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INLEDNING 
 
 
Södra Öresund utgör ett viktigt rast och övervintrings-område för en rad olika 
våtmarksberoende fågelarter, vilket medfört att Saltholm på den danska sidan avsatts som ett 
”Special Bird Protection Area” under EUs fågelskyddsdirektiv, medan Foteviken – Falsterbo-
området på den svenska sidan utpekats som ett internationellt skyddsvärt område under 
Ramsaarkonventionen, vilket självfallet också gäller Saltholm. Även andra delar av södra 
Öresund är viktiga för olika våtmarksarter och för ett flertal arter överskrids regelbundet 
kriterierna för vad som anses vara internationellt skyddsvärda fågelområden även om dessa 
områden inte formellt utpekats som speciellt betydelsefulla fågelområden i anslutning till 
någon konvention ännu (Rose & Scott 1994). Ett betydande flyttfågelsträck förekommer 
dessutom i området, vilket belyses av rapporterna från Falsterbo Fågelstation (Kjellén 2000, 
Roos 2000 och tidigare rapporter).  
 
De möjliga konsekvenserna för fågelfaunan av den planerade vindkraftparken på Lillgrund i 
södra Öresund (ca 6 km V. Klagshamns hamn) inkl. kabelförbindelsen in till fastlandet 
presenteras i denna rapport mot bakgrund av en allmän kunskap om fågelfaunan i södra 
Öresund (jfr nedan!) samt publicerade studier av vindkraftens inverkan på fågelfaunan (Jfr. 
bl.a. Brauneis 1999, Clausager & Nöhr 1995, Guillemette et al. 1997, 1998, 1999, Kahlert et 
al. 2000, Karlsson 1988, Noer et al.  2000, Petersen & Clausager 2000, Petersson 2000, Tulp 
et al. 1999)  
 
Några fältstudier över förekomsten av olika fågelarter i Lillgrundsområdet har inte företagits i 
detta sammanhang. Däremot finns det ett omfattande datamaterial avseende fågelfaunan i de 
strandnära avsnitten av södra Öresund insamlat i samband med kontrollprogrammet för 
Öresundsbron (se nedan), vilket kunnat utnyttjas som bakgrundsinformation. Den planerade 
kabeldragningen från vindkraftverken till området söder om Bukeflo når fastlandet inom ett 
område vars fågelfauna detaljstuderats i samband med kontrollprogrammet för Öresunds-
förbindelsen. 
 
Ett förslag till kontrollprogram för studium av den ev. påverkan vindkraftparken kan ha på 
fågelfaunan i området har utarbetats i enlighet med de villkor som fastställts av regeringen för 
vindkraftparkens uppförande.  
 
 
RASTANDE OCH ÖVERVINTRANDE FÅGLAR 
 
 
Tidigare undersökningar i södra Öresund 
 
Fågelfaunan i Öresundsområdet har varit föremål för omfattande studier sedan 1962, dels 
inom ramen för de Internationella sjöfågelinventeringarna, dels i samband med specialstudier 
av de havslevande dykändernas uppträdande och vinterekologi efter kusterna i södra Skåne 
(Nilsson 1972). I samband med dessa genomfördes också ett betydande antal inventeringar 
från kustbevakningens båtar, främst längs den skånska sydkusten, men också i Öresund. 
Lillgrundsområdet inventerades inte speciellt, men området passerades av vissa 
inventeringslinjer. Dessa havsinventeringar har också i mindre skala fortsatt i samband med 
de internationella sjöfågelinventeringarna 
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Fig. 1. Södra Öresund med Lillgrund och de viktiga fågelområdena vid Foteviken, 
Falsterbohalvön och Saltholm markerade. 
 
 
Midvinterinventeringar av de strandnära områdena längs hela den svenska Öresundskusten 
har företagits i januari varje år sedan 1967 som ett led i de internationella sjöfågelinvente-
ringarna (Nilsson 1991 samt opubl. rapporter till Naturvårdsverket). Vissa år har 
inventeringarna genomförts med flyg, varifrån samtliga områden av betydelse överspanats. 
Flyginventeringar i södra Öresund har dessutom genomförts vid vissa av de nationella 
septemberinventeringarna av andfågel, vilka genomförts årligen sedan 1973. Områdena kring 
Falsterbohalvön och Foteviken, vilka är av speciellt intresse i detta sammanhang har dock 
endast inkluderats vissa år. Kompletterande inventeringar har också genomförts vid några 
tillfällen i november och mars.  
 
Undersökningarna i södra Öresund har sammanfattats i en rapport i samband med base-line 
studierna för Öresundsbron (Nilsson 1996). Detaljerade rapporter från de skånska kusterna 
har också publicerats i olika sammanhang (referenser se Nilsson 1996). Motsvarande 
inventeringar i samband med de internationella sjöfågelinventeringarna har genomförts på den 
danska sidan av Öresund (Danmarks Miljöundersögelser). 
 
I samband med kontrollprogrammet för Öresundsförbindelsen genomfördes ett antal 
flyginventeringar av sjöfåglar i södra Öresund (Hounisen et al. 1993, Fox & Hounisen 1993). 
Flygrutten bl.a. passerade Lillgrundsområdet, men specifika data från området har ej 
redovisats. Som ett led i kontrollprogrammet för Öresundsförbindelsen inventerades rastande 
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och övervintrande sjöfåglar längs hela den svenska Öresundskusten från Barsebäck till 
Falsterbo varje vecka under 1995/96 och 1996/97 (Nilsson 1997, 1998). Under 1997/98 
genomfördes dessa inventeringar under en mindre del av året, medan endast uppföljande 
räkningar av vigg och knölsvan genomfördes 1998/99 samt 1999/2000 (Nilsson 1999a, 
1999b, 2001). På motsvarande sätt har inventeringar av rastande sjöfåglar genomförts vid 
Saltholm (Andersen-Harild 1991, Fox & Hounisen 1994). I samband med 
kontrollprogrammet för Öresundsförbindelsen inventerades också rastande vadare efter den 
svenska kusten (Jönsson 1996) samt på Saltholm (Fox & Hounisen 1994). 
 
De mycket omfattande inventeringar som genomförts i södra Öresund omfattade visserligen 
inte de yttre havsområdena som Lillgrund, men ger ändå en god bild av vilka fåglar som kan 
tänkas uppträda i större antal i Lillgrund-området. De viktigaste arternas och gruppernas 
uppträdande i närområdet till Lillgrund, dvs. kusten mellan Lernacken och Falsterbo, visas i 
form av veckosummor för den aktuella sträckan under säsongerna 1995/96 och 1996/97. 
Materialet har hämtats ur databasen från Öresundsbroinventeringarna.  
 
 
Rastande och övervintrande fåglar i södra Öresund 
 
De genomförda inventeringarna i Öresundsområdet visar att området har en rik och 
varierande sjöfågelfauna. Det högsta antalet fåglar i området har påträffats under hösten, då 
mer än 40,000 individ noterats vid landbaserade inventeringar längs den svenska kusten från 
Öresundsbron vid Lernacken till och med Falsterbo (Fig. 2). Merparten av dessa sjöfåglar 
återfanns på de grunda områdena, speciellt i Foteviksområdet och vid den norra delen av 
Falsterbohalvön.  
 
De rastande och övervintrande fågelarterna kan delas upp i två huvudgrupper beroende på 
deras förekomst i området. Merparten av alla rastande simfåglar återfinns vanligen på de 
grunda områdena närmast land eftersom de för sitt födosök är begränsade hit. Därutöver finns 
ett antal dykänder liksom ett antal fiskätande arter, vilka kan utnyttja även djupare områden 
för sitt födosök och sålunda hör till de arter för vilka Lillgrund och liknade områden kan vara 
av intresse som furageringsområde. Flertalet dykänder föredrar dock de grunda strandnära 
områdena för sitt födosök även om de kan dyka djupare. De yttre havsområdena är dock 
betydelsefulla under isperioder då de inre farvattnen är de första att frysa till. 
 
I sammanställningen nedan behandlas de olika grupper och viktiga arter som förekommer i 
södra Öresund som rastare/övervintrare. Sammanställningen baseras främst på de 
inventeringar som genomfördes i samband med övervakningen i samband med Öresundsbron 
(Nilsson 1996, 1997, 1998, 1999, 2001). Stora mängder sjöfågel förekommer också i 
områdena kring Saltholm (Andersen-Harild 1991, Fox & Hounisen 1994, Fox & Hounisen 
1995, Fox et al. 2000), men detta material har ännu inte redovisats lika utförligt. Lillgrund 
ligger dock väsentligt närmare Foteviken och Falsterboområdet än Saltholm. 
 
Nedan behandlas först, något översiktligt de arter som främst förekommer i de grunda 
strandnära områdena och som inte utnyttjar yttre havsområden. Dessa fåglar är emellertid 
mycket allmänna inom stora delar av södra Öresund, med koncentrationer både i områdena 
kring Foteviken – Lernacken och vid Falsterbo samt vid Saltholm. De är också vanliga i de 
grunda områdena i Lommabukten och Lundåkrabukten. Betydande lokala förflyttningar är 
kända för en del av dessa arter och de kan antas passera Lillgrundområdet i betydande antal 
och sålunda potentiellt vara utsatta för kollisionsrisker. Anläggningen skulle kunna vara en 
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allmänt störande faktor för dem. Dessa arter skulle också potentiellt kunna påverkas av 
arbeten i samband med kabeldragningen till fastlandet. 
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Fig. 2. Veckosummor för samtliga inräknade arter vid strandnära inventeringar mellan 
Falsterbo och Lernacken 1995/96 och 1996/97. 
 
 
Arter knutna till grundområdena i Öresund 
 
Under denna rubrik ges en kortfattad beskrivning av några viktigare grupper rastande och 
övervintrande fågelgrupper som är knutna till de grunda vattenområdena i närområdet till 
Lillgrund, men vilka inte kan utnyttja havsområdena för näringssök. Normalt förekommer 
dessa arter sålunda inte i Lillgrundsområdet, men betydande lokala förflyttningar kan tänkas 
förekomma (och är sannolika) mellan de olika fågelområdena i södra Öresund, varvid dessa 
fåglar kan förväntas passera Lillgrundområdet på låg höjd i betydande antal. Omfattningen av 
sådana lokala rörelser över södra Öresund är inte känd. Dessa arter kan också i viss 
utsträckning ev. kunna påverkas temporärt under byggskedet av kabeldragningen närmast 
land, varför deras förekomst i området kring Bunkeflostrand kommenteras specifikt förutom 
den allmänna informationen om deras uppträdande i södra Öresund. 
 
 
Simänder 
 
Bland de inventerade arterna dominerade simänderna starkt med som mest ca 25,000 
inräknade individ under på hösten (Fig. 3). Den klart vanligaste arten bland simänderna var 
bläsanden med som mest över 20,000 inräknade individ. Därutöver var både kricka och 
gräsand allmänna i området med veckosummor om som mest några tusen individer. Både 
stjärtand och skedand var allmänna i området och vid flera tillfällen överskreds de 
internationellt överenskomna kriteriegränserna för vad som anses vara en internationellt viktig 
lokal för arten.  
. 
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Området norr om Klagshamnsudden norrut mot Bunkeflostrand utnyttjas regelbundet av 
måttliga antal simänder under hösten och vintern, främst gräsand och bläsand. Under vintern 
kan som mest något tusental gräsänder räknas i området, men vanligen är antalet väsentligt 
lägre. 
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Fig. 3. Veckosummor för samtliga inräknade simänder (Anas spp) vid strandnära 
inventeringar mellan Falsterbo och Lernacken 1995/96 och 1996/97. 
 
Gäss 
 
Södra Öresund utgör ett viktigt rast- och vinter-område för flera gåsarter. Under sommaren 
samlas årligen stora flockar med grågäss i Foteviksområdet (Fig. 4). Dessa gäss tillhör främst 
den starkt ökande häckande populationen i SV Skåne. Under 1990-talet utvecklade grågässen 
en ny ruggningstradition på Saltholm och fler och fler grågäss samlades där för att rugga med 
åtföljande koncentrationer av grågäss på ön från senare delen av maj till början av juli 
(Kahlert & Nilsson 2000). Som mest noterades 14600 ruggare på Saltholm, men antalet har 
minskat under senare år och sommaren 2000 var antalet ruggande grågäss på Saltholm 7200 
(Kahlert & Nilsson 2000). 
 
Efter ruggningen flyttar en del grågäss till Foteviksområdet från Saltholm. Andra grågäss 
flyttar efter ruggningen tillbaka till sjöområdet runt Börringesjön och Yddingen, varifrån de 
senare under hösten flyttar till Foteviksområdet innan de lämnar landet för gott under 
senhösten. Det förekommer också en hel del rörelser mellan inlandet och Foteviken beroende 
på olika störningsfaktorer. Under 1995/96 och 1996/97 inräknades som mest ca 6000 grågäss 
i Foteviksområdet (Fig. 4), men under senare år har upp till 10,000 noterats i området under 
hösten. Grågässen har under en lång följd av år studerats intensivt genom ett 
märkningsprogram, varvid ett betydande utbyte under vissa år även konstateras mellan danska 
och svenska grågåslokaler relaterat till jakt och andra störande faktorer. 
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Fig. 4. Veckosummor grågås Anser anser vid strandnära inventeringar mellan Falsterbo och 
Lernacken 1995/96 och 1996/97. 
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Fig. 5. Veckosummor kanadagås Branta canadensis vid strandnära inventeringar mellan 
Falsterbo och Lernacken 1995/96 och 1996/97 
 
 
Senare på hösten anländer dessutom ett betydande antal kanadagäss till området. Tidpunkten 
för ankomsten beror till en del på väderleksförhållandena i andra delar av landet. 
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Kanadagässen stannar normalt i området över vintern, men under kalla perioder flyttar de ut 
ur landet, vanligen mot sydväst till Danmark. Vid väderleksförändringar reagerar gässen 
snabbt och återvänder snabbt när det blir mildare. Vid upprepade köldperioder under 
säsongen kan gässen växla på detta sätt vid mer än ett tillfälle.  
 
Antalet kanadagäss varierar med väderleksförhållandena från normalt några tusen kanadagäss 
i Foteviksområdet upp till som mest mer än 15,000. De båda åren 1995/96 och 1996/97, när 
fågelförekomsten i området detaljstuderades noterades som mest 6000 resp. 4000 kanadagäss 
i Foteviksområdet. Båda åren noterades det högsta antalet kanadagäss i området i december, 
varefter många gäss lämnade landet under köldperioder efter nyår.  
 
På senare år har också den vitkindade gåsen börjat rasta i stort antal i Foteviksområdet. 
Normalt har upp till några tusen räknats in under höstarna de senaste åren, men hösten 2000 
observerades rekordmånga vitkindade gäss i Foteviksområdet, som mest 35,000 att jämföra 
med en tidigare högsta notering på ca 4000 rastare.  
 
I området förekommer också flockar av bläsgäss under hösten och vintern. Antalet bläsgäss 
brukar dock normalt vara ganska måttligt. Kalla vintrar koncentreras dessutom stora flockar 
av sädgäss till Foteviksområdet, där fälten som regel är snöfria betydligt längre än inne i 
landet. Vid riktigt kallt väder med mycket snö lämnar gässen Sverige mot Danmark, för att 
återvända när väderleksförhållandena blir mer gynnsamma. 
 
Gässen utnyttjar normalt de grunda havsområdena i Foteviken under natten för att vila. 
Grågåsen vilar också i Foteviken under dagen, mellan födosöksperioderna morgon och kväll 
Från Foteviken flyger gässen ut till de omgivande jordbruksmarkerna i öster för att söka föda. 
Normalt sett passerar de sålunda inte över Öresund. Emellertid föreligger ett betydande utbyte 
av gäss mellan Foteviksområdet och danska rast/övervintringslokaler inte minst i samband 
med väderleksförändringar (speciellt efter kraftiga snöfall i Skåne) under vinterhalvåret, men 
särskilt grågässen kan också byta rastområde mellan Danmark och Sverige om de utsätts för 
kraftiga jaktstörningar. Dessutom förekommer de nämnda rörelserna mellan ruggningslokalen 
på Saltholm och de svenska grågåslokalerna. Vid alla dessa lokala förflyttningar rör sig 
gässen på relativt låg höjd och torde åtminstone delvis passera genom Lillgrundsområdet. 
 
Områdena norr om Klagshamn upp till Lernacken utnyttjas regelbundet som viloplats för ett 
varierande antal kanadagäss och grågäss. Av kanadagässen har ofta upp emot 25 % av de 
rastande i Foteviken haft sina viloplatser i detta område, medan antalet grågäss i detta område 
normalt torde uppgå till ca 500, men ibland kan tusentalet grågäss utnyttja området. Förutom 
att de rastar på de grunda havsområdena utnyttjar båda gåsarterna också strandängarna för att 
vila samt för ett visst bete i perioderna mellan födosöket på jordbruksmarkerna. Främst 
utnyttjas strandängar med låg vegetation. 
 
  
Knölsvan Cygnus olor 
 
De grunda områdena kring Foteviken och Falsterbohalvön utnyttjas också av betydande antal 
rastande och övervintrande knölsvanar. Som mest har antalet knölsvanar vid den svenska 
kusten mellan Falsterbo och Lernacken uppgått till mer än 3000. Knölsvanarna finns i 
området under hela året, men är talrikast under vinterhalvåret (Fig. 6). Ett betydande antal 
knölsvanar ruggar också i södra Öresund. Som mest noterades 3300 ruggande knölsvanar vid 
Saltholm i samband med svanundersökningarna där 1993-2000 (Therkildsen et al. 2000). 
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Sommaren 2000 var antalet ruggande knölsvanar på Saltholm ca 2200 av totalt 6400 
ruggande i södra Öresund totalt. Efter ruggningen sker en betydande förflyttning av 
knölsvanar till den svenska kusten. Under vintern kan också vid kallt väder och issituationer 
betydande förflyttningar äga rum bland svanarna i Öresund, varvid de kan tänkas passera 
Lillgrundorådet. Liksom gässens lokala rörelser sker dessa förflyttningar mellan olika lokaler 
på låg höjd. Issituationen i Öresund skiftar ofta med vindförhållandena, vilket kan leda till 
ganska täta förändringar i utbredningen för svanar och en del andra sjöfåglar och ett 
betydande mått av lokala rörelser under isperioder. 
 
Knölsvanarna förekommer spridda över hela det inventerade området, men man kan urskilja 
en betydande koncentration till det egentliga Foteviksområdet inkl. Eskilstorps Holmar och 
omgivande vattenområden. Knölsvanen förekommer också regelbundet hela säsongen i de 
grunda områdena norr om Klagshamn, men antalet svanar här uppgår normalt till endast ett 
par hundra individ även om toppar på 500 noterats. Svanarna är jämnt fördelade i hela 
området mellan Klagshamn och Lernacken. 
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Fig. 6. Veckosummor för samtliga inräknade knölsvanar (Cygnus olor) vid strandnära 
inventeringar mellan Falsterbo och Lernacken 1995/96 och 1996/97. 
 
 
Sothöna 
 
Sothönan är en allmän gäst i de grunda områdena längs hela Öresundskusten från tidigt på 
hösten till och med den egentliga vinterperioden. Den livnär sig på undervattensvegetation, 
främst Ruppia och Zostera, vilka främst hämtas upp genom dykning. Sothönan är dock en 
dålig dykare, som endast kan söka föda på några få meters djup. 
 
Under vintern 1995/96 inräknades regelbundet mellan 2000 och 3000 sothöns i det aktuella 
området, medan antalet sothöns i området var väsentligt lägre 1996/97 (Fig. 7). Normalt är 
sothönan känslig för kallt väder och 1995/96 var en kallare vinter än normalt med en isperiod. 
Sothönsen förekom främst i Fotviksområdet samt i områdena norr om Klagshamn, men var 
inte lika allmänt förekommande i de exponerade områdena kring Falsterbohalvön. 
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Sothönsflockarna i området mellan Klagshamn och Bunkeflostrand återfinns främst i lä 
närmast Klagshamnsudden och förekommer normalt i huvudsak endast inom ett avstånd på 
någon km från udden. Sothönsen finns endast undantagsvis i det planerade kabelområdet. 
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Fig. 7. Veckosummor för samtliga inräknade sothöns (Fulica atra) vid strandnära 
inventeringar mellan Falsterbo och Lernacken 1995/96 och 1996/97. 
 
 
Vadare 
 
Utöver de rastande och övervintrande sjöfåglarna i strikt bemärkelse utnyttjas också kusterna 
av sydöstra Öresund, främst Falsterbohalvön och Foteviksområdet av betydande antal 
rastande vadare. Veckovisa inventeringar under hösten 1995 visade på toppnoteringar av över 
15,000 individ i området (Jönsson 1996). Betydande antal vadare rastar också på de grunda 
områdena i bukterna längre norrut i Öresund såsom Lommabukten och Lundåkrabukten. 
Saltholm utgör också ett synnerligen betydande rastområde för  vadare. 
 
De lokala rörelserna av vadare i Öresundsområde har inte studerats närmare. Det är sålunda 
osäkert i vilken omfattning det föreligger utbyte i större skala mellan t.ex. Saltholm och 
Falsterbo-Fotevikenområdet även om det förefaller troligt att å sker. Följaktligen är det inte 
känt i vilken utsträckning lokala vadar-rörelser förekommer på de höjder som kommer i 
konflikt med vindkraftverken. 
 
De rastande vadarna i sydöstra Öresund är främst koncentrerade till sådana områden där 
blottade lerbankar och sand/lerstränder förekommer, dvs. i områdena kring Falsterbohalvön 
och i vissa delar av Foteviken. Längs de kustområden där vegetationen når vattnet är antalet 
rastande vadare synnerligen måttligt och vanligen begränsat till ett fåtal individ av enstaka 
arter. Området norr om Klagshamn mot Bunkeflostrand tillhör inte de områden som hyser 
större mängder rastande vadare 
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Arter som utnyttjar djupare delar av Öresundsområdet 
 
Generellt visar samtliga inventeringar under vinterhalvåret klart att de olika sjöfågelarterna i 
södra Öresund är starkt koncentrerade till de vidsträckta grunda områdena nära stränderna.  
Till skillnad från förhållandena på den skånska sydkusten och i Östersjön träffar man normalt 
inte på stora dykandkoncentrationer längre ut till havs åtminstone inte utanför deras 
sträckperioder (exempelvis ejder). Däremot förekommer regelmässigt spridda grupper av ett 
antal arter längre ut i sundet. Vissa fiskätande arter kan också förekomma i stora flockar till 
havs i Öresund åtminstone under vissa perioder. I samband med isläggning av de inre 
områdena torde ett betydande antal sjöfåglar utnyttja de yttre delarna av Öresund. Rent 
generellt föreligger betydande luckor i kännedomen om de olika arternas uppträdande till havs 
i Öresund. 
. 
Nedan behandlas de arter som kan förväntas utnyttja Lillgrundområdet i varierande 
utsträckning. 
 
 
Doppingar och Lommar 
 
Skäggdoppingen är den enda doppingart, som förekommer i något antal till havs i södra 
Öresund. Större flockar har regelbundet påvisats i Öresund vintertid. Emellertid är områdena 
kring Barsebäck och i södra Lundåkrabukten de enda, där flockar om flera hundra regelbundet 
ses långt ute till havs. Söder därom har endast mindre grupper påträffats. De stora 
skäggdoppingflockarna är ofta svåra att se från land, då de ligger långt ute till havs.  
 
Det finns inga indikationer om att större koncentrationer skulle förekomma till havs i södra 
Öresund. I de strandnära områdena har endast mindre grupper och enstaka individer av 
skäggdopping observerats. Bottenförhållandena är emellertid sådana att det är sålunda fullt 
möjligt och ganska troligt att större skäggdoppingflockar kan finnas ute till havs även i andra 
delar av Öresund. Även andra doppingarter har påträffats längs kusten i enstaka individ. 
 
Lommar har setts i mindre antal på många håll i Öresundsområdet. Det finns inga 
observationer av större antal rastande och övervintrande lommar i området. Båda arterna har 
observerats. 
 
Doppingar och lommar är knappast aktuella i det område, som kan påverkas av 
kabeldragningen. Endast enstaka individer av skäggdopping har setts på de grunda vattnen 
kring Klagshamn. 
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Vigg Aythya fuligula 
 
 
Viggen är den dominerande dykandarten i området mellan Falsterbo och Lernacken under 
vinterhalvåret. Under 1990-talet har mellan 2000 och 6000 viggar räknats in vid 
midvinterinventeringarna med undantag för 1997. Under vintrarna 1995/96 och 1996/97 sågs 
ofta mellan 4000 och 6000 viggar i området (Fig. 8) med en toppnotering under isperioden 
1995/96 på närmare 10,000 viggar. Generellt är antalet viggar i Öresund högre under 
isperioder än under milda vintrar.  
 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

27 31 35 39 43 47 51 3 7 11 15 19 23

95/96
96/97

Vigg Aythya fuligula

 Figur. 8. Antal viggar Aythya fuligula i området mellan Falsterbo och Lernacken vid 
veckovisa inventeringar 1995/96 och 1996/97. 
 
Under höst och vår samt under normala vinterperioder rastar merparten av viggarna i det 
studerade området under dagtid i det gamla kalkbrottet vid Klagshamn, där upp till 4000 kan 
ses periodvis. Under vissa perioder kan större flockar ligga i hamnbassängerna vid Falsterbo 
kanal (Fig. 9). Under kalla perioder flyttar ofta merparten av viggarna till Falsterbo kanal, 
medan mindre flockar stannar i hamnen vid Klagshamn. Dessutom ligger ofta mindre 
viggflockar vid iskanten. 
 
Under höst och vår samt milda perioder på vintern är viggarna nattaktiva och flyger i 
skymningen ut till havs för att söka föda antingen på grundbottnarna långt in eller på 
musselbankarna till havs. Vanligen har viggarna sökt föda på de grunda bottnarna nära land 
först på hösten, för att sedan när födotillgången på dessa områden börjat minska, söka sig 
längre ut till havs (Nilsson 1972). 
 
Viggarna vid Klagshamn har konstaterats utnyttja Lernackenområdet för födosök, men har 
även setts flyga mot SV och V. Lillgrund ligger i flygriktningen och potentiellt inom deras 
möjliga område, men furageringsflygningar till detta område har ej konstaterats. Under de 
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perioder de ligger i Falsterbo kanal har det huvudsakliga utfloget skett mot NV, men det är 
okänt hur långt de flyger. Lillgrund är också här ett potentiellt födosöksområde speciellt när 
de inre grundare områdena är frusna. 
 
I viggflockarna förekommer också ett inslag av bergänder i varierande antal. Bergänderna har 
emellertid inte varit särskilt talrika. De har visat samma födosöksvanor som viggarna. 
 
Kalkbrottet vid Klagshamn är som nämnts den viktigaste dagplatsen för vigg i det aktuella 
området. I samband med det nattliga födosöket flyger viggarna både norrut (främst nordväst) 
och väst. Undersökningar av näringsvalet (maganalyser) visar dock på ett utnyttjande av 
bottenlevande arter från de grundaste områdena och det är därför sannolikt att viggarna under 
natten förekommer på de grunda bottnarna norr m Klagshamn och mot Bukeflostrand, även 
om de inte påvisats här. 
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Fig. 9.  Karta över södra Öresund med de viktigaste dagrastplatserna för vigg markerade 
tillsammans med utflogsriktningar för födosöksflygningar från dessa. 
 
 
Knipa Bucephala clangula 
 
Knipan är den näst vanligaste dykanden i södra Öresund under vinterhalvåret. Normala 
maximiantal i området under vinterhalvåret är upp till 2000 längs den svenska sidan av 
Öresund (Fig. 10), men därutöver förekommer ett  betydande antal i vattnen runt Saltholm. 
Knipan anländer normalt till området under oktober, även om enstaka individer finns på plats 
redan tidigare. Under november – mars var antalet knipor i det undersökt området normalt 
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kring ca 1000, men enstaka toppar med över 2000 knipor har observerats i området. Under 
riktigt kalla isperioder sker en koncentration av knipor till Öresundsområdet och betydligt fler 
knipor har räknats in i det aktuella området.  
 
När Öresund är isfritt förekommer kniporna i huvudsak på de grundare områdena, vanligen 
innanför 3 m djupkurvan. Till skillnad från viggarna är de dagaktiva och därför lätta att 
kartlägga. Under isperioder uppträder stora flockar (hundratals individ) i de isfria områdena i 
södra Öresund (vattnen utanför Lernacken och Klagshamn är de sista att frysa i området) och 
flockar har setts på mycket långt avstånd från land, troligen även i Lillgrundsområdet. Några 
inventeringar till havs har dock ej genomförts. 
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Figur. 10. Antal knipor Bucephala clangula i området mellan Falsterbo och Lernacken vid 
veckovisa inventeringar 1995/96 och 1996/97. 
 
Kniporna förekommer väl spridda i hela området mellan Lernacken och inre Foteviken samt i 
Höllviken utan att visa någon mer tydlig preferens för speciella kustavsnitt. Mindre flockar av 
knipor om upp till sammanlagt som mest ett par hundratal individ har regelbundet setts söka 
föda på de grunda områdena norr om Klagshamn. 
 
 
Alfågel Clangula hyemalis  
 
Alfågeln är den dominerande arten till havs i hela Östersjön, där det samlade beståndet är 
mycket stort (Durinck et al 1994). I Östersjön är den en karaktärsart för havsgrunden (typ 
Lillgrund), men det går en mycket markant utbredningsgräns vid Falsterbo (Nilsson 1972, 
opubl.) och endast smågrupper har setts vid båtinventeringar till havs i södra Öresund. Denna 
situation kan emellertid ha förändrats sedan inventeringarna gjordes på 1970-talet. Mycket få 
alfåglar ses vid inventeringarna från land. 
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Svärta Melanitta fusca, Sjöorre Melanitta nigra 
 
Svärta och sjöorre tillhör också de havslevande dykänder som förekommer i enstaka individ 
och smågrupper till havs i södra Öresund. Även för dessa arter gäller att de fåtaliga 
havsinventeringarna gjordes för länge sedan, varför situationen mycket väl kan ha förändrats 
markant sedan dess. Sjöorren passerar under vårflyttningen södra Sverige i mycket stort antal. 
Betydande antal sjöorrar har också om vårarna setts på sydsträck genom Öresund. Normalt 
torde detta sjöorresträcket starta från vinterområdena i Nordsjöområdet, men det torde dock 
vara möjligt att en del rastar tillfälligt till havs i Öresundsområdet. 
 
 
Ejder Somateria mollissima 
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 Figur. 11. Antal ejdrar i området mellan Falsterbo och Lernacken vid veckovisa inventeringar 
1995/96 och 1996/97. 
 
Ejdern har en mycket stor häckningskoloni på Saltholm med över 6000 häckande par (Noer & 
Christensen 1997). Arten är därför mycket väl spridd i hela södra Öresund under 
sommarhalvåret, medan endast mindre antal finns kvar i Öresundsområdet under vintern. 
Inom det aktuella området har det största antalet ejdrar räknats in under våren, med toppar på 
över 3000. Ejderantalet var också högt under sommaren, men sjönk successivt under hösten 
(Fig. 11) och under perioden november – februari/början av mars har maximiantalet längs 
sträckan Lernacken Falsterbo varit under 300 individer vid de strandnära inventeringarna. De 
fåtaliga flyginventeringarna runt Falsterbohalvön har givit något högre antal ejdrar. 
 
Under sträckperioden på våren (se nedan!) kan betydande flockar rasta tillfälligt i hela 
Öresundsområdet. Tillfälligt har flockar på flera tusen setts rasta i Öresund särskilt om det 
varit olämpligt flyttningsväder. Det är inte känt i vilken utsträckning rastflockar stannar under 
längre perioder. Lillgrundsområdets betydelse för ejdern är emellertid inte känt. 
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Ejdern har varit relativt jämnt fördelad över den studerade kuststräckan, men stora flockar har 
normalt endast setts lite längre ut från land. Enstaka mindre grupper är regelbundet 
förekommande även in till stranden i områdena norr om Klagshamn. 
 
 
Småskrake Mergus serrator, Storskrake Mergus merganser 
 
Småskraken förekommer spridd längs de skånska kusterna under hela året. Arten är 
fisklevande och är därför ej speciellt knuten till de kustnära grundområdena. Vid båtinven-
teringar har mindre flockar påträffats långt ute till havs både längs den skånska sydkusten och 
i södra Öresund. Normalt sett är antalet inräknade småskrakar lågt, men upp till 800 har setts 
vid landbaserade inventeringar mellan Lernacken och Falsterbo (Fig. 12). Småskraken tillhör 
de arter som utnyttjar Lillgrund-området liksom övriga havsområden i Öresund, men antalet 
är inte närmare känt. Under höststräcket förekommer betydande koncentrationer i 
Falsterboområdet med som mest upp till 4000 rastande småskrakar (Roos 1982). Det är inte 
känt om dessa stora flockar även finns i övriga delar av Öresund.  
 
Storskraken är en annan fiskätande art i Öresundsområdet. Normalt är den främst knuten till 
inlandslokaler, men förekommer under isperioder i betydande flockar i Öresund, dock främst i 
de strandnära områdena. Under milda vintrar finns de flesta storskrakarna i regionen på 
insjöarna och endast enstaka storskrakar och smågrupper finns i kustvattnen. 
 
Småskrakarna förekommer väl spridda längs Öresundskusten, vanligen i små grupper. Man 
finner dem också regelbundet i områdena norr om Klagshamn.  
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 Figur. 12. Antal småskrakar i området mellan Falsterbo och Lernacken vid veckovisa 
inventeringar 1995/96 och 1996/97. 
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Storskarv Phalacrocorax carbo 
 
Rastande och övervintrande skarvar återfinns i södra Öresund under hela året. Antalet 
inräknade individ vid de veckovisa inventeringarna i södra Öresund framgår av Fig. 13. 
Under hösten noterades regelbundet mellan 500 och 1500 storskarvar vid de landbaserade 
inventeringarna, medan antalet normalt var betydligt lägre under vintern och våren, vanligen 
mindre än 500. Betydande antal storskarvar återfinns också på den danska sidan av Öresund, 
inte minst på Saltholm. 
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Figur. 13. Antal storskarvar Phalacrocorax carbo i området mellan Falsterbo och Lernacken 
vid veckovisa inventeringar 1995/96 och 1996/97. 
 
Under vintern har stora koncentrationer av storskarv påträffats i södra Öresund under senare 
år (Bengtsson 1999, 2000). Under de senaste åren har flockar på flera tusen individer (som 
mest 10,000) rapporterats vid ett stort antal tillfällen under perioden november – mars. Dessa 
skarvflockar ligger långt ut från land och kan endast upptäckas från lämpliga 
observationspunkter vid goda väderleksförhållanden. Den stora skarvflocken har setts på olika 
lokaler i södra Öresund från Lommabukten ner till Klagshamnsområdet. 
 
Skarvarnas uppträdande i Öresund utanför häckningstiden torde kunna relateras till 
fiskstimmens (sillens) rörelser. Sannolikt har den stora skarvflocken Saltholm som 
utgångspunkt, varifrån den flyger ut till lämpliga fiskevatten i området. Under sensommaren 
och den tidiga hösten utnyttjas Eskilstorpsholmar (också häcklokal) av ett stort antal skarvar 
som under dagarna flyger ut för att fiska i olika delar av Öresund. 
 
Skarvarna förekommer vanligen lite längre ut från land och är spridda i hela området från 
Lernacken till Falsterbo men med koncentration till sådana platser där de har möjlighet att 
sitta och torka vingarna mellan fiskeperioderna. I området norr om Klagshamn är antalet 
skarvar normalt ganska måttligt även om enstaka brukar sitta på stenarna även nära stranden.  
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Alkor 
 
Normalt sett är alkor sparsamt förekommande i Öresund och det ses endast enstaka individer 
av tordmule Alca torda tobisgrissla Cepphus grylle och sillgrissla Uria algae. Vintern 1999-
2000 uppträdde emellertid särskilt tordmulen ovanligt rikligt i främst Lommabukten 
(Bengtsson 2000). Det finns inga närmare uppgifter från södra Öresund och speciellt 
Lillgrundsområdet, men det är inte osannolikt att de uppträder även i detta området. 
 
 
 
FLYTTANDE FÅGLAR 
 
 
Ejder Somateria mollissima 
 
Ejdern utgör en talrik häckfågel i Östersjön med vinterområden i den sydvästra delen av 
Östersjön mellan Fyn och Tyskland samt inte minst efter den danska Kattegattkusten. Det 
största vinterbeståndet under de milda vintrarna 1988-1992 återfanns i den nordvästra delen 
av Kattegatt, där i medeltal 341,000 ejdrar räknades in (Durinck et al. 1994). Ytterligare 
193,000 övervintrade i medeltal i sydvästra Kattegatt, medan antalet övervintrare i vattnen 
söder om Fyn beräknades till 304,000.  
 
I början på 1970-talet genomfördes omfattande radarstudier över ejdersträcket under våren i 
södra Sverige (Alerstam et al. 1974). Det allmänna mönstret omfattade dels ejdrar som på 
bred front anländer över Själland och flyttade in över Skåne på hög höjd med riktning mot 
Östersjön. Därutöver förekom omfattande rörelser söderut i Öresund. Dessa ejdrar kom i 
huvudsak från Kattegatt, men ett mindre antal anlände över Själland för att sedan fortsätta 
söderut genom Öresund. Betydande flockar kunde också ses rasta i Öresund för att sedan 
fortsätta flyttningen nästa dag.  
 
Det sydgående sträcket av ejdrar i Öresund har huvudsakligen sitt ursprung i vinterområdena i 
nordvästra Kattegatt. Ett betydande sydsträck ses redan i södra Halland. Inom det aktuella 
området sker inpassage över land i huvudsak i tre olika områden: Laholmsbukten, 
Skälderviken och i Lommabukten. Insträck över land av ejdrar som flyttar söderut genom 
Öresund sker främst i samband med kraftiga västliga vindar då de flyttande ejdrarna pressas 
in mot land.  
 
De sydflyttande ejdrarna i Öresund flyger som regel på ganska låg höjd över vattenytan. 
Under dagar med gynnsamma väderleksförhållanden i senare delen av mars – april kan ett 
mycket intensivt sydgående sträck av ejder observeras från lämpliga observationspunkter. 
Systematiska räkningar av sydflyttande ejdrar i Öresundsområdet saknas, men rapporter till 
den regionala rapportkommitten (redovisade i de olika årgångarna av Fåglar i Skåne) visar på 
att ett betydande sträck passerar. Totalt redovisas säsongssummor från denna oregelbundna 
sträckbevakning på över 100,000 ejdrar i Öresund 1997 (Fåglar i Skåne 1997: 17). Det 
verkliga antalet sydsträckande ejdrar i Öresund är dock okänt. Totalt torde dock antalet ejdrar 
som passerar sydkusten vara betydligt högre än sträcket söderut genom Öresund. Högsta 
summa för sydöstra Skåne hittills är inte mindre än 686,000 (Fåglar i Skåne 1996:23). 
 
Betydande flyttningsrörelser av ejdrar förekommer runt de skånska kusterna under hösten och 
ett massivt sträck passerar sydöstra hörnet (Elleström 2000). Det är emellertid inte 
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dokumenterat huruvida delar av detta sträck fortsätter upp i Öresund. Överhuvudtaget är 
kännedomen om flyttningsrörelser av ejder i detta område under hösten mycket bristfällig. 
 
 
 
Övriga änder och sjöfåglar 
 
Eftersom regelbundna räkningar av der flyttande sjöfåglarna genom Öresund under våren 
saknas finns inte mycket dokumentation om flyttfågelrörelser i stort i området. I samband 
med de mer sporadiska räkningarna av flyttande ejdrar om våren har även en del andra arter 
observerats. Sålunda har ett ganska massivt sydsträck av sjöorre noterats. Under mars-april  
1998 räknades sålunda ca 13,600 sjöorrar på vårflyttning söderut under 14 observationsdagar 
(Fåglar i Skåne 1998:20). 
 
Flyttning av andra änder än sjöorre har inte dokumenterats i samband med observationerna av 
ejderflyttningen genom Öresund. Erfarenheterna från andra lokaler tyder dock på att man kan 
räkna med att en del andra andfåglar flyttar genom Öresund på våren, men närmare 
dokumentation saknas. Dessa andra arter är emellertid numerärt klart underlägsna ejdern. 
 
Sjöorren flyger liksom ejdern under flyttning över vatten på låg höjd. Detsamma gäller andra 
andfågelarter som kan tänkas passera sundet på vårflyttningen såsom olika simänder, 
småskrake, vigg och knipa. 
 
Det är inte känt i vilken utsträckning arter som lommar och doppingar flyttar genom 
Öresundsområdet. Inom andra kustavsnitt kan ofta betydande sträckrörelser av dessa arter 
observeras vilket bl.a. gäller för lommar längs den skånska ost och sydkusten. 
 
 
Prutgås Branta bernicla och Vitkindad gås Branta leucopsis 
 
En mycket betydande del av det totala beståndet av vitkindade gäss samt mörkbukade 
prutgäss från de ryska häckningsområdena passerar under vårsträcket Skåne och där i mycket 
stor utsträckning södra Öresund (Green 1998). Båda arterna passerar landet och regionen på 
en väst-östlig riktning (Fig. 14). 
 
De vitkindade gäss som flyttar över Skåne tillhör den population som i huvudsak häckar i 
ryska arktis, men som under senare år i allt större antal häckar i Östersjön främst på Gotland. 
Denna population, som i januari 1997 räknades till 267000 individ övervintrar huvudsakligen 
i Nederländerna (Ganter et al. 1999). Inför vårflyttningen sprids de vitkindade gässen över 
tidvattenskusterna längs Nordsjön för att ladda upp energireserverna inför flytningen. Under 
april flyttar de vitkindade gässen till Östersjöområdet, medianpassagen genom Skåne är den 
19 april. Huvuddelen av de vitkindade gässen rastar under slutet av april samt större delen av 
maj i Östersjöområdet innan de flyttar vidare till de arktiska häckningsområdena.  
 



 20

 
Fig. 14. Flyttningskorridorer för vitkindad gås (vänster) och prutgås (höger) under 
vårflyttningen över södra Sverige (efter Green 1998). 
 
 
De mörkbukade prutgässen övervintrar likaledes i Nordsjöområdet, där de söker föda dels på 
tidvattensträndernas Zostera-ängar, dels på strandängarna. Under 1950-talet var beståndet 
hotat, men arten har ökat markant och antalet gäss i denna population beräknas nu till mellan 
250000 och 300000 (Ebbinge et al. 1999). Prutgässen häckar liksom de vitkindade gässen i 
ryska arktis, men till skillnad från dessa genomför de en direkt flyttning i en etapp från 
Nordsjön till Ishavet under senare delen av maj. Medianpassagen ligger den 25 maj.  
 
Den huvudsakliga flygriktningen för båda gåsarterna över södra Sverige var från sydväst mot 
nordost på en ganska smal front genom Sverige. En mycket betydande del av gässen anländer 
in över landet från Öresund via Själland. Över Öresund flyttar gässen på låg höjd och kan 
sålunda potentiellt vara i riskzonen för kollisioner med vindkraftverken. 
 
 
Rovfåglar 
 
Falsterbo är sedan gammalt känt för sitt mycket omfattande rovfågelsträck under höstarna 
(Karlsson 1992, Kjellen 2000). Kusterna av Skåne utgör perfekta ledlinjer för de flyttande 
rovfåglarna, vilka samlar upp dem och koncentrerar utflyttningen ur landet till främst 
Falsterbohalvön. Hösten 1999 inräknades inte mindre än 58,000 rovfåglar på flyttning ut ur 
landet. Dominerande arter var sparvhök med 30000 och ormvråk med 18500 (Kjellen 2000). 
 
Sträcket ut från Falsterbo går på sydvästlig kurs (ibland mer västlig) och ett betydande 
insträck av rovfåglar noteras regelbundet vid Stevns klint på den danska sidan. Flyttfåglarna 
som lämnar Falsterbo torde därför knappast beröra Lillgrundsområdet. 
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Observationer på andra lokaler visar att ett betydande utsträck av rovfåglar förekommer på 
andra lokaler längs Öresundskusten, bl.a. vid Hittarp i norra delen av Öresund. En hel del 
rovfågel når även Öresundskusten på andra lokaler norr om Falsterbo och torde kunna flytta 
ut mot sydväst på dessa platser om förhållandena är de rätta.  
 
Det föreligger ingen publicerad dokumentation om rovfågelflyttning utöver Öresund från t.ex. 
Lernacken eller Klagshamn och kustområdena däremellan, men det är naturligtvis fullt 
möjligt att detta skulle kunna ske under lämpliga förhållanden. Sådana flyttningsrörelser 
skulle komma att passera Lillgrundområdet. Normalt lämnar rovfåglarna kusten på ganska 
hög höjd, men eftersom de är glidflygare förlorar de höjd över havet och kan komma att flyga 
på relativt låg höjd. 
 
 
Vadare 
 
Som nämnts i samband med de rastande fåglarna förekommer rikligt med vadare i södra 
Öresund, som erbjuder goda rast- och födosök-möjligheter för dessa arter. Området ligger 
också mitt i det stora flyttningsstråket för arktiska arter mellan Nordsjökusten och de 
vidsträckta häckningsområdena på den ryska tundran (Green 1999). Majoriteten flyttande 
vadare passerar över området på hög höjd, men ibland kan speciella väderförhållanden tvinga 
ner fåglarna på lägre höjd över Öresund och regelbunden rastning av arktiska vadare 
förekommer i området (Green 1999). 
 
Även under hösten passerar betydande antal vadare genom området. Liksom under våren 
torde merparten av dessa vadare passera över området på hög höjd, men ett betydande antal 
rastar också i området under höstflyttningen (se ovan). Observationer av de dagsträckande 
fåglarna vid Falsterbo tyder på att antalet sträckande vadare på låg höjd är ganska måttligt 
(Roos 2000). 
 
 
Måsfåglar 
 
Liksom längs övriga kuster förekommer en hel del sträckrörelser bland måsfåglar i Öresund. 
Flera av de vanliga arterna sträcker genom området (jfr resultaten från Falsterbo), men 
sträcket i dessa delar av Öresund har inte närmare kvantifierats.  
 
Förutom måsarna förekommer också under våren och sommaren en hel del rörelser av tärnor 
längs kusterna. Enligt Green & Råberg (1997) fortsätter de tärnor som når den skånska 
ostkusten sin flyttning på två olika sätt, antingen följer den kusterna runt Skåne och kommer 
då att så småningom dyka upp i Öresund eller också flyttar de på hög höjd direkt västerut över 
Skåne. Medan det sålunda finns en hel del studier över tärnsträcket efter den skånska 
ostkusten saknas närmare data från Öresund. Flera av våra tärnarter ses dock regelbundet här 
under flyttningsperioderna 
 
Övriga arter 
 
Falsterbo-halvön utövar en mycket markant ledlinjeeffekt på ett stort antal flyttande fåglar, 
dels följer olika vattenlevande fåglar kusten för att undvika flyga över land, dels samlas en 
mängd småfåglar upp när de möter de skånska kusterna och leds ut på Falsterbohalvön, där de 
till slut tvingas ta steget ut över det öppna havet. 
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Dagsträcket vid Falsterbo har följts under 27 höstar i rad, vartill kommer äldre studier sedan 
1940-talet. Sträcket är således synnerligen väl dokumenterat (Roos 2000). Under säsongen 
1999, vilken var en ganska dålig höst vid Falsterbo, räknades 1,26 milj flyttande fåglar.  
 
Utanför själva Falsterbohalvön kan man på många platser under gynnsamma 
väderleksförhållanden träffa på betydande fågelflockar på flyttning söderut. Dessa fåglar rör 
sig på låg höjd nära själva kustlinjen. Det är osäkert huruvida dessa sträckrörelser fortsätter ut 
över havet norr om Falsterbohalvön och om sålunda större mängder flyttare rör sig på låg 
höjd genom Lillgrundområdet. Däremot är det väl känt att stora mängder flyttfåglar passerar 
över Skåne på hög höjd.   
 
 
HÄCKANDE FÅGLAR 
 
 
Med Lillgrunds placering i Öresund ca 6 km från Klagshamn utgör området ingen lokal som 
utnyttjas av häckande fåglar. De båda Ramsar områdena i södra Öresund, Foteviken – 
Falsterbo området samt Saltholm hyser emellertid stora mängder våtmarksfåglar under 
häckningstiden. Rörelser mellan dessa lokaler skulle potentiellt kunna påverkas av en 
vindkraftpark på Lillgrund.  
 
Saltholm hyser Danmarks största ejderkoloni med totalt ca 5000 häckande par 1999 
(Christensen & Noer 2000), tidigare har över 6000 par registrerats. Under våren har 
inventeringar visat på upp till 12,000 ejdrar i vattnen närmast runt Saltholm. Så vitt känt 
utnyttjar ejdrarna främst vattnen närmast Saltholm för sin furagering. Hanarna lämnar 
emellertid honorna ganska snart efter det att de börjat ruva. Det exakta mönstret för denna 
bortvandring är inte närmare känt, men det är inte omöjligt att det sker en spridning över 
andra delar av Öresund innan bortflyttningen. 
 
Sommaren 1999 beräknade man att 19,500 ungar kläcktes från kolonin på Saltholm. Under 
1990-talet har som mest 26,500 ungar noterats. Ejderungarna sprider sig efter kläckningen 
längs de svenska och danska kusterna för att utnyttja de rika näringsresurserna i dessa grunda 
vatten. Ett betydande antal ejderungar från Saltholm rör sig på detta sätt över havet till 
Foteviksområdet och passerar sålunda genom Lillgrundsområdet (Christensen & Noer 2000). 
Ett mindre antal ejdrar häckar också längs den svenska kusten. 
 
Till de marina änderna som häckar i Öresundsregionen hör också småskraken. Antalet 
häckande par vid kusterna är ganska måttligt. Det ä inte känt hur långt ut till havs de söker 
föda under häckningsperioden, men troligen håller de sig till de strandnära områdena nära till 
häckningslokalerna. 
 
Öresund hyser också häckande storskarvar, sålunda återfinns sedan ett antal år en koloni på 
Eskilstorps holmar vid Foteviken. 1999 återfanns där 543 av de totalt 1720 häckande paren i 
Skåne 1999 (SKOF 2000). Skarvarna söker föda till havs i Öresund. Det är inte känt hur långt 
från kolonin de söker föda under häckningstiden, men under övriga delar av året kan 
storskarvarna röra sig över betydande delar av Öresund. 
 
Både Foteviken och Saltholm hyser betydande antal häckande våtmarksarter inkl. vadare 
(Jönsson 2000, Ornis Consult 2000). Foteviksområdet utgör den största arealen med betade 
strandängar i denna del av regionen och dessa delar av området är sålunda synnerligen viktiga 
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för häckande vadare. Häckningsområdena för vadare ligger dock långt från de planerade 
vindkraftverken och ev. lokala rörelser mellan de olika häckningslokalerna torde förmodligen 
endast i begränsad omfattning kunna beröra Lillgrundområdet. 
 
Vadarna är för sin häckning starkt beroende av strandängarnas hävd. Medan de betade 
områdena hyser en rik fauna, finns endast enstaka par eller också saknas häckande vadare på 
de partier som vuxit igen. Områdena norr om Klagshamn, vilka kan beröras av 
kabeldragningen har mest igenvuxna partier och hyser inte någon speciellt rik vadarfauna. 
 
 

DISKUSSION 
 
Utbyggnad av vindkraftverk både till havs och på land kan liksom all annan storskalig 
exploatering av olika naturområden leda till påverkan på fågelfaunan och konflikter med 
fågelskyddsintressen. Mot bakgrund av de studier som redovisats från olika håll kan 
konstateras att vindkraftverk till havs potentiellt kan påverka fåglarna på följande sätt: 
 

1. Fysiska förändringar av det område där kraftverken byggs inkl. områden som påverkas 
av ledningsdragning, tillfartsvägar etc. 

2. Störningseffekter 
3. Genom kollision med vindkraftverken. 

 
Man torde kunna räkna med att vindkraftverken kan medföra störningar för fågellivet både 
under anläggningsfasen och under den kommande driftsfasen. Störningarna under 
anläggningsfasen torde i huvudsak vara av tillfällig karaktär. Det är därför av störst intresse 
att diskutera potentiella störningarna från en vindkraftverk i samband med driftsfasen. 
 
Anläggningsarbeten till havs kan potentiellt medföra sedimentspill, vilket skulle kunna 
påverka det marina ekosystemet och via näringsunderlaget indirekt fågelfaunan. Det nyligen 
avslutade arbetet med den fasta förbindelsen över Öresund bedömdes inledningsvis kunna 
medföra omfattande sedimentspill. Detta kontrollerades via ett väl utbyggt övervakingssystem 
men några direkta effekter på faunan kunde ej fastställas. 
 
Övervakningen av Öresundsbroarbetet innefattade också studier av möjliga störningseffekter 
på fågelfaunan i samband med konstruktionsarbetena. Detta program omfattade dels studier 
av de ruggande grågässen på Saltholm, dels studier av de rastande och övervintrande fåglarna 
efter den svenska Öresundskusten. Saltholmstudierna visade inga störningseffekter på 
grågässen. Däremot noterades störningseffekter p de rastande övervintrande andfåglarna efter 
den svenska Öresundskusten. 
 
I området utanför brofästet vid Lernacken konstaterades störningar på de rastande och 
övervintrande sjöfåglarna, främst vigg och knölsvan, i samband med anläggningsarbetena 
(Nilsson 1999a, 1999b, 2001). Antalet minskade drastiskt under en period i samband med 
grävningsarbetena i havet, men fågelfaunan i området återgick snart till det normala sedan 
konstruktionsområdena i vattnet avslutats i det aktuella området. 
 
Nedan görs en värdering av möjliga konflikter mellan fåglar och den kommande 
vindkraftparken på Lillgrund mot bakgrund av vårt vetande om fågelförekomsten i södra 
Öresund och erfarenheterna från vindkraftverk i andra områden. I sammanhanget måste dock 
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påpekas att erfarenheterna från andra länder i många fall inte är överförbara på svenska 
förhållanden beroende på skillnader i bl.a. topografi och fågelfaunans sammansättning. 
 
Även om ett betydande antal studier rörande ev. påverkan av vindkraftverk på fågelfaunan har 
genomförts på olika håll i världen, vilka kan belysa olika aspekter på fågelproblematiken i 
samband med vindkraft, så är relevanta studier av vindkraftverk till havs i relation till 
fågelfaunan fortfarande sparsamma.  
 
I Danmark planeras en omfattande utbyggnad av vindkraftverk till havs. Detta har lett till att 
omfattande studier inför uppförandet av vindkraftparkerna genomförts i viktiga havsområden: 
Ormö Stålgrund i Smålandsfarvattnen söder om Själland (Petersen & Clausager 2000), 
Rödsand SV om Gedser (Kahlert et al. 2000) samt Horns Rev på Jyllands västkust (Noer et al. 
2000). I samtliga dessa områden har omfattande kartläggningar av de havslevande fåglarna 
genomförts för att ge ett bakgrundsmaterial inför studiet av ev. effekter av kraftverken på 
fågelfaunan. 1995 byggdes en vindkraftpark på 10 vindmöllor vid Tunö Knob i Åhusbukten, 
vid vilken studier av fågelförekomsten i relation till vindkraftverken studerats före, under och 
efter byggnadsfasen (Guillemette et al. 1998, 1999).  
 
 
Påverkan på habitaten 
 
Areal förlusterna i samband med bygget av en vindkraftpark är ganska ringa åtminstone vad 
gäller själva fundamenten för kraftverken och den påverkan som erhålls vid konstruktionen av 
desamma. Den egentliga arealförlusten för fåglarna är dock väsentligt större eftersom denna 
också inkluderar de områden som inte kan utnyttjas av fåglarna på grund av störande inverkan 
från konstruktionerna, speciellt mellan de olika verken i parken, men också i en zon runt 
densamma. 
 
Tills vidare har endast en undersökning avseende störningseffekter på fåglarna från 
havsbaserade vindkraftverk  genomförts, nämligen vid den danska vindkraftparken Tunö 
Knob i Åhusbukten (Guillemettte et al. 1998, 1999, Tulp et al. 2000). Emellertid är ejdrarna 
som var det huvudsakliga studieobjektet här en ganska störningsokänslig art. Vid mätningar 
här har man beräknat  arealförlusten för sjöfåglarna , främst ejder och sjöorre (Guillemette et 
al. 1998). Man konstaterade att de övervintrande ejdrarna undvek en zon på ett avstånd av ca 
100 m från kraftverken.  
 
Tunö Knob, liksom övriga delar av Åhusbukten hyser under vinterhalvåret stora 
koncentrationer av bl.a. ejder och sjöorre. Undersökningarna visade en betydande nedgång i 
förekomsten av ejder i området kring vindparken vid Tunö Knob under de år studierna pågick 
medan motsvarande nedgång saknades i kontrollområdet (Guillemette et al. 1998). Parallella 
studier av bottenfaunan i områdena visar att den observerade nedgången var beroende av 
naturliga fluktuationer i förekomsten av blåmusslor, den viktigaste födokällan för ejdrarna i 
området (Guillemette et al. 1998, 1999).  
 
För landbaserade kraftverk har man kunnat påvisa störningseffekter på avstånd upp till 800 m 
(Clausager & Nöhr 1995), men det föreligger mycket stora skillnader i reaktionerna på 
vindkraftverk mellan olika fågelarter. Sålunda kunde spetsbergsgäss ses furagera på avstånd 
om mellan 100 och 200 m från vindkraftverken beroende på parkernas olika utformning 
(Larsen & Madsen 2000), medan Percival (1998) fann födosökande vitkindade gäss endast 25 
m från vindmöllorna. 
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I sammanhanget kan nämnas att arealförluster för fågelfaunan konstaterats i samband med 
landbaserade vindkraftverk i kustlandskapet. Sålunda konstaterade Larsen & Madsen (2000) 
att de tillgängliga födosöksområdena för spetsbergsgäss minskade väsentligt i samband med 
uppförandet av en vindkraftpark på Jyllands västkust.   
 
Störningseffekter på fåglar i samband med vindkraftverk syns enligt Reitan & Follestads 
(2001) översikt att vara dåligt studerade. Man konstaterar att sådana effekter är möjliga i 
norska kustområden för arter som rovfåglar, vadare, gäss, änder och svanar. Hittills har 
effekter kunnat konstateras för havsörn som i det norska kustlandskapet visar tydliga 
undanvikningsreaktioner (Follestad et al. 1999).  
 
Flyttande fåglar har visat betydande undvikande reaktioner på vindkraftsanläggningar. Vid en 
studie i det tyska inlandet påvisade sålunda (Brauneis 2000) att flera olika fågelarter, bl.a. 
tranor på flyttning gjorde omvägar på flera hundra meter runt en vindkraftspark.  
 
 
Kollisionsrisker 
 
Kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk har kunnat påvisas i olika omfattning vid olika 
studier. Reitan & Follestad (2001) konstaterade i en översiktsartikel med anledning av 
vindkraftplaner i Norge att det tycks föreligga en relativt hög kollisionsrisk för olika 
rovfågelarter medan risken är mindre för många sjöfågelarter. Enligt denna översikt har 
omfattande undersökningar över kollisionsriskerna utförts i USA under senare år (Andersson 
et al. 1999, Hunt et al. 1999 samt Thelander & Rugge 2000, alla citerade av Reitan & 
Follestad 2001), men dessa undersökningar är främst genomförda i helt andra habitat än 
kustområdena. Detsamma gäller europeiska undersökningar rörande kollisionsrisken mellan 
fåglar och vindkraftverk (t.ex. Clausen & Nöhr 1995, Karlsson 1983, Pedersen & Paulsen 
1991, Petersson 2000, Winkelman 1989, 1992).  
 
Resultaten från dessa studier i landmiljö eller strandnära områden kan knappast översättas 
utan vidare till förhållandena i havsområden som Lillgrund. Dels har de nämnda studierna 
huvudsakligen fokuserats på kollisionsrisken för lokala häckande, rastande och övervintrande 
fåglar, dels är artsammansättningen i Lillgrundsområdet en helt annan. Kännedomen om de 
aktuella arternas ekologi är i många avseenden ringa och vetandet om deras reaktioner på 
vindraftverk mycket fragmentarisk (undersökningarna vid Tunö Knob). 
 
En generell slutsats när det gäller kollisionsrisken är dock att variationen är betydande mellan 
olika studier och områden. I sammanhanget är det viktigt att följande faktorer beaktas noga: 
 

1. Metodiska aspekter på studierna. Hur har man mätt riskerna? 
2. Geografiska skillnader. 
3. Topografins betydelse inte minst skillnaden mellan havsbaserade verk och 

landbaserade verk. 
4. Artskillnader och i detta sammanhanget skillnader mellan fåglar på flyttning och 

risker i samband med fåglarnas lokala rörelser i området.  
5. Väderleks och ljusförhållanden 

 
Ljusförhållandenas inverkan på kollisionsrisker samt störning har undersökts i en av studierna 
vid Tunö Knob, dvs. skillnader i aktivitet hos sjöfåglarna har studerats dag och natt i närheten 
av vindkraftverken. Tulp et al. (1999) studerade den nattliga aktiviteten hos leder och sjöorre i 
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relation till vindkraftparken på lokalen. Båda arterna visade sig vara nattaktiva, mest gällande 
furageringsflygningar i området. Aktiviteten visade sig större under ljusa nätter än under 
mörka nätter. Rent generellt kunde man konstatera att ejdrarna aktivt undviker 
vindkraftparken i sina flygrörelser. Detta leder naturligtvis i sin tur till en minskad 
kollisionsrisk. Påverkan från vindkraftverken på ejdrarna i området kunde konstateras på ett 
avstånd om upp till 1500m. Som förff. påpekar kan man inte dra alltför vittgående slutsatser 
av denna undersökning av en liten vindkraftpark, andra förhållanden kan komma att råda vid 
större parker. 
 
I detta sammanhang måste också riskerna för kollisioner i samband med dimma och nedsatt 
sikt beaktas. Karlsson (1983) konstaterade en förhöjd kollisionsrisk under sådana 
förhållanden. Å andra sidan är denna väderlekstyp relativt sparsamt förekommande under 
flyttningsperioderna samtidigt som flertalet fåglar visar en nedsatt aktivitet under dessa 
förhållanden. 
 
Eftersom många sjöfåglar särskilt under sina lokala förflyttningar rör sig lågt över vattenytan 
påverkas risken för fågelkollisioner av den fria höjden under vindmöllornas rotorblad. Data 
från de danska undersökningarna i Rödsand tyder på att en ökning av frihöjden från 30 till 20 
m skulle medföra en betydligt minskad andel av de ejdrar som passerar vindkraftparken, vilka 
flyger på en riskabel höjd (Kahlert et al. 2000). Detta under förutsättning att ejdrarna inte helt 
ändrar sitt flygbeteende. 
 
Fåglarnas beteende vid ett hinder som en vindmöllepark kan i många avseenden väsentligt 
minska riskerna för kollisioner. I många undersökningar har man sålunda dokumenterat olika 
former av beteende för att undvika det hinder och den fara kraftverken medför (Winkelman 
1992). Detta är egentligen en form av samma beteende som havsdykänderna visar när de 
under flyttningen tar höjd innan de sträcker in över fastlandet. En förutsättning för att 
undflyende reaktionerna skall fungera är dock att fåglarna känner igen vindkraftverken som 
en potentiell fara. 
 
Kollisionsriskerna för fåglarna vid vindkraftparken skulle kunna vara olika under 
anläggningsfasen och den senare driftsfasen beroende på om verken startar efter hand eller 
inte. Under byggnadsperioden förekommer en hel del aktivitet i området både vad avser 
konstruktionsarbetena och transporter i närområdet. Fåglarna reagerar ofta på betydande 
avstånd på denna typ av störningar, vilket leder till en ökad mängd flygrörelser i området och 
därmed en ökad kollisionsrisk under denna period. Å andra sidan är kollisionsriskerna störst 
nattetid, då knappast några större störningsrisker från arbetet förväntas föreligga. 
 
Kollisionsrisker med kraftledningar har diskuterats i en sammanställning av Bevanger (1994). 
 
 
Slutsatser 
 
Södra Öresund, där Lillgrund ligger centralt placerat, utgör ett område med ansenliga 
fågelkoncentrationer, vilka för flera arter når antal som överskrider de enligt 
våtmarksonventionen (Ramsaarkonventionen) vedertagna kriterierna för internationellt 
betydelsefulla fågellokaler. Kännedomen om fågelförekomsten på själva Lillgrund är 
bristfällig, men med kännedom om förhållandena inom angränsande delar av Öresund samt 
områdets topografi och bottenförhållanden kan man utgå ifrån att det är av betydelse som 
rast/vinterområde för havslevande dykänder såsom ejder och småskrake. Under kalla perioder 
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kan området också vara viktigt för sådana arter som vigg och knipa, vilka i stort antal 
utnyttjar grundområdena under normala perioder, men som tvingas ut till havs under kallare 
perioder då de strandnära områdena fryser 
 
Den planerade vindmölleparken ligger vidare direkt på flyglinjen mellan de viktigaste 
våtmarksområdena i regionen: Saltholm och Foteviken-Falsterbo-området, varför man kan 
räkna med omfattande lokala rörelser mellan dessa båda lokaler. En större vindkraftpark kan 
verka som en barriär för dessa rörelser, varvid fåglarna undviker området, antingen genom att 
flyga runt eller ta höjd och passera över. Dessutom medför ökade flygrörelser i området på låg 
höjd ökade kollisionsrisker. 
 
Slutligen ligger den planerade vindkraftparken mitt i det viktigaste flyttfågelstråket för ejdrar 
och vissa gäss som flyttar från Västerhavet resp. Nordsjöområdet till Östersjön resp. den 
ryska tundran i antal om flera hundratusen. Området ligger också nära det generella 
flyttfågelstråket för änder och vadarfåglar mellan vinterområdena kring Nordsjön samt de 
vidsträckta häckningsområdena i norra Ryssland. Avståndet mellan Lillgrund och Nordens 
viktigaste flyttfågellokal Falsterbo är inte heller särskilt stort. 
 
Mot den presenterade bakgrunden kan man räkna med att fågelkollisioner potentiellt kan ske i 
samband med 

1. de årliga flyttningarna mellan häckningsområdena och vinterkvarteren. 
2. lokala rörelser mellan olika rastlokaler i Öresundsområdet. 
3. dagliga rörelser mellan viloplatser och furageringsplatser i Öresundsområdet 
4. störningar från olika mänskliga aktiviteter i området. 

 
Ur populationssynpunkt torde risken för kollisioner med vindkraftverken knappast ha någon 
betydelse i Lillgrundsområdet eftersom man torde kunna räkna med att fåglarna i stor 
utsträckning kommer att väja för vindkraftparken. På nuvarande tidpunkt är det dock för tidigt 
att dra några säkra slutsatser eftersom undersökningar i princip saknas över kollisioner mellan 
fåglar och havsbaserade vindkraftverk. 
 
Den direkta påverkan på furageringsområdena från vindkraftverken på Lillgrund torde vara 
obetydlig, eftersom den areal som berörs av arbetena med fundamenten endast utgör en 
mycket liten andel av grundområdet. Dessa arbeten medför en viss förlust av födounderlag, 
som kan bedömas som obetydlig jämfört med de näringstillgångar som finns tillgängliga i 
Öresund för dykänderna (Nilsson 1997, 1998). Man torde dessutom kunna räkna med att 
fundamenten efter en relativt kort tid kommer att fungera som artificiella rev med rika bestånd 
av blåmusslor. 
 
Om sålunda vindkraftparken i sig inte påverkar sjöfåglarnas näringsunderlag i någon större 
utsträckning, så kan störningar från vindkraftverken påverka sjöfåglarnas utnyttjande av 
området så att ett mångdubbelt större område undantas från sjöfåglarnas furagering. Som 
noterats ovan varierar störningsområdet starkt mellan olika arter från avstånd upp till många 
hundra meter ner till betydligt kortare avstånd. Topografin i det aktuella området orsakar en 
betydande variation i den andel av sjöfågelbeståndet som på detta sätt påverkas av en 
vindkraftpark. I brist på fältstudier i området vid och kring Lillgrund kan ingen närmare 
bedömning av det område som på detta sätt påverkas genom störningseffekterna från 
vindkraftparken göras. Jämfört med de stora områden med lämpliga bottnar och lämpligt djup 
som finns tillgängliga i Öresund (jfr bl.a. Nilsson 1997, 1998) torde denna ev. påverkan ha 
måttlig effekt på fåglarna i området. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att en vindkraftpark på Lillgrund potentiellt kan ha 
betydelse för fågelfaunan ur flera olika aspekter eftersom regionen är av stor betydelse för ett 
betydande antal olika fågelarter, vilket torde ha framgått av redogörelsen ovan. En mer 
ingående analys av konflikter mellan fågelintressen och en vindkraftpark på Lillgrund är svårt 
att genomföra nu på grund av bristande faktaunderlag avseende många viktiga aspekter: 

1. det saknas mer ingående kännedom om olika sjöfågelarters utnyttjande av Lillgrund 
och liknande grundområden i Öresund under olika delar av säsongen. 

2. Kännedomen om flyttfågelrörelserna över Öresund på låg höjd är bristfälliga. 
Visserligen finns det en hel del kunskap om vårens ejderflyttning, men det saknas 
kunskap om ejdrarnas närmare rörelsemönster i området under flyttningen. För övriga 
delar av flyttningsäsongen är bristen på kunskap om rörelserna över själva sundet ännu 
mer markant. 

3. det saknas kännedom om omfattningen av lokala rörelser av rastande och 
övervintrande fåglar till havs i regionen. 

4. studierna över fåglarnas reaktioner på vindkraftverk till havs är få och baserade på 
begränsade undersökningar vid mindre parker och kan sålunda inte direkt överföras 
till förhållandena vid Lillgrund. 

 
Mot bakgrund av det ovanstående är självfallet de redovisade bedömningarna av inverkan 
från vindkraftverken på Lillgrund på fågelfaunan preliminära. De studier som föreslås i 
planen för övervakningsarbetet avseende vindkraftparkens inflytande på fågelfaunan är 
avsedda att täcka de luckorna i det aktuella kunskapsläget. 
 
Enligt de redovisade planerna för kraftverksparken på Lillgrund kommer kabeln till land att 
dras i området norr om Klagshamn och nå fastlandet mellan Klagshamn och Strandhem. De 
grunda havsområdena norr om Klagshamn utnyttjas av rastande och övervintrande andfåglar 
av ett flertal arter (se ovan), men den zon som påverkas av en kabeldragning genom det 
grunda området är tämligen smal. Själva arbetet med kabeldragningen och schaktning för 
densamma torde innebära en del störningar på fågellivet, men dessa torde vara begränsade till 
en mindre del av området för en kortare tid och bedöms som betydelselösa för fågelfaunan. 
Merparten av strandängarna mellan Klagshamn och Strandhem betas inte och är sålunda av 
mindre intresse för fågelfauna. En kabeldragning genom området torde medföra störningar 
under själva arbetet, men dessa torde vara av mer tillfällig karaktär och endast beröra en 
ganska smal zon. Man bör dock undvika direkta arbeten under häckningsperioden på våren 
och försommaren. 
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