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PM – Artskydd – Viken, Gällö 

Artförekomster 

Enligt den naturvärdesinventering som gjorts på beställning av kommunen finns det 

inga områden med höga eller påtagliga naturvärden inom detaljplaneområdet. Det är 

endast sydvästbranten av Björkberget som lyfts fram i inventeringen som ett objekt 

med visst naturvärde. För övrigt är naturen trivial med obetydliga naturvärden.  

De fågelarter som är noterade inom området vid naturvärdesinventeringen är 

förtecknade i tabell 1. Alla vilda fågelarter är fridlysta men enligt Naturvårdsverkets 

handbok om artskydd ska de arter prioriteras som uppvisar en minskning på nationell 

nivå, är rödlistade och/eller förtecknade i bilaga 1 till fågeldirektivet.  

Tabell 1. Fågelarter som är påträffade med häckningsindicier inom eller nära planområdet. 
FD=Fågeldirektivet. 

Art  Rödlistan 2020  FD Bedömning av förekomst inom planområdet  

Björktrast Nära hotad  Häckar troligen.   

Blåmes   Häckar troligen.  

Bofink   Häckar troligen. 

Drillsnäppa Nära hotad  Häckar vid Revsundssjön strand men osäkert om 
häckningen är inom planområdet.  

Dubbeltrast   Häckar troligen. 

Grönfink Starkt hotad  Häckar troligen. Minskningen i Sverige beror på sjukdom.  

Grönsiska   Häckar troligen. 

Gärdsmyg   Häckar troligen.  

Järnsparv   Häckar troligen.  

Järpe  X Häckar troligen. Specifika skyddsåtgärder enligt NVI.  

Korp   Häckar troligen.  

Lövsångare   Häckar troligen. 

Pärluggla  x Häckar troligen vissa år. Specifika skyddsåtgärder enl NVI. 

Ringduva   Häckar troligen. 

Rödvingetrast Nära hotad  Häckar troligen. 

Spillkråka Nära hotad x Spår av spillkråka, möjligen är planområdet en del av ett 
större revir.  

Storlom  x Häckar vid Revsundssjön strand men troligen ej inom 
planområdet. 

Större 
hackspett 

  Planområdet är troligen en del av ett större revir.  

Taltrast   Häckar troligen.  

Trädpiplärka   Häckar troligen 
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Samtliga fågelarter som är påträffade inom planområdet eller i direkt anslutning till 

planområdet med häckningsindicier är allmänna eller tämligen allmänna både 

lokalt och regionalt.  

Den enda fågelart som är hotklassad i den svenska rödlistan är grönfink men den 

minskning som föreligger de senaste åren beror på helt andra saknar än 

biotopförluster och grönfink är fortfarande en relativt allmän art i denna region med 

flera observationer från närområdet som är inrapporterade till Artportalen de 

senaste 10 åren.  

Drillsnäppa och storlom som häckar vi sjöstränder är allmänna arter både lokalt 

och regionalt och sannolikheten är låg att det finns bon av dessa arter vid 

sjöstranden som ansluter till planområdet. En skyddszon på 25 - 30 meter med 

naturmark föreslås avsättas närmast sjön vilket är en tillräcklig skyddsåtgärd för 

dessa arter om det skulle vara så att det finns häckningsplatser där.   

Specifika skyddsåtgärder för arterna pärluggla, spillkråka och järpe har beskrivits i 

naturvärdesinventeringen. ”Spara talltorrakan där pärlugglan häckade och om 

döda träd/högstubbar med hackspettshål skulle hamna i vägdragning, spara också 

dessa. Man kan sätta upp pärluggleholkar för att stödja pärlugglan. Om den mindre 

vägen görs om till bilväg, är det värdefullt om alar sparas för järpens skull. När 

vägen ska breddas/iordningställas kan man bredda den på den sidan där inte 

alarna vuxit upp.” 

Björktrast och rödvingetrast är rödlistade på nationell nivå men är fortfarande 

mycket allmänna arter både lokalt och regionalt.  

Inga orkidéer eller andra fridlysta växtarter är påträffade inom detaljplaneområdet 

vid naturvärdesinventeringen. Revlummer är påträffad i skogsmarken vid berget. 

Det är en mycket allmän art i större delen av Sverige. Alla lummerväxter är fridlysta 

baserat på att de är förtecknade i bilaga 5 i art- och habitatdirektivet. Enligt 

ArtDatabankens tolkning är innebörden för arterna förtecknade i bilaga 5 att 

skyddet gäller gentemot kommersiell insamling, och inte ska beaktas i samband 

med miljökonsekvensbeskrivningar och exploateringsärenden. 

Slutsats 

Den samlade bedömningen är att påverkan från den planerade verksamheten inom 

planområdet, med föreslagna skyddsåtgärder, inte är av sådan karaktär att den påverkar 

arternas bevarandestatus baserat på deras behov av livsmiljöer och kontinuerlig ekologisk 

funktionalitet. Därmed faller inte förbudsbestämmelserna i artskyddsförordningen ut för någon 

art.   


