligen att 
parken inte utgör en barriär i nämnvärd omfattning vid flygningar till fiskesjöar. Små-
lommens tendens att undvika vindkraftverk (se artpresentationen ovan) gör emeller-
tid att risken för att lommarna överger tjärnen vid en exploatering inte kan uteslutas. 
Tendensen att undvika vindkraftverk borde samtidigt innebära att kollisionsrisken är 
liten. 

Det finns risk för störning av enskilda häckningar av andra naturvårdsintressanta ar-
ter (t ex trana) eller att enstaka par av mer vanliga arter riskerar att drabbas (t ex orm-
vråk, korp). Dessa är idag vanliga arter som finns över hela landet och det är inte rea-
listiskt att låta deras förekomst styra etableringen av enskilda verk.  
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Bilaga 1. Tid och väder för inventeringstillfällena på Fryksdalshöjden 2013.  

Datum Tid Moln Vind Temp 

17 maj 03:45–11:00 

19:00–22:00 

Mulet–klart 

Klart 

Svag–måttlig NO 

Måttlig–svag NO 

+13, +19 

+18 

3 juli 05:45–10:45 

20:15–02:30 

Växlande 

Lätt duggregn 24:00– 

Måttlig S–SV 

Vindstilla 

+11, +18 

+13 

19 juli 07:30–12:30 Växlande-klart Vindstilla– +15, +22 

20 juli 19:00–23:00 Klart Svag N +19, +16 

30 juli 15:15–20:30 Lätt molnighet Vindstilla–svag S +19, +16 

 

 


