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Sammandrag 

Denna litteraturstudie undersöker Svenska kraftnäts påverkan på svenska 

fåglar, vilka fågelarter som påverkas mest, kollisioner med kraftledningar, 

metoder för att reducera antal kollisioner, störning vid anläggningsarbetet 

och hur kraftledningar kan främja svenskt fågelliv. Högspänningsledningar 

kan medföra kollisionsolyckor, habitatförluster och störning, men kan även 

generera artrika habitat. De mest drabbade arterna från kraftledingsolyckor i 

Sverige är rovfåglar, svanar, vit stork (Ciconia ciconia), trana (Grus grus) 

och ugglor. Kollisionsrisken påverkas av ålder, aktivitet, beteende, 

väderförhållanden, manövreringsförmåga, specifika områden, 

kraftledningshöjd och ledningstyp. För att effektivt minska antalet 

kollisioner kan fågelavvisare användas, som monteras på kraftledningar så 

att fåglar kan upptäcka dem. Kraftledningar kan förändra miljöer, men 

anläggningsarbete anses inte medföra störning som påverkar fåglar på 

populationsnivå. Lövsångare (Phylloscopus trochilus), svarthätta (Sylvia 

atricapilla), ringduva (Columba palumbus) och trädlärka (Lullula arborea) 

föredrar dessutom kraftledningsgator över andra miljöer i Sverige. Fynden i 

denna studie är komplexa och belyser vikten av framtida forskning på hur 

högspänningsledningar påverkar fågelliv. 
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Abstract 

This literature study examines Svenska kraftnät's impact on Swedish birds, 

more specifically which species are most affected, collisions with power 

lines, methods for reducing collisions, disturbance due to construction work 

and how power lines can promote bird life in Sweden. High voltage power 

lines lead to collision accidents, habitat losses and disturbance, but can also 

create species–rich habitats. The most affected Swedish bird species from 

power line accidents are raptors, swans, White Stork (Ciconia ciconia), 

Common Crane (Grus grus) and owls. The risk of collision is influenced by 

age, activity, behavior, weather conditions, maneuverability, specific places, 

power line height and line type. To effectively reduce collisions, bird 

diverters can be used, which are installed on power lines for birds to detect 

them. Power lines can also change environments, but disturbance from 

construction is not considered to affect birds at the population level. Willow 

Warbler (Phylloscopus trochilus), Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla), 

Common Wood Pigeon (Columba palumbus) and Woodlark (Lullula 

arborea) even prefer habitats next to power lines over other environments in 

Sweden. The findings in this study are complex and highlight the 

importance of future research on how high voltage power lines affect bird 

life. 
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Inledning 

Kraftledningar finns runt om i Sverige, men trots detta är vetenskapligt 

underlag för transmissionsnätets påverkan på svenskt fågelliv begränsat. 

Enligt Ottvall & Green (2020) medför kraftledningar till exempel risk för 

eldöd, kollision och förändrade habitat. Störning i form av anläggningsarbete 

kan även medföra problem (Ottvall & Green 2020). I dagsläget finns inget 

fastställt antal fåglar som avlider av kraftledningar men det är ett etablerat 

naturvårdsproblem och vissa arter är extra utsatta (Drewitt & Langston 2008, 

Loss et al. 2014, Shaw et al. 2018). Fågelarter som vit stork (Ciconia ciconia), 

trana (Grus grus), svanar, ugglor, rovfåglar och änder löper hög risk att 

kollidera med kraftledningar i Sverige (Fransson et al 2019). Kraftledningar 

kan till exempel vara belägna mellan livsviktiga tillgångar för fåglar vilket 

innebär att de måste korsa ledningssträckor för att överleva och kan då riskera 

att kollidera (Ottvall & Green 2020). Under exempelvis häckningsperioden 

förändrar vissa fågelarter även sina flygmönster vilket kan resultera i att de 

vistas närmare kraftledningar (Henderson et al. 1996). Kraftledningar 

förändrar dessutom landskap och miljöer vilket kan medföra stora förluster 

för känsliga fågelarter, samtidigt som nya habitat kan skapas och gynna andra 

arter av fåglar (Berg & Svensson 2011, Ottvall & Green 2020). 

 

Som nämns ovan kan även anläggningsarbete vid kraftledningar medföra 

risker (Ottvall & Green 2020). Fåglar kan störas av många yttre faktorer och 

påverkas av stress beroende på livsstadium och genetik (Blas 2015). Vanliga 

störningar är ljud, synintryck, vibration och predation, som kan leda till att 

fåglarna flyr, råkar skada sina ägg eller lämnar boet oskyddat 

(Naturvårdsverket 2004). Bötsch et al. (2017) störde fåglar under 

etableringsfasen av revir genom att vandra i deras habitat två gånger per dag. 

Antalet bon och artrikedom minskade markant jämfört med i områden utan 

mänsklig närvaro, och långflyttande arter som anlände efter den 

experimentella störningen påverkades inte alls. Detta belyser inte bara en 

känslig period för fåglar utan även att låg nivå av återkommande störning har 

effekter (Bötsch et al. 2017). Naturvårdsverket (2004) menar däremot att 

störningar vid anläggningsarbeten inte påverkar fåglar på populationsnivå.  

 

Sverige har enligt fågeldirektivet skyldighet att skydda och bevara landets 

vilda fåglar och deras habitat (Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/147/EG). Alla Sveriges fågelarter är fridlysta genom 

artskyddsförordningen (SFS 2007:845) vilket innebär att man inte avsiktligt 

får döda, störa eller fånga svenska fåglar, inte samla in ägg, inte skada eller 

förstöra fortplantningsområden eller viloplatser. Utöver detta är 67 fågelarter 

även listade i fågeldirektivets bilaga 1 (Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2009/147/EG). Det betyder att särskilda skyddsområden ska utses för 

att dessa fågelarter ska få häcka ostört. EU–domstolen klargör i ett avgörande 

(skydda skogen–målen, C 473–19 och C 474–19) (Skogsutredningen 2021) 

att förbuden gäller för samtliga fågelarter som naturligt förekommer inom 

medlemsstaternas europeiska gränser, och således inte bara för de fågelarter 

som är särskilt hotade och därmed upptagna i bilaga 1 till 

artskyddsförordningen. Svenska fåglar är dessutom fredade enligt jaktlagen 

(SFS 1987:259) och jaktförordningen (SFS 1987:905).  
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SLU Artdatabanken (2020) beskriver hur en tredjedel av de fåglar som häckar 

i Sverige har minskat till den nivån att de numera inkluderas i rödlistan. Det 

finns flera orsaker som har lett till detta, exempelvis jakt, mindre tillgång till 

föda, avverkning av skog, habitatförluster och rationaliserat jordbruk 

(Naturskyddsföreningen 2021). Även effekter av klimatförändringar har 

börjat märkas och kan medföra stora förändringar i framtiden som exempelvis 

kan snabba på habitatförluster ytterligare (Latimer & Zuckerberg 2020). I en 

syntesrapport uppskattats kraftledningar och liknande konstruktioner leda till 

200 000 avlidna svenska fåglar per år (Rydell et al. 2011). Men en omfattande 

studie av Fransson et al. (2019) rapporterar hur endast hundratal fåglar hittas 

döda på grund av kraftledningar årligen. För att minska transmissionsnätets 

påverkan på fåglar kan exempelvis fågelavvisare användas och insatser för att 

gynna utsatta arter genomföras (Barrientos et al. 2011, Bernardino et al. 2018, 

Ottvall & Green 2020).  

 

Transmissionsnätet sträcker sig från norr till söder och omfattar nästan 20 000 

kilometer ledningar (Svenska kraftnät 2021). Idag pågår ett tjugotal stora 

anläggningsprojekt runt om i Sverige för att stärka, förnya och utveckla 

ledningar och stationer för att hantera vind- och vattenkraft, överkomma 

hinder i nätet och möjliggöra säker transport av el som möter samhällets 

behov. Eftersom anläggningsarbete sker i Sveriges landskap är det omöjligt 

att inte störa djur och natur på olika sätt. Samtidigt menar Berg & Svensson 

(2011) att kraftledningsgator är artrika fågelhabitat. Dessa miljöer är 

mångsidiga och erbjuder boplatser som vanligtvis lockar både skogsfåglar 

och jordbruksfåglar, exempelvis ringduva (Columba palumbus), gulsparv 

(Emberiza citrinella) och grönfink (Chloris chloris), varav de två sistnämnda 

inkluderas i rödlistan som nära respektive starkt hotad (SLU Artdatabanken 

2020). Vissa fågelarter föredrar dessutom kraftledningsgator framför andra 

livsmiljöer (Berg & Svensson 2011). En bidragande faktor till den biologiska 

mångfalden i många kraftledningsgator är den höga förekomsten av enbuskar 

som bevaras vid röjning, vilka speciellt gynnar fågelfaunan.  

 

Svenska kraftnät har i uppdrag att förvalta, driva och utveckla Sveriges 

transmissionsnät för el (Svenska kraftnät 2021). Myndigheten arbetar aktivt 

med tillståndsprocesser, och eftersom artskyddet gäller i hela landet påverkas 

många delar av verksamheten. På enheterna för tillstånd, under avdelningen 

samhällsbyggnad inom division nät, sker koncessionsansökningar, 

tillståndsansökningar och samrådsprocesser som länkar till dessa. Enheterna 

driver även arbetet med villkor för anläggningsprojekt och plan- och 

samrådsärenden. I sina projekt har Svenska kraftnät som mål att verkställa 

bedömningar och utredningar, till exempel i frågor som rör artskydd, med god 

basis och balans gentemot övriga intressen. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna litteraturstudie är ett examensarbete för masterprogrammet i biologi 

med inriktning ekologi och naturvård vid Uppsala universitet i samarbete med 

Svenska kraftnät. Syftet med den här studien har varit att utreda hur Svenska 

kraftnät påverkar fågellivet i Sverige, vilka arter som påverkas mest, när 

risken för kollision med kraftledning är hög, vilka åtgärder som kan minska 

kollisioner med kraftledningar, om Svenska kraftnät medför störning vid 

anläggningsarbete och hur fåglar anpassar sig till kraftledningsgator. 

 

Examensarbetet har även resulterat i en databas som inkluderar alla häckande 

fåglar i Sverige tillsammans med fakta som är relevanta för frågeställningen. 

 

Avgränsningar 
Denna studie kommer inte utreda eldöd på grund av kraftledningar, eftersom 

det främst drabbar fåglar som kommer i kontakt med lågspänningsledningar 

(region- och lokalnät). Slutsatser kommer dras utifrån perspektiv riktat mot 

det svenska transmissionsnätet.  

 

Databasen inkluderar relevant fakta om alla fågelarter som häckar 

regelbundet i Sverige (BirdLife Sverige 2021), ingår i rödlistan (SLU 

Artdatabanken 2020) och bilaga 1 i fågeldirektivet (2009/147/EG), och hittas 

i Appendix (Nilsson 2022).  
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Bakgrund 

Svenska kraftnät  
Som myndighet och statligt affärsverk ansvarar Svenska kraftnät för Sveriges 

kraftsystem och arbetar med förvaltning och utveckling av transmissionsnätet 

för el. Svenska kraftnät är även myndighet för elberedskap och ansvarar för 

tillsynsvägledning för dammsäkerhet (Svenska kraftnät 2021). För ett säkert, 

hållbart och kostnadseffektivt kraftsystem krävs konstant övervakning, 

förnyelse av kraftledningar och anpassningar för att tillgodose landets 

elbehov. Svenska kraftnät ansvarar för att kraftsystemet är driftsäkert och att 

det är balans mellan producerad och förbrukad el, och driver projekt i 

forsknings- och utvecklingssyfte. Regeringen bestämmer Svenska kraftnäts 

uppdrag i förordning med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät (SFS 

2007:1119), tillsammans med det årliga regleringsbrevet som innehåller mål, 

specifika ärenden, bestämmelser om finansiering och krav för 

återrapportering.  

 

Transmissionsnätet 
Sveriges transmissionsnät omfattar ungefär 20 000 kilometer ledningar för 

400 kV och 220 kV med 160 transformator- och kopplingsstationer och 16 

utlandsförbindelser (Svenska kraftnät 2021). Svenska kraftnät arbetar med att 

stärka transmissionsnätet runt om i Sverige för att höja kapaciteten mellan 

elområden och till regioner som expanderar med ökad efterfrågan på el. 

Daterade ledningar förnyas och nya anläggs för att ansluta till vindkraftverk 

och nya metoder av förbrukning. Som elberedskapsmyndighet ska Svenska 

kraftnät även se till att ha beredskap för den svenska elförsörjningen vid 

extrema situationer som till exempel stormar, bränder, terrordåd och krig. För 

att detta ska fungera genomförs åtgärder för att öka beredskapen, utbilda 

personal och tillgodose resurser för reparationsprojekt och 

kommunikationsutrustning (Svenska kraftnät 2021).  

 

Transmissionsnätet sträcker sig genom hela Sverige, och verkar som 

transportör av el från stora produktionsanläggningar som vattenkraft och 

kärnkraft till regionala distributionsnät (Figur 1). Massiva anläggningar som 

producerar el och större elanvändare har oftast en direktanslutning till 

transmissionsnätet. Som nämnts tidigare består transmissionsnätet av 

kraftledningar med spänning på 400 kV och 220 kV, kraftledningar vars 

spänning är högst i hela landet. Dessa högspänningsledningar ansluter till 

transformatorstationer som omvandlar den höga spänningen vidare till 

regionnätet (≤130 kV), som i sin tur sammankopplar till lokalnätet (≤40 kV). 

I denna process har transmissionsnätet en bärande del som visas i Figur 1.  
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Figur 1. Elens väg (Svenska kraftnät 2021).  

 

Stolpar 
Svenska kraftnät förvaltar omkring 50 000 stolpplatser vilka varierar i 

utseende, teknik och ålder (Svenska kraftnät 2021). Stolpar med 400 kV-

ledningar är av stål, men stolpar med 220 kV-ledningar kan även vara gjorda 

av trä. En ledning består av tre linor, vilka benämns som faser och 

sammankopplar med stolparna (Figur 2). Över faserna sträcker sig oftast två 

topplinor, vilka säkerställer att felström förs till stationen vid åsknedslag. 

Mellan stolpben och linor sitter isolatorkedjor som förhindrar 

strömöverföring från ledning till stolpe. Distansstänger finns mellan linorna 

och håller dem isär. Dämpare ser till att svängningar från till exempel vind 

minimeras. 
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Figur 3. A-stolpe (vänster) och B-stolpe (höger) (Svenska kraftnät 2021). 

Figur 2. Högspänningsledning med utmärkta delar (Svenska kraftnät 2021). 

   
 

 

 

Vid rak ledning används vanligtvis raklinjestolparna A-stolpe och B-stolpe 

(Figur 3). A-stolpar används främst för skogsmark och B-stolpar för 

åkermark. B-stolpar har kapacitet att bära upp lasten utan förstärkande delar 

vilket innebär att dessa stolpar är mer robusta än A-stolpar.  
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Figur 4. Julgransstolpe med vertikalplacerade ledningar på höjden (Svenska kraftnät 2021). 

Vid vinkelbyte i rak ledning används vinkelstolpar som är konstruerade att 

utstå krafter i sidled (Svenska kraftnät 2021). När ledningar inte anläggs på 

bredden nyttjas julgransstolpar som bygger på höjden med vertikalplacerade 

faser (Figur 4). Ändstolpar är de stolpar som finns i början och slutet av en 

ledning. Avståndet mellan stolpar är vanligtvis 330 meter med en stolphöjd 

på 20–100 meter, och stolphöjden ökar med avståndet mellan varje stolpe. 

Transmissionsnätet består främst av ledningar med 400 kV, och för att byta 

ut alla gamla 220 kV–stolpar pågår arbete med att skapa en ny stolptyp. 

Livslängden på en stolpe uppskattas till 100 år och många stolpplatser 

behöver förnyas inom snar framtid (Svenska kraftnät 2021).  

 

 

 

Underhållsarbete i kraftledningsgator 
I Svenska kraftnäts uppdrag ingår underhållsarbete av transmissionsnätets 

ledningar och stationer, vilket omfattar teknisk uppdatering och skötsel av 

ledningsgator (Svenska kraftnät 2021). I skogsmark röjs högväxande 

vegetation bort, samtidigt som lågväxande träd och buskar bevaras. Ett 

exempel på detta är enar, vilka inte medför någon risk att falla och förstöra 

kraftledningar. Röjningsarbetet möjliggör även framkomst för 

skogsmaskiner. I skogsmark inkluderas även sidoområden bredvid 

ledningarna i ledningsgatan (skogsgata), där alla träd som kan skada 

ledningar avverkas. Besiktning för behov av underhåll görs årligen, 

röjningsarbete av närliggande vegetation utförs vart fjärde år och större träd 

avverkas vart åttonde år (Svenska kraftnät 2021). I ledningsgator avverkas 

inte bara träd som kan falla direkt på ledningar utan även buskar och träd som 

växer för nära kraftledningar. Röjningsarbetet utförs efter de förutsättningar 

som finns och tar hänsyn till särskilt känsliga arter och miljöer. Arbetet 

främjar vissa djur och växter och har visat sig vara lämpade boplatser för vissa 

fågelarter (Berg & Svensson 2011). 
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Störning 
Ljud, synintryck och vibration är exempel på faktorer som kan störa fåglar 

(Naturvårdsverket 2004), och en av de främsta anledningarna till varför fåglar 

reagerar är för att undvika predation och hot (Fox & Madsen 1997, Frid & 

Dill 2002). Enligt Naturvårdsverket (2004) framkallas dessa reaktioner vid 

momentan störning som exempelvis av en smäll eller ett passerande fordon. 

Mekanismerna som får fåglar att fly kan även medföra att de förstör sina ägg, 

lämnar boet obevakat och överger sina ungar. Holmes et al. (1993) och Klein 

(1993) menar att fåglar reagerar starkare på mänsklig närvaro jämfört med till 

exempel ett fordon på grund av människans fågeljakt. Arter som änder, gäss 

och örnar vilka länge har varit i fokus vid jakt påvisar vanligtvis starkast 

reaktioner (Madsen 1998b).  

 

Vid en mer långvarig störning vänjer sig fåglar och lär sig vad som är farligt 

och inte, men denna typ av störning kan leda till att de missuppfattar sin 

omgivning (Naturvårdsverket 2004). Ett konstant buller eller oväsen skapar 

hinder för kommunikation och uppmärksamhet för andra ljud. Forskare insåg 

tidigt att störning kan ha effekt på fåglars fysiologiska system, som förhöjd 

hjärtrytm, förändrad ämnesomsättning, hormonbalans och förändrat beteende 

i form av ökad försiktighet och benägenhet att fly (Busnel & Fletcher 1978). 

Ifall en art påverkas av störning till den grad att individernas reproduktion 

minskar kan populationen riskera att ta skada (Naturvårdsverket 2004).  

 

Känslighet för störning 
Olika fågelarter uppvisar varierande känslighet för störning (Klein et al. 1995, 

Blumstein et al. 2003), och det är inte bara individen som kan påverkas utan 

även avkommor och populationer (Naturvårdsverket 2004). Flykt är vanligt 

vid störning (Fox & Madsen 1997), men om flykten blir långvarig kan även 

ungar tar skada från predation, oväder eller näringsbrist (Webb 1987, Evans 

& Day 2002, West et al. 2002). En annan aspekt av störningskänslighet är om 

en art är beroende av en specifik miljö men störs i sitt habitat och inte kan 

söka sig någon annanstans (Naturvårdsverket 2004). Det kan även vara så att 

en population hanterar störning sämre vid till exempel redan låga 

individantal, sjukdom och utsatthet för hot. Enligt Gill et al (1996) och 

Stillman & Goss-Custard (2002) kan vissa fåglar tåla höga nivåer av störning 

på grund av brist på alternativa habitat, men att de löper större risk för negativ 

påverkan på grund av sämre reaktionsförmåga.  

 

Gäss beskrivs vara mycket känsliga för störning, och vitkindad gås (Branta 

leucopsis) håller sig generellt sett undan från vägar, kraftledningar och 

vindkraftverk (Kruckenberg et al. 1998, Tydén et al. 1998, Kruckenberg & 

Jaene 1999). Störningskänslighet kan bero på en arts biologi, tillstånd, 

omvärlden och mycket mer. Extrema väderförhållanden kan till exempel 

förändra reaktioner och påverkan från störning (Schueck & Marzluff 1995, 

Pettersson 2002). Öppna habitat kan underlätta (Fernández-Juricic et al. 

2002), och ostörda platser att fly till i närheten (Blumsten et al. 2003). 

Störningens intensitet och avstånd till fågeln har en stor betydelse (Weston et 

al. 2012). Kön, ålder, och storlek på populationer spelar också roll (Stalmaster 

& Newman 1978, Madsen 1985, Baydack & Hein 1987, Gill et al. 1996). 
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Tabell 1. Nationellt skyddsklassade fågelarter i Sverige (Artdatabanken 2021) indelade i 

kategorier enligt rödlistan (LC = livskraftig, NT = nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt 

hotad, CR = akut hotad) (SLU Artdatabanken 2020). 

Fåglar kan även vara känsligare beroende på dygnets och årets tidpunkt 

(Richardson & Miller 1997, Delaney et al. 1999). Naturvårdsverket (2004) 

menar därför att det är komplicerat att ange allmänna gränsvärden för 

störningar och känslighet. 

 

Hotade fågelarter i Sverige 
I dagsläget inkluderas 120 fågelarter i den svenska rödlistan vilket motsvarar 

cirka en tredjedel av alla häckande arter i Sverige (SLU Artdatabanken 2020). 

Utöver rödlistan är vissa fåglar även nationellt skyddsklassade (Tabell 1) 

(SLU Artdatabanken 2021). Det främsta hotet rödlistade och skyddsklassade 

arter står inför är habitatförluster, följt av störning och jakt. Nationell 

skyddsklassning syftar till att värna om extra utsatta arter genom inte sprida 

uppgifter om deras aktivitet. Exakta fyndplatser för dessa fåglar är därför inte 

offentliga för allmänheten och omfattas av offentlighets- och sekretesslagen 

(SFS 2009:400) (SLU Artdatabanken 2021).  

 

 

LC NT VU EN CR 

Jorduggla 

Lärkfalk 

Röd glada 

Fiskgjuse 

Bivråk 

Hökuggla 

Tjäder 

Pilgrimsfalk 

Kungsörn 

Havsörn 

Duvhök 

Fjällvråk 

Blå kärrhök 

Stenfalk 

Dubbelbeckasin 

Smålom 

Slaguggla 

Berguv 

Kungsfiskare 

Myrspov 

Lappuggla 

 

Jaktfalk 

Ängshök 

Brun glada 

 

Fjällgås 

Fjälluggla 

Vitryggig 

hackspett 

Tornuggla 

Pungmes 

 

 

   



15 

 

Metod  

Uppsats 
Den här uppsatsen baseras på vetenskaplig litteratur och rapporter 

publicerade till och med 2021. För att ta reda på transmissionsnätets påverkan 

på fåglar i Sverige har myndighetsrapporter, domar och utredningar även 

fungerat som underlag. Birkedal (2021), ordförande för 

Naturskyddsföreningen i Skåne samt medlem i ledningsgruppen för 

Storkprojektet, har varit kontaktperson angående kraftledningars påverkan på 

storkar i Sverige. För att undersöka ifall det fanns annan opublicerad data om 

kraftledningars påverkan på fåglar i Sverige kontaktades även Statens 

Veterinärmedicinska Anstalt SVA, BirdLife Sverige och anställda på 

Svenska kraftnät. Arbetet har utförts under 20 veckors heltidsstudier som 

examensarbete för masterprogrammet i ekologi och naturvård vid Uppsala 

universitet, på uppdrag av Svenska kraftnät där jag varit en del av enheten 

Tillstånd inom Division Nät.  

 

De vetenskapliga databaserna Google Scholar (www.scholar.google.com), 

Web of Science (www.webofscience.com) och ScienceDirect 

(www.sciencedirect.com) användes för att hitta vetenskapliga rapporter och 

sammanställningar inom området. För att hitta svenska myndighetsrapporter 

och liknande nyttjade jag sökmotorn Google (www.google.com). För det 

sistnämnda sökte jag även direkt via Naturvårdsverket 

(www.naturvardsverket.se), SLU Artdatabanken (www.artdatabanken.se) 

och Naturhistoriska riksmuseet (www.nrm.se). 

 

De termer jag sökte med i Web of science, Google scholar och ScienceDirect 

för att hitta relevant litteratur för uppsatsen var:  

 

● bird collision* AND overhead power line* 

● bird collision* AND power line* 

● bird mortality* AND overhead power line* 

● bird collision* AND transmission line* 

● bird mortality* AND power line* 

● bird mortality* AND transmission line*  

● bird* AND overhead power line* 

● bird* AND power line* 

● bird* AND transmission line* 

● bird flight diverter* 

● efficiency* AND bird flight diverter* 

● birds* AND disturbance* 

● birds* AND human disturbance* 

● birds* AND construction work* 

 

Databas 
Databasen består av fåglar som är regelbundet häckande i Sverige (BirdLife 

Sverige 2021), tillhör rödlistan (SLU Artdatabanken 2020) och bilaga 1 i 

fågeldirektivet (2009/147/EG) och tillhörande artfakta (Nilsson 2022). Syftet 

är att verka som kunskapsunderlag för Svenska kraftnät och kompletterar 

rapporten med ytterligare fakta. Databasen består av tre blad. Första bladet är 

en innehållsförteckning som beskriver databasens syfte, innehåll, förklaring 
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över information och referenslista. Andra bladet visar sammanställningen 

över fåglar med kategorier som beskrivs nedan. Tredje bladet visar 

genomsnittlig minskning i populationsstorlek från inventeringar av 

standardrutter (hela Sverige), sommarpunktrutter (främst södra Sverige) och 

vinterpunktrutter (främst södra Sverige) mellan 2018 och 2019 för 

tillgängliga arter från Svensk Fågeltaxering (2019). 

 

För att sammanställa databasen listade jag alla regelbundet häckande fåglar i 

Sverige från förteckningen över Sveriges fågeltaxa utgiven av BirdLife 

Sverige (2021). I listan finns kategorierna A–E, men endast vissa fåglar från 

kategorierna A, B och C inkluderades i databasen, eftersom de utgör Sveriges 

officiella fågellista. I listan finns även underkategorierna: H = Regelbunden 

häckfågel, h = Artens status som regelbunden häckfågel är oklar, F = 

Regelbundet uppträdande under flyttning, T = Tillfällig gäst, R = Rariteter 

anträffade vid högst 100 tillfällen. Jag använde bara fåglar från underkategori 

H. Fåglar från kategorierna A–C inkluderades därmed bara ifall de även 

ingick i kategori H. Utöver detta inkluderades alla fågelarter från den senaste 

svenska rödlistan (SLU Artdatabanken 2020) och alla fågelarter i bilaga 1 

från Europaparlamentets och rådets fågeldirektiv (2009/147/EG). Totalt listas 

291 unika fågelarter i databasen (Appendix).  

 

Databasen gjordes i Excel för att vara lättillgänglig och enkel att använda 

internt som kunskapsunderlag för Svenska kraftnät, i samråd med Vallin 

(2021) på Svenska kraftnät och Öberg (2021) på konsultbolaget WSP. 

Kategorier som finns med är svenskt namn, vetenskapligt namn, listning i den 

svenska rödlistan/bilaga 1 i fågeldirektivet (SLU Artdatabanken 2020, 

2009/147/EG), bevarandestatus (RE = Nationellt utdöd, CR = Akut hotad, EN 

= Starkt hotad, VU = Sårbar, NT = Nära hotad, LC = Livskraftig, NA = Ej 

tillämplig, NE = Inte bedömd) (SLU Artdatabanken 2020), boplatsmiljö, 

häckningsperiod i alpin, boreal och kontinental miljö (Naturvårdsverket 

2009), rekommenderat skyddsavstånd mellan häckningsplats och skogsarbete 

(Skogsstyrelsen 2021) och skyddsklass (nationellt skyddsklassade arter med 

diffuseringsgrad 3–5, där grad 3 = 5 x 5 km, 4 = 25 x 25 km, 5 = 50 x 50) 

(BirdLife Sverige 2021).  
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Resultat 

Omfattning av dödsfall 
2011 beräknades antalet svenska fåglar till 70 miljoner häckande par, och det 

uppskattas avlida 200 000 fåglar på grund av kraftledning årligen i Sverige 

(Rydell et al. 2011, Ottosson 2012). Att däremot förstå helhetsbilden av hur 

många fåglar som avlider på grund av kraftledningar är svårt, eftersom det 

krävs omfattande studier för att få fram ett rättvist resultat (Ottvall & Green 

2020). En traditionell metod för att kartlägga antal dödsfall är att hitta alla 

avlidna fåglar vid kraftledningar under en period och fastslå dödsorsak. Detta 

är en relativt enkel metod som däremot försvåras ju större yta som ska 

studeras (Bernardino et al. 2018, Ottvall & Green 2020). För att studera 

fågelkollisioner med kraftledningar kan radarteknik effektivt och automatiskt 

upptäcka fågelaktivitet vid ledningar (Stokke et al. 2017). Indikatorer 

utformade för fågelkollisioner kan också användas för att detektera stötar mot 

en kraftledning (Murphy et al. 2016a). I Sverige har dessa metoder inte testats 

ännu, men däremot har återfunna ringmärkta fåglar studerats sedan 1911 

(Naturhistoriska riksmuseet 2021). Över 150 000 fåglar med ringmärkning 

har återfunnits och ökat förståelsen av dödsorsaker, levnadssätt och livslängd. 

Naturhistoriska riksmuseet registrerar alla inrapporterade dödsfall av 

ringmärkta fåglar, som bara utgör en del av alla fåglar som avlider i Sverige.  

 

Ottvall & Green (2020) menar att det i dagsläget inte går att uppskatta det 

totala antalet fåglar som avlider på grund av kraftledningar, eftersom ingen 

studie är representativ för hela landet. En vanlig ingång är även att studier 

undersöker fågelkollisioner med ledningar där det redan förväntas vara hög 

dödlighet jämfört med andra platser. En stor andel av dessa studier har bara 

gjorts i specifika miljöer som till exempel i jordbruksmark eller stäpplandskap 

(Ottvall och Green 2020).  

 

Internationellt påverkas miljoner fåglar av kraftledningar årligen (Rioux et al. 

2013). Resultat från Loss et al. (2015) visar att det är 8–57 miljoner fåglar 

som avlider av kollisioner med kraftledningar per år i USA och 10–41 

miljoner i Kanada. Byggnader sägs leda till 365–988 miljoner avlidna fåglar 

årligen i USA, och 16–42 miljoner avlidna fåglar i Kanada. Även vägtrafik 

står för en hög dödlighet än kraftledningar, där 89–340 miljoner fåglar 

uppskattas avlida i olyckor med fordon per år i USA och 9–19 miljoner fåglar 

i Kanada (Loss et al. 2015).  

 

Kollisioner 
I dagsläget fattas mycket kunskap för att kunna förutspå kollision i detalj 

(Bevanger et al. 2016). Ottvall & Green (2020) har undersökt och 

sammanställt information om kraftledningars påverkan på fåglar och anser att 

det finns en delad mening huruvida transmissionsnätet åsamkar mer 

kollisioner jämfört med andra typer av ledningar. Shaw et al. (2018) 

undersökte vilken påverkan kraftledningar med högre spänning hade på 

ludwigtrapp (Neotis ludwigii), som är starkt utrotningshotad enligt IUCN, i 

ett område i södra delen av Afrika under två års tid. De upptäckte att fler 

kollisioner ägde rum på vintern, vid regn och att fler fåglar kolliderade med 

transmissionsnät jämfört med distributionsnät. Shaw et al. (2018) hoppas med 

denna studie öka medvetenheten om vilken påverkan transmissionsnät kan ha 
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på hotade fåglar runt om i världen. Energibehovet och expansion av 

kraftledningar förväntas öka globalt och enligt Bernardino et al. (2018) 

kommer det leda till fler dödsfall av fåglar. Ottvall & Green (2020) menar att 

kunskap om kraftledningar och fågelkollisioner ökat sedan en tid tillbaka, 

samtidigt som den fortfarande är bristfällig. I Sverige visar data från 

Naturhistoriska riksmuseet att fler fåglar avled på grund av kollisioner med 

kraftledningar jämfört med strömgenomföring för ett par år sedan (Fransson 

et al. 2019), men att eldöd är vanligare idag (Fransson et al. 2021).  

 

Dödsfall av ringmärkta fåglar i Sverige 
Fåglar som ringmärkts i Sverige under perioden 1990–2017 användes i en 

studie av Fransson et al. (2019) för att undersöka omfattningen av fåglar som 

drabbats av kraftledningsolyckor. Med hjälp av den svenska 

ringmärkningscentralen kunde avlidna fåglar samlas in och analyseras för att 

fastställa dödsorsak. Under studieperioden ringmärktes omkring 8 miljoner 

fåglar, varav 10 714 rapporterades avlidna med känd orsak. 921 av dem, 

vilket motsvarar 8,6 %, hade antingen kolliderat med kraftledningar eller 

drabbats av strömgenomföring. 51 arter noterades, där de mest utsatta var 

ugglor, rovfåglar, svanar, trana och vit stork. Även vissa andfåglar var 

olycksdrabbade. De arter som påvisade fler än 50 dödsfall orsakade av 

kraftledningar var kungsörn (Aquila chrysaetos) (51 av 105), berguv (Bubo 

bubo) (393 av 1004) och slaguggla (Strix uralensis) (55 av 199). Andelen fall 

där dödsorsak sannolikt berodde på kollision med kraftledning beräknades till 

62 % (571 fåglar) och resterande 38 % (350 fåglar) berodde på 

strömgenomföring (Fransson et al. 2019). Under 2014–2017 avled däremot 

fler fåglar av eldöd än kollision, och slaguggla var den art som hade påverkats 

mest av strömgenomföring (76 %). Fler fynd hittades i södra Sverige jämfört 

med norra Sverige.  

 

En ny analys från ringmärkningscentralen visar att eldöd drabbade 230 fåglar 

(0,7 %) och kraftledningskollision drabbade 164 fåglar (0,5 %) under 2020, 

där 3289 fåglar rapporterades återfunna (Fransson et al. 2021). Totalt 

ringmärktes 340 916 fåglar under 2020 i Sverige (Fransson et al. 2021).  

 

Åldersfördelning 
Fransson et al. (2019) undersökte även hur åldersfördelningen såg ut bland 

fem olika arter som dött av kraftledningar och andra kända orsaker under 

1990–2017. För kungsörn, havsörn (Haliaeetus albicilla), berguv, kattuggla 

(Strix aluco) och slaguggla skedde flest dödsfall under första levnadsåret 

jämfört med år två till sex (år fyra för slaguggla) (Figur 5). Påverkan från 

kraftledningar avtog med åldern för kungsörn, berguv och slaguggla, men för 

havsörn och kattuggla steg dödsfallen något igen vid år sex. Kungsörn, 

havsörn och berguv påverkades mer av kraftledningar i senare levnadsår än 

kattuggla och slaguggla. För slaguggla skedde nästan alla dödsfall från 

kraftledningar första året.  
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I likhet med Fransson et al. (2019) har många andra studier visat hur högre 

andel yngre fåglar omkommer på grund av kraftledningar jämfört med äldre 

fåglar (Krapu 1974, Anderson 1978, Ward & Anderson 1992, Brown & 

Drewien 1995, Sundar & Choudhury 2005, Bernardino et al. 2018). 

Bernardino et al. (2018) menar att unga och oerfarna fåglar är sämre på att 

manövrera samtidigt som de inte känner till sin omgivning så pass väl att de 

har kännedom om placeringen av kraftledningar. Unga fåglar tenderar även 

att flyga bakom sina föräldrar, vilket kan blockera deras synfält från faror. 

Henderson et al. (1996) upptäckte dessutom att unga tärnor flög på kortare 

avstånd från kraftledningar än vuxna tärnor. Majoriteten av de unga tärnorna 

reagerade även långsammare på närliggande kraftledningar. 

 

Synförmåga 
Fåglar uppfattar omvärlden på ett annat sätt än oss människor och istället för 

att ha ögon placerade rakt framåt har en stor del fåglar ögonen på huvudets 

sidor (Ottvall & Green 2020). Detta ökar deras synfält för att exempelvis 

kunna upptäcka diverse hot och faror från olika håll. När fåglar däremot för 

huvudet nedåt kan synfältet begränsas så till vida att det som finns i 

flygriktningen missas. Fåglars binokulära synfält är snävt, kort och innehåller 

blinda fläckar (Ottvall & Green 2020). Om exempelvis en trana vinklar 

huvudet 30–35° nedåt blockeras synfältet framåt av en blind fläck.  

 

Figur 5. Andelen individer som dött av 

eldöd eller kollision (färgade staplar) eller 

annan känd orsak (ofärgade staplar). Y-

axel representerar åldersfördelning i olika 

levnadsstadier. Kungsörn (kollisioner och 

eldöd n=34, annan känd dödsorsak n=44), 

havsörn (n=45 och n=323), berguv (n=168 

och n=248), kattuggla (n=55 och n=469) 

och slaguggla (n=42 och n=105). Omritad 

från Fransson et al. (2019). 
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Väderförhållanden 
I Norge har studier genomförts där eftersök av tjäder (Tetrao urogallus), orre 

(Lyrurus tetrix) och dalripa (Lagopus lagopus) visat att de flesta kollisioner 

sker under vinterperioden och att få hönsfåglar kolliderar med kraftledningar 

under sommaren (Bevanger et al. 1990, Bevanger 1995, Bevanger & Brøseth 

2001, Bevanger & Brøseth 2004, Bevanger et al. 2016). I dessa studier menas 

ljus- och siktförhållanden samt flygbeteenden ha en stor betydelse på 

kollisionsrisk. Under sommarperioden är hönsfåglar mindre aktiva i luften 

och soltimmarna betydligt fler jämfört med vinterperioden i Norge (Ottvall & 

Green 2020). Hüppop et al. (2016) upptäckte att kollisionsrisken med stora 

konstruktioner, inte endast för kraftledningar, generellt sett är högst vid 

dimma, låga molntäcken, regn- och snöfall. En annan studie i Ungern visar 

att tranor är extra utsatta för kollisioner när det är dimmigt (Pigniczki et al. 

2019).  

 

Studier visar även att stora flockfåglar som flyger på låg höjd med begränsad 

tillgång på ljus, vid gryning och skymning, är extra utsatta (Bevanger 1998, 

Jenkins et al. 2010, APLIC 2012). Sjöberg et al. (2018) menar att fåglar i 

flock vanligtvis har en flyghöjd långt ovanför kraftledningar under längre 

flyttstäckor, men påverkas av särskilda väderförhållanden som tvingar ner 

fåglarna på en låg höjd.  

 

Olyckstäta perioder och utveckling över tid 
Tidsperioder där flest fågelolyckor med kraftledningar inträffar i Sverige har 

visat sig vara under våren från mars till juni, och mellan sommar och höst från 

juli till november (Figur 6) (Fransson et al. 2019). Under vintern från 

november till mars och tidig sommar i juni är dödsfallen inte lika vanliga.  

 

Under 1960–1985 ökade antalet dödsfall av ringmärkta fåglar i Sverige där 

dödsorsaken kunde kopplas till kollision med kraftledning eller eldöd 

(Fransson & Stolt 2000). Fransson et al. (2019) upptäckte därefter att denna 

dödlighet minskade signifikant över tid. Mellan 1990–1993 avled omkring 12 

% av kraftledningar, och mellan 2014–2017 minskade detta till 4 %. Antalet 

kollisioner minskade mer över tid än antalet fåglar som utsattes för 

strömgenomföring (Fransson et al. 2019).  
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Aktivitet och beteende 
Dagaktiva fåglar bör upptäcka kraftledningar lättare i dagsljus än fåglar som 

är nattaktiva (Luzenski et al. 2016), och vice versa (Alonso et al. 1994, 

Schaub et al. 2010). Generellt menar Drewitt & Langston (2008) att fåglar 

som flyttar under natten löper högre risk att kollidera, eftersom detta 

vanligtvis sker i sämre tillgång till ljus. Murphy et al. (2016a) upptäckte till 

exempel i sin studie att fler tranor kolliderade på natten efter att de lämnat 

sina viloplatser. 

 

Risken för kollision med kraftledningar ökar även under häckningsperioden 

(Fransson et al. 2019). Fåglar som letar efter föda mellan boplats och områden 

med mat flyger vanligtvis på låg höjd för att minimera energiförluster, vilket 

anses medföra ökad risk för kollisioner med kraftledningar (Henderson et al 

1996). Aktiviteten ökar generellt under häckningsperioden, eftersom fåglar 

måste tillgodose sina ungar med mat, skydd och kunskap (Ottvall & Green 

2020). Henderson et al. (1996) observerade till exempel hur tärnor ändrade 

sitt flygbeteende under häckning, eftersom de började flyga under och mellan 

kraftledningar, förmodligen för att effektivisera deras flygvägar mellan föda 

och ungar. Samma tärnor flög sedan över kraftledningar igen när ungarna 

hade lämnat sina bon (Henderson et al. 1996).  

 

Vissa fåglar utför även danser och ritualer vid parning som kan leda till att 

uppmärksamheten mot omvärlden förändras, vilket i sin tur ökar risken för 

kollision med luftledningar (Bevanger 1994, Sundar & Choudhury 2005). 

Anderson (1978) och Faanes (1987) menar dessutom att kön kan påverka 

risken för kraftledningskollision. Änder har exempelvis uppvisat olika 

flygbeteenden omkring luftledningar, då hanar har visat sig vara mer benägna 

att kollidera än honor under parning.  

 

Figur 6. Snittmängden dödsfall varje månad orsakat av kollisioner med kraftledning eller 

elström mellan 1990-2017. Omritad från Fransson et al. (2019). 
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Manövreringsförmåga påverkar kollisionsrisk 
Generellt löper stora fåglar med sämre manövreringsförmåga större risk att 

kollidera med kraftledningar (Ottvall & Green 2020). Dödsfall inrapporterade 

till Naturhistoriska riksmuseet visar att svanar, gäss, vit stork, gråhäger 

(Ardea cinerea) och trana ofta förekommer i kollisionsolyckor med 

kraftledningar i Sverige, arter som stämmer in på beskrivningen ovan 

(Fransson et al. 2019, Ottvall & Green 2020).  

 

Fransson et al. (2019) rapporterade att av alla ringmärkta tranor som hittades 

döda under perioden 1990–2017 hade 54,5 % (sex individer) påverkats av 

kraftledningar där nästan alla råkat ut för kollision. Under vintrarna 1992–

1995 studerade Janss & Ferrer (2000) tranor i sydvästra Spanien och 

upptäckte 25 dödsfall av tranor längs fyra kilometer 400 kV kraftledning vid 

systematisk inventering. Forskarna kunde sedan uppskatta att 0,6–2,0 % av 

350–1300 övervintrande tranor dog av kollisioner längs de studerade 

kraftledningarna.  

 

Även vit stork har påträffats i kollisionsolyckor med kraftledningar (Fransson 

et al. 2019). Birkedal (2021), medlem i ledningsgruppen för Storkprojektet, 

menar att storkar från Storkprojektet påverkas av kraftledningar. Projektets 

syfte är att föda upp och frisätta storkar för att stärka antalet vilda tranor 

(Storkprojektet 2022). För alla storkar som inkluderas i Storkprojektet 

dokumenteras dödsorsak, men någon offentlig sammanställning av detta har 

ännu inte gjorts. Under 2020 avled två av fyra svenska storkar från 

Storkprojektet på grund av kollision med kraftledning. I Schweiz fann Schaub 

& Prader (2004) med hjälp av ringmärkning att en av fyra juvenila storkar 

och en av 17 adulta storkar kolliderade med kraftledningar totalt per år. Detta 

resultat motsvarade omkring 35 % av storkarnas årliga mortalitet.  

 

Stortrapp (Otis tarda), en art som inte längre förekommer i Sverige (SLU 

Artdatabanken 2020), är särskilt drabbad av kollisioner i södra Europa (Janss 

& Ferrer 2000, Barrientos et al. 2012). Janss (2000) menar att fåglar med 

likartad vingmorfologi som stortrapp kan tänkas löpa hög kollisionsrisk, men 

beteende och förekomst har även stor betydelse. Den fågel i Sverige som mest 

liknar stortrappen i vingmorfologi är tjäder (Ottvall & Green 2020). Däremot 

lever de två arterna inte i samma miljöer och har olika levnadssätt. Tjädern 

hittas vanligtvis i stora områden med barrskog (SLU Artdatabanken 2022), 

till skillnad från stortrappen, som föredrar öppna miljöer (SLU Artdatabanken 

2022). Tjädern väger dessutom flera kilo mindre än stortrappen, och tros inte 

vara lika utsatt för kollisioner på grund av storlek och levnadsätt (Ottvall & 

Green 2020).  

 

Under perioderna 1960–1999 och 2000–2017 rapporterades totalt 5 fall av 

ringmärkta tjädrar som troligen dött av kollision med kraftledningar, och ett 

dödsfall av orre under perioden 1960–1999 (Fransson & Stolt 2000, Fransson 

et al. 2019). Hörnell–Willebrand (2012) undersökte dödsfall bland 215 

tjäderhönor med hjälp av radiosändare i norra Sverige under perioden 2000–

2005. 15 % av hönorna kom från skog och resterande 85 % kom från fjäll. 

Totalt dog 77 hönor, varav 13 individer troligtvis avled av kollision med 

kraftledning (Hörnell-Willebrand 2012). Enligt Bevanger (1995) och Jenkins 

et al. (2011) är kollisionsdödligheten högre hos hanar av hönsfåglar och 
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trappar, eftersom hanar är större än honorna och har därmed sämre 

manövreringsförmåga. 

 

“Hot-spots” för kollisioner 
I vissa områden sker fågelkollisioner oftare, så kallade ”hot-spots”, och 

kollisionsrisken bedöms vara störst vid kraftledningar som korsar fåglars 

dagliga flygrutiner mellan områden med föda, boplatser och skydd (Ottvall & 

Green 2020). Dessa regelbundna flygturer sker vanligtvis på låga höjder i 

soluppgång och solnedgång (APLIC 2012, Bevanger 1994). Enligt 

Bernardino et al. (2018) påverkas fåglar i högre utsträckning när 

kraftledningar sträcker sig genom våtmarker, kustlandskap, slättland eller 

områden med hög fågeltäthet. Jordbruksmark och öppna landskap tillåter 

även fåglar att flyga lågt, till skillnad från skogsmark, och detta höjer även 

risken för kollision (Ottvall & Green 2020).  

 

Mojica et al. (2009) visade i sin studie att fler dödsfall av vithövdad havsörn 

(Haliaeetus leucocephalus) påträffades vid kraftledningar i öppen mark 

jämfört med vid kraftledningar i skog. I skogsområden har till exempel fler 

kollisioner påvisats när kraftledningar är i linje med trädtopparna, eftersom 

träden anses skymma ledningar (Bevanger 1990, Bevanger & Brøseth 2004). 

Topografin har även visat sig ha betydelse för kollisionsrisk, eftersom 

hönsfåglar löper högre risk att kollidera med kraftledningar som ansluter till 

branter, sluttningar och berg (Bevanger 1990). Däremot har få studier gjort 

som undersöker om fler kollisioner med kraftledningar inträffar i ledlinjer 

som trafikeras av flyttfåglar, och i dagsläget går det inte att dra vidare 

slutsatser (Bernardino et al. 2018).  

 

Rovfåglar, ugglor och kraftledningar 
Enligt Eccleston & Harness (2018) kan rovfåglar i vissa situationer utsättas 

för kollisionsrisk, som exempelvis vid jakt, när de flyger lågt med hög 

hastighet, när de konkurrerar om revir eller under spelflykt. Fransson et al. 

(2019) redovisade i sin studie att åtminstone 15 rovfågelsarter avled av 

kollisioner med kraftledningar i Sverige under 1990–2017. Under denna 

period var kungsörn, berguv och slaguggla de mest drabbade av 

kraftledningsolyckor. Den största risken kraftledningar utgör för dessa fåglar 

är däremot inte kollisioner utan eldöd från lågspänningsledningar (Ottvall & 

Green 2020).  

 

Örnar är inte lika utsatta för olyckor med kraftledningar längre i Sverige och 

det har konstaterats att kungsörn främst drabbas av kraftledningsdöd på 

Gotland (Fransson et al. 2019). Enligt fynd från Naturhistoriska riksmuseet 

avled sex havsörnar 2002–2007, och 45 kungsörnar 1993–2008 på grund av 

kraftledningar (Rydell et al. 2011). Yngre örnar är överrepresenterade i antal 

dödsfall, men Ottvall & Green (2020) menar att det inte påverkar 

populationen på samma sätt som bortfall av äldre kungsörnar. Enligt Bayle 

(1999) avlider rovfåglar oftare av eldöd än av kollisioner med kraftledningar 

även i Frankrike, Tyskland och Spanien. Utöver detta menar Alonso et al. 

(1994) och Schaub et al. (2010) att även ugglor och nattskärror inte är lika 

utsatta för kollisioner. Trots deras nattaktivitet har de kapacitet att upptäcka 
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kraftledningar i sämre ljus, och bara vissa ugglor påträffas i dödsolyckor i 

Sverige (Fransson et al. 2019). 

 

Kraftledningshöjd 
Kollisionsrisken kopplat till höjd på kraftledningar påverkas främst av 

flygbeteenden, ålder, och omgivningen vid ledningssträckor (Brown et al. 

1987, Bevanger 1994). Risken sägs dock öka med högre konstruktioner 

(APLIC 1994, Haas et al. 2005, Prinsen et al. 2011), eftersom fåglar hellre 

flyger över kraftledningar än under (Murphy et al. 2009, Luzenski et al. 

2016). I detta grundar sig även uppfattningen att transmissionsledningar leder 

till fler fågelkollisioner än distributionsledningar (Manville II 2005, Shaw et 

al. 2018). Bernardino et al. (2018) menar dock att faktorer som avstånd 

mellan faser, antal ledningsnivåer och diameter på olika ledningstyper 

påverkar kollisionsrisk och att slutsatser inte kan dras enbart från höjden på 

en kraftledning.  

 

Enligt Jenkins et al. (2010) kan antal fågelkollisioner bero på hur många 

nivåer av vertikala ledningar som finns och deras avstånd till varandra. 

Däremot finns det begränsat vetenskapligt underlag som stöder detta, 

eftersom det är komplicerat att studera (APLIC 2012). Bevanger & Brøseth 

(2001) redovisade i sin studie hur antalet ripor som kolliderade med 

kraftledningar minskade med 51 % när två vertikala ledningsnivåer ersattes 

med en nivå för en distributionsledning (22 kV). I en annan studie byttes tre 

vertikala nivåer av transmissionsledningar till två nivåer som minskade 

fågelkollisioner med 72 % (Prinsen et al. 2011). I två andra omfattande 

studier av Infante et al. (2005) och Neves et al. (2005) kunde däremot inget 

samband påvisas mellan mängden vertikala ledningsnivåer och kollisioner.  

 

Luzenski et al. (2016) studerade förekomsten av kollisioner vid 

högspänningsledningar i USA. Dessa ledningar var av 230- respektive 500 

kV och hade installerats på julgransstolpar vars höjd var 55–60 meter, på 

vilka det monterades fågelavvisare. Tidigare hade där funnits kraftledningar 

med stolpar på 20–25 meters höjd som byttes ut mot de nya. Kraftledningarna 

korsade Kittatinny Ridge, en passage för flyttande rovfåglar. Luzenski et al. 

(2016) studerade först antal kolliderande rovfåglar under 2013 då de gamla 

ledningarna var i bruk, för att sedan studera antal kollisioner under 2014 då 

de nya kraftledningarna hade installerats. 3698 rovfåglar passerade år 2013, 

varav 72 % hade flugit över, 24 % hade flugit genom zonen och 4 % hade 

flugit under ledningarna. År 2014 passerade 4482 rovfåglar, varav 92 % flög 

över ledningarna, 5 % flög genom zonen och 3 % flög under ledningarna. 

Ingen fågel hade observerats kollidera med kraftledningarna, och Luzenski et 

al. (2016) visade med sin studie att rovfåglar har förmåga att förändra sitt 

flygmönster med många meters höjd.  

 

Linans tjocklek och placering 
Förmågan att kunna upptäcka ledningar varierar mellan fågelarter och 

påverkar risken för kollision (Martin & Shaw 2010). En teori är att fåglar 

lättare upptäcker ledningar ju större diametern är (Jenkins et al. 2010). 

Topplinan är vanligtvis tunnare än andra ledningstyper med en placering 

överst, men det råder osäkerhet om endast linans tjocklek påverkar 
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kollisionsrisken eller om placering även spelar roll (Bernardino et al. 2018). 

I olika studier observerades totalt 208 fågelkollisioner med kraftledningar där 

84 % av fåglarna kolliderade med topplinan, som i dessa studier var placerad 

ovanför alla faslinor (Beulaurier 1981, Brown et al. 1987, Bevanger & 

Brøseth 2001, Bernardino et al. 2018). Topplinan togs sedan bort, för att 

studera dess inverkan, vilket resulterade i att kollisionerna minskade med 48–

78 % (Beulaurier 1981, Brown et al. 1987, Bevanger & Brøseth 2001, 

Bernardino et al. 2018).  

 

Kraftledningars effekt på populationer 
I det stora hela utgör kraftledningar troligtvis en mindre påverkan på fåglars 

dödlighet, samtidigt som vissa arter är särskilt drabbade (Ottvall & Green 

2020). Fågelarter med långa livscykler, tidskrävande reproduktion och som 

tillhör mindre populationer är mest utsatta för att påverkas negativt av 

kraftledningar (González-Suárez 2013, Bulgarella et al. 2019). BirdLife 

Sverige (2021) menar att berguv har minskat i populationsstorlek nationellt 

på grund av olyckor med kraftledningar. Det saknas dock svenska studier som 

utreder hur kraftledningar påverkar populationer. I Norge uppges berguvens 

minskning sedan mitten på 1900–talet delvis bero på eldöd från ledningar 

(Bevanger et al. 2014). Av alla dödsfall hos berguvar som häckade i 

schweiziska alperna berodde 24 % på eldöd (Schaub et al. 2010). Där ansågs 

populationen av berguv så pass påverkad av kraftledningar att den skulle ha 

minskat markant ifall introducering av nya berguvar inte hade skett. 

Populationen antogs även öka om eldöd hade upphört (Schaub et al. 2010).  

 

Under 2011–2013 genomfördes en studie i Norge där orre och tjäder 

inventerades vid en högspänningsledning på 300 kV (Bevanger et al. 2016). 

För att spåra individer och bedöma beståndet av arternas populationer 

utfördes linjetaxering och insamling av DNA. Dödligheten på grund av 

kraftledningar hade minskat populationen av orre med 4,2–11,8 % och 

populationen av tjäder med 1,4–8,1 %. Däremot beräknades inte den 

långsiktiga påverkan kraftledningar skulle ha på av orre och tjäder (Bevanger 

et al. 2016). 

 

Enligt Loss et al. (2015) påverkar kraftledningar inte populationsnivåer, men 

att fågelarter har olika förmågor att kompensera för bortfall av individer. 

Stora populationer anses inte påverkas av kraftledningar vid populationsnivå 

(Ottvall & Green 2020). Däremot är exempelvis berguv en art i Sverige som 

skulle kunna minska i bestånd långsiktigt på grund av kraftledningsdöd, med 

en stor utbredning och en mindre populationsstorlek (Ottvall & Green 2020). 

I nuläget utgör dock kraftledningar inget känt hot mot denna art. Däremot kan 

påverkan vara stor i regionala populationer som exempelvis för berguv i 

Norrland eller kungsörn på Gotland.  

 

Åtgärder som minskar påverkan från kraftledningar 
För att helt utesluta fågelolyckor med kraftledningar måste alla luftledningar 

markläggas med kabel (Ottvall & Green 2020). Processen för att marklägga 

en ledning är däremot komplicerad och kostsam. Bevanger & Refsnæs (2013) 

och Silva et al. (2014) menar att planeringen av en ny sträckning av 

kraftledning spelar stor roll för att minska fågelkollisioner. En vanlig 
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rekommendation är att undvika fågeltäta områden vid nyanläggning av 

kraftledning (Ottvall & Green 2020). Det saknas omfattande studier som 

undersöker vilken betydelse utseendet på en kraftledning har (tjocklek på 

ledning, topplinans position, horisontella eller vertikala faser, höjd) 

(Bernardino et al. 2018).  

 

Fågelavvisare minskar risken för kollision 
En åtgärd som har visat positiva resultat i att minska fågelkollisioner med 

kraftledningar är fågelavvisare (Ottvall & Green 2020). Det förekommer att 

Svenska kraftnät använder fågelavvisare på kraftledningar i områden där risk 

för kollision är hög (Energimarknadsinspektionen 2021). Vallin (2022) på 

Svenska kraftnät menar att det i dagsläget saknas uppgifter om den totala 

användningen av fågelavvisare på det svenska transmissionsnätet, men att 

användningen kommer bli allt vanligare i takt med att transmissionsnätet 

byggs ut. Tidigare har fågelavvisare i regel inte monterats i förebyggande 

syfte på högspänningsledningar i Sverige utan istället använts vid kända 

problem. En viktig aspekt är att fågelavvisare inte ska påverka kraftledningars 

funktion och livslängd. 

 

Fågelavvisare används på kraftledningar nationellt och internationellt för att 

minska risken för fågelkollisioner (Ottvall & Green 2020). De är formade som 

till exempel spiraler, plattor, snurror eller sfärer med färgade markörer och 

reflex. Ottvall & Green (2020) menar att majoriteten av studier som gjorts 

visar att fåglar upptäcker kraftledningar fortare med hjälp av utplacerade 

fågelavvisare, vilket i sin tur minskar risken för fågelkollisioner. Barrientos 

et al. (2011) var först att utföra en metaanalys av studier som undersökte 

effektiviteten av fågelavvisare. Totalt inkluderades 21 studier i vilka 

fågelavvisare användes på transmissions- och distributionsnät. Barrientos et 

al. (2011) fann att dödligheten på grund av fågelkollisioner minskade med 78 

% vid användning av fågelavvisare. I en annan metaanalys av Bernardino et 

al. (2019) inkluderades 35 studier där fågelavvisare användes för att 

undersöka kollisionsrisken med kraftledningar. I denna studie fann forskarna 

en minskad dödlighet med 50 %.  

 

I Norge användes fågelavvisare i form av gråa spiraler på en 

högspänningsledning (420 kV) och fåglar började därefter vika undan från 

ledningarna i högre utsträckning (Stokke et al. 2017). På en annan 

högspänningsledning (380 kV) i Tyskland monterades svartvita spiraler som 

minskade antalet fågelkollisioner med 81 % (Kalz et al. 2015). Kalz et al. 

(2015) fann att studiens fågelavvisare minskade dödlighet vid kraftledningar 

från 201 till 38 offer mellan 2012 och 2013. I Österrike och Ungern 

konstaterades stortrapp, som har visat sig vara en utsatt art för kollisioner med 

kraftledningar (Barrientos et al. 2012), svara positivt på fågelavvisare 

utplacerade på transmissionsledningar (Raab et al. 2011). 

 

Barrientos et al. (2012) noterade en liten minskning i antal kollisioner med 

ett genomsnittligt värde på 9,6 % vid användning av spiraler i olika storlekar 

på kraftledningar. Murphy et al. (2016a, b) fann att fågelavvisare med 

fluorescerande egenskaper inte stoppade kollisioner för tranfåglar. I sin studie 

inträffade 95,6 % av alla med kraftledningar under natten. Murphy et al. 

(2016a, b) menar att fluorescerande markörer är ineffektiva nattetid med 
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bättre effekt dagtid. Enligt Bernardino et al. (2018) saknas dock vetenskapligt 

stöd för att dra slutsatser om reflekterande och självlysande fågelavvisare 

gjorda för mörker. 

 

I dagsläget saknas ett standardiserat avstånd mellan utplacerade fågelavvisare 

för bästa effekt (Bernardino et al. 2018). Det finns även limitationer vid 

användning av avvisare på högspänningsledningar. I många fall kan de endast 

placeras på topplinan, eftersom de kan medföra oväsen, slitage, elförluster 

och störningar i kraftledningar. Många fågelavvisare har även en kort teknisk 

livslängd och måste bytas ut eller repareras för att vara effektiva (Bernardino 

et al. 2018). En ny metod för att montera fågelavvisare är med hjälp av 

drönare (Energipress 2020).  

 

Liesenjohann et al. (2019) undersökte reduceringseffekt av kollisioner vid 

användning av fågelavvisare genom olika studier och upptäckte att många 

fågelarter svarade positivt. Liesenjohann et al. (2019) använde referensarter 

som jämfördes av Ottvall & Green (2020), för att likställa reduceringseffekt 

av fågelavvisare för fler arter (Tabell 2). Kriterierna som undersöktes var 

släktskap, förmåga att manövrera, storlek, hastighet, synförmåga, 

boplatsmiljö, beteendemönster och flockbehov. Utifrån detta delades 98 arter 

med häckningsförekomst i Sverige in i olika grupper av reduceringseffekt, 

där fågelavvisare hade låg effekt på 13 arter, måttlig effekt på 33 arter, hög 

effekt på 30 arter och mycket hög effekt på 22 arter. Ottvall & Green (2020) 

menar däremot att denna modell inte är helt tillförlitlig, eftersom den baseras 

på få studier. 

 

Liten Måttlig Hög Mycket hög 

Skärfläcka 

Morkulla 

Dvärgbeckasin 

Dubbelbeckasin 

Drillsnäppa 

Mosnäppa 

Vaktel 

Järpe 

Småfläckig 

sumphöna 

Kustlabb 

Fjällabb 

Småtärna 

Skräntärna 

Rördrom 

Strandskata 

Större strandpipare 

Mindre strandpipare 

Svartbent 

strandpipare 

Fjällpipare 

Småspov 

Storspov 

Rödspov 

Myrspov 

Enkelbeckasin 

Smalnäbbad 

simsnäppa 

Svartsnäppa 

Rödbena 

Skogssnäppa 

Grönbena 

Roskarl 

Myrsnäppa 

Skärsnäppa 

Kärrsnäppa 

Rapphöna 

Dalripa 

Tjäder 

Orre 

Kornknarr 

Dvärgmås 

Havstrut 

Vit stork 

Trana 

Ljungpipare 

Tofsvipa 

Gluttsnäppa 

Brushane 

Gravand 

Årta 

Ejder 

Alfågel 

Sjöorre 

Svärta 

Knipa 

Smådopping 

Gråhakedopping 

Svarthakedopping 

Svarthalsad dopping 

Storlom 

Smålom 

Storskrake 

Salskrake 

Vattenrall 

Rörhöna 

Sothöna 

Tretåig mås 

Skrattmås 

Fiskmås 

Ringduva 

Taltrast 

Gråhäger 

Ägretthäger 

Knölsvan 

Sångsvan 

Vitkindad gås 

Sädgås 

Fjällgås 

Grågås 

Snatterand 

Bläsand 

Gräsand 

Stjärtand 

Kricka 

Skedand 

Brunand 

Bergand 

Vigg 

Skäggdopping 

Storskarv 

Småskrake 

Stare 

Kråka 

 



28 

 

Effektivitet hos olika fågelavvisare 
Barrientos et al. (2011) fann ingen skillnad mellan effektivitet hos olika 

modeller av fågelavvisare. Ferrer et al. (2020) undersökte effektiviteten hos 

tre typer av fågelavvisare på kraftledningar med 400 kV vid tre olika sträckor 

i Spanien och fann, till skillnad från Barrientos et al. (2011), en skillnad. 131 

fåglar från 32 arter hittades döda under studieperioden. Den första 

fågelavvisaren hade tre blad med reflekterande sidor, den andra var en gul 

spiral och den tredje var en orange spiral. En gemensam förmåga för alla 

modeller var rotation i vind. Vid studiens kraftledningar placerades 

fågelavvisare på jordlinor med 10 meters mellanrum och med hjälp av 

kontrollsträckor utan avvisare kunde effektiviteten jämföras (Ferrer et al 

2020). Fågelavvisaren med tre blad minskade fågeldödligheten med ett 

medelvärde på 70,2 % och var den enda avvisaren som visade signifikant 

skillnad med kontrollen. Näst effektiv med att minska dödligheten var den 

orange spiralen (medelvärde = 43,7 %), följt av den gula spiralen (medelvärde 

= 40,4 %). Ferrer et al. (2020) menar att fågelavvisaren som mest effektivt 

sänkte fågeldödligheten bör lämpa sig bättre än andra avvisare.  

 

Störning vid anläggningsarbete 
Hur anläggning av nya kraftledningar påverkar fåglar i omgivningen är inte 

studerat, och jämförelse med annan typ av anläggningsarbete bör göras med 

försiktighet (Ottvall & Green 2020). Enligt Naturvårdsverket (2004) kan 

fåglar störas av anläggningsarbete, men denna påverkan är i regel kortvarig 

och medför troligen inte konsekvenser på lång sikt. Däremot kan fåglar vara 

extra känsliga för anläggningsarbete under häckningstid vilket behöver 

studeras ytterligare (Ottvall & Green 2020).  

 

Vid oljeborrning under två år i USA visade det sig att antalet vadare, tärnor 

och måsar reducerades av aktiviteten, men populationerna återhämtade sig 

följande år efter att all borrning hade upphört (Naturvårdsverket 2004). 

Naturvårdsverket (2004) hänvisar även till anläggningen av Öresundsbron 

som en period med ökad störning för änder, grågås, svanar och vadare. 

Störningen ansågs inte påverka några fågelarter negativt under och efter 

byggnadsskedet. Vid konstruktion av en motorvägsbro i England minskade 

antalet änder och vadare, däremot fanns det ingen påverkan på 

populationsnivå (Naturvårdsverket 2004).  

 

Svenska kraftnät strävar efter att intrånget i naturen ska bli så litet som möjligt 

(Schauman 2021). Vanligtvis är Svenska kraftnäts fältarbeten utspridda i tid 

och rum. De olika delmomenten vid anläggning av ny kraftledning omfattar 

oftast ett par dagars arbete per stolpplats. Mycket arbete sker under kortare 

tid istället för det omvända. För ledningssträckningen i sin helhet kan 

Gråtrut 

Silltrut 

Svarttärna 

Kentsk tärna 

Fisktärna 

Silvertärna 

Korp 

 

 

Tabell 2. Reduceringseffekt av kollisioner med fågelavvisare (Ottvall & Green 2020). 
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Tabell 3. Kategorisering av olika moment i anläggningsarbete hos Svenska kraftnät som 

leder till störning.  
 

störningar pågå under flera års tid. Det förekommer då olika typer av störning 

som exempelvis buller, grävning, borrning och avverkning av träd i den 

närliggande miljön. I Norrland sker den största delen av allt fältarbete på 

hösten, eftersom marken är vattenmättad under vår och tidig sommar.  

 

I ett projekt som omfattar 20 mil kraftledning hos Svenska kraftnät har 

Schauman (2021) och kollegor kategoriserat olika moment i 

anläggningsprocessen som följande: arbeten som innebär ingen eller mycket 

liten störning, arbeten som kan innebära viss störning, arbeten som innebär 

störning (Tabell 3). Vid dragning av ny ledning i särskilt störningskänsliga 

miljöer arbetar Svenska kraftnät efter specifika rutiner. Arbete för att 

minimera påverkan på fågellivet utgår framförallt från de tre första stegen i 

hänsynshierarkin (BBOP 2012), även kallat skadelindringshierarkin 

(Naturvårdsverket 2016); det vill säga att i första hand undvika påverkan, 

därefter minimera och restaurera påverkan.  

 

Mycket liten störning Viss störning Störning 

Inmätningar längs med 

hela ledningssträckningen. 

 

Stämpling/Markvärdering. 

 

Höghöjdsarbete i stolpar, 

förberedelse för 

lindragning, isolering, 

installation av linmaterial. 

 

Mätning av jordtag på 

stolpplatser. 

 

Mätning av steg- och 

beröringsspänningsmätnin

gar. 

 

Driftbesiktning. 

 

Drifttagning. 

Markundersökningar på 

huvudsakligen alla 

stolpplatser med borrigg. 

 

Entreprenör etablerar vid 

vissa platser längs med 

hela ledningen. 

 

Inventering av behov av 

vägar. 

 

Leverans av material till 

upplag längs med 

ledningen. 

 

Montage stolpar vid varje 

stolpplats/upplag. 

 

Resning av cirka 580–600 

stolpar 500 A-stolpar, 50 

B/BV/HV-stolpar, 10 

stubbar/ändstolpar. 

 

Byggnation av 

korsningsskydd över vägar, 

gångvägar, järnvägar, 

andra kraftledningar. 

 

Avetablering/Städning. 

 

Återställning vägar. 

Anläggning av byggvägar. 

 

Skogsavverkning. 

 

Anläggning av tillfälliga 

staket och barriärer. 

 

Schakt för betongfundament. 

 

Schakt och förläggning av 

markjordlina. 

 

Markförstärkning och 

pålning vid behov. 

 

Formbyggnation och 

betonggjutning. 

 

Lindragning av topp- och 

faslinor för ledning. 

 

Avetablering/Städning. 

 

Återställning vägar. 

 

 

 

 

 

Människoskapade miljöer 
Fåglar anpassar sig efter människans levnadssätt, vissa bättre än andra. I en 

metaanalys, omfattande 75 studier av 180 fågelarter, konstaterade Samia et 

al. (2015) att fåglar från urbaniserade populationer tolererade mänsklig 
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påverkan i högre utsträckning än fågelpopulationer som etablerats utanför 

städer. Studien visade även att större fåglar och arter som producerade färre 

avkommor hanterade mänsklig störning bättre än mindre fåglar och arter som 

producerade fler avkommor. Detta förklaras med att stora fåglar troligtvis 

förlorar mycket energi vid flykt och bör begränsa flygning som inte leder till 

föda, är svårare byten än mindre fåglar och har högre kognitiv förmåga att 

kunna bedöma risker. Toleransen för störning ökade även med tiden (Samia 

et al. 2015).  

 

Teorin om den ideala fria distributionen innebär att mobila arter fördelar sig 

över habitat för ett optimerat liv (Staude et al. 2021). Utöver detta har 

generalister förmåga att leva i olika habitat till skillnad från specialister som 

är bundna till specifika miljöer för att överleva. Generalister har därför även 

möjlighet att undvika konkurrens med specialister, eftersom de kan hitta 

andra gynnsamma habitat. På grund av detta förväntas generalister försvinna 

helt från vissa områden med specialister (Staude et al. 2021). Generalister och 

specialister har därför även olika förutsättningar att etablera sig i urbaniserade 

miljöer och Staude et al. (2021) menar att inhemska miljöer är särskilt viktiga 

för specialister.  

 

Kraftledningsgator kan erbjuda artrika habitat som är attraktiva för fåglar. 

Berg & Svensson (2011) inventerade 47 kraftledningsgator i mellersta 

Sverige under häckningsperioden 2011 och fann talrika fågelbiotoper med 

totalt 58 påträffade arter (827 individer). En trolig förklaring till detta är att 

kraftledningsgator varierar i omfång, växtlighet och naturtyper. De fåglar som 

noterades i högst utsträckning var skogsfåglar och jordbruksfåglar. Vanligt 

påträffade arter var bofink (Fringilla coelebs), lövsångare (Phylloscopus 

trochilus) och rödhake (Erithacus rubecula). Mindre vanligt påträffade arter 

var trädlärka (Lullula arborea), ormvråk (Buteo buteo), korp (Corvus corax), 

skogssnäppa (Tringa ochropus), spillkråka (Dryocopus martius), stenknäck 

(Coccothraustes coccothraustes), bivråk (Pernis apivorus), göktyta (Jynx 

torquilla), gröngöling (Picus viridis), kattuggla, lärkfalk (Falco subbuteo), 

näktergal (Luscinia luscinia) och sparvhök (Accipiter nisus). Utöver detta 

jämförde Berg & Svensson (2011) utbredningen av 30 vanligt förekommande 

arter i kraftledningsgator, i skogsmark angränsande till åkermark och hyggen. 

Lövsångare, svarthätta (Sylvia atricapilla), ringduva och trädlärka var 

signifikant mer förekommande i kraftledningsgator än i skogsmarken och 

hyggen. Dessa fyra arter delar ett gemensamt intresse för enbuskar, en 

barrväxt som har stor utbredning i kraftledningsgator.  

 

Ottvall & Green (2020) menar att vissa fågelarter främjas av miljön i 

kraftledningsgator, eftersom de hålls öppna och fria från höga träd. Svalor 

använder dessutom luftledningar som återhämtningsplats, och törnskatan, en 

art som minskat i jordbruksmiljöer, har etablerat sig i kraftledningsgator. 

Många törnskator som häckar i kraftledningsgator återvänder även till samma 

plats nästkommande år (Ottvall & Green 2020).  

 

Även kraftledningsstolpar har visat sig vara användbara för utsikt och boplats, 

speciellt för rov- och kråkfåglar (APLIC 2006). Lokala populationer av 

rovfåglar har vid flertalet tillfällen ökat i individantal i Nordamerika tack vare 

kraftledningsstolpar, och vit stork i Europa. I Sverige har upptäckter av bon 

på kraftledningsstolpar från fiskgjuse (Pandion haliaetus) och lärkfalk gjorts 



31 

 

(Ottvall & Green 2020). I en dansk studie fann Tofft (2015) att lärkfalkar 

övertog kråkbon på kraftledningsstolpar vilket resulterade i 16 av 20 

framgångsrika hackningsförsök. Utifrån sitt resultat och likartade studier 

menar Tofft (2015) att lärkfalkar har större reproduktiv framgång på 

kraftledningsstolpar gentemot i träd.  

 

Riktlinjer för fåglar och kraftledningar  
Det saknas tydliga riktlinjer för högspänningsledningar och fåglar från 

svenska myndigheter. BirdLife Sverige har publicerat riktlinjer för 

kraftledningar som främst riktar sig till problematiken mellan fåglar och 

lokal- och regionnät (BirdLife Sverige 2017). Föreningen menar att nya 

luftledningar inte ska dras genom sårbara miljöer, kustlandskap, vattendrag, 

kärr, dalgångar och bergssluttningar. Röjning i kraftledningsgator bör heller 

inte utföras under häckningsperioder. BirdLife Sverige (2017) menar även att 

kollisionsrisken minskar genom att placera ledningar horisontellt på stolpar, 

avlägsna topplinor och använda stolpar utan staglinor. Till sist bör 

fågelavvisare användas på kraftledningar i områden med hög fågeltäthet.  

 

SLU och Skogsstyrelsen (2021) har tillsammans publicerat vägledningar 

gällande hänsyn för fåglar vid skogsarbete. Totalt finns vägledningar för 66 

fågelarter som till exempel inkluderar artfakta, miljöhänsyn och 

skyddsåtgärder.  

 

Riktlinjer på EU-nivå som antogs av AWEA (The African-Eurasian 

Migratory Waterbird Agreement) från 2018 har sju steg som rekommenderas 

för att undvika eller minska elnätets påverkan på afro-eurasiska flyttande 

vattenfåglar (Europeiska unionens officiella tidning 2018). Dessa riktlinjer 

gäller i dagsläget inte i Sverige utan kan ses som verktyg eller 

rekommendationer.  
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Diskussion 

Transmissionsnätet är en nödvändig del i Sveriges infrastruktur, men 

eftersom det sträcker sig över hela landet finns det risk att fåglar påverkas 

negativt. Syftet med den här studien var att utreda Svenska kraftnäts påverkan 

på svenska fåglar, vilka fågelarter som är mest drabbade i 

kraftledningsolyckor, när risken för kollisioner är hög, vad som kan minska 

antalet kollisioner, störningsmoment vid anläggningsarbete och vilka 

eventuella positiva effekter kraftledningar kan ha på svenskt fågelliv. Även 

om få svenska studier har gjorts ger litteraturstudien övergripande svar på 

frågorna.  

 

Svenska kraftnäts påverkan på fågellivet 
Den här studien visar att transmissionsnätet i Sverige främst åsamkar 

kollisioner, störning och habitatförändringar (Berg & Svensson 2011, Ottvall 

& Green 2020, Schauman 2021), men i vilken utsträckning är fortfarande 

okänt. En studie i Afrika tyder på att högspänningsledningar leder till fler 

kollisioner än lågspänningsledningar (Shaw et al. 2018), samtidigt som 

Ottvall & Green (2020) menar att det finns en osäkerhet i detta. Olika faktorer 

som skulle kunna påverka är exempelvis stolphöjd, mellanrum mellan stolpar, 

placering av faser och tjocklek av linor. Eftersom lågspänningsledningar 

inom region- och lokalnät är belägna på en lägre nivå än 

högspänningsledningar är även avståndet mellan ledning och mark kortare 

(Svenska kraftnät 2021). Risken att en fågel träffar en ledning borde öka ju 

mindre avståndet är mellan fågel och ledning. Fåglar som rör sig nära marken, 

i träd och som födosöker mellan olika habitat kanske därför främst riskerar 

att kollidera med lågspänningsledningar jämfört med högspänningsledningar 

på grund av en lägre ledningshöjd. Mellan 1990 och 2017 avled 571 fåglar av 

kraftledningskollision i Sverige (Fransson et al. 2019). Om fåglar avlider i 

större utsträckning på grund av lågspänningsledningar eller 

högspänningsledningar behandlas däremot inte i studien. Det skulle kunna 

innebära att alla inrapporterade kollisionsolyckor endast skedde vid lokal- 

och regionnät, samtidigt som det kan innebära att transmissionsnätet 

åsamkade alla fågelkollisioner.  

 

Uppskattningen att 200 000 fåglar avlider i olyckor med kraftledningar 

årligen i Sverige baseras inte på någon studie, utan är ett approximerat värde 

(Rydell et al. 2011). Både eldöd och kollision på grund av kraftledning 

inkluderas i uppskattningen och är ett väldigt lågt antal jämfört med länder 

som Kanada och USA (Loss et al. 2015). Där anses enbart kollision döda flera 

miljoner fåglar årligen. Resultaten av Fransson et al. (2019) och Fransson et 

al. (2021) visar däremot få kollisionsdödade fåglar under 1990–2017 (571 

individer) respektive under 2020 (164 individer) i Sverige, jämfört med 

uppskattningen 200 000 fåglar årligen av Rydell et al. (2011). Eftersom 

Fransson et al. (2019) är den enda omfattande studien med lång studieperiod 

från Sverige borde det resultatet stämma bäst överens med verkligheten, 

vilket tyder på att transmissionsnätet leder till få kollisioner. Som nämnts 

tidigare kan det inte heller sägas med säkerhet vilka typer av kraftledningar, 

från lokal-, region- och transmissionsnät, som medför mest olyckor. Det är 

även troligt att Fransson et al. (2019) inte täcker alla kollisionsdrabbade fåglar 

under 1990–2017 i Sverige, vilket förmodligen innebär att många individer 
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utan ringmärkning också kolliderat med kraftledning. Det är dessutom möjligt 

att många olycksdrabbade fåglar inte påträffas i fält, dels för att predatorer 

hinner före och dels för att inventeringsarbetet är begränsat. Vissa fåglar som 

kolliderar dör kanske inte omedelbart utan förflyttar sig bort från 

kraftledningen och missas vid eftersök. I Fransson et al. (2019) påträffades 

flest kollisionsdrabbade fåglar i södra Sverige. Det behöver däremot inte vara 

en korrekt bild av verkligheten, eftersom södra Sverige är mer folktätt än 

norra och högre folktäthet bör öka sannolikheten att avlidna fåglar vid 

kraftledningar upptäcks. Utbredningen av stora fåglar som rovfåglar, hägrar, 

tranor och svanar kanske också är högre i södra Sverige, och mängden 

kraftledningar kan även skilja sig åt i landet.  

 

Många faktorer påverkar kollisionsrisken 
Varför vissa individer och arter av fåglar kolliderar med kraftledningar i 

högre utsträckning än andra kan förklaras med olika faktorer. Resultatet från 

Fransson et al (2019) visar att rovfåglar, ugglor, svanar, vit stork och trana är 

de arter som är mest olycksdrabbade, vilket tyder på att dessa arter har svårare 

att undvika luftledningar. Stora fåglar är däremot lättare att upptäcka än små, 

vilket även kan vara en anledning till att de inrapporteras frekvent. Mindre 

fåglar bör även vara enklare för predatorer att avlägsna från 

kraftledningsgator jämfört med exempelvis storkar.  

 

Väderförhållanden spelar stor roll för kollisionsrisken, och många studier på 

hönsfåglar visar att fler kollisioner äger rum på vintern (Bevanger et al. 1990, 

Bevanger 1995, Bevanger & Brøseth 2001, Bevanger & Brøseth 2004, 

Bevanger et al. 2016). Det kan förklaras med att rörelsemönstret förändras, 

som gör hönsfåglar mer aktiva på marken under sommaren, och att ljus- och 

väderförhållanden är sämre vintertid. I exempelvis snöfall, dimma, regn, hård 

vind och mörker bör fåglar ha svårare att upptäcka och undvika kraftledningar 

jämfört med i lugna väderförhållanden med bra ljustillgång. Sämre 

förhållanden kan även tvinga ner fåglar på lägre höjd och därmed öka risken 

för kollision, eftersom vissa arter vanligtvis har en flyghöjd över 

kraftledningar (Sjöberg et al. 2018). Studier visar även hur fler kollisioner 

äger rum under natten i begränsat ljus jämfört med under dagtid (Drewitt & 

Langston 2008, Murphy et al. 2016). I Sverige är kraftledningar inte synliga 

i mörker vilket bör öka kollisionsrisken under nattetid för de flesta fåglar och 

är en möjlig förklaring till varför fler kollisioner äger rum då (Drewitt & 

Langston 2008, Murphy et al 2016a, b).  

 

Fransson et al. (2019) fann att flest kraftledningsolyckor inträffar 

huvudsakligen mellan mars och juni och mellan augusti och november, till 

skillnad från de tidigare nämnda studierna med hönsfåglar där flest olyckor 

sker under vintern (Bevanger et al. 1990, Bevanger 1995, Bevanger & 

Brøseth 2001, Bevanger & Brøseth 2004, Bevanger et al. 2016). Studien av 

Fransson et al. (2019) inkluderar 51 olycksdrabbade fågelarter och inte bara 

hönsfåglar, vilket visar hur risken för kraftledningsolyckor kan skilja sig åt 

mellan arter. Det kan exempelvis bero på beteende, aktivitet och fysiologi 

(Bevanger 1994, Sundar & Choudhury 2005). Eftersom hönsfåglar är mer 

aktiva på marken under sommaren minskar även risken att komma i kontakt 

med luftledningar (Ottvall & Green 2020). Andra arter blir däremot mer 

aktiva i luften under sommarperioden. Den höga dödligheten under våren kan 
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till exempel bero på att häckningstiden för många arter är i gång vilket ökar 

aktiviteten hos fåglar (Fransson et al. 2019, Ottvall & Green 2020). Den höga 

dödligheten under sommaren kan bero på att fågelungar kläcks och måste 

tillgodoses med föda från sina föräldrar. Under perioden ökar då aktiviteten 

för fåglar som måste söka mer föda än vanligt och kanske tvingas förflytta sig 

mellan olika habitat och miljöer. Ifall dessa fåglar måste korsa luftledningar 

som sträcker sig mellan näringsrika områden kanske även risken för 

kraftledningsolyckor ökar. För att minimera energiförluster flyger dessutom 

vissa fåglar på en lägre höjd än vanligt, en höjd som kan motsvara höjden på 

kraftledningar, vilket kan leda till fler olyckor (Henderson et al. 1996, Ottvall 

& Green 2020). I slutet av sommaren är det även dags för alla unga fåglar att 

lära sig flyga, vilket är en annan trolig förklaring till en högre dödlighet 

(Bernardino et al. 2018, Ottvall & Green 2020).  

 

Att yngre individer drabbas av kollisioner och eldöd på grund av 

kraftledningar beror förmodligen främst på erfarenhetsbrist (Bernardino et al. 

2018, Ottvall & Green 2020). Unga fåglar måste till exempel lära sig att 

manövrera rätt och identifiera faror för att kunna undvika olyckor livet ut. 

Fransson et al. (2019) studerade specifik åldersfördelning mellan fem arter 

som visade att dödligheten på grund av eldöd eller kraftledningskollisioner 

var högst bland unga. Även om studien bara omfattade kungsörn, havsörn, 

berguv, kattuggla och slaguggla, en bråkdel av alla svenska fågelarter, visar 

det ett tydligt mönster. Bernardino et al. (2018) menar att unga fåglar är mer 

olycksdrabbade än äldre, inte bara på grund av mindre erfarenhet utan även 

på grund av andra flygbeteenden. Unga fåglar som följer efter sina föräldrar 

reagerar förmodligen långsammare än sin förälder som flyger först. Om 

sikten skyms eller oväntade händelser inträffar kan unga fåglars manövrering 

försvåras. Resultatet från Henderson et al. (1996) visar hur unga tärnor hade 

långsammare reaktion gentemot kraftledningar jämfört med sina föräldrar, 

vilket visar hur manövrering kan skilja sig mellan åldrar. Det behöver 

däremot inte stämma för alla fågelarter. Fåglar som inte flyttar i täta flockar 

borde vara mindre utsatta, eftersom sikten inte täcks av medflyttande 

individer, vilket är fallet för många arter. 

 

Varför vissa platser medför mer kollisioner har olika förklaringar. Risken 

bedöms vara stor i fågeltäta områden där kraftledningar till exempel korsar 

fåglars dagliga flygturer (Ottvall & Green 2020). Om en kraftledning är 

placerad mellan boplats och föda måste fåglar flyga förbi ledningen för att 

överleva. APLIC (2012) och Bevanger (1994) menar däremot att regelbundna 

flygturer vanligen sker på låg höjd i gryning och skymning. Det skulle alltså 

kunna vara så att ljustillgången och flyghöjden spelar större roll för 

kollisionsrisken än placering av kraftledning. Å andra sidan kanske inte alla 

fåglar flyger dessa dagliga sträckor endast under skymning och gryning, utan 

även under dagtid med bra ljustillgång. Bernardino et al. (2018) menar att fler 

kollisioner äger rum i våtmarker, kustlandskap och slättland. Däremot kanske 

dessa miljöer är mer fågeltäta än andra, vilket även kan höja andelen fåglar 

som drabbas av kraftledningsolyckor. Studier som undersöker 

olycksdrabbade platser visar därför inte nödvändigtvis en sann bild av 

verkligheten. Ottvall & Green (2020) menar att det är vanligt att dessa studier 

görs i redan fågeltäta områden vilket inte är jämförbart med områden med 

färre fåglar. En hög risk för kollision kanske inte påverkas av platsen utan 

främst beror på att många fåglar är i rörelse. Det är även svårt att jämföra 



35 

 

olycksrisk miljöer emellan med tanke på diversitet och andra förutsättningar. 

En viss miljö kanske möjliggör enklare passage med öppna ytor medan en 

annan miljö är svårframkomlig med mycket träd och växtlighet. Därför är det 

svårt att få självklara resultat i dessa sammanhang, eftersom risken att en fågel 

påverkas av en kraftledning kan bero på många faktorer.  

 

Placering och höjd av kraftledningar har även visat sig kunna öka 

fågelolyckor (Bevanger & Brøseth 2001, Prinsen et al. 2011) vilket anses 

bero på antalet vertikala ledningar (Jenkins et al. 2010). Samtidigt menar 

Infante et al. (2005) och Neves et al. (2005) att det inte finns något tydligt 

samband som stärker detta. Risken skulle kunna öka med höjden på ledningar 

(APPLIC 1994, Haas et al. 2005, Prinsen et al. 2011) samtidigt som Luzenski 

et al. (2016) visar hur fåglar kan anpassa sin höjd utan att kollidera. Att 

transmissionsnätet skulle medföra fler fågelkollisioner än region- och 

lokalnät på grund av högre ledningshöjd (Manville II 2005, Shaw et al. 2018) 

behöver därför inte stämma. I studien av Luzenski et al. (2016) monterades 

däremot fågelavvisare på kraftledningar med hög höjd, vilket skulle kunna 

innebära att förbipasserande fåglar upptäckte ledningarna på grund av 

utplacerade avvisare. Om fågelavvisare hade exkluderats från studien kanske 

antalet kollisioner hade ökat med tanke på den förändrade 

kraftledningshöjden.  

 

Topplinan har även visat sig leda till fler fågelkollisioner än andra 

ledningstyper (Beulaurier 1981, Brown et al. 1987, Bevanger & Brøseth 

2001, Bernardino et al. 2018) vilket menas bero på att den antingen är tunnast 

av alla ledningar eller placerad högt upp (Jenkins et al. 2010, Bernardino et 

al. 2018). Ju tjockare ledningar är desto lättare borde de kunna upptäckas 

(Jenkins et al. 2010), och om den tunnaste ledningen är placerad över 

ledningar som är tjockare kanske det blir svårt att urskilja den tunna. En mer 

självklar placering av kraftledningar i syfte att minska kollisionsrisken vore 

kanske istället att inte placera den tunnaste ledningen överst. Topplinans 

placering beror däremot på att garantera säkerhet vid till exempel åska, för att 

ingen annan ledning ska få felström. Fokus måste istället riktas på att göra 

den synlig om syfte att minska kollisioner finns. En annan idé är även att öka 

tjocklekeken på topplinan, förutsatt att den uppfyller sin funktion, för att 

kunna upptäckas. Det skulle även kunna vara så att kraftledningar varierar i 

tjocklek beroende på om de tillhör lokal-, region- och transmissionsnät och 

påverkar fåglar olika, eftersom tunna ledningar anses medföra flest 

kollisioner (Beulaurier 1981, Brown et al. 1987, Bevanger & Brøseth 2001, 

Bernardino et al. 2018). 

 

Hur Svenska kraftnät kan minska fågelolyckor  
För att helt utesluta risken att fåglar avlider på grund av kraftledningar från 

Svenska kraftnät kan alltså hela transmissionsnätet markläggas (Ottvall & 

Green 2020). Detta är däremot inget görbart alternativ med tanke på tekniska 

begränsningar, kostnad och begränsad framkomlighet i landskapet. Att till 

exempel undvika dragning av ledningar i fågeltäta områden skulle kunna 

minska antalet dödsfall (Ottvall & Green 2020). Topplinan skulle även kunna 

markeras som nämns ovan (Beulaurier 1981, Brown et al. 1987, Bevanger & 

Brøseth 2001, Bernardino et al. 2018). 
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Fågelavvisare kan effektivt minska antalet fågelkollisioner, och flertalet 

studier som undersöker detta lyfts i denna rapport. Det innebär att Svenska 

kraftnät bör öka användningen av fågelavvisare för att minska risken för 

kollision. Som nämns tidigare åsamkar främst topplinan kollisionsolyckor 

(Beulaurier 1981, Brown et al. 1987, Bevanger & Brøseth 2001, Bernardino 

et al. 2018). Därför skulle den typen av ledning kunna prioriteras vid 

användning av fågelavvisare med förutsättning att det inte påverkar 

transmissionsnätet negativt. Bernardino et al. (2018) menar även att topplinan 

är den ledningstyp som är bäst lämpad att montera avvisare på. Om till 

exempel högspänningsledningar går genom svåråtkomliga områden med hög 

fågeltäthet, där det kan vara komplicerat att montera fågelavvisare från mark, 

kan montering ske med hjälp av drönare (Energipress 2020). Europeiska 

unionen kan även komma att ställa hårdare krav på användning av 

fågelavvisare med tanke på dess riktlinjer (Europeiska unionens officiella 

tidning 2018). 

 

Enligt Liesenjohann et al. (2019) och Ottvall & Green (2020) är det många 

olika arter som svarar positivt på fågelavvisare (Tabell 2). Som nämns 

tidigare tillhör exempelvis svanar, trana och vit stork de arter som är mest 

drabbade i kraftledningsolyckor i Sverige, arter som Ottvall & Green (2020) 

menar i hög utsträckning kan undvika att kollidera med hjälp av 

fågelavvisare. Däremot är flera av arterna som fågelavvisare har låg, måttlig 

och hög påverkan på sällsynta eller födosöker över öppet vatten, och kommer 

förmodligen sällan i närheten av kraftledningar. Många av fåglarna i Tabell 2 

påträffas inte i kollisionsolyckor (Fransson et al. (2019), därför bör det vara 

svårt att dra slutsatser om fågelavvisares effektivitet om det inte undersöks 

mer utförligt.  

 

Studien av Ferrer et al. (2020) talar för att vissa fågelavvisare är effektivare 

än andra, samtidigt som Barrientos et al. (2011) hävdar motsatsen. Varför det 

är svårt att göra metaanalyser på detta är förmodligen för att olika 

fågelavvisare används i studier som utförs på varierande sätt. Antalet 

studerade fåglar skiljer sig kanske även åt, och miljöer samt studietid. Varför 

många kollisioner äger rum i mörker (Drewitt & Langston 2008, Murphy et 

al. 2016) är förmodligen på grund av att fåglar inte ser kraftledningar i tid. 

Därför bör fågelavvisare troligtvis kunna synas i mörker för hög effekt. 

Avvisare med reflex är ett bra exempel, men dessa fungerar inte utan någon 

slags ljustillgång. Däremot fann Ferrer et al. (2020) att fågelavvisare med 

reflekterande egenskaper sänkte antalet kollisioner mest, jämfört med 

fågelavvisare utan reflektion.  

 

Anläggningsarbete medför störning 
Svenska kraftnät har pågående ledningsprojekt runt om i Sverige, och det är 

inte utan yttre störningsmoment. I Tabell 3 visas olika typer av 

störningsmoment i ett specifikt projekt med tre olika störningsnivåer. Det går 

alltså inte att utesluta att Svenska kraftnäts anläggningsarbeten kan störa 

fåglar. Schauman (2021) menar att störning i form av ljud, buller och 

vibration är kortvarig per stolpplats i projekt utförda av Svenska kraftnät, 

eftersom alla delmoment genomförs under en komprimerad period. Däremot 

innebär en ny ledningssträckning i sin helhet olika former av störningar över 
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rum och tid. Tabell 3 visar störningsmoment från ett projektexempel vilket 

innebär att det inte motsvarar alla störningar i andra ledningsprojekt.  

 

Störning vid anläggningsarbete är i stora delar ett ostuderat forskningsområde 

som saknar vetenskapliga resultat (Ottvall & Green 2020). Men även 

Naturvårdsverket (2004) menar att anläggningsarbete i regel inte orsakar 

negativ påverkan på fåglar över tid. Exempel som oljeborrning i USA och 

anläggning av Öresundsbron ansågs inte medföra förluster av fågelbestånd på 

grund av störning, vilket understryker fåglars anpassningsförmåga till yttre 

stimuli (Naturvårdsverket 2004). Däremot bör försiktighet vidtas vid 

jämförelser av olika typer av störningar från mänskliga konstruktioner 

(Ottvall & Green 2020). En bro är till exempel inte detsamma som en 

kraftledning. För att verkligen förstå hur Svenska kraftnäts anläggningsarbete 

påverkar fåglar i närområden krävs vidare forskning.  

 

I Tabell 1 visas alla nationellt skyddsklassade fåglar i Sverige, fåglar som till 

exempel är extra känsliga för yttre hot (SLU Artdatabanken 2021). Därför 

skulle man kunna anta att dessa fåglar bör skyddas från störning i högre 

utsträckning, vilket Svenska kraftnät bör ha i åtanke vid anläggningsarbeten. 

Nationellt skyddsklassade arter hotas dessutom främst på grund av 

habitatförluster (SLU Artdatabanken 2021) vilket även förekommer vid ny 

dragning av kraftledning. Habitatförluster skulle även kunna drabba 

specialister extra hårt, eftersom de inte har samma möjligheter att etablera sig 

i olika miljöer som generalister har (Staude et al. 2021).  

 

Samia et al. (2015) fann en variation i tolerans mot störning bland olika arter, 

där större arter och arter med låg reproduktion hade hög tolerans medan 

mindre arter och arter med hög reproduktion hade låg tolerans. Samia et al. 

(2015) förklarar att detta kan bero på att större fåglar troligtvis förlorar 

mycket energi vid flykt, är svårare byten än mindre fåglar och har högre 

kognitiv förmåga att kunna bedöma risker. Även om störningen utgjordes av 

mänsklig närvaro och inte anläggningsarbete visar Samia et al. (2015) att det 

finns en variation i tolerans mot yttre påverkan. Störning från fältarbeten 

kanske därför inte påverkar alla arter likadant. Om storlek och reproduktion 

spelar roll kanske vissa fågelarter, som klassas som känsliga för störning 

(SLU Artdatabanken 2021), har högre tolerans än tidigare trott. Även om 

Naturvårdsverket (2004) menar att anläggningsarbete inte har större påverkan 

på fåglar kan det fortfarande göra skada på individnivå. Bötsch et al. (2017) 

visar hur individantal av fåglar kan minska på grund av mänsklig närvaro. 

Störning som leder till flykt kan skada avkommor (Webb 1987, Fox & 

Madsen 1997, Evans & Day 2002, West et al. 2002) och om exempelvis 

många ungar avlider i en liten population för en långlivad art med låg 

reproduktion kan återhämtning av beståndet ta lång tid (González-Suárez 

2013, Bulgarella et al. 2019).  

 

Positiva effekter av transmissionsnätet 
Anläggning av nya transmissionsledningar innebär inte bara habitatförluster 

utan även skapandet av nya miljöer. Berg & Svensson (2011) visade att 

kraftledningsgator är artrika habitat som vissa arter dessutom föredrar över 

andra miljöer. Transmissionsnätet sträcker sig över Sveriges landskap vilket 

innebär att kraftledningsgator är unika i sin sammansättning av djur och 
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växter. Nya habitat i kraftledningsgator skulle därför kunna främja både 

specialister och generalister (Staude et al. 2021). Gemensamt för många 

kraftledningsgator är tillgången på enbuskar och låga träd som är nyttiga för 

många fåglar (Berg & Svensson 2011).  

 

Men det är inte bara miljön vid kraftledningar som många fåglar trivs i, 

stolpar är även bra vilo- och utsiktsplatser (APLIC 2006). Så länge vilande 

fåglar på kraftledningsstolpar inte riskeras att skadas eller påverka utrustning 

skulle stolpar kunna skapa nya möjligheter för fåglar (Tofft 2015). Det går 

inte att anta att fåglar ska hålla sig undan från kraftledningsstolpar. Därför 

skulle stolpar kunna erbjuda ytor avsedda för boplatser till fåglar eller helt 

förhindra möjligheten för att förhindra negativa konsekvenser. 

 

För att Svenska kraftnät ska få bedriva verksamheten måste många olika krav 

uppfyllas och påverkan på fågellivet minimeras utifrån hänsynshierarkin och 

skadelindringshierarkin (BBOP 2012, Naturvårdsverket 2016). När det gäller 

vanligt förekommande fåglar som bygger nytt bo varje år kan negativ 

påverkan ofta undvikas genom generella skydds- och hänsynsåtgärder. Vissa 

arter är knutna till en specifik miljö, och där behöver unika bedömningar 

göras. För särskilt hänsynskrävande arter, exempelvis berguv och örnar, 

behöver bedömningarna göras på individnivå (SLU Artdatabanken 2021). 

Ibland kan det bli aktuellt att anpassa ledningssträckningen för att undvika 

påverkan, ibland kan det räcka med att till exempel anpassa tiden på året man 

avverkar eller gör andra störande arbeten. Detta uppfyller de tre första stegen 

i hänsynshierarkin som innebär att påverkan ska undvikas, minimeras och 

restaureras (BBOP 2012, Naturvårdsverket 2016). Det fjärde steget i 

hänsynshierarkin, kompensation, är mer komplicerat, eftersom Svenska 

kraftnät oftast saknar rådighet över markområden utanför ledningsgatan 

(Vallin 2022). 

 

Framtidsarbete  
Även om det i dagsläget finns studier som undersöker kraftledningars 

påverkan på fåglar behövs ytterligare forskning göras. I Sverige finns det till 

exempel bara en storskalig studie över dödsorsaker bland svenska fåglar 

(Fransson et al. 2019). För att exempelvis ta reda på alla fågelolyckor med 

kraftledningar skulle alla ledningar behöva övervakas, vilket inkluderar lokal-

, region- och transmissionsnät. Det skulle även kunna visa skillnaden i antal 

fallolyckor mellan låg- och högspänningsledningar. Ringmärkning och 

standardiserade eftersök skulle även behöva göras för att säkerställa att rätt 

individ inrapporteras och att dödsorsak säkerhetsställs. En lång studieperiod 

över flera år är också viktigt för att kunna jämföra resultat mellan år och över 

tid. Att inkludera alla dessa aspekter är förmodligen inte görbart, och studien 

av Fransson et al. (2019) är fortfarande omfattande. Fler studier behöver 

dessutom jämföra effektiviteten bland olika fågelavvisare, och Europeiska 

kommissionen skulle kunna skriva riktlinjer för fågelavvisare med olika 

syften. Om kollisioner är ett känt problem för en specifik art skulle till 

exempel avvisare kunna användas just för den artens behov för att säkerställa 

ett positivt resultat. Att även arbeta i förebyggande syfte skulle kunna vara 

viktigt, och att dokumentera användandet av fågelavvisare i Sverige. Hur 

anläggningsarbete påverkar fåglar är ett annat outforskat område, och 

myndigheter, företag och universitet skulle kunna samarbeta i frågan. Om 
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störning utförs i form av till exempel ljud i infrastrukturprojekt skulle det 

kunna nyttjas av forskare för att undersöka påverkan på fåglar. 

Litteraturstudier som denna är viktiga för att belysa vilka problem och 

möjligheter som finns och förhoppningsvis inspirera till framtida arbete.  

Slutsats  
Det finns mycket kunskap om hur kraftledningar påverkar fåglar, och studier 

har gjorts både nationellt och internationellt. I Sverige har förändringen i antal 

dödfall av fåglar från kraftledningsolyckor varit positiv över tid tack vare 

flera olika insatser. I dagsläget avlider den största andelen fåglar från 

kraftledningsolyckor på grund av strömgenomföring från 

lågspänningsledningar, vilket exkluderar transmissionsnätet. Resterande 

andel fåglar kolliderar med kraftledningar från lokal-, region- och 

transmissionsnät. Det innebär att endast en liten del fåglar troligtvis kolliderar 

med transmissionsnätet. Vidare forskning är däremot nödvändig för att kunna 

dra vidare slutsatser och uppskatta mörkertal. Flest studier som undersöker 

kraftledningar och fåglar har gjorts i andra länder än Sverige. Däremot skiljer 

sig svenskt klimat och landskap från andra delar av världen. Att dra 

jämförelser från internationella studier bör därför göras med försiktighet. Med 

tanke på att fågelarter är unika bör även fler studier göras med fokus på många 

olika fågelgrupper. Beteenden, fysiologi och genetik varierar till exempel 

mellan arter och därför är det viktigt att analysera problem med kraftledningar 

utifrån varje situation och bedöma läget därefter. Transmissionsnätet planeras 

att förnyas och expandera vilket innebär ytterligare intrång i fåglars habitat. 

Att högspänningsledningar leder till fler kollisioner än lågspänningsledningar 

på grund av högre kraftledningshöjd talar vetenskapen både för och emot. De 

flesta fåglar klarar av att flyga på höga höjder, det svåra är troligtvis istället 

att upptäcka ledningar i tid. Fågelavvisare är ett konkret exempel på 

hjälpmedel som många fåglar svarar positivt på och som kan komma att bli 

vanligare i framtiden. En annan idé är att utföra riktade insatser för de arter 

som ofta påträffas kollidera. Studier talar även för att fåglar kan tåla störning 

vid anläggning av nya kraftledningar, och expansion av transmissionsnätet 

skulle innebära nya habitat för många fågelarter. Däremot måste hänsyn tas 

för att undvika skador på känsliga arter och populationer. För att helt förstå 

vilka problem, lösningar och möjligheter transmissionsnätet medför för 

svenskt fågelliv måste fortsatt forskning göras i Sverige. En förhoppning är 

att fler intresserar sig för dessa frågor och att olika parter i samhället kan 

samarbeta.    
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