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Förord 

Arbetet med att planera en ny ca 7 km lång motorvägssträcka för E6 i det s.k. 

Världsarvsområdet söder om Tanum pågick under många år (etapp Pålen – Tanumshede, 

objektnummer 85 43 40 20). De höga kulturmiljövärdena i det s.k. Världsarvsområdet har 

stått i fokus i arbetet, men området hyser också höga naturmiljövärden.  

Under åren 2009 – 2012 pågick arbete med arbetsplan och bygghandling. Trafiken släpptes 

på den 7:e juli 2015. Väg E6 är 490 km lång i Sverige och binder samman storstäderna Oslo – 

Göteborg – Malmö och Köpenhamn. I och med fullbordandet av denna projektdel fick hela 

vägsträckan i Sverige motorvägsstandard.  

I samband med en hantering av artskyddsfrågor hos Länsstyrelsen 2012 fick Trafikverket 

dispens från förbudet att störa nattskärra och trädlärka i sina livsmiljöer (TRV 2010/11120 

och Lst 525-8082-2012, 522-38706-2012). Det fanns inga direkta krav på uppföljande 

studier, men projektet ansåg att det var ett bra tillfälle att kunna bedriva studier på hur fåglar 

störs av större vägar. I detta fall var det nämligen möjligt att utföra referensstudier före 

byggnation, en möjlighet man ofta saknar i många projekt, samt i även samband med 

byggnation och slutligen efter fullbordat projekt. 

Föreliggande rapport bygger på fältstudier av olika fåglar, bl.a. den nattaktiva nattskärran, 

under åren 2012, 2015, 2016 och 2018. Det aktuella området är den västra delen av 

Kornbyberget, ett område med höga naturvärden och där den nya vägen dragits i områdets 

västra delar ovanför Tanumslätten. Kornbyberget har unika naturvärden i form av sin storlek, 

mångformighet och ostördhet. Till stor del utgörs Kornbyberget av ett stort 

sammanhängande skogs- och hällmarksområde dominerat av tall med inslag av våtmarker 

och lövskogsmiljöer innehållande senvuxen ek. 

Författarna ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats. 

Mats Lindqvist 

Miljöspecialist/ekolog 

Trafikverket, Underhåll - Teknik & Miljö 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nattskärra 

 

Utsikt från Kornbyberget. 

 

Vy över Siken en skogstjärn i mitten av inventeringsområdet 



 
 

Sammanfattning 

Vägtrafikbuller utgör ett ökande problem i många miljöer, och påverkan sprider sig i många 

fall långt från källan. Bullret från fordon kan påverka fåglars beteende (exempelvis fågelsång), 

och därmed leda till försämrad reproduktion, ökad dödlighet och minskad populationstäthet. 

Vid byggande av en ny motorvägssträcka genom naturområdet Kornbyberget genomfördes en 

förundersökning och en uppföljning av färdig väg. Bland områdets karaktärsarter märks 

bland annat nattskärra, och hälften av studierna genomfördes därför nattetid. Föreliggande 

rapport redovisar 4 faser under åren 2012-2018; referensstudier innan området 

exploaterades, påverkan under byggtid, påverkan när vägen är ny i drift samt när vägen har 

varit i drift två år.  

I det fördjupade naturvårdsunderlaget för arbetsplanen för väg E6, Världsarvet; Pålen-

Tanumshede från 2009, framgår att det aktuella området vid Kornbyberget har unika 

naturvärden i form av sin storlek, mångformighet och ostördhet. Till stor del utgörs 

Kornbyberget av ett stort sammanhängande skogs- och hällmarksområde dominerat av tall, 

med inslag av våtmarker och lövskogsmiljöer med framförallt björk och ek. E6-ans nya 

dragning en bit in i de västra delarna av detta skogsområde innebär en exploatering och att 

landskapet bryts upp. Det är just effekterna av denna exploatering för fågelfaunan som 

studien belyser.    

Inventeringar genomfördes under 2012, 2015, 2016 och 2018 i fasta punkter längs tre 

transekter, 50 m, 200 m och 800 m öster om den kommande vägens mittpunkt. Studien 

genomfördes vid klart och stilla väder under perioden 15 maj – 4 juli varje säsong. Trafiken 

på vägen släpptes på den 7 juli 2015, alltså strax efter det årets inventering. Denna rapport 

utreder förhållandena innan exploatering, direkt efter (utan trafik) samt situationen under 

första och tredje året som trafik går på vägen. 

För att kartlägga effekter såsom störning från vägen på fågellivet så har effekterna utvärderats 

både i tid och rum. Det innebär att effekter på fågellivet har jämförts före och efter anläggning 

av väg och i förhållande till avstånd till vägen. Resultaten påvisar en tendens - att de nya 

livsmiljöerna som skapades vid exploateringen (kantzonsmiljöer) gynnade antalet individer 

och framförallt familjen sångare. Den effekten försvinner när vägen är trafikerad under 2016 

och 2018. Totalt noterades 69 arter under 2012, 54 arter 2015, 58 arter 2016 och 57 arter år 

2018. Bland de vanligaste arterna märks bofink, lövsångare och trädpiplärka. År 2015 

utmärker sig som ett toppår sett till tätheten av fågel i området, även om naturliga 

säsongsvariationer bör tas i beaktning.  

Nattskärra var den vanligaste nattaktiva arten. Säsong 2018 observerades enbart 2 

nattskärror per inventering på 50 meters transekten. Vilket är lägre antal än tidigare år. En 

förändring kan dock inte hittas vid en statistisk analys av datamängderna. En påverkan från 

vägen kan därmed ej styrkas.    

Flera av de funna arterna finns upptagna i EU:s fågeldirektiv och räknas som särskilt 

skyddsvärda. Bland dessa återfanns bland annat nattskärra och trädlärka under alla fyra åren. 

Spillkråka som är upptagen som nära hotad på nationella rödlistan observerades två 

säsonger. Hackspettarna observerades enbart i små mängder.  

  



 
 

English summary 

Noise pollution from road traffic is an increasing issue in several areas in Sweden. It can 

among other affect the behavior of birds, which can lead to lessened reproduction, increased 

mortality and smaller populations. A survey has been carried out to assess the impact of an 

international motorway, E6 on bird fauna. The survey was conducted before, during and after 

a new segment of the road was constructed. European nightjar occurs in the surrounding 

rocky habitat and half of the surveys were therefore conducted during nighttime. The 

following report accounts for the results from four different periods; a reference period before 

exploitation, construction time, newly constructed road and two years after installation.  

The road segment through Kornbyberget is located within a world heritage site; Pålen-

Tanumshede.  Kornbyberget has unique values of nature regarding its size and diversity, with 

relatively little disturbance. The area consists of coherent forest- and rocky areas dominated 

by pine with elements of wetlands and deciduous forests (foremost birch and oak). The new 

segment of road is a clear exploitation of the west parts of this area causing a break in the 

connected landscape. This study will analyze the effects of the probable impact on bird fauna.  

Surveys were conducted during 2012, 2015, 2016 and 2018 along transects located 50, 200 

and 500 meter east of the new road segment midpoint. Each transect of approx. 4 km 

contained 14-16 survey points positioned with even distance. Each survey point was visited 

and 6 minutes was spent counting birds by song and observations. Birds were also noted 

when walking along the transect between points, this to estimate the number of species in the 

area. Field work was conducted 15th of May to fourth of July during clear, windless weather. 

Traffic was allowed on the segment from July 2015.The birds attempting to nest spring of 

2016 had therefore not been exposed to noise disturbance from road traffic. In 2018, traffic 

had been at the highway during two nesting periods.  

The daily surveys were conducted between 04.00 and 08.00 am, and the nightly between 

11.00 pm and 04.00 am. 69 species were noted in total during 2012, 54 species during 2015, 

58 species during 2016 and 57 in 2018. Among the most common species were common 

chaffinch, willow warbler and tree pipit. Several of the noted species are listed as threatened 

in the Birds Directive by the European Commission. Among these are the European nightjar 

and the woodlark, which were found all four periods.  

To plot out potential effects as disturbance due to the new road, the effects has been evaluated 

both in time and space. The effects from the exploitation on the areas birdlife has been 

compared before and after the road construction (between years) and compared to the 

distance from the road. The result suggest that the exploitation had a slight positive effect on 

the total amount of birds and the family of warblers, however the effect disappeared as the 

road was trafficked.  

The European nightjar was the most common species during the nightly surveys. At the 50 

meter transect in 2018 the birds only occurred in small number (2 birds per survey). This 

differs from the observed pattern 2012-2016 where the bird was found at high densities on all 

three transects. However, the statistic test does not detect or support a difference in the data 

set.  
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1. Bakgrund  

Väg E6 är 490 km lång i Sverige och binder samman storstäderna Oslo – Göteborg – Malmö 

och Köpenhamn. I och med projektet ”E6 världsarvet Pålen - Tanumshede” fick hela 

vägsträckan i Sverige motorvägsstandard. Arbetet med den 7 km långa nya sträckan 

påbörjades under 2013 och öppnades för trafik 7 juli 2015. 

Naturmiljö 

I det fördjupade naturvårdsunderlaget för arbetsplanen för Väg E6 Världsarvet Pålen-

Tanumshede från 2009, framgår att det aktuella området vid Kornbyberget har unika 

naturvärden i form av sin storlek, mångformighet och ostördhet. Till stor del utgörs 

Kornbyberget av ett stort sammanhängande skogs- och hällmarksområde dominerad av tall 

med inslag av våtmarker och lövskogsmiljöer innehållande senvuxen ek. I områdets västra 

delar där skogsmarken möter jordbruksmarken märks ett aktivt skogsbruk. Rör man sig 

österut i skogsområdet, övergår skogen snabbt till hällmarksområden där skogsbruket har 

varit mindre omfattande. Omkring hällmarksområdena är spåren efter ett modernt 

skogsbruk mycket sparsamma.   

Fågelfauna 

Under studieperioden har det skett en del förändringar i rödlistan för en del av de arter som 

återfinns vid Kornbyberget. Exempelvis har både hämpling och nattskärra tagits bort från 

rödlistan, medan kungsfågel, spillkråka, gröngöling och gulsparv kommit till i 2015 års 

rödlista. Ett flertal av områdets karaktärsarter tas även upp i EU:s fågeldirektiv 

(2009/147/EC). Tjäder påträffades vid förinventeringen 2009 och duvhök under 

förinventeringarna 2007 och 2008. Noterbart är även att närboende observerat häckning av 

berguv i området. Området utgör även potentiellt häckningsområde för trana och fiskgjuse. 

Förutom dessa arter påträffades ett 40-tal häckande arter vid inventeringen 2009 vilka är 

relativt vanliga för denna typ av naturmiljö (Se tabell 1). 

 

Figur 1. Stora delar av Kornbyberget och det inventerade området utgörs av hällmarker där ex. 

nattskärra är en karaktärsart. 
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Tabell 1. Tabell över särskilt skyddsvärda arter som påträffats i området Kornbyberget, Väg E6, 

Världsarvet Pålen- Tanumshede. 

Fågelart Rödlistan 2010 Rödlistan 2015 EU:s Fågeldirektiv 

Nattskärra x  x 

Hämpling x   

Gulsparv  x  

Trädlärka   x 

Spillkråka  x x 

Gröngöling  x  

Kungsfågel  x  

Tjäder   x 

Berguv x x x 

 

 

1.1. Kunskapsläge  

Väg E6 kan påverka Kornbybergets fågelfauna på flera olika sätt. Trots att fåglar flyger så kan 

vägar utgöra barriärer som påverkar rörelser i landskapet och spridning av arter. Vissa 

skogslevande arter är känsliga för fragmentering, ex talltita, tofsmes och trädkrypare och en 

negativ effekt av kalhyggesbruk och kantzoner kan spåras upp till 150 m in i skogen för dessa 

arter (Söderström 2008). Söderström påtalar dock att mer studier behövs för att påvisa dessa 

effekter för olika arter. Andra effekter hör till de störningar som uppkommer från trafiken, 

förlust av habitat, trafikmortalitet, störningar från ökat friluftsliv när området blir mer 

lättillgängligt och kanteffekter (Kociolek et al. 2011). I fallet med Kornbyberget bryter vägen 

ny mark genom skogen och påverkan från detta kan synas i form av ökade barriäreffekter, 

ökad mortalitet, effekter av trafikbuller, förlust av habitat och att det blir en ökad andel 

kantzoner i området intill den nya vägen.  

Vägtrafikbuller utgör ett ökande problem i många miljöer, och påverkan sprider sig i många 

fall långt från källan. Många av de studier som har gjorts på buller och effekten på vilda djur 

är utförda på fåglar. Det är på grund av anledningar som att fåglar är lättinventerade och att 

det finns en förväntad negativ effekt då de kommunicerar med sång och ljud (Bergsten et al. 

2016).  Effekten antas dock variera kraftigt mellan arter (Kociolek et al. 2011).  

Bullrets påverkan kan påverka fåglars beteende (exempelvis fågelsång) och därmed leda till 

försämrad reproduktion, ökad dödlighet och minskad populationstäthet (Slabbekorn 2004, 

Kociolek et al 2011). Det finns även studier som visar att fåglars och många däggdjurs hörsel 

är anpassad för att höra bäst i den frekvens de kommunicerar vilket talar för att fåglar trots 

allt borde höra varandra trots buller i en lägre frekvens (Dooling & Popper 2007). Den totala 

effekten av hårt trafikerade vägar har i vissa fall visat sig påverka mer än hälften av 

fågelarterna i dess närhet, och ofta drabbas arter av naturvårdsintresse (Reijinen och Foppen 

2006, Bergsten et al. 2016). I tidigare studier har man noterat en negativ påverkan från buller 

för flera arter som i denna studie är karaktärsarter eller fokusarter. Till dessa hör: 

trädpiplärka och morkulla (Reijinen och Foppen 2006) samt nattskärra, orre och tjäder 

(Garniel et al. 2007).  
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I dokumentet ”Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer” (Bergsten et al. 2016) så presenteras en 

metodik för att värdefulla naturområden med störningskänsliga fågelarter ska identifieras. I 

rapporten sammanfattas det att metoden ska kunna nyttjas inom Trafikverket för att få en 

kunskap om värdefulla miljöer, kunna planera inför byggnation, kunna följa upp 

bullerstörningar och kunna bedöma vilka naturområden som lämpar sig bäst för 

miljöåtgärder. Metodiken har arbetats fram inom flertalet projekt inom Trafikverket under 

perioden 2009 -2015. 

 

Figur 2.  Nattskärra i tallskog, en typisk miljö för arten. 

 

1.2. Syfte och mål 

För att kunna dra några slutsatser om påverkan från ombyggnationen på väg E6 genomförs 

en förundersökning och en uppföljning av färdig väg med trafik. Föreliggande rapport 

redovisar referensstudien, tillståndet innan vägen började anläggas samt påverkan av 

motorvägsbygget och trafiken. Studien genomfördes i fyra steg där första inventeringen 

gjordes innan exploatering (2012), därefter vid färdigställd väg men utan trafik (2015), första 

säsongen med full trafik (2016) och slutligen den tredje häckningsperioden med trafik på 

vägen (2018). Arbetet med fågelfaunan är en del av miljöuppföljningen för vägprojektet.  

• Syftet med studien är att följa upp den specifika sträckans effekter för fågelfaunan för att 

kunna ge svar på eventuella förändringar i fågelfaunan under återkommande år; före, och 

efter vägens tillkomst utan och med trafik.  

• Undersökningar genomförs längs tre transekter med olika avstånd till motorvägen. Syftet 

med detta upplägg är att identifiera eventuella rumsliga förändringar i fågelfaunan under 

utbyggnadsfasen av motorvägen, och om dessa förändringar kan kopplas till motorvägens 

utbyggnad.   

• Målet är att öka kunskaperna om vägens effekt för fågelfaunan och att ta lärdom av dessa i 

framtida projekt. 
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2. Metoder 

2.1. Kombinerad punkt och linjetaxering  

Samma metod användes för både nattfågelinventering med fokus på nattskärra och för 

inventering av de arter som är aktiva på morgonen. Metoden är standardiserad och följer 

metoden för svensk häckfågeltaxering där man kombinerar punkt och linjetaxering. 

Inventeringarna följde ett schema enligt tabell 2.  

Inventering genomfördes i fasta platser längs tre transekter, 50m, 200 m och 800 m öster om 

den kommande vägens mittpunkt. Metoden bygger på att man stannar och räknar sjungande 

och sedda fåglar under sex minuter vid fasta punkter (punkttaxering), och att man även 

räknar fåglar när man rör sig mellan dessa fasta platser (linjetaxering). Studien genomfördes 

vid klart och stilla väder under perioden 15 maj – 4 juli, ca en vecka mellan 

inventeringsomgångarna (tabell 2). Vid inventering arbetade tre inventerare med var sin 

transekt samtidigt, och man kommunicerade kontinuerligt för att hålla ungefär samma tempo 

och för att undvika dubbelräkning av individer.      

Inventeraren följde förutbestämda inventeringslinjer så exakt som möjligt genom att använda 

sin smartphone med Google Earth och aktiverad GPS, samt inventeringslinjer som lager i 

programmet. Inventeringslinjer och inventeringspunkter skapades i ArcView 10.3 och 

konverterades till KMZ file. Inventeringsriktning och transekt roterades på inventerare för att 

minimera risken för systematiska fel. 

Räkning vid punkt 

Vid punkterna räknades alla sedda och hörda fåglar under sex minuter. Räkningen utfördes 

från en plats som märktes upp med snitsel för att förenkla återbesök. Före räkning noterades 

vilken punkt som besöktes, klockslag, väderlek och vindhastighet. Under själva räkningen 

noterades alla individer som sågs eller hördes med; artnamn, avstånd från 

inventeringspunkten (i klasser), hur observationen gjordes (via sång, via lockläte, eller via 

synobservation eller om den lockades fram av inventeraren), samt om möjligt fågelns kön. 

En inventerare klarade ca 4-5 punkter per timma. I figur 2 visas sträckan som inventerades 

både vid dag och nattinventering. Metoden gav ett ungefärligt studieområde om ca 3,6-4 km 

transekt för varje inventerare, vid varje inventeringstillfälle. 

Dubbelräkning av samma individer från olika punkter undveks genom att inventerarna 

kontinuerligt kommunicerade om de arter de stötte på utmed transekten. Om inventerarna 

ansåg att det var samma fågel, t.ex. en avlägsen gök, trädlärka, trana eller spillkråka, som 

hördes från mer än en punkt räknades fågeln till den punkt den var närmast.    

Räkning längs linje  

Linjeinventeringen genomfördes genom att transekten mellan två punkter vandrades 

långsamt och att inventeraren stannade, lyssnade och spanade efter behov. Under räkningen 

noterades utvalda arter som sågs eller hördes. Vid linjetaxering noterades endast de 

ovanligare arterna, och underlaget används endast för att beskriva artsammansättningen på 

Kornbyberget, inte till de kvantitativa analyser som genomfördes. Undantaget är 

karaktärsarterna nattskärra, morkulla, trädlärka samt ovanliga arter nedan, där både linje 

och punktinventeringen är inkluderade i analysen. Hos dessa arter så tillfördes 
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linjeobservationen till den närmaste punkten. Om samma individ noterades både vid räkning 

på linjen och vid räkning i direkt närliggande punkt datafördes denna individ vid punkten.  

Ovanliga arter 

Ovanliga arter som i flera fall utgjordes av fokusarter för Kornbyberget noterades i låga 

tätheter under studien. Datamängderna från inventering längs linje, punkt, dag och natt slogs 

samman till en databas. Noterades en av dessa ovanligare arter på en linje mellan två punkter 

tillföll observationen den närmaste punkten. Kravet om att inte dubbelräkna individer 

kvarstod även med detta förfarande. Detta gäller följande arter: trädlärka, orre, tjäder, 

hämpling, samtliga hackspettar och ugglor. 

Dagaktiv fågelfauna 

Kornbybergets dagaktiva arter inventerades i tre transekter samtidigt mellan klockan 04.00 

och 08.00. Inventeringen genomfördes under perioden 15 maj-15 juni då övervägande delen 

av de dagaktiva arterna är aktiva med revirbildning och sången är intensiv. Inventerade dagar 

redovisas i tabell 2.    

Nattfågelinventering 

Inventering av nattskärra och nattaktiva arter genomfördes mellan klockan 23.00 och pågick 

fram till ca 04.00, under perioden 9 juni-28 juni. Inventering genomfördes under en period 

då nattskärra är aktiv och sjungandes. Upptagningsområdet runt varje transekt är betydligt 

större än för inventering i gryning, i och med att nattskärra och nattaktiva arter ofta hörs på 

långa avstånd, och att övervägande delen av övrig fågelfauna är tyst nattetid. Detta ställde 

krav på mer kommunikation mellan inventerarna för att undvika dubbelräkning, vilket 

fungerade väl. 

 

Figur 3. Morkulla, en av de karaktärsarter som går att finna på Kornbyberget. 
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Figur 4. Översiktskarta över Kornbyberget och studieområdet. 
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Tabell 2. Schema för undersökningar av fågelfaunan vid Kornbyberget 2012, 2015, 2016 och 2018. 

Period Nattfågelfauna Dagaktiv fågelfauna 

v 20   120515 

v 21   120521, 160525, 
180525 

v 22   160631, 180601 

v 23   120605, 150605, 
160607, 180608 

v 24 120612, 150609, 160614,  150611 

v 25 120619, 150616, 160621, 
180621 

  

v 26 120626, 160628, 180627   

v 27 180704   

 

2.2. Vegetation 

Vid ett inventeringstillfälle 2012 och ett 2018 så beskrevs trädslagsfördelningen, ålder på 

omkringliggande skogsbestånd och andelen buskskikt omkring provpunkterna där fåglar 

räknades. Trädslagsfördelningen genomfördes genom att räkna antalet stammar från 

respektive trädart inom 20 m från provpunkten och skogens ålder klassificerades i fyra 

kategorier.      

2.3. Datahantering och analys 

För att kartlägga effekter såsom störning från vägen på fågellivet så har effekterna utvärderats 

både i tid och rum. Det innebär att effekter på fågellivet har jämförts före och efter anläggning 

av väg (dvs. mellan år) och i förhållande till avstånd (dvs. olika transekter) till vägen, se figur 

5.  

Vid analys av antal arter som har identifierats i förhållande till effekter från vägen, dvs. 

mellan år och transekter, så har hänsyn tagits till vem som har utfört inventeringen, vilken 

provpunkt som har inventerats, besökstillfälle samt dag- eller nattinventering (tabell 3). För 

år 2012 har transekter 50 m från väg och 200 m från väg slagits samman med transekten 

längst från planerad vägsträckning (dvs. 800 m från väg) med hänsyn till att faktorn närhet 

till väg annars riskerar att missa att upptäcka effekter av vägen, då ingen väg existerade under 

år 2012. Sammanslagningen av transekter för år 2012 är således baserad på antagandet att 

det inte fanns någon effekt av väg innan arbetet med ny väg påbörjades. 
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Tabell 3. Faktorer som har inkluderats vid analys av antal återfunna arter i förhållande till vägstörning. 

Faktorerna kan påverka antalet arter men besvarar inte huruvida vägen har haft en effekt. Mot den 

bakgrunden har faktorerna inkluderats som slumpmässiga faktorer i modellen för att inte begränsa 

frihetsgraderna. 

 

Provpunkt Mätpunkt utmed transekter där inventering har genomförts.  

Besökstillfälle Varje provpunkt har besökts vid 6 tillfällen, undantagsvis 2015 då 

de besöktes 4 tillfällen. 

Observatör 

(inventerare) 

Totalt 14 observatörer har genomfört inventeringarna  

Dag eller nattetid 652 observationer av olika arter per inventeringspunkt gjordes 

under dagtid och 396 observationer genomfördes nattetid. 

 

 

 

 

Faktaruta – statistiska analyser 

För att kunna analysera effekter både mellan år och mellan transekter och samtidigt ta 

hänsyn till andra faktorer, så har jämförelser i antal arter och individer av fåglar 

analyserats med multipla regressionsmodeller, med a priori modellselektion baserat på 

Akaikes informationskriterium för små provstorlekar (AIC) (Akaike 1973, Burnham & 

Anderson 2002). Det innebär att i förväg konstruera samtliga modeller och därefter 

undersöka och välja den mest parsimona modellen, det vill säga den enklaste modell som 

förklarar mest av informationen jämfört med verkligheten.  

Antal olika arter har analyserats per provpunkt med en antagen Poissonfördelning. 

Antalet återfunna individer har analyserats totalt per provpunkt för samtliga besök med 

en antagen normalfördelning.  

Kandidatmodellerna innehåller år plus transekt eller antingen år eller transekt samt en 

modell som inte innehåller varken år eller transekt. Den sistnämnda modellen innehåller 

varken årtal eller transekt, vilket innebär att ingen variation som kan härledas till effekter 

från vägen är inkluderad och motsvarar en nollmodel (eller interceptmodell).  

Samtliga modeller har validerats grafiskt med sk. Cleveland dot plots, dvs. kontrollerats så 

att de inte avviker från antaganden om linjärt samband samt att bl.a. residualerna inte 

skiljer sig utifrån olika anpassade värden i modellerna. De utvalda modellerna 

utvärderades genom att undersöka om ingående faktorer hade en effekt även vid hänsyn 

till dess felmarginal, dvs. om effekten var positiv/negativ med hänsyn till standardfel och 

konfidensintervall. Effekter som har återfunnits finns grafiskt redovisade. 

Regressionsmodellerna har analyserats med den statistiska programvaran R version 3.5.1. 

(The R Foundation for Statistical Computing 2018). 

 

Endast de modeller som har stöd enligt modellselektionerna redovisas, dvs. den eller de 

modeller som bäst förklarar variation. Om exempelvis nollmodellen är högst rankad av 

testade modeller, så finns följaktligen inget syfte att redovisa modellens innehåll. 
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Figur 5. Upplägg med linje- och punkttaxering. Fasta punkter lades 300 m från varandra längs tre 

transekter, ca 50, 200 och 800 m från ny väg. Punkter mellan de två vita linjerna inventerades. 
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3. Resultat 

I och med att det är så stort antal arter i undersökningen har fokus varit på de för området 

definierade karaktärsarterna som ex trädlärka, nattskärra och morkulla. I analyserna har vi 

även inkluderat de arter, familjer och grupper av olika arter där vi kan anta liknande 

beteenden och effekter av vägbyggnationen och redovisar resultaten separat för respektive 

grupp, ex sångare, skogslevande stannfåglar etc.   

Vid fältstudierna har även vegetationssammansättningen vid varje provpunkt dokumenterats 

för att spåra eventuella förändringar mellan åren.  

3.1. Vegetation  

Vid inventeringen 2012 och 2018 noterades vegetationssammansättningen vid 

provpunkterna. Det finns en viss variation mellan trädslagsfördelningen på de olika 

transekterna (figur 6) men skogsmiljöernas trädsammansättning har inte förändrats speciellt 

mycket sedan bygget av motorvägen. Under studien har mindre gallringsåtgärder genomförts 

inom studieområdet, som har påverkat fördelningen av träd inom ett fåtal provpunkter. Men 

detta är inget som radikalt förändrat miljöerna för fåglarna. Inga kalavverkningar har 

genomförts inom studieområdet under studieperioden.     

Gran och tall står för ungefär 75 % av trädslagsfördelningen vid de tre transekterna, med en 

viss variation inom området. Bland lövträden är björk, ek och asp dominerande med tendens 

att andelen löv ökar vid 200 och 800 m transekterna. Effekter av kantzoner från vägbygget 

framkommer ej i resultatet, även om 50 meterstransekten ligger i närområdet av kantzonen 

så är den tillräckligt långt ifrån för att ej fångas upp av vegetationsanalysen. 

 

 

Figur 6. Trädslagsfördelning 2018. 
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3.2. Observationer av antal fågelarter (dagaktiva) 

Vid inventering av dagaktiva fåglar noterades 2012 totalt 69 arter, 2015 totalt 54 arter, 2016 

totalt 58 arter och 2018 totalt 57 arter. Exempel på arter som enbart påträffades 2012 är 

gulärla, skogsduva, storspov, sånglärka, sparvuggla och tornfalk. 

De sammantagna effekterna från motorvägen på den samlade fågelfaunan inom 

studieområdet är förhållandevis små och det finns definitivt inte någon effekt från 

transekterna 50 m och 200 m eller 800 m, dvs. närheten till vägen, avseende antalet 

återfunna arter (se bilaga 1, tabeller 1-3). Jämfört med år 2012 ökar antalet arter under 2015 

och även mer arter under 2016 jämfört med år 2012. Det föreligger dock ingen skillnad 

mellan antal arter funna år 2012 och 2018, se figur 7.  

 
Figur 7. Effekten (och 95 % konfidensintervall) av olika årtal på antalet återfunna fågelarter på 

Kornbyberget mellan 2012 och 2018, med kontroll för att provpunkter har återbesökts, att inventering 

genomförts dagtid eller nattetid och att olika observatörer genomfört inventeringen enligt den mest 

parsimona regressionsmodellen (s.k. effektdiagram). Närhet till väg har ingen effekt på antalet 

observerade arter. Y-axeln beskriver effekten av årtal på antalet fågelarter med kontroll för eventuell 

variation som förklaras av andra faktorer i modellen. Det innebär att Y-axeln inte beskriver centralmått 

för totala antalet fågelarter per år. 
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Faktaruta – statistiska analyser av antal återfunna fågelarter 

Effekter på antalet fågelarter från före och efter vägbyggnation (årtal) och avstånd till väg 

(transekt) är analyserade genom att testa olika kandidatmodeller som innehåller både 

hänsyn till årtal och transekt eller antingen årtal eller transekt samt en modell som inte 

innehåller varken årtal eller transekt (tabell 1 i bilaga 1).  

Kandidatmodeller som har skapats före (a priori) analys av antal återfunna arter i 

förhållande till störning från väg (med en antagen Poissonfördelning). 

Kandidatmodellerna innehåller år samt transekt eller antingen år eller transekt samt en 

modell som inte innehåller varken år eller transekt. Den sistnämnda modellen innehåller 

varken årtal eller transekt, vilket innebär att ingen variation som kan härledas till effekter 

från vägen är inkluderad och motsvarar en nollmodel (eller interceptmodell).  

Årtal och transekt var inkluderade som fixerade faktorer i modellerna för att kunna 

utvärdera hur deras eventuella effekter ser ut på antalet återfunna arter i förhållande till 

vägen. Hänsyn har samtidigt tagits till eventuella effekter från att provpunkter har 

återbesökts, att inventering genomförts dagtid eller nattetid och att olika observatörer 

genomfört inventeringen genom att inkludera dessa faktorer som slumpmässiga i samtliga 

modeller.  

Endast de modeller som har stöd enligt modellselektionerna redovisas, dvs. den eller de 

modeller som bäst förklarar variation. Om exempelvis nollmodellen är högst rankad av 

testade modeller, så finns följaktligen inget syfte att redovisa modellens innehåll. 
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3.3. Observationer av antalet fåglar oavsett art (individer - dagtid)  

Antalet individer per transekt och punkt presenteras årsvis i figur 8. Sedan följer en analys på 

hur effekten av närhet till väg påverkar resultatet samt hur effekten av anläggningen av väg 

(skillnad mellan år) påverkar resultatet. Noterbart är den ökning 2015 som kan ses i figur 9. 

 

 

Figur 8. Sammanställning över antal individer per inventering fördelat över transekt och år, dvs. det data 

som analyserats med multipla regressionsmodeller.  

  

 

Antal observationer totalt (oavsett fågelart) ökar närmare vägen (se figur 9, samt bilaga 1; 

tabell 5 och 6). Därutöver föreligger även en effekt mellan år. Det sker en ökning i antal 

fågelobservationer oavsett art när vägkorridoren skapats år 2015 jämfört med innan 

väganläggning år 2012. Åren därefter minskar antalet observationer, och mellan år 2012 och 

2016 föreligger ingen skillnad i antal fågelobservationer. Medan det föreligger färre 

fågelobservationer under 2018 jämfört med referensåret 2012. 
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Figur 9. Effekterna (och 95 % konfidensintervall) mellan olika årtal (före väganläggning, efter 

vägkorridor, och med vägtrafik) och olika transekter (närhet till vägen) på antalet fågelobservationer 

oavsett art på Kornbyberget mellan 2012 och 2018, med kontroll för att provpunkter har återbesökts, 

enligt den mest parsimona regressionsmodellen (s.k. effektdiagram). Y-axeln beskriver effekten av 

närhet till väg respektive årtal på antalet fågelobservationer med kontroll för eventuell variation som 

förklaras av andra faktorer i modellen. Det innebär att Y-axeln inte beskriver centralmått för totala 

antalet fågelobservationer per transekt eller årtal. 
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Faktaruta – statistiska analyser av observationer av fåglar oavsett art 

Effekter på antalet observationer av fåglar oavsett art från före och efter vägbyggnation 

(årtal) och avstånd till väg (transekt) är analyserade genom att testa olika 

kandidatmodeller som innehåller både hänsyn till årtal och transekt eller antingen årtal 

eller transekt samt en modell som inte innehåller varken årtal eller transekt (se bilaga 1, 

tabell 4).  

Kandidatmodellerna har skapats före (a priori) analys av antal observationer av fåglar 

oavsett art i förhållande till störning från väg (med en antagen normalfördelning). 

Kandidatmodellerna innehåller år plus transekt eller antingen år eller transekt samt en 

modell som inte innehåller varken år eller transekt. Den sistnämnda modellen innehåller 

varken årtal eller transekt, vilket innebär att ingen variation som kan härledas till effekter 

från vägen är inkluderad och motsvarar en nollmodel (eller interceptmodell).  

Årtal och transekt var inkluderade som fixerade faktorer i modellerna för att kunna 

utvärdera hur deras eventuella effekter ser ut på antalet fågelobservationer i förhållande 

till vägen. Hänsyn har samtidigt tagits till eventuella effekter från att provpunkter har 

återbesökts, genom att inkludera denna faktor som slumpmässig i samtliga modeller.  

Observationerna är summerade för samtliga inventeringar årsvis och dividerade med 

antal besökstillfällen per år, med hänsyn till att ansträngningen varierar med antal 

inventeringsbesök. Merparten av observationer gjordes dagtid och data från endast dagtid 

är inkluderad i denna analys. Totalt 180 observationer, dvs. medelvärdet av observationer 

per inventeringspunkt från samtliga inventeringsbesök per år, analyserades oberoende av 

fågelart i förhållande till årtal och transekter på Kornbyberget mellan 2012 och 2018. 

Endast de modeller som har stöd enligt modellselektionerna redovisas, dvs. den eller de 

modeller som bäst förklarar variation. Om exempelvis nollmodellen är högst rankad av 

testade modeller, så finns följaktligen inget syfte att redovisa modellens innehåll. 
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3.4. Observationer av antalet sångare (Individer - dagtid)  

Antalet sångare ökar närmast vägen jämfört med referenstransekten längst bort, dvs. 800 m 

bort (se figur 10 och bilaga 1; tabell 7 och 8). Därutöver är det fler sångare efter att 

vägkorridoren skapats (2015) jämfört med referensåret 2012. Åren därefter sjunker antalet 

observationer av sångare och det föreligger ingen skillnad mellan år 2018 och 2012. 

Resultaten tyder således på att sångare kan ha gynnats av de öppna marker som skapats i 

samband med väganläggningen, men att störningen från trafiken därefter innebär en negativ 

effekt för häckningen.  

 
Figur 10. Effekten (och 95 % konfidensintervall) av olika årtal och transekter på antalet återfunna 

sångare på Kornbyberget mellan 2012 och 2018, med kontroll för att provpunkter har återbesökts 

mellan år enligt den näst mest parsimona regressionsmodellen med ΔAICc<2 (s.k. effektdiagram). En 

modell utan hänsyn till närhet till vägen erhöll ett något högre stöd. Y-axeln beskriver effekten av närhet 

till väg respektive årtal på antalet fågelobservationer med kontroll för eventuell variation som förklaras 

av andra faktorer i modellen. Det innebär att Y-axeln inte beskriver centralmått för totala antalet 

fågelobservationer per transekt eller årtal. 
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3.5. Observationer av skogslevande stannfåglar (individer - dagtid)  

Bland de karakteristiska skogslevande stannfåglarna räknas kungsfågel, entita, talltita, 

svartmes, tofsmes, nötväcka och trädkrypare. Även blåmes och talgoxe räknas till dessa arter, 

men undantas i denna analys då dessa två arter antas vara mindre störda av infrastruktur då 

de ofta häckar och lever kring människor. Stora variationer kan ses hos dessa arter över hela 

det inventerade området. Mest utmärkande är minskningen på 50-meterstransekten där 

dessa arter återfanns i låga nivåer under 2016 men där observationerna ökade något i antal 

2018. Gruppen fluktuerar stort mellan åren. 

Nollmodellen som alltså inte tar någon hänsyn till vägen i tid och rum är högst rankad av 

jämförda modeller avseende variation i gjorda observationer av skogslevande stannfåglar (se 

bilaga 1; tabell 9). En modell som inkluderar endast före och efter vägbyggnation (dvs årtal) 

har ett mindre stöd som motsvarar 25% jämfört med övriga modeller. Denna modell innebär 

ett svagare samband mellan observationer av skogslevande fåglar mellan år. Men då 

nollmodellen har ett övervägande starkare stöd kan konstateras att effekter av vägen i såväl 

tid som rum är små avseende observationer av skogslevande fågelarter.  

 
Figur 11. Effekten (och 95 % konfidensintervall) av olika årtal på antalet observationer av skogslevande 

fågelarter på Kornbyberget mellan 2012 och 2018, med kontroll för att provpunkter har återbesökts, 

enligt den näst högst rankade modellen (s.k. effektdiagram). Effekterna är dock förhållandevis små med 

hänsyn till att en modell helt utan effekt av vägen i tid och rum utgör den mest parsimona 

regressionsmodellen. Närhet till väg har ingen effekt på antalet observerade individer av skogslevande 

arter. Y-axeln beskriver effekten av årtal på antalet fågelobservationer med kontroll för eventuell 

variation som förklaras av andra faktorer i modellen. Det innebär att Y-axeln inte beskriver centralmått 

för totala antalet fågelobservationer per årtal. 
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Även om effekterna mellan år är sammantaget små, kan konstateras att det inte föreligger 

någon skillnad mellan åren då vägkorridoren skapades (år 2015) och referensåret 2012 (figur 

11 och bilaga 1; tabell 10). Antalet observationer av skogslevande fågelarter minskade däremot 

påtagligt under första året med vägtrafik (2016) jämfört med referensåret 2012 men denna 

skillnad avtar senare på grund av fler observationer på 800-meterstransekten under 2018 

(figur 11 och bilaga 1; tabell 10). 

 

 

 

  

Faktaruta – statistiska analyser av observationer av skogslevande 
stannfåglar 

Effekter på antalet observationer av skogslevande stannfåglar från före och efter 

vägbyggnation (årtal) och avstånd till väg (transekt) är analyserade genom att testa olika 

kandidatmodeller som innehåller både hänsyn till årtal och transekt eller antingen årtal 

eller transekt samt en modell som inte innehåller varken årtal eller transekt (se bilaga 1, 

tabell 4).  

Kandidatmodellerna har skapats före (a priori) analys av antal observationer av 

skogslevande stannfåglar i förhållande till störning från väg (med en antagen 

normalfördelning). Kandidatmodellerna innehåller år plus transekt eller antingen år eller 

transekt samt en modell som inte innehåller varken år eller transekt. Den sistnämnda 

modellen innehåller varken årtal eller transekt, vilket innebär att ingen variation som kan 

härledas till effekter från vägen är inkluderad och motsvarar en nollmodel (eller 

interceptmodell).  

Årtal och transekt var inkluderade som fixerade faktorer i modellerna för att kunna 

utvärdera hur deras eventuella effekter ser ut på antalet fågelobservationer i förhållande 

till vägen. Hänsyn har samtidigt tagits till eventuella effekter från att provpunkter har 

återbesökts, genom att inkludera denna faktor som slumpmässig i samtliga modeller.  

Observationerna är summerade för samtliga inventeringar årsvis och dividerade med 

antal besökstillfällen per år, med hänsyn till att ansträngningen varierar med antal 

inventeringsbesök. Merparten av observationer gjordes dagtid och data från endast dagtid 

är inkluderad i denna analys. Totalt 180 observationer, dvs. medelvärdet av observationer 

per inventeringspunkt från samtliga inventeringsbesök per år, analyserades för 

skogslevande stannfåglar i förhållande till årtal och transekter på Kornbyberget mellan 

2012 och 2018. 

Endast de modeller som har stöd enligt modellselektionerna redovisas, dvs. den eller de 

modeller som bäst förklarar variation. Om exempelvis nollmodellen är högst rankad av 

testade modeller, så finns följaktligen inget syfte att redovisa modellens innehåll. 
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3.6. Observationer av antal nattaktiva arter 

Under nattinventeringen förekom främst nattskärra och morkulla. Fyra arter av ugglor har 

även noterats. Kattuggla förekommer varje säsong, däremot berguv, hornuggla och 

sparvuggla noterades enbart vid 2012 års inventering. Övriga arter som antecknades var 

nästan uteslutande i skymning och gryning. Dessa observationer är starkt kopplade till 

ljusförhållandena. För karaktärsarter och ovanliga arter för området, exempelvis trädlärka är 

samtliga noteringar (dag och natt) av arten med i resultaten.  

 

3.7. Observationer av nattskärra (individer - nattetid) 

Nollmodellen som alltså inte tar någon hänsyn till vägen i tid och rum är högst rankad av 

jämförda modeller avseende variation i gjorda observationer av nattskärra (bilaga 1; tabell 

11). Det innebär att effekter av vägen i såväl tid som rum kan anses vara försumbara avseende 

observationer av nattskärra.  

 

 

  

Faktaruta – statistiska analyser av observationer av nattskärra 

Effekter på antalet observationer av nattskärra från före och efter vägbyggnation (årtal) 

och avstånd till väg (transekt) är analyserade genom att testa olika kandidatmodeller som 

innehåller både hänsyn till årtal och transekt eller antingen årtal eller transekt samt en 

modell som inte innehåller varken årtal eller transekt (se bilaga 1, tabell 4).  

Kandidatmodellerna har skapats före (a priori) analys av antal observationer av 

nattskärra i förhållande till störning från väg (med en antagen normalfördelning). 

Kandidatmodellerna innehåller år plus transekt eller antingen år eller transekt samt en 

modell som inte innehåller varken år eller transekt. Den sistnämnda modellen innehåller 

varken årtal eller transekt, vilket innebär att ingen variation som kan härledas till effekter 

från vägen är inkluderad och motsvarar en nollmodel (eller interceptmodell).  

Årtal och transekt var inkluderade som fixerade faktorer i modellerna för att kunna 

utvärdera hur deras eventuella effekter ser ut på antalet fågelobservationer i förhållande 

till vägen. Hänsyn har samtidigt tagits till eventuella effekter från att provpunkter har 

återbesökts, genom att inkludera denna faktor som slumpmässig i samtliga modeller.  

Observationerna är summerade för samtliga inventeringar årsvis och dividerade med 

antal besökstillfällen per år, med hänsyn till att ansträngningen varierar med antal 

inventeringsbesök. Observationer gjordes nattetid. Totalt 180 observationer, dvs. 

medelvärdet av observationer per inventeringspunkt från samtliga inventeringsbesök per 

år, analyserades för nattskärra i förhållande till årtal och transekter på Kornbyberget 

mellan 2012 och 2018. 

Endast de modeller som har stöd enligt modellselektionerna redovisas, dvs. den eller de 

modeller som bäst förklarar variation. Om exempelvis nollmodellen är högst rankad av 

testade modeller, så finns följaktligen inget syfte att redovisa modellens innehåll. 
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3.8. Observationer av morkulla (individer - nattetid) 

Modell som endast beskriver effekten av före väganläggning, skapande av vägkorridor och 

med vägtrafik är den högst rankade modellen (bilaga 1; tabell 12). Nollmodellen som alltså 

inte tar någon hänsyn till vägen i tid och rum har ett förhållandevis högt stöd och är dessutom 

rankad bättre än en modell som enbart beskriver effekter från närhet till väg. Att det inte 

föreligger någon effekt från närhet till väg är förväntat med tanke på att observationerna 

utgörs av sträckande fågel, dvs. högst mobila observationer. 

Antalet morkullor är mindre under 2016 och 2018 jämfört med innan anläggning av väg 

(2012) och efter att skogsmarken avlägsnats för att skapa vägkorridoren under 2015. (årtal är 

inkluderad i den högst rankade modellen med ett stöd på 85%), se figur 12 och bilaga 1; tabell 

13. 

 

Figur 12. Effekten (och 95 % konfidensintervall) av olika årtal på antalet observationer av morkullor på 

Kornbyberget mellan 2012 och 2018, med kontroll för att provpunkter har återbesökts, enligt den högst 

rankade modellen (s.k. effektdiagram). Närhet till väg har ingen effekt på antalet observerade arter. Y-

axeln beskriver effekten av årtal på antalet fågelobservationer med kontroll för eventuell variation som 

förklaras av andra faktorer i modellen. Det innebär att Y-axeln inte beskriver centralmått för totala 

antalet fågelobservationer per årtal. 
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Faktaruta – statistiska analyser av observationer av morkulla 

Effekter på antalet observationer av morkulla från före och efter vägbyggnation (årtal) och 

avstånd till väg (transekt) är analyserade genom att testa olika kandidatmodeller som 

innehåller både hänsyn till årtal och transekt eller antingen årtal eller transekt samt en 

modell som inte innehåller varken årtal eller transekt (se bilaga 1, tabell 4).  

Kandidatmodellerna har skapats före (a priori) analys av antal observationer av morkulla 

i förhållande till störning från väg (med en antagen normalfördelning). 

Kandidatmodellerna innehåller år plus transekt eller antingen år eller transekt samt en 

modell som inte innehåller varken år eller transekt. Den sistnämnda modellen innehåller 

varken årtal eller transekt, vilket innebär att ingen variation som kan härledas till effekter 

från vägen är inkluderad och motsvarar en nollmodel (eller interceptmodell).  

Årtal och transekt var inkluderade som fixerade faktorer i modellerna för att kunna 

utvärdera hur deras eventuella effekter ser ut på antalet fågelobservationer i förhållande 

till vägen. Hänsyn har samtidigt tagits till eventuella effekter från att provpunkter har 

återbesökts, genom att inkludera denna faktor som slumpmässig i samtliga modeller.  

Observationerna är summerade för samtliga inventeringar årsvis och dividerade med 

antal besökstillfällen per år, med hänsyn till att ansträngningen varierar med antal 

inventeringsbesök. Observationer gjordes nattetid. Totalt 180 observationer, dvs. 

medelvärdet av observationer per inventeringspunkt från samtliga inventeringsbesök per 

år, analyserades för morkulla i förhållande till årtal och transekter på Kornbyberget 

mellan 2012 och 2018. 

Endast de modeller som har stöd enligt modellselektionerna redovisas, dvs. den eller de 

modeller som bäst förklarar variation. Om exempelvis nollmodellen är högst rankad av 

testade modeller, så finns följaktligen inget syfte att redovisa modellens innehåll. 
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3.9. Observationer av hackspettar (individer)  

Större hackspett, spillkråka och gröngöling återfinns i låga tätheter i studieområdet (se figur 

13). Under 2016 noterades inga hackspettar alls vid någon av inventeringarna. På grund av 

det låga antalet observationer har inga statistiska analyser utförts på artgruppen. 

 
Figur 13. Medelantal observerade hackspettar per inventeringstillfälle, per transekt och år. 

 

3.10. Observationer av trädlärka (individer)   

En av Kornbybergets karaktärsarter, trädlärkan varierar i antalet funna individer, se tabell 4. 

2018 återfanns arten enbart vid två tillfällen inom hela studieområdet. Nationellt fluktuerar 

arten stort mellan åren, och det kan vara ett mönster som även återspeglar sig på 

Kornbyberget. Arten återfanns främst på 200 samt 800 meters transekten. I likhet med 

hackspettarna så är datasetet för litet för att dra några slutsatser ifrån. Därför presenteras 

enbart de fynd som har gjorts under inventeringarna.  

Tabell 4. Medelantal trädlärkor per inventeringstillfälle och år, fördelade på transekter med avståndet 50 

m, 200 m och 800 m från vägen. Både natt och daginventering. 

 

 

Trädlärka 50 200 800 totalt antal

2012 0,50 0,00 2,00 2,50

2015 0,50 2,00 4,50 7,00

2016 1,33 4,00 1,67 7,00

2018 0,00 0,33 0,00 0,33
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3.11. Observationer av orre och tjäder 

Vid 2012 års inventering observerades 2,6 individer per dagsinventering och under 

nattinventeringen 0,5 per inventeringstillfälle. 2015 observerades ingen orre alls, 2016 och 

2018 endast en spelande individ vid 800-meters transekten. Tjäder har inte påträffats vid 

något av åren, men återfanns under förstudierna 2009 samt att tjäderspillning noterades 

under 2018 års inventering. Dessa arter är spelaktiva tidigare på våren och observationerna 

får endast ses som en indikation på deras förekomst inom studieområdet. 
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4. Diskussion och trender 

4.1. Nationella trender 

Utifrån ’Svensk fågeltaxering’ som årligen utförs av Lunds universitet går det att utläsa 

statistik mellan åren 2012 och 2018 för de karaktärsarter som fokuseras på i denna rapport. 

Denna är generell för hela landet och får anses vara väldigt övergripande. Hur trenden ser ut 

för populationen nationellt sett är en faktor som bör beaktas. I denna studie fokuseras det på 

om det finns en signifikant skillnad mellan åren och transekterna. Det vill säga, finns det en 

förändring i populationernas utbredning och antal som kan härledas till den tillkomna 

störningen från motorvägen. Figur 14 nedan visar en lång nationell trend för trädlärka, vilket 

indikerar stora årsvariationer. Flertalet av de lite mer ovanliga arterna uppvisar ofta starka 

fluktuationer nationellt mellan åren utan någon signifikant trend, vilket försvårar jämförelsen 

av resultaten från en enskild studie som denna. Figur 15 visar nattskärra som nationellt har 

en positiv trend mellan år 2010 till 2017 (Green, Haas och Lindström, 2018).  

 

Figur 14. Nationell trend för trädlärka i Sverige 1975-2016. 

 

 

Figur 15. Nationell trendlinje för arten Nattskärra, mellan åren 2010 till 2017. 
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4.2. Tolkning av resultatet 

När resultaten avläses bör naturliga årsvariationer tas i beaktning. År 2015 så återfanns 

mycket fåglar, både individer, artmässigt och karaktärsarter. Det är två faktorer som skiljer 

sig från övriga år. Dels skedde inventeringen enbart två gånger år 2015 istället för tre dagtid 

samt lika många tillfällen nattetid. Sedan skedde inventeringen en vecka senare under 2015 

jämfört med övriga år. Vädermässigt så var 2015 lite speciellt, så här beskriver svensk 

fågeltaxering 2015 års väder i sin årsrapport: ”Maj var kall och extremt regnig. Som kuriosa 

kan nämnas att den högsta temperaturen i maj i Sverige var lägre än den högsta 

temperaturen i april! På det kom en kall och ostadig juni, där riktiga sommartemperaturer 

anlände till Sverige först i slutet av månaden. Stockholm hade den tredje kallaste 

midsommaraftonen på 150 år.”  (Green et al. 2016). Det går att spekulera i att en ovanligt 

kall vår och försommar kombinerat med en senarelagd inventering gjorde att man prickade 

rätt precis när naturen exploderade i fågelsång.  

Året 2018 var vädermässigt ovanligt varmt. Inventerarna notade att en skillnad fanns mellan 

de två första investeringstillfällena och den sista daginventeringen i antalet sjungande 

individer. En hypotes är att med tanke på temperatur och avsaknaden av regn och kyla så 

häckade fåglar tidigt och därmed tystnade tidigt. 

Eftersom studien enbart är på en och samma geografiska område så får det även tas i 

beaktning att resultatet enbart säger något om Kornbyberget och områdets fågelfauna, för att 

få fram ett generellt resultat för exempelvis bullerpåverkan på arter så krävs flera 

studieområden.   

4.3. Trender dagaktiva arter 

Antalet arter har ökat år 2015 och 2016 utifrån referensåret 2012 (innan vägbygget). 2018 

utmärker sig inte mot 2012. Det fanns ingen skillnad mellan transekterna, vilket gör att ett 

samband mellan vägen och artantal inte kan påvisas. Däremot finns det ett samband i antalet 

fågelobservationer (oavsett art) både över tid och rum. Antal observationer ökar närmare 

vägen, utöver detta finns även en effekt av år. När vägkorridoren skapas 2015 ökar 

fågelobservationerna. År 2018 så är antalet observationer lägre än referensåret 2012. Tidigare 

studier visar att kantzoner skapar en ny, öppnare miljö som gynnar vissa arter, särskilt de 

som är störningståliga och klarar av en påverkan som den från vägen. Däremot känsliga arter 

som kräver kontinuerlig skogsbiotop för att häcka påverkas negativt av både ingrepp som 

kantzoner, öppna ytor och bullerstörningarna (Reijinen och Foppen 2006, Garniel m.fl. 

2007). 

Vid analysen av skogslevande stannfåglar framkom inget signifikant resultat. En minskning 

kan däremot tydas när vägtrafik tillkom 2016. Dock är effekterna små och nollmodellen har 

högst förklaringsgrad (ingen koppling till vägen). 

Hos familjen sångare syns däremot en effekt som kan kopplas till vägen. Resultatet tyder på 

att sångare kan ha gynnats av öppna marker och kantzoner, men att antalet sedan sjunker. 

Detta kan indikera på att den positiva effekten av öppen mark sedan har motverkats av 

bullereffekten från vägen som har en negativ effekt på häckning. 

Hackspettarna observerades inte överhuvudtaget år 2016, dock återfanns både spillkråka och 

större hackspett vid 2018 års inventering i enstaka fynd. Påverkan på hackspettar kan 

möjligen härledas till deras sätt att kommunicera. Till skillnad från flertalet fågelarter 
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kommunicerar hackspettarna till viss del genom ett lågfrekvent trummande på träd som 

smälter in mer i bullret från vägen till skillnad från en mer högfrekvent sång. Enligt Dooling 

& Popper 2007 hör fåglar som bäst i den frekvens de kommunicerar vilket talar för att 

hackspettarna borde påverkas mest av det lågfrekventa bullret från vägen då deras hörsel är 

anpassad att höra ett lågfrekvent trummande. Med så få och utspridda observationer så kan 

inga slutsatser dras från denna studie.  

Gruppen skogshöns återfanns 2018. Orre hördes spelandes, tjäder sågs eller hördes ej, men 

spillning hittades vilket tyder på att arten finns i området någon gång under året.  

Trädlärka observerades i väldigt låga tätheter vid 2012 års daginventering och de flesta 

individer noterades längs 200 och 800 meters transekten. Till 2015 och 2016 ökade 

trädlärkan, tendensen är att de fortfarande föredrar områdena omkring de bortre 

transekterna, både före och efter vägbygget. 2018 återfanns enbart två individer av arten. Då 

arten enbart noterats i låga antal och på transekterna längst bort från motorvägen, både 

innan och efter vägbygget, så kan ej en påverkan från vägen hittas.  

4.4. Trender nattaktiva arter 

Populationen av nattskärra har varierat under åren. Den totala populationen visar en 

variation men kan mycket väl ligga inom den naturliga variationen. Under de tre 

inventeringarna under säsongen 2018 så återfanns enbart 6 stycken nattskärror totalt på 50 

meters transekten. Det är ett medeltal på 2 individer per inventeringstillfälle. I den statistiska 

analys som gjordes var detta ej utmärkande och en förändring kunde ej styrkas. En påverkan 

från motorvägen på arten kan inte hittas, varken i tid eller rum.  

Kornbyberget har en tät population av nattskärror. Dubbelräkning kan givetvis inte uteslutas, 

men under spelet sitter de relativt still i sina revir, som inte omfattar mer än ca 1,5-6 ha 

(Cadbury 1981). Inventerarna har gjort sitt yttersta för att minimera riskerna för 

dubbelräkning genom att kommunicera med kollegor i fält samt att notera spelriktningar och 

avstånd till spelande individer. Under inventering noterades ofta nya spelande nattskärror 

medan den nyss räknade individen fortfarande hördes på håll bakom inventeraren. I många 

fall kunde flera spelande nattskärror höras inom ca 200 m från samma inventeringspunkt, 

vilket indikerar att reviren är små på Kornbyberget. 

Tidigare studier har påvisat att nattskärra är känslig för störningar under häckningsperioden, 

framförallt från bopredation (från ex hund) och att människor rör sig i deras revir, men arten 

har även visat sig vara känslig för förändringar i livsmiljön (Murison 2002). Denna studie kan 

inte styrka det resultatet. 

Morkullan har minskat över tid. Den statistiska modell som inkluderade en förändring i tid 

hade högst förklaringsgrad. Det fanns ingen skillnad i minskning mellan transekterna, men 

detta är föga förvånande med tanke på att morkullan ofta noterades vid flykt. Under 

häckningsperioden flyger hanarna en speciell rutt i en sorts spelflykt kallat ”morkullesträcket” 

(Svensson et. al. 2009). En hypotes är att motorvägen påverkar hanarnas flyktstråk. Arten 

kommunicerar med ett lågfrekvent knorrande, vilket möjligtvis drunknar i bullret från vägen, 

vilket möjligtvis gör arten störningskänslig. 
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6. Bilagor 

6.1. Bilaga 1. Statistiska analyser, modeller och fullständiga resultat. 

 

Observationer av antal fågelarter (dagaktiva) 

Faktorer inom parentes i tabell 1 var inte fixerade utan istället slumpmässiga, vilket innebär 

att hänsyn tagits till effekterna från att provpunkter har återbesökts, att inventering 

genomförts dagtid eller nattetid och att olika observatörer genomfört inventeringen men det 

finns ingen utvärdering av hur dessa eventuella effekter separat påverkar resultatet eftersom 

det är ointressant för studiens syfte. Årtal och transekt var däremot inkluderade som fixerade 

faktorer i modellerna för att kunna utvärdera hur deras eventuella effekter ser ut på antalet 

återfunna arter i förhållande till vägen. 

Tabell 1. Kandidatmodeller som har skapats a priori vid analys av antal återfunna arter i förhållande till 

vägstörning (med en antagen Poissonfördelning). 

Modell 1 (Full) Årtal + Transekt +  (Slumpmässiga: Provpunkt + Besök + Dag/natt 

+ Observatör)  

Modell 2 (Årtal) Årtal +                     (Slumpmässiga: Provpunkt + Besök + 

Dag/natt + Observatör) 

Modell 3 (Transekt) Transekt +               (Slumpmässiga: Provpunkt + Besök + 

Dag/natt + Observatör) 

Modell 4 

(Nollmodell) 

                                (Slumpmässiga: Provpunkt + Besök + 

Dag/natt + Observatör) 

 

 

Modell 2 med endast årtal (utan transekt) har högst stöd (67%), medan globala modellen är 

näst högst rankad dock med AIC>2 vilket indikerar lågt stöd, se tabell 2. Nollmodellen har 

relativt högt stöd och presterar bättre än modellen med endast transekter, vilket visar att de 

sammantagna effekterna från motorvägen på den samlade fågelfaunan inom studieområdet 

är förhållandevis små och att det definitivt inte finns någon effekt vid transekterna, dvs. 

närheten till vägen (tabell 2). 

 

Tabell 2.  Modellselektion för antal arter återfunna mellan årtal och transekter på Kornbyberget mellan 

2012 och 2018, baserat på Akaikes informationskriterium (AIC). K=antal parametrar, Vi=vikt (stöd). 

Modell K AICc ΔAICc AICcVikt Kum.Vi 

Mod 2 (Årtal) 8 4145.03 0.00 0.67 0.67 

Mod 1 (Full) 10 4147.44 2.41 0.20 0.88 

Mod 4 (Nollmodell) 5 4149.19 4.16 0.08 0.96 

Mod 3 (Transekt) 7 4150.78 5.75 0.04 1.00 

 

 

 



 
 

Tabell 3. Jämförelse mellan antal arter återfunna mellan olika årtal (före väganläggning, efter 

vägkorridor, och med vägtrafik) utifrån 1048 observationer på Kornbyberget mellan 2012 och 2018 för 

den högst rankade modellen, baserat på Akaikes informationskriterium (AIC).  

Variabler β (effekt) standardfel z-värde P-värde 

(Intercept) 0,99 0,43 2,33 0,020 

Årtal 2015 0,21 0,07 2,81 0,005 

Årtal 2016 0,20 0,09 2,24 0,025 

Årtal 2018 0,08 0,10 0,73 0,466 

 

 

Observationer av antalet fåglar oavsett art (individer - dagtid) 

Faktorer inom parentes i tabell 4 var inte fixerade utan istället slumpmässiga, vilket innebär 

att hänsyn tagits till effekterna från att provpunkter har återbesökts. Men det finns ingen 

utvärdering av det separata sambandet mellan provpunkterna och fågelobservationer 

eftersom det är ointressant för studiens syfte. Årtal och transekt var däremot inkluderade 

som fixerade faktorer i modellerna för att kunna utvärdera hur deras eventuella effekter ser 

ut på antalet fågelobservationer i förhållande till vägen. 

 

Tabell 4. Kandidatmodeller som har skapats a priori vid analys av antal observationer av fåglar 

oberoende av arter i förhållande till vägstörning (med en antagen normalfördelning). 

Modell 1 (Full) Årtal + Transekt +    (Slumpmässiga: Provpunkt)  

Modell 2 (Årtal) Årtal +                      (Slumpmässiga: Provpunkt) 

Modell 3 (Transekt) Transekt +                (Slumpmässiga: Provpunkt) 

Modell 4 

(Nollmodell) 

                                 (Slumpmässiga: Provpunkt) 

 

En full modell som inkluderar både närhet till väg (dvs transekterna) och effekter från före 

väganläggning samt med vägtrafik är den utan konkurrens högst rankade modellen. En 

nollmodell, dvs. helt utan effekt från vägen är väsentligt sämre på att förklara variation i antal 

fågelobservationer oberoende av art (tabell 5).  

 

Tabell 5. Modellselektion för 180 observationer (dvs. medelvärdet av observationer per 

inventeringspunkt från samtliga inventeringsbesök per år) oberoende av fågelart identifierade mellan 

årtal och transekter på Kornbyberget mellan 2012 och 2018, baserat på Akaikes informationskriterium 

(AIC). K=antal parametrar, Vi=vikt (stöd). 

Modell K AICc ΔAICc AICcVikt Kum.Vi 

Mod 1 (Full) 8 837.18 0.00 0.96 0.96 

Mod 2 (Årtal) 6 843.44 6.26 0.04 1.00 

Mod 3 (Transekt) 5 895.02 57.84 0.00 1.00 

Mod 4 (Nollmodell) 3 903.34 66.17 0.00 1.00 

 

 



 
 

Tabell 6. Totalt 180 observationer, dvs. medelvärdet av observationer per inventeringspunkt från 

samtliga inventeringsbesök per år, analyserades oberoende av fågelart i förhållande till årtal och 

transekter på Kornbyberget mellan 2012 och 2018. Analysen avser observationer oberoende av fågelart 

mellan olika årtal (före väganläggning, efter vägkorridor, och med vägtrafik) och olika transekter (närhet 

till vägen) på Kornbyberget mellan 2012 och 2018 för den högst rankade modellen, baserat på Akaikes 

informationskriterium (AIC). Transekten 50 m från vägen utgör referensvärde för jämförelser i närhet till 

vägen. 

Variabler β (effekt) standardfel t-värde 

(Intercept) 9,85 0,67 14,61 

Transekt 200 -1,56 0,59 -2,67 

Transekt 800 -1,53 0,57 -2,70 

Årtal 2015 3,02 0,57 5,31 

Årtal 2016 -0,43 0,57 -0,76 

Årtal 2018 -0,74 0,57 -1,30 

    

 

Observationer av antalet sångare (Individer - dagtid) 

Variation i antal sångare förklaras bäst med hänsyn till enbart tidpunkt och i kombination 

mellan både närhet till väg och tidpunkt (före och efter vägbyggnation), se tabell 7. 

Nollmodellen, som alltså inte tar någon hänsyn till vägens effekter saknar stöd. 

 

Tabell 7. Modellselektion för 180 observationer av sångare identifierade mellan årtal och transekter på 

Kornbyberget mellan 2012 och 2018, baserat på Akaikes informationskriterium (AIC). K=antal 

parametrar, Vi=vikt (stöd). 

Modell K AICc ΔAICc AICcVikt Kum.Vi 

Mod 2 (Årtal) 6 474.62 0.00 0.71 0.71 

Mod 1 (Full) 8 476.36 1.74 0.29 1.00 

Mod 3 (Transekt) 5 508.83 34.22 0.00 1.00 

Mod 4 (Nollmodell) 3 534.98 60.36 0.00 1.00 

 

Antalet sångare ökar närmast vägen jämfört med referenstransekten längst bort, dvs. 800 m 

bort (se tabell 8). Därutöver är det fler sångare efter att vägkorridoren skapats (2015) jämfört 

med referensåret 2012. Åren därefter sjunker antalet observationer av sångare och det 

föreligger ingen skillnad mellan år 2018 och 2012. 

Tabell 8. Jämförelse mellan 180 observationer av sångare mellan olika år och transekter på 

Kornbyberget mellan 2012 och 2018 för den näst högst rankade modellen, baserat på Akaikes 

informationskriterium (AIC). Transekten 50 m från vägen utgör referensvärde för jämförelser i närhet till 

vägen. 

Variabler β (effekt) standardfel t-värde 

(Intercept) 2,09 0,23 9,04 

Transekt 200 m -0,18 0,20 -0,91 

Transekt 800 m -0,52 0,19 -2,69 

Årtal 2015 1,20 0,20 5,91 

Årtal 2016 0,86 0,20 4,26 

Årtal 2018 0,20 0,20 1,01 



 
 

Observationer av antalet skogslevande stannfåglar (individer - dagtid) 

Nollmodellen som alltså inte tar någon hänsyn till vägen i tid och rum är högst rankad av 

jämförda modeller avseende variation i gjorda observationer av skogslevande stannfåglar (se 

tabell 9). En modell som inkluderar endast före och efter vägbyggnation (dvs årtal) har ett 

mindre stöd som motsvarar 25% jämfört med övriga modeller. Denna modell innebär ett 

svagare samband mellan observationer av skogslevande fåglar mellan år. Men då 

nollmodellen har ett övervägande starkare stöd kan konstateras att effekter av vägen i såväl 

tid som rum är små avseende observationer av skogslevande fågelarter.  

Tabell 9. Modellselektion för 180 observationer av skogslevande stannfåglar identifierade mellan årtal 

och transekter på Kornbyberget mellan 2012 och 2018, baserat på Akaikes informationskriterium (AIC). 

K=antal parametrar, Vi=vikt (stöd). 

Modell K AICc ΔAICc AICcVikt Kum.Vi 

Mod 4 (Nollmodell) 3 283.97 0.00 0.70 0.70 

Mod 2 (Årtal) 6 286.05 2.08 0.25 0.94 

Mod 3 (Transekt) 5 289.10 5.13 0.05 0.99 
Mod 1 (Full) 8 293.71 9.74 0.01 1.00 

 

Tabell 10. Jämförelse mellan 180 observationer av skogslevande stannfåglar mellan olika årtal (före 

väganläggning, efter vägkorridor, och med vägtrafik) och olika transekter (närhet till vägen) på 

Kornbyberget mellan 2012 och 2018 för den högst rankade modellen, baserat på Akaikes 

informationskriterium (AIC). Transekten 50 m från vägen utgör referensvärde för jämförelser i närhet till 

vägen. 

Variabler β (effekt) standardfel t-värde 

(Intercept) 0,60 0,08 7,76 

Årtal2015 0,01 0,10 0,12 

Årtal2016 -0,30 0,10 -3,06 

Årtal2018 -0,17 0,10 -1,76 

 

 

Observationer av antalet nattskärror (individer - nattetid) 

Nollmodellen som alltså inte tar någon hänsyn till vägen i tid och rum är högst rankad av 

jämförda modeller avseende variation i gjorda observationer av nattskärra (tabell 11). Det 

innebär att effekter av vägen i såväl tid som rum kan anses vara försumbara avseende 

observationer av nattskärra.  

Tabell 11. Modellselektion för 180 observationer av nattskärra identifierade mellan årtal och transekter 

på Kornbyberget mellan 2012 och 2018, baserat på Akaikes informationskriterium (AIC). K=antal 

parametrar, Vi=vikt (stöd). 

Modell K AICc ΔAICc AICcVikt Kum.Vi 

Mod 4 (Nollmodell) 3 301.17 0.00 0.96 0.96 

Mod 3 (Transekt) 5 308.75 7.58 0.02 0.98 

Mod 2 (Årtal) 6 309.48 8.31 0.02 1.00 

Mod 1 (Full) 8 314.19 13.02 0.00 1.00 

 



 
 

Observationer av antalet morkullor (individer - nattetid) 

Modell som endast beskriver effekten av före väganläggning, skapande av vägkorridor och 

med vägtrafik är den högst rankade modellen (tabell 12). Nollmodellen som alltså inte tar 

någon hänsyn till vägen i tid och rum har ett förhållandevis högt stöd och är dessutom rankad 

bättre än en modell som enbart beskriver effekter från närhet till väg.  

Tabell 12. Modellselektion för 180 observationer av morkulla identifierade mellan årtal och transekter på 

Kornbyberget mellan 2012 och 2018, baserat på Akaikes informationskriterium (AIC). K=antal 

parametrar, Vi=vikt (stöd). 

Modell K AICc ΔAICc AICcVikt Kum.Vi 

Mod 2 (Årtal) 6 147.71 0.00 0.84 0.84 

Mod 4 (Nollmodell) 3 151.22 3.51 0.15 0.99 

Mod 1 (Full) 8 157.86 10.15 0.01 1.00 
Mod 3 (Transekt) 5 158.29 10.58 0.00 1.00 

 

 

Årtal är inkluderad i den högst rankade modellen (med ett stöd på 84%), se tabell 12. Antalet 

morkullor är mindre under 2016 och 2018 jämfört med innan anläggning av väg (2012) och 

efter att skogsmarken avlägsnats för att skapa vägkorridoren under 2015 (se tabell 13).  

Tabell 13. Jämförelse mellan 180 observationer av morkullor mellan olika år och transekter på 

Kornbyberget mellan 2012 och 2018 för den näst högst rankade modellen, baserat på Akaikes 

informationskriterium (AIC). Transekten 50 m från vägen utgör referensvärde för jämförelser i närhet till 

vägen. 

Variabler β (effekt) standardfel t-värde 

(Intercept) 0,35 0,05 6,82 

Årtal 2015 0,01 0,07 0,11 

Årtal 2016 -0,23 0,07 -3,34 

Årtal 2018 -0,22 0,07 -3,24 

 

  



 
 

  



 
 

6.2. Bilaga 2. Kartor med fördelning utav nattskärra för varje 

inventeringssäsong 
 

 
Figur 1. Karta över antalet nattskärra vid varje transekt och punkt, år 2012. 

 
 
 



 
 

 

 

Figur 2. Karta över antalet nattskärra vid varje transekt och punkt, år 2015.  



 
 

Figur 3. Karta över antalet nattskärra vid varje transekt och punkt, år 2016. 



 
 

 
Figur 4. Karta över antalet nattskärra vid varje transekt och punkt, år 2018. 

 
  



 
 

6.3. Bilaga 3. Tabeller över observerade arter 

Följande tre tabeller redovisar arter och observationer för samtliga inventeringssäsonger. 

Tabell 1. Medelantal individer funna vid punktinventering av varje art för respektive transekt, vid räkning 

av dagaktiva arter. Arterna är sorterade i bokstavsordning. Ex, i medel noterades 17,3 bofinkar per 

inventeringsomgång i punkterna på transekt 50 m från kommande väg under 2012.  

 

Transekt 50 200 800 

Artnamn 2012 2015 2016 2018 2012 2015 2016 2018 2012 2015 2016 2018 

Björktrast     0,33       1,33         0,33 

Blåmes 2,17 4,50 2,00 2,33 1,67 2,50 1,00 1,33 2,50 3,00 2,67 3,67 

Bofink 17,33 44,50 20,00 22,00 19,67 28,00 14,67 22,00 33,00 30,00 18,33 29,33 

Buskskvätta     1,00                   

Domherre     0,33     0,50   0,33 0,33   0,33   

Dubbeltrast 0,67 1,00 1,33   2,33   1,33   2,83   0,67 1,33 

Enkelbeckasin             0,33       0,67   

Entita 0,33     0,67 0,33       0,67       

Fiskgjuse   1,00                     

Fiskmås       0,67       0,67         

Forsärla   1,00 0,67                   

Gransångare 1,33 1,50 1,00 5,00 0,67 1,00 2,00 1,67 1,33 4,00 0,67 3,67 

Grå flugsnappare 0,67 0,50 1,67 2,00 0,33   0,33 1,00 0,67 1,00 0,33 1,00 

Grå häger 0,33                       

Grågås       0,33       2,00 0,33       

Gråsiska 0,33 4,00 2,67 3,00 0,67   1,33 1,33 0,33 0,50 2,33   

Gråtrut       1,33                 

Gräsand 1,00           0,33           

Grönfink 0,67 2,00   0,33   2,00     0,67     0,67 

Gröngöling 0,67       1,67 0,50       0,50     

Grönsiska 6,83 11,00 4,67 0,33 14,67 10,50 4,33 4,67 6,00 8,00 3,67   

Grönsångare   1,00 2,00 0,33 0,33   1,33 0,33 0,33   1,00   

Gulsparv 3,00 5,50 8,00 7,33 1,67   0,67 0,67 0,33 2,50 1,33 1,67 

Gulärla                 0,33       

Gärdsmyg 2,67 12,00 6,00 3,33 0,33 3,00 4,67 2,33 1,67 5,00 4,33 3,33 

Gök     0,67       1,00     0,50 1,67 0,33 

Hussvala                       0,33 

Härmsångare     0,33 0,33                 

Järnsparv 1,33   1,67 0,33 1,67   0,33   1,67 1,00 0,33   

Kanadagås 2,33       0,67           0,33   

Kattuggla                     0,33   

Koltrast 6,67 8,00 10,33 4,67 4,00 11,50 12,67 7,33 8,17 8,00 7,67 7,33 

Korp 0,67 2,00 0,33   0,33 0,50     0,67 0,50 1,00   

Kråka 0,33 2,50 1,33 3,33   2,00 0,33     1,00     

Kungsfågel 4,00 8,50 2,33 1,67 5,33 7,00 4,33 2,00 8,00 3,50 3,67 6,00 

Ladusvala   2,00     0,67       0,33       



 
 

Transekt 50 200 800 

Lövsångare 26,33 50,00 35,67 23,33 19,67 36,00 38,00 28,33 27,00 43,50 33,67 22,00 

Mindre korsnäbb   3,50 0,67 0,67   7,00 2,33   0,67 10,50 1,67   

Morkulla 0,33               0,33       

Nattskärra 0,33 0,50 0,33     1,00             

Nötskrika   4,00     0,33 0,50 0,33 1,67 1,00 2,00 0,67 2,33 

Nötväcka 0,50 2,00     0,33 1,50             

Ormvråk       0,33 0,67 0,50 0,67         0,33 

Orre 0,67       0,67      0,33 1,33   0,33 0,33 

Ringduva 5,50 4,00 2,67 3,00 5,33 7,00 4,33 3,67 9,33 6,50 2,00 4,67 

Rödhake 5,17 15,50 9,67 5,67 3,00 13,00 8,67 5,00 3,00 17,50 5,33 5,33 

Rödstjärt     1,00     0,50     3,33 3,50   0,33 

Rödvingetrast   1,00   0,67 0,33 1,50       1,00   1,00 

Silltrut 0,33     1,33                 

Skata     0,33                   

Skogsduva         0,33               

Skogssnäppa 0,33 1,00 0,33   0,33 2,00 0,33 1,00 0,33 2,50 2,00 0,67 

Spillkråka 0,33              0,66 0,33       

Steglits   1,00                     

Stenknäck                   1,00     

Storspov 0,33                       

Större hackspett       0,33 0,33       2,33 0,50     

Större korsnäbb       0,33 0,67       0,67     1,00 

Svarthätta 4,00 7,00 4,33 2,33 0,67 4,00 4,67 1,00 7,17 6,50 3,00 1,67 

Svartmes 0,33     2,00 2,00 1,00   1,00 2,67 0,50 1,67 2,67 

Svartvit 

flugsnappare 

2,00 0,50     2,33 2,00 0,67 0,67 1,00 4,50 1,67 0,33 

Sånglärka 0,67               0,33       

Sädesärla   5,00 1,00           0,67       

Talgoxe 2,33 9,00 5,67 16,33 8,33 13,00 6,33  8,33 6,00 8,00 6,33  14,00 

Talltita 1,00 0,50   0,33 2,00       0,67 2,50   2,33 

Taltrast 7,17 14,50 7,33 5,00 10,00 10,00 3,33 4,33 7,33 4,00 5,33 3,00 

Tofsmes 0,67 0,50     1,33 0,50 1,33   1,00 1,00 1,00   

Tornseglare   2,00         0,33 0,33       0,67 

Trana 1,67   0,33   0,33       2,33   0,67 0,33 

Trädgårdssångare 1,00 3,50 1,33 1,00 0,67 1,00 1,00   1,00   0,33 1,00 

Trädkrypare     0,33       0,33 0,33   1,00 0,33 1,00 

Trädlärka   0,50 1,33     2,00 4,00 0,66 1,00 4,50 1,67   

Trädpiplärka 9,83 14,50 9,67 7,33 10,00 7,50 5,00 5,33 19,17 16,00 9,67 4,00 

Törnsångare   2,00                     

Ängspiplärka     0,33                   

Ärtsångare   2,00 4,00   1,00 3,00 0,67 0,67 1,33 3,50   1,00 

 

 

 



 
 

Tabell 2. Medelantal individer vid punktinventering av varje art för respektive transekt vid 

nattinventering. 

  50       200       800       

Art 2012 2015 2016 2018 2012 2015 2016 2018 2012 2015 2016 2018 

Blåmes       0,33                 

Bofink                 0,50 0,50   1,33 

Drillsnäppa     0,33                   

Dubbeltrast       0,33                 

Gransångare                       0,33 

Grå 

flugsnappare 

                0,50       

Gråtrut             0,33           

Gräsand             0,33           

Gulsparv 0,50 0,50                 0,33   

Gärdsmyg   0,50       2,50       2,00 0,33   

Järnsparv                 0,50 0,50     

Kanadagås           1,00       0,50     

Kattuggla 1,00 0,50 1,00     1,50 0,67   0,50 0,50 1,00 0,33 

Koltrast 1,00 2,00 1,00 1,67 0,50 2,50 1,00 2,33 3,00 1,00 4,00 1,33 

Kungsfågel           0,50     0,50 0,50 0,33   

Lövsångare       0,33 1,00     0,33 2,00 1,00   1,33 

Morkulla 2,00 6,50 1,67 1,33 4,50 3,00 1,00 2,33 3,00 6,50 2,00 1,33 

Nattskärra 7,00 9,00 9,33 2,00 5,50 7,50 7,67 7,00 9,00 16,50 8,67 11,33 

Orre         0,50               

Ringduva             0,33   0,50     0,67 

Rödhake 2,50 8,50 4,33 0,67 3,00 7,00 3,33 0,67 9,00 12,50 3,33 3,67 

Rödvingetrast           0,50             

Silltrut 0,50                       

Skogssnäppa   1,00                     

Svarthätta       0,67           0,50   3,00 

Talgoxe               0,33 0,50 1,00   0,33 

Talltita       0,33                 

Taltrast 2,50 4,50 2,00 2,33 5,00 2,00 2,00 0,33 5,00 4,00 2,00 1,33 

Tofsvipa     0,33                   

Trana               0,67     0,33   

Trädgårdssånga

re 

              0,33         

Trädlärka 0,50               1,00       

Trädpiplärka               0,33         

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 3. Samtliga observerade arter i bokstavsordning. Både punkt och linjetaxering inkluderat. 2015 

har bara två dag och två nattinventeringar. Vid resultatet och analysdelen har hänsyn till detta tagits. I 

denna tabell visas totala antalet och en korrigering av antalet inventeringar är ej utförd.  

Art 2012 2015 2016 2018 

Berguv 1 
   

Björktrast 
  

5 3 

Blåmes 30 19 17 23 

Bofink 294 184 159 228 

Buskskvätta 
  

3 
 

Domherre 3 1 2 1 

Drillsnäppa 
  

5 
 

Dubbeltrast 15 2 11 6 

Enkelbeckasin 
  

3 
 

Entita 10 
  

2 

Fiskgjuse 
 

2 
  

Fiskmås 
   

4 

Forsärla 
 

2 2 
 

Gransångare 13 13 11 32 

Grå flugsnappare 15 3 7 12 

Grå häger 1 
   

Grågås 1 
  

8 

Gråsiska 4 6 19 13 

Gråtrut 
  

1 5 

Gräsand 6 
 

2 
 

Grönfink 5 6 
 

5 

Gröngöling 12 2 
  

Grönsiska 81 55 38 15 

Grönsångare 2 2 13 3 

Gulsparv 21 18 31 32 

Gulärla 2 
   

Gärdsmyg 17 47 46 28 

Gök 
 

1 10 1 

Hornuggla 1 
   

Hussvala 
   

1 

Hämpling 3 
   

Härmsångare 
  

1 2 

Järnsparv 29 4 7 2 

Järpe 1 
   

Kanadagås 9 3 1 1 

Kattuggla 5 5 10 3 

Koltrast 99 77 114 75 

Korp 10 6 5 1 

Kråka 1 12 6 10 

Kungsfågel 83 46 33 29 

Ladusvala 3 2 
  

Lövsångare 169 256 322 227 

Mindre korsnäbb 5 42 14 2 



 
 

Art 2012 2015 2016 2018 

Morkulla 50 34 23 17 

Nattskärra 80 70 94 63 

Nötskrika 2 12 3 11 

Nötväcka 2 7 1 3 

Ormvråk 2 1 3 2 

Orre 25 
 

2 2 

Ringduva 55 30 29 43 

Rödhake 112 161 112 66 

Rödstjärt 21 8 3 1 

Rödvingetrast 1 11 
 

5 

Silltrut 4 
  

4 

Skata 
  

1 
 

Skogsduva 1 
   

Skogssnäppa 3 13 8 5 

Sparvuggla 3 
   

Spillkråka 3 
  

3 

Steglits 
 

2 
  

Stenknäck 2 2 
  

Stjärtmes 
  

1 
 

Storspov 1 
   

Strömstare 1 
   

Större hackspett 13 1 
 

1 

Större korsnäbb 4 
  

4 

Svarthätta 43 36 36 27 

Svartmes 19 2 5 17 

Svartvit flugsnappare 14 13 7 6 

Sånglärka 4 
   

Sädesärla 2 7 3 
 

Talgoxe 86 62 55 118 

Talltita 12 6 
 

10 

Taltrast 170 84 74 53 

Tjäder 4 
   

Tofsmes 22 4 7 
 

Tofsvipa 
  

1 
 

Tornfalk 1 
   

Tornseglare 
 

2 1 4 

Trana 17 
 

4 4 

Trädgårdssångare 9 6 8 7 

Trädkrypare 1 2 3 4 

Trädlärka 7 14 21 2 

Trädpiplärka 205 73 74 53 

Törnsångare 
 

3 
  

Ängspiplärka 
  

1 
 

Ärtsångare 14 18 15 6 
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