foto: kenneth bengtsson

Dödad röd glada Milvus milvus, Skåne maj 2010. Rotorbladets kraft var tillräckligt stor för att dela fågeln i två delar. Spetsen på rotorbladen har en hastighet av upp till 300 km/h, vilket innebär att stora fåglar lätt klyvs vid en kollision.

Fågelarter funna under vindkraftverk i Sverige
text: ingemar ahlén
Innan man bestämmer lokaliseringen av vindkraftverk är det vik
tigt att bedöma riskerna för att fåglar och fladdermöss kan komma
att förolyckas. Läget i landskapet påverkar hur stor denna risk är.
Man kan redan nu börja använda de kunskaper vi har, kunskaper
som förhoppningsvis kommer att öka gradvis. Det gäller att und
vika högrisklägen och i första hand söka placeringar med låg risk.
Det finns exempel från Sverige och andra länder hur man kan
identifiera högrisklägen, liksom placeringar där fåglar och fladder
möss aldrig eller endast sällan förolyckas. Kunskaperna kan använ
das för att effektivisera planering genom att koncentrera undersök
ningar till lägen där riskbedömningen är svår (Ahlén 2008, 2010).
När det gäller fåglar som förolyckas vid svenska vindkraftverk
finns det två viktiga kunskapskällor, nämligen 1) kända fynd av dö
dade arter och 2) studier av farliga beteenden hos en del arter som
gör dem särskilt utsatta.

undersökningar

De första studierna som påvisade dödsfall av fåglar vid vindkraft
verk i Sverige gjordes 1981 av Johnny Karlsson (Karlsson 1983).
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Han undersökte verken vid Maglarp i Skåne, men gjorde inga fynd
där. På Näsudden på Gotland i september och oktober 1981 hittade
han 1 björktrast, 1 taltrast, 4 rödhakar och 35 kungsfåglar.
Mina första undersökningar motiverades av rapporten om de
första ihjälslagna fladdermössen i Sverige som hittades under vind
kraftverket nära Petes på Gotland i september 1999. Efter två års
väntan fick jag ett smärre ekonomiskt bidrag från Energimyndig
heten och kunde 2002 tillsammans med flera medhjälpare genom
föra en avsökning av 160 vindkraftverk i Sydsverige. Både fåglar
och fladdermöss tillvaratogs och artbestämdes (Ahlén 2002). En li
kadan undersökning upprepades 2008, då 200 verk avsöktes med
bidrag från programmet Vindval (Naturvårdsverket och Energi
myndigheten). Undersökningarna omfattade verk på Gotland och
Öland, i Småland, Blekinge, Skåne, Halland, Västergötland och
Bohuslän (Ahlén 2009). Undersökningen 2008 var utformad som
en förstudie inför en tänkt treårig riksomfattande undersökning,
och ett nätverk av medhjälpare i olika delar av landet byggdes upp.
Några medel beviljades emellertid inte för den planerade fortsätt
ningen. Därför ligger ännu en del material obearbetat och ej färdig

analyserat. I denna artikel redovisas bara hittillsvarande kända ar
ter tillsammans med en del kommentarer. Naturligtvis skulle man
behöva ha fler fältdata, särskilt från de nya lokaliseringar av vind
parker som just nu etableras i skogslandskapet, på berg och i fjällen.

vilka arter drabbas?

För att få en översikt av hittills kända olycksfall med fåglar har jag
också samlat in trovärdiga uppgifter om fynd som folk, mest tillfäl
ligtvis, gjort på olika håll i Sverige. Jag har fått uppgifter från Na
turhistoriska Riksmuseet, Sveriges Ornitologiska Förening, Jägare
förbundet, Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt samt från några univer
sitet och länsstyrelser. Några arter har tillkommit från en pågående
undersökning på Gotland (Mårten Hjernquist, muntl.). Mitt mate
rial kan inte anses vara fullständigt, men förhoppningsvis kan det
utgöra grunden för en fortsatt uppföljning som någon myndighet
eller organisation borde kunna ta ansvar för.
Tabellen upptar 53 fågelarter. Om undersökningar får fortgå kan
man vänta sig att antalet kommer att öka till uppemot det dubbla.
I Tyskland, med i stort sett samma landskapstyper och fauna som i
Sydsverige, har man under ett tiotal år registrerat 110 fågelarter fun
na under vindkraftverk (Dürr 2010).
Som man kan se i tabellen förekommer många olika slags fåglar,
från de minsta till de största, från kungsfågel till knölsvan. Flera
förutsägelser om vilka arter som inte bör kunna råka illa ut har re
dan vederlagts.
foto: pav johnsson

Snatterand Anas strepera funnen död under vindkraftverk. Öland
juni 2008.

Tabell. Arter påvisade bland kända fynd av dödade eller ska
dade fåglar under vindkraftverk i Sverige t.o.m. januari 2010.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Storskarv
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Vitkindad gås
Gräsand
Snatterand
Stjärtand/skedand
Kricka
Ejder
Alfågel
Havsörn
Fiskgjuse
Kungsörn
Röd glada
Fjällvråk
Ormvråk
Duvhök
Fasan
Strandskata
Ljungpipare
Tofsvipa
Rödbena
Storspov
Morkulla
Enkelbeckasin
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Silltrut
Havstrut
Fisktärna
Skogsduva
Ringduva
Kattuggla
Berguv
Tornseglare
Större hackspett
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Järnsparv
Rödhake
Björktrast
Taltrast
Koltrast
Lövsångare
Kungsfågel
Råka
Kråka
Korp
Bofink
Gulsparv

Phalacrocorax carbo
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Anser anser
Branta leucopsis
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas acuta/clypeata
Anas crecca
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Haliaeetus albicilla
Pandion haliaetus
Aquila chrysaetus
Milvus milvus
Buteo lagopus
Buteo buteo
Accipiter gentilis
Phasianus colchicus
Haematopus ostralegus
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Tringa totanus
Numenius arquata
Scolopax rusticola
Gallinago gallinago
Larus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus marinus
Sterna hirundo
Columba oenas
Columba palumbus
Strix aluco
Bubo bubo
Apus apus
Dendrocopos major
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Delichon urbica
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus merula
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Corvus frugilegus
Corvus corone
Corvus corax
Fringilla coelebs
Emberiza citrinella
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Vindkraftverkens läge i landskapet spelar en stor roll för hur sto
ra riskerna är t.ex. i förhållande till kustlinjer, branter, sluttningar,
skogsbryn, flygvägar, rast- och övervintringsområden. Fynd gjordes
vid ca 25 procent av de undersökta verken medan inga problem upp
täcktes vid resterande 75 procent.
Av fåglarna är det säkert många som bara råkat passera och då
haft oturen att träffas av ett rotorblad. Om de av någon anledning
stannar till, och flera gånger passerar nära eller mellan rotorbladen,
ökar risken för en kollision. Detta sker uppenbarligen om de jagar
insekter kring vindkraftverkens övre delar som tornseglare och sva
lor, eller söker efter kadaver som kråka, korp och några av rovfåg
larna. Flera rovfåglar tycker om att hangvindssegla och kan då lång
samt hänga i luften nära rotorbladen eller till och med passera mel
lan rotorbladen. Detta gäller åminstone röd glada, havsörn, kungs
örn och ormvråk.
Redan 2002 konstaterade jag att röd glada ofta flyger farligt nära
vindmöllorna, ibland mellan rotorbladen. Jag hittade då också den
första förolyckade gladan, kluven i två delar. Fram till nu har 12
röda glador hittats i Sverige, 2 på Gotland, 1 i Blekinge, 1 i Halland
och 8 i Skåne – detta utan systematisk letning. Det första fyndet
gjordes vid ett verk intill en sopstation. Platsen besöks regelbundet
av glador där de även övernattar i en dunge intill. Jag ansåg platsen
för de två möllorna som olämplig och avrådde från att ytterligare
två nya verk skulle uppföras där. Min varning beaktades inte och nu
har sammanlagt 5 glador hittats vid 3 av de 4 verken. Det verkliga
antalet är okänt, eftersom området sällan besöks och rävar troligen
patrullerar området regelbundet.

I Sverige har röd glada ökat kraftigt och expanderat. Troligen är
det därför som SOF:s vindkraftspolicy inte nämner arten bland dem
som bör visas hänsyn. Från fyra länder på kontinenten, Italien, Spa
nien, Frankrike och Tyskland, rapporteras nu om tillbakagång för
röd glada åtminstone delvis på grund av vindkraftsutbyggnad. Röd
glada är i Tyskland tillsammans med ormvråk den fågelart som un
der åtskilliga år hittats i störst antal under vindkraftverk. Antalet
funna är nu 130 (mars 2010). En av dessa var ringmärkt i Sverige.
Antalet örnar som förolyckats i Sverige är nu 16 kända fall, helt
utan systematisk letning. Av 12 havsörnar är 4 funna på Gotland,
4 på Öland och 3 i Skåne. En i Uppland ringmärkt havsörn har
dödats av ett vindkraftverk på Åland. De 4 kungsörnarna är alla
funna på Gotland. I Tyskland är antalet påträffade havsörnar uppe
i 48, och på Smöla i Norge har man hittills hittat 38. Alla svenska
olycksfall med örnar utom ett har skett i vindparker eller i grupper
av vindkraftverk.
Av övriga rovfåglar som förolyckats i Sverige finns 2 fiskgjusar,
varav den ena, från Västergötland, dödades av vindkraftverk i Tysk
land. Dessutom finns 3 ormvråkar, 1 fjällvråk och 1 duvhök i stati
stiken. Av ugglor är fynd av 3 berguvar och 1 kattuggla kända.
De slutsatser man kan dra av de kända uppgifterna är framför allt
vilka arter som kan råka illa ut vid vindkraftverk och vid vilka lägen
i landskapet som olyckor oftare sker.

mortaliteten

Av flera skäl kan man inte från dessa undersökningar och inrappor
terade fynd närmare beräkna hur stor extra mortalitet vindkraften
foton: mårten hjernquist

Storspov Numenius arquata påträffad under vindkraftverk på Gotland, 2009. Den avslagna vingen hittades 50 meter från resten av kroppen. Kroppen var delvis uppäten av räv men hade tydliga krosskador från kollisionen.
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foto: stellan hedgren

Subadult havsörn Haliaeetus albicilla påträffad skadad under vindkraftverk efter kollision. Gotland, 2003.
innebär för vissa arter. Oftast vet man inte varifrån de dödade fåg
larna kommer. Om det gäller den lokala faunan saknas i allmänhet
kunskaper om populationstäthet, reproduktion och mortalitet. För
att kunna räkna antal offer måste de undersökta verken helst kon
trolleras dagligen, både i gryningen och på kvällen. Detta för att
inte kadaver som förs bort av rovdjur på marken eller av kråkor, kor
par och asätande rovfåglar skall undgå registrering. Detta kräver fast
personal på platsen under långa perioder. Även om undersökning
arna görs på detta vis räcker det inte för att resultaten skall gälla för
större områden. Vi vet nämligen att riskerna är individuella för varje
verk eller grupper av verk. Hur noggranna undersökningar man än
gör i en vindpark, kan man inte utifrån detta beräkna mortalitet för
större områden med mindre än att samma undersökningar gjorts på
åtskilliga andra ställen samtidigt. Detta för att få ett representativt,
statistiskt underlag. Dessa krav innebär stora kostnader.
Kraven på att kunna bevisa populationssänkande moralitet för att
tvinga fram åtgärder är därför i nuvarande läge helt orealistisk. Jag
har föreslagit en annan och bättre gräns för vad som kan accepteras
utifrån etiska hänsyn. Risken för att verk regelbundet slår ihjäl fåg
lar eller fladdermöss kan inte accepteras, medan enstaka olycksfall
knappast kan undvikas (Ahlén 2008, 2010).
Det finns en ny metod att avgöra olycksoffrens härkomst som
kanske så småningom kan tillämpas i dessa sammanhang. Genom
analyser av stabila isotoper kan man räkna fram varifrån en fågel el
ler fladdermus har kommit (Hobson et al. 2004). Om detta fung
erar kan man undersöka om de dödade fåglarnas ursprungspopula
tion påverkas av vindkraften.

genom direktobservationer och videobevakning. Man får då inte
glömma parningsflykt, spel och revirbeteenden som hittills verkar
vara försummade i flera undersökningar. Vi har många exempel på
att man inte kunnat förutsäga problemen utifrån tidigare erfarenhe
ter och uppgifter om t.ex. flyghöjd och hangvindssegling.
När man godkänner lokalisering av nya vindkraftverk kan det
ofta vara motiverat att kräva kontrollprogram som visar om det upp
står upprepade kollisionsproblem. Man bör redan från början ha
klargjort vilka åtgärder som då kan bli aktuella, såsom att låta ver
ken stå stilla eller i värsta fall flytta dem och vem som då skall stå
för kostnaderna.
Som slutord vill jag hävda att alla problem måste kunna redovi
sas öppet för att man på bästa sätt skall kunna lösa dem. Undersök
ningar av fåglar och fladdermöss vid vindkraftverk, planerade och
uppförda, skall inte få hemlighållas som nu sker i flera länder. Det
vore också bäst om sådana undersökningar utförs av oberoende och
kompetenta inventerare och observatörer.
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förslag

Jag rekommenderar att man tänker om och följer upp vad som sker
vid den fortsatta etableringen av vindkraft i Sverige. Två metoder
som ter sig nödvändiga är att regelbundet söka av ett ordentligt ur
val av verk och vindparker i skilda delar av landet och i olika land
skapstyper. Därtill behövs mera kunskaper om farliga beteenden

Hussvala Delichon urbica under vindkraftverk. Gotland, 2002.
Svalor och seglare jagar ofta insekter som samlas vid kraftverken.
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Summary: Birds found at wind turbines in Sweden.

Present knowledge about bird casualties at wind turbines is summa
rized. Investigations in 1977–1983, 2002, and 2008 together with
reported occasional records have till now resulted in a list of 53
bird species. Increased risks depend on insect hunting (swifts, swal
lows), carrion search (crows, ravens, some raptors), and hangwind
gliding (red kites, eagles, and buzzards). Location of turbines in the
landscape plays an important role, such as coastline, ridges, flyways,
feeding- and wintering areas etc. Number of raptor casualties are
4 golden eagles, 12 white-tailed eagles, 12 red kites, 2 ospreys, 3
buzzards, 1 rough-legged buzzard 1 goshawk and among owls, 3
eagle owls and 1 tawny owl. A program for continued search in
wind parks in different parts of Sweden and studies on risky flight
behaviour are suggested.
This pdf can be downloaded from the web site:
http://www.slu.se/ekologi/IngemarAhlen
Den 17:e örnen under vindkraftverk hittades den 18 augusti 2010,
samma dag som artikeln ovan gick i tryck. Det var den 13:e havs
örnen och fyndet gjordes på Gotland.
The eagle no 17 was found the same day this article was printed. It was
the white-tailed eagle no 13 in Sweden (without systematic search).

