ORNITOLOGISKA BRISTER I SJÖFARTSVERKETS MKB GÄLLANDE
UTÖKAD LANDSORTSFARLED
SAMMANFATTNING
I MKB:n bereds endast en av de 13 rödlistade påträffade fågelarterna (ejder) någon form av
försök till känslighetsresonemang. Det saknas reflektioner kring de risker med de stora
kvantiteter olje- eller andra miljöfarliga produkter som kan komma att fraktas i den tilltänkta
farleden. Det saknas en storskalig jämförelse med andra alternativa farleder. Den genomförda
”översiktliga fågelinventeringen” är bristfällig och inskränker sig till en artlista utan kvantifiering
eller geografiska positioner av observationerna. Inte heller har man redovisat vad oberoende
ornitologer rapporterat i nämnda område. Även om de nya bågarna kanske (oklart än exakt
läge) inte kommer att gå närmare känsliga häckningsskär kommer fåglarna där få det svårare
att vänja sig då de skulle bli störda från två håll, vilket är en betydande negativ effekt jämfört
med dagsläget. Detta har inte alls berörts i MKB:n. I skrivande stund saknas fortfarande de
”ytterligare fågelinventeringar” som förutskickades i samrådshandlingarna. Vetenskapligheten i
befintlig rapport är begränsad och den lider av en svag metodbeskrivning. I och med avsaknad
av såväl landskaps- som fågelperspektiv går det inte att avgöra huruvida någon rödlistad art har
en kritisk förekomst i det aktuella området. Föreliggande fågelrelaterade delar i MKB kan
rimligen inte fungera som beslutsunderlag för Regeringen.
BAKGRUND OCH UPPDRAG
I egenskap av disputerad forskare, ekolog och ornitolog (se bilagt CV) engagerades
undertecknad av advokat Björn Rosengren för att ge min syn på de ekologiska och främst
ornitologiska aspekterna i Sjöfartverkets MKB om en ny farled för stora lastfartyg öster om den
redan existerande ”Landsortsfarleden”.
DEFINITIONER
Hädanefter i denna skrivelse benämns de kritiska områdena för de ”nya bågarna” och är vid
behov uppdelad på den ”norra bågen” (östra Himmerfjärden upp till Granholmen) respektive
den ”södra bågen” (Svärdsfjärden samt Lisölandets västkust upp till Regarn och Koholmen).
Rödlistade fåglar är stadda på kraftig minskning. Man skiljer på Hotade/Critically endagered
(CR), Sårbara/Vulnerable (VU), och Nära hotade/Near Threatened (NT). Med sjöfåglar åsyftas
lommar, hägrar, skarvar, doppingar, svanar, gäss, änder, labbar, alkor och måsfåglar inklusive
tärnor. I begreppet kustfåglar tillkommer även rovfåglar som havsörn (Haliaeetus albicilla) NT,
fiskgjuse (Pandion haliaetus) och berguv (Bubo bubo) VU, vadare som framför allt roskarl
(Arenaria interpres) VU. Andfåglar är svanar, gäss och änder. Det aktuella området är speciellt
viktigt för en lång rad tunga dykänder som i detta fall betyder: ejder (Somateria mollissima) VU,
alfågel (Clangula hyemalis), sjöorre (Melanitta nigra), svärta (Melanitta fusca) NT, knipa
(Bucephala clangula), salskrake (Mergus albellus), småskrake (Mergus serrator) samt
storskrake (Mergus merganser). Även de lätta dykänderna; särskilt vigg (Aythya fuligula) men
även, i mindre omfattning, bergand (Aythya marina) VU och brunand (Aythya ferina) VU
förekommer i stora antal. Samtliga dykänder är beroende av god tillgång av musslor och andra
bottenlevande djur året om. Med häckningstid menas här månaderna maj-augusti och med
flytt- och övervintringstid avses resten av året, dvs september-april.
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Artportalen (https://www.artportalen.se) är Sveriges officiella databas för naturobservationer
som sedan starten 2000 fylls på främst av 10000-tals ideella rapportörer men även av allt fler
forskare och myndighetspersoner. Den innehåller följaktligen miljontals spontana fågelrapporter
men, det kan inte nog betonas att det som finns om det aktuella farledsavsnittet inte på långa
vägar kan jämföras med regelrätta inventeringar. Sjöfåglar är erkänt svåra att inventera både
under häckningstid och flytt- och övervintringstid. Därför genomförs ofta professionella
sjöfågelräkningarna med hjälp av flygplan eller helikopter.

METODER
I MKB:n hänvisas till en Bilaga (under avsnitt 12.2) vid namn ”Översiktlig fågelstudie Södertälje
– Landsort 2016. Bedömning av potentiella konfliktpunkter mellan ny farled och fågelfaunan
utmed sträckan Södertälje – Landsort.” framtagen av Ekologigruppen AB, hädanefter benämnd
”Översiktlig fågelstudie”. Undertecknad har läst dessa 15 sidor och kommenerar den nedan.
Medveten om mina brister i lokalkännedom har undertecknad kontaktat företrädare för berörda
ornitologiska föreningar (Nynäshamns ornitologiska förening – NOF, samt Stockholms
ornitologiska förening – StOF samt Landsorts Fågelstation) för att något uppdatera mig om
lokala förhållandena samt huruvida dessa föreningar varit inbjudna till samråd och/eller hur de
agerat i aktuell fråga. Detta redovisas nedan under rubriken A. Kontakter med lokala
ornitologiska föreningsföreträdare.
Vidare har jag gjort omfattande sökningar i det nationella rapportsystemet Artportalen angående
spontanrapporterade fågelobservationer i dels nuvarande farled och, framför allt, i de nya
bågarna. Här ska redan nu påtalas att Artportalen på intet sätt är fullständig ens avseende
fågellivet, vilket också Ekologigruppen AB påtalat i sin Bilaga ”Översiktlig fågelstudie Södertälje
– Landsort 2016. Bedömning av potentiella konfliktpunkter mellan ny farled och fågelfaunan
utmed sträckan Södertälje – Landsort.”. Det visade sig snart att en lång rad fågeldata och andra
väsentliga ornitologiska fakta saknas i föreliggande MKB. I denna rapport redovisas exempel på
saknade fågeldata (redovisat under rubrik B. Brister i presentation av fågellivet) saknade
forskningsresultat (C. Avsaknad av vetenskaplig förankring) samt D. Okritisk hantering av
muddringseffekter som varit möjliga att identifiera på den begränsade tid som stått mig till
förfogande.

RESULTAT
A. Kontakter med lokala ornitologiska föreningsföreträdare
Samtal med Paul Elfström, vice ordförande i NOF samt Sören Lindén, fågelskyddsexpert i StOF
genomfördes den 13/8 2017. Både dessa erfarna ornitologer kände till det aktuella planerade
farledsprojektet men hade av olika anledningar inte tagit del av samrådshandlingarna. Den
ideella ornitologiska paraplyorganisationen Sveriges ornitologiska förening – SOF (felaktigt
benämnd myndighet i listan över remissinstanser) hade varit i kontakt med StOF, men den
styrelsemedlem som tog hand om frågan har avgått och därmed avstannade tyvärr ärendet.
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Dock hade StOF fört vissa diskussioner med NOF. Utan att ha sett handlingarna NOF-styrelsen
gjorde den bedömningen att man inte ur fågelperspektiv kan hävda några
uppenbara/utslagsgivande argument mot den nya leden. Dock berättade Paul Elfström att han
kände till att området är viktigt för arter som svärta (NT), småskrake, vigg och knipa (med
vinterflockar på upp till 3000 ex längs Torökusten).
Min upplysning om att Ekologigruppen AB inte hade refererat till den stora
kustfågelinventeringen 2001-2004 (Lindén et al. 2009) förvånade Lindén. I rapporten om denna
inventering drogs nämligen bland annat slutsatsen att svärtan (NT) minskat med 89%, roskarl
(VU) med 75% och vigg med 71% på bara 25 år och att minskningen var störst i de södra
delarna av Stockholms skärgård, t ex där Landsortfarleden är beläget. Ottvall (2012)
sammanfattar i en statlig utredning att Östersjöns population minskat dramatiskt för både alfågel
(65%), svärta (56%), ejder (51% och sjöorre (48%) mellan 1992/93 och 2007/09. I slutet av
samtalet med Lindén berättade han att han avsåg att kontakta SOF:s fågelskyddsintendent och
föra ärendet på tal. Det kan alltså finnas anledning för Sjöfartsverket att förvänta sig sent
inkomna samrådsyttranden från SOF, StOF och/eller NOF.
Samtal med Björn Lundberg, ordförande i NOF genomfördes den 14/8. Lundberg berättade att
man, som lokal fågelförening, blivit tillfrågad (av Sjöfartsverket/Ramböll) att genomföra
fågelinventeringar kopplat till detta projekt men att man avböjt av tidsmässiga skäl. Ordföranden
berättade att han endast hade ögnat igenom MKB:n och inte läst vad Ekologgruppen AB skrivit
om fågellivet. Utifrån denna översiktliga genomläsning hade han ändå dragit slutsatsen att man
inte behövde inkomma med något samrådsyttrande. Han hade bedömt att den nya leden skulle
gå ungefär lika långt från de känsligaste fågelskyddsområdena/ häckningsskären och därmed
inte utgöra större störning än nuvarandefarled och inte heller några uppenbara hot mot fåglarna.
Vid samtalet upplyste jag Lundberg om de brister i fågelrelaterade delar i MKB:n som jag
upptäckt och tog upp det faktum att en ny östlig farled skulle innebära en dubbel störning
(från två håll) av häckfågelskären jämfört med hur det ser ut i dagsläget. Detta just för att de
mindre fartygen, enligt Sjöfartsverket själv, fortsätter att ta den invanda rakare och genare
västliga leden medan de tillkommande riktigt stora fartygen tar den nya. Lundberg medgav att
det då skulle bli svårare för fåglarna att habituera (vänja sig) med dessa tvåsidiga störningar.
Såväl Elfström, fågelskyddsansvarig inom NOF som Lindén, projektledare för den senaste
kustfågelinventeringen, intygar att inventeringsdata från de två stora kustfågelinventeringarna
1974-1975 samt 2001-2004 inte blivit inrapporterade till Artportalen.
B. Brister i presentationen av fågellivet
Ekologigruppen AB av oklara skäl avgränsat sitt uppdrag att utreda de ornitologiska aspekterna
kraftigt, bland annat tidsmässigt, geografiskt, artmässigt som kvantitativt, vilket jag utvecklar i
det följande (B.1.-B.4.). Den enskilt allvarligaste bristen bedömer jag dock vara att man i MKB:n
och på sid 4 i Bilagan ”Översiktlig fågelinventering” utlovat att ”Fågelinventeringen kommer även
att utgöra ett underlag för fortsatta studier om hur fågelfaunan kan komma att påverkas av
projektet.” Av dessa syns nämligen inga spår i MKB:n.
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Skälet till de kraftiga inskränkningarna kan möjligen utläsas på sid 4 där man skriver ”Endast
ytter- och mellanskärgårdsmiljö har inventerats i fält och sträckan Mörkö – Södertälje har inte
fältbesökts. Motivet till detta är att de största fågelkoncentrationerna finns i denna del av
farleden. Påverkan på rastande och övervintrande fåglar har inte ingått i denna studie.” Då
undrar vän av ordning, för det första, hur vet man var fågelkoncentrationerna är störst om man
inte kan ange varken referens till andras inventeringar eller har gjort egna sådana? För det
andra, även om det är ett semantiskt syftningsfel, varför undviker man att inventera ”sträckan
Mörkö – Södertälje” med motivet ”att de största fågelkoncentrationerna finns i denna del av
farleden”? För det tredje, har man inte heller förklarat skälen till att man begränsade sitt MKBarbete till endast häckande fåglar (i en liten del av utredningsområdet). Detta utvecklar jag i
avsnitt B.1.
Den tydliga avgränsningen till fågelskyddsområden är också värd att kommentera. Var i
Miljöbalken står det att MKB:er endast ska hantera rödlistade fågelarter som uppehåller sig i
redan skyddade områden? Av erfarenhet vet jag att gränserna till (och ibland även existensen
av) Fågelskyddsområden, Naturreservat, Natura 2000 etc, inte sällan är illa underbyggda eller
rent felaktiga. Enligt EU:s Fågeldirektiv är det den ”ekologiska funktionen” som är avgörande för
hur gränserna dras och detta ska styrkas av hårdfakta inte förhoppningar eller antaganden. Ska
man tolka Miljöbalken så snävt som Ekologigruppen AB verkar göra, riskerar Sverige att
påskynda populationsminskningar av redan svaga fågelpopulationer. Det finns alltså inga
ursäkter till varför man inte inventerat samtliga fågelarter i hela det aktuella utredningsområdet
vid olika tider på året i syfte att producera ett gott beslutsunderlag. Det räcker inte att sitta på
kammaren och författa ogrundade resonemang om ”eventuella konfliktpunkter” eller ”potentiella
konflikter”.
På sidan 5 skriver Ekologigruppen AB att det finns ”osäkerhet i förekomst av rödlistade fåglar
och fåglar upptagna i bilaga 1, fågeldirektivet”. Med denna formulering kan det verka som om
Ekologgruppen AB försöker att friskriva sig från sitt eget ansvar att göra en bra fågelutredning
inom MKB:n. Ekologigruppen AB fortsätter, angående osäkerheter, att ”De fynduppgifter som
finns tillgängliga via Artportalen och ArtDatabanken har vissa begränsningar då man många
gånger inte vet exakt vart fåglarna har observerats. Som regel anges observationsplatsen som
lokal för en art medan arten i själva verket kan ha observerats ganska långt där ifrån.” Detta
kan visserligen delvis stämma men jag anser inte att resonemanget försvarar att
Ekologigruppen AB endast valde att inventera en mindre del av området en enda sommardag
och dessutom utelämnade vad andra ornitologer rapporterat eller publicerat om
fågelförekomsten inom utredningsområdet (Se avsnitt B.3.).
B.1. Tidsmässig avgränsning
Man har alltså för det första inskränkt sin MKB till häckningstiden, vilken endast representerar
ungefär en fjärdedel av fåglarnas årliga livscykel. Enligt en färsk artikel, i den ansedda
tidskriften Science, haltar existerande områdesskydd betänkligt för en stor del av världens
flyttande fågelarter (Runge et al. 2015). Medan 45 % av de icke-flyttande arternas hela livscykel
är skyddade, är motsvarande andel endast 9 % för de 1451 flyttande fågelarterna. Av Sveriges
209 flyttande fågelarter är 70 arter (34%) skyddade på något sätt inom landets gränser men
bara 24 arter (12 %) har hela sin livscykel skyddad (Runge et al. 2015). Resultaten bygger på
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4645 fågelarters förekomst i fågelskyddsområden, Important Bird Areas (IBA) och visar att
internationellt samarbete är nödvändigt om vi inte i framtiden ska tvingas se flera av dem
försvinna. Denna insikt borde även snarast implementeras i det svenska MKB-arbetet.
Det aktuella området är ett relativt viktigt rast- och/eller övervintringsområde för en rad tunga
dykänder, varav flera rödlistade. Utsökningar i Artportalen visar att stora mängder sjöfåglar
rastar och födosöker inom de föreslagna nya bågarna. Det kan inte uteslutas att detta är en
konsekvens av att de är bortstörda från nuvarande farled. Jag anser att sådana aspekter borde
ha utretts i MKB:n. Under perioden 2000-2017 finns 16 spontanrapporter om 1000-3000
födosökande exemplar, företrädesvis vigg och ejder (VU) (t ex vid Lisöudd). Sänks nivån till
>500 ex listas 37 spontanrapporter inklusive stora flockar med alfågel (800 ex) utanför t ex
Lisöudd och Rangsta brygga. Det senare bekräftas även av den så kallade Midvinterräkningen
av Östersjön, som visar att alfågeln regelbundet övervintrar med 100-1000 ex i de yttre delarna
av utredningsområdet (Nilsson 2016). Inga referenser till denna eller andra publicerade
inventeringar görs i MKB:n.
Den gjorda begränsningen förefaller än mer märklig när man studerar den tidsmässiga
fördelningen av spontanrapporterade stora fågelmängder inom de nya bågarna (Figur 1).

Figur 1. Frekvens av spontanrapporterade fågelflockar i Artportalen 2000-2017 på mer
än 100 exemplar inom de nya bågarna av den föreslagna expanderade
Landsortfarleden.

I MKB:n saknas en presentation av dessa stora sjöfågelflockar samt hur projektet skulle kunna
påverka deras födosök och/eller övervintring. Trots att Ekologigruppen AB påstår sig ha gjort
utsökningar i Artportalen inskränker man sin knapphändiga text om fågellivet till att beröra ett
fåtal av de 31 arter man själv observerade den enda egna fältdagen den 12/6 2016. Man
hänvisar till en ”fördjupad fågelutredning” men av den syns inte ett spår i MKB:n. Varför? Det är
ett rimligt krav att en ordentlig fågelinventering under olika årstider görs i samband med en så
här stor förändring som dessutom innebär en ökad risk för oljeutsläpp.
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B.2. Geografisk avgränsning
För det andra gör Ekologigruppen AB en geografisk
begränsning av ”undersökningsområdet”. Ekologigruppen AB
valde att huvudsakligen inventera den befintliga leden och
lämnade därmed stora delar av de östliga nya bågarna (genom t
ex NO Svärdsfjärden och Himmerfjärden) oinventerade. Vissa
formuleringar antyder faktiskt att de inte fått instruktioner om var
de påtänka ny bågarna föreslås bli förlagda. Kan det ha varit så
illa att Ekologigruppen inte blivit informerade om var den nya
leden är tänkt? Det faktum att lederna, varken gammal eller ny,
visas i fågelavsnittet talar faktisk för att så kan ha varit fallet.
Icke desto mindre förstärks intrycket av hastverk och/eller för
liten ekonomisk ram. Eftersom Ekologigruppen AB (berömvärt
nog) lagt in sina observationer i Artportalen kan vi se vilken rutt
de tog (Figur 2). Det finns tyvärr inte angivet vilken tid på dygnet
man gjorde båtturen från Storberget utanför Landsort till Pipskär,
Björnö Mörkö den 12/6-2016. Inte heller är väderbetingelserna
redovisade. Sådant kan vara avgörande för hur gott utfall en
kustfågelinventering får.

Figur 2. Geografiska lägen för de
253 fågelobservationer av 31 arter
som Ekologigruppen AB gjorde den
enda inventeringsdagen 12/6-2016.
Uttag från Artportalen 2017-08-15.

Ett bättre tillvägagångssätt
skulle ha varit att jämföra
förhållandena i nuvarande farled idag med hur fågellivet ser
ut i de ännu av stora fartyg opåverkade nya bågarna – d v s
den tilltänkta farleden. Inom en polygon som inramar de
båda nya bågarna har en lång rad rödlistade fåglar och
stora ansamlingar av många andfåglar spontanrapporterats
till Artportalen (Figur 3). Det kan inte uteslutas att dessa på
något sätt skulle bli störda av den tilltänkta
farledsexpansionen.

Figur 3. Spontanrapporter i Artportalen
av rödlistade fågelarter 2000-2017
specifikt i de vatten och kustområden
(=de nya bågarna) som skulle komma
att beröras av den planerade
expanderade Landsortsfarleden.

I detta avsnitt kan tilläggas att Ekologgruppen AB inte heller
presenterat de fåglarnas geografiska förekomst inom
utredningsområdet (Figur 2). Gäller såväl den egna
inventeringsrundan 12/6 som rapporter i Artportalen. Istället
nöjer man sig med att konstatera att ”Fjärdarna är stora och
fågellivet rör sig över stora delar av dessa vilket gör det
svårt att närmare precisera vilka vattenområden som är
viktigast.” Ja, det beror ju på ambitionsnivån. Var finns de
rödlistade fåglarnas boplatser? Alla detaljer lyser med sin
frånvaro. Det hade varit relativt enkelt att göra en
jämförelse av ornitologiska värden mellan den västra
(befintliga) respektive den östa (föreslagna) delen av
inloppet till Södertälje. Det har inte skett.
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B.3. Artmässig avgränsning
Ekologigruppen AB avgränsade
för det tredje sin utredning till
”rödlistade kustfåglar samt
större rovfåglar som havsörn,
berguv och fiskgjuse”. Denna
koncentration till rödlistade arter
inskränkte sig till angivande av
artnamnen i texten noll till tre
gånger för alla arter förutom
ejder.
Man fann under sin enda
inventeringsdag i en begränsad
del av det redan begränsade
utredningsområdet 31
fågelarter varav sex för tillfället
rödlistade (ArtDatabanken
2015). Man skriver ”Utöver de
arter som påträffades vid
inventeringen finns det fem
rödlistade arter inrapporterade
till ArtDatabanken. Berguv,
roskarl och årta är klassade
som sårbar (VU) och
förekommer regelbundet inom
undersökningsområdet.
Kustlabb och skräntärna är
klassade som nära hotad (NT)
och förekommer framför allt i de
yttre delarna av det aktuella
skärgårdsområdet.”
Rödlistningen är dynamisk och
vid varje revision (vart 5:e år)
tas vissa bort medan nya arter
tillkommer (ArtDatabanken
2015). Även om de för tillfället
rödlistade fågelarterna ska
prioriteras kan det finnas skäl
att Sjöfartsverket har en högre
ambitionsnivå och utreder
förekommande hela
fågelfaunan förutsättningslöst.

Figur 4. Samtliga 39 rödlistade fågelarter som spontanrapporterats i Artportalen
2000-2017 från de nya bågarna av den utökade Landsortfarleden.
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I realiteten har 39 rödlistade fågelarter
spontanrapporterats 2000-2017 bara inom de
nya bågarna (Figur 4). Av dessa är tio direkt
knutna till själva farvattnen och den absoluta
kustremsan i de nya bågarna: stjärtand (VU),
brunand (VU), bergand (VU), ejder (VU), svärta
(NT), smålom (NT), havsörn (NT), silltrut (NT),
gråtrut (VU) och skräntärna (NT). Inskränker
man utsökningen till spontanrapporter med
häckningskriterier faller 21 arter ut varav sju är
knutna till vattnet; stjärtand (VU), ejder (VU),
svärta (NT), havsörn (NT), silltrut (NT), gråtrut
(VU) och skräntärna (NT).
En mer komplett redovisning av de ornitologiska
förhållandena i det aktuella området visar att,
bara under sommarmånaderna maj-augusti
åren 2000-2017, har inte mindre än 61
rödlistade arter/taxa rapporterats bara inom
denna av Ekologigruppen AB utvalda lilla del av
det redan alltför snålt tilltagna
utredningsområdet (Figur 5). Skulle
Ekologigruppen AB redovisat samtliga
fågelarter som spontanrapporterats inom
aktuellt utredningsområde skulle listan bli 420
taxa (arter/raser) lång – varav 98 rödlistade. Av
pedagogiska skäl infogas inte denna långa lista
här. Men varför fanns det inte med i MKB:n?
Med denna – rimligare – indelning skulle
ytterligare årta (VU), smålom (NT), kustlabb
(NT), småtärna (VU), kentsk tärna (VU) och
tobisgrissla (NT) kustknutna arter kunna
adderas till de rödlistade arter som man, enligt
Ekologigruppen AB, borde prioritera. I MKB:n
bereds bara en (ejder) av dessa 13 rödlistade
arter någon form av känslighetsresonemang.
Skulle man utöka sökningen till samtliga
organismgrupper som finns medtagna i vår
nationella artdatabas landar man på 229
rödlistade taxa enligt: Kärlväxter (35), Mossor
(2), Lavar (5), Svampar (29), Ryggradslösa djur
(58), Fåglar (98), Grod- och kräldjur (1), Andra
däggdjur (1).
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Figur 5. Inom det, av Ekologigruppen AB, avgränsade
delområdet inom det redan begränsade
utredningsområdet har dessa 61 rödlistade fågelarter
spontanrapporterats i Artportalen 2000-2017.

B.4. Kvantitativ inskränkning
För det fjärde saknas i MKB:n angivelser om antalet individer av förekommande fågelarter. Att
såsom Ekologgruppen AB gör i Tabell 1 (sid 8 i ”Översiktlig fågelinventering”) presentera en
”Artlista från fågelinventeringen som genomfördes den 12 juni 2016” kan inte anses vara
nöjaktigt. Kan Naturvårdsverket acceptera en så översiktlig och svepande hantering av
fågellivet i en MKB från ett annat statligt verk?
En annan viktig aspekt som saknas är hur det ser ut med sjöfågelförekomsten i
utredningsområdet jämfört med närliggande potentiella farleder/hamnar? Med ett sådant
underlag skulle dokumentet bättre uppfylla kraven på en god MKB och utgöra ett rättvisande
beslutsunderlag för Regeringen.

C. Avsaknad av vetenskaplig förankring
De noggranna fågelinventeringar som genomförts i Stockholms skärgård 1974-1975
(Andersson & Stav 1980) respektive 2001-2004 (Eklund et al. 2009) har inte refererats i MKB:n
(jfr Lindén 2011). Detta trots att en av utförarna i Ekologigruppen AB är medförfattare till
rapporten. I denna konstateras att situationen är alarmerande för flera av projektet berörda arter
som svärta, sothöna, tobisgrissla, roskarl, skräntärna och vigg. Allra största minskning sedan
1974/75 har skett i de södra delarna, dvs där det berörda utredningsområde är beläget. Man
måste fråga sig varför Ekologigruppen AB inte redovisar existensen av något så centralt, som
man dessutom själv medverkat i? Med bakgrund av MKB:ns mycket bristfälliga
inventeringsinsats försvagar detta beslutsunderlaget ytterligare. Det saknas helt enkelt oerhört
mycket fågeldata från utredningsområdet och anlitade konsulter har tyvärr inte ansträngt sig
särskilt mycket för att råda bot på detta. Måhända kommer Naturvårdsverket – vars yttrande i
denna samrådsomgång måste ses som nödvändigt – påpeka detta för Sjöfartsverket?
Genom att det lilla som står om fågellivet är så allmänt och ”översiktligt” hållet är det svårt för en
utomstående att få en bild av hur förhållandena ser ut i verkligheten. Det krävs ingående
lokalkunskap och/eller god analytisk förmåga innan man inser att det saknas viktiga bitar.
I fågeldelen av MKB:n lämnas inga referenser till forskningsresultat. Jag tar här upp några
exempel på forskningsresultat som Ekologigruppen AB borde ha refererat till och satt i relation
till sina egna otillräckliga resultat.
Det refereras alltså inte heller till den forskning som undersökt fartygstrafikens påverkan på
sjöfåglar. Man borde till exempel refererat till Schwemmer et al (2011) som bland annat
beskriver hur lommar, sjöorrar, ejdrar har svårigheter att vänja sig vid oregelbundenhet i
farledstrafik. Eftersom ejder (VU) är en karaktärsart i området hade man också kunnat referera
till Merkel et al. (2009) som studerat hur ejdrars födosök störs av båttrafik.
Vidare visar ny forskning att buller (ljudföroreningar) är en viktig negativ faktor på fågelfaunan.
Detta framgår av ett innovativt experiment med så en kallad ”fantomväg” i Idaho som visar att
även flyttande fåglar påverkas signifikant negativt av buller (McClure et al. 2013 och Warea et
al. 2015). För att testa effekten av ljud, anlade man en ”virtuell väg” med hjälp av högtalare i ett
9 (11)

viktigt fågelrastområde. Efter att ha aktiverat och tagit bort ”fantomvägen” i fyradagars cykler,
erhöll man omedelbara effekter på antalet rastande fåglar. I medeltal gick antalet fåglar ner med
31%. Man konstaterade även att konditionen på de fåglar som trots allt rastade nära
”fantomvägen” gick ned signifikant – vilket alltså kan tolkas som en sekundär negativ
bullereffekt. Detta innebär att två vanliga invändningar faller: 1) att det inte är buller utan andra
effekter från vägar som påverkar fåglar, samt: 2) att det är bara är häckande fåglar som
påverkas av infrastruktur.
En meta-analys av 49 rapporter gjorda fram till och med 2009 sammanfattar avståndseffekten
runt vägar och visar att fåglar störs runt vägar och järnvägar upp till minst 1 km (Benitez-Lopez,
2010). Ljud är sannolikt den enskilt viktigaste störningsfaktorn och bör således beaktas även vid
planering av fartygsfarleder.

D. Okritisk hantering av muddringseffekter
Avslutningsvis, gällande effekt av muddring, skriver Ekologigruppen ”Det kan bli aktuellt att
muddra upp till ca 1,5 miljoner m3 massor från grundare delar av föreslagen farled”. Detta
kommenteras ytterst kortfattat och utan varken geografisk lokalisering eller referenser till
kunskapsläget i frågan med ”Detta kan potentiellt (min understrykning) innebära en påverkan på
vissa fågelarters födosöksområden, samt störning av närliggande häckningsskär under
anläggningsskedet”. Jag nöjer mig med att konstatera att det finns relativt mycket publicerade
forskningsresultat om effekter av muddring och dumpning på marin bottenfauna samt en del
även om musselätande dykänder, som ejder, alfågel och svärta. Av detta syns dock inget i
MKB:n. Det borde vara rimligt att en MKB sammanfattar det vetenskapliga kunskapsläget. Hur
kan man annars dra några slutsatser?
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