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1 BAKGRUND 

Enligt artskyddshandboken utgiven av Naturvårdsverket behöver en verksamhetsutövare ta reda 
på om det förekommer fridlysta arter i ett område och sedan undersöka om det trots en planerad 
åtgärd går att säkra att det finns gynnsamma livsmiljöer för dem. Om det skulle visa sig att en 
fridlyst art har lokalt ogynnsam bevarandestatus måste dispens från artskyddsförordningen sökas. 

Vid en naturvärdesinventering (NVI) utförd enligt SIS-standard (SS 199000:2014) av Väg & Miljö 
AB under 2021 (Naturvärdesinventering, Hissmoböle 2:84, Krokoms kommun 2021) inom 
fastigheten Hissmoböle 2:84 i Krokoms kommun noterades arten björktrast på ett par platser 
inom fastigheten (Figur 1).  Fastigheten omfattas i dagsläget av detaljplan för upprättandet av 
bostadshus. 

I samband med dessa inventeringar gjordes även bedömningen att den planerade exploateringen 
av fastigheten skulle kunna ha påverkan på björktrasts levnadsmiljöer i området. I och med detta 
lämnade Jämtlands Länsstyrelse krav på en utredning av björktrastens nyttjande av området och 
hur arten står att påverkas av planförslaget. Utöver detta lades även begäran på anpassningar för 
att främja artens fortsatt gynnsamma bevarandestatus i området.  

Inom ramarna för den utförda naturvärdesinventeringen registrerades arten på flera platser inom 
planområdet (Figur 1).  

 

Figur 1: Karta över resultatet av naturvärdesinventeringen som utfördes under 2021. Björktrast registrerades under 
inventeringen på flertalet platser inom området. 

 



 

 

 

2 PLANOMRÅDET OCH PLANFÖRSLAGET 

Detaljplaneområdet är cirka tre hektar stort och är beläget centralt i Krokoms tätort (Figur 2). 
Området utgörs i dagsläget i huvudsak av mindre skogspartier varvat med öppna gräsmarksytor. 
Majoriteten av planområde består dock av industrimark och vägar.  

Detaljplanen syftar till att upprätta ett planområde med möjlighet att främst ändra 
markanvändningen som idag består av industrilokaler till att i stället hysa bostäder. Utöver detta 
planeras en central del av fastigheten att göras om till ett parkområde (Figur 2). I planområdets 
norra del skall ytterligare ett parti bestå av naturområde. Detta naturområde gränsar även till 
fastigheten Hissmoböle 2:59 som också omfattas av detaljplan för upprättandet av en förskola.  

 
Figur 2: Karta över detaljplaneområdet och de ungefärliga utsträckningarna av de planerade natur- och 
parkområdena. 



 

 

 

2 ARTENS EKOLOGI 

Björktrast är en stor trastfågel med en längd 
på cirka 25 centimeter och ett vingspann på 
runt 40 centimeter. Fågelns dräkt är en 
mosaik av grått, rostbrunt, vitt och svarta 
markeringar (Figur 3).  

Björktrasten återfinns i hela landet, och 
häckar i en rad olika biotoper, men visar en 
preferens för skogsmiljöer i nära anslutning 
till odlad mark, parker och trädgårdar. 
Björktrasten födosöker ofta på öppna ytor så 
som gräsmattor där den lever av mask, 
sniglar, insekter och spindlar. På detta sätt 
har björktrasten likt sin nära släkting 
koltrasten anpassat sig till att leva i nära 
angränsning till mänsklig bebyggelse.  

Björktrasten häckar alltifrån i enstaka par till stora kolonier. Boet placeras på varierande höjd i träd, 
alternativt direkt på marken, och byggs av lera och torrt gräs. Äggen läggs vanligtvis under maj och 
ruvas sedan i två veckor tills de kläcks, varpå föräldrarna hjälps åt med matning.  

Björktrasten är vanligtvis en flyttfågel, de flesta flyttar söderut under oktober och november, men 
i Syd- och Mellansverige är den även vanligt att många övervintrar. 

3 LAGRUM, SKYDD OCH RÖDLISTEKATEGORI  

Alla vilda fågelarter i Sverige är fridlysta enligt 4§ Artskyddsförordningen (2007:845).  4§ 
Artskyddsförordningen lyder som följer: 

”I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna 
förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att: 

   1. avsiktligt fånga eller döda djur, 
   2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttningsperioder, 
   3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 
   4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.” 
 

Även om samtliga svenska fåglar omfattas av fridlysning enligt 4§ Artskyddsförordningen så är 
det definierat av Naturvårdsverket att ” Med vilda fåglar avses alla i Sverige naturligt 
förekommande fågelarter. Även om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1 
till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend 
prioriteras i skyddsarbetet.” 

Björktrasten expanderade kraftigt i antal under andra hälften av 1900-talet, men denna tillväxt är 
nu på tillbakagång och arten är nu klassad som Nära hotad (NT) enligt Rödlistade arter i Sverige 

Figur 3: Björktrast.  



 

 

 

2020, utgiven av Artdatabanken. I 2015 års rödlista listades björktrast som Livskraftig (LC), men 
arten har en långsiktigt negativ populationstrend bakåt i tiden, med en populationsminskning på 
cirka 17,5% (10 - 25%) under enbart de senaste 15 åren. Denna kraftiga minskning överstiger 
gränsvärdena för att denna tidigare mycket vanliga art i dagsläget skall betraktas som Nära hotad. 
Takten med vilken björktrast minskar i landet bedöms i dagsläget ligga nära gränsvärdet för att 
arten skall falla över i kategorin Sårbar (VU). Sker detta kommer arten betraktas som en hotad 
fågelart i Sverige. Anledningen till att björktrasten minskar är dock inte känt i dagsläget. 

I och med sin kraftiga populationsminskning listas björktrasten även som en prioriterad fågelart 
enligt 30§ Skogsvårdslagen, bilaga 4. 

4 ARTEN PÅ LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ 

I samband med denna artskyddsutredning utfördes utdrag ur Artportalens onlinetjänst för att 
utreda sedan tidigare känd kunskap om björktrasts utbredning i detaljplaneområdets närområde 
och det omkringliggande landskapet. I Artportalen registreras fynd av arter, data som bland annat 
kan användas för att förbättra underlag för naturvårdsarbete.  

Enbart enstaka fynd av björktrast har inrapporterats inom och i nära angränsning till 
detaljplanområdet under tidsperioden 2000—2021.  En utökad sökning av Krokoms kommun 
resulterar i 925 fynd av arten inom kommunen under tidsperioden 2000—2021. 

Det begränsade antalet fynd inom eller i nära angränsning till detaljplaneområdet bedöms dock i 
huvudsak bero på en kombination av att arten kulturellt anses som vanlig och därmed av ringa 
intresse. 

5 EXPLOATERINGSPLAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING 

Baserat på naturvärdesinventeringen utförd av Väg & Miljö AB finns goda belägg för att björktrast 
nyttjar marken inom detaljplaneområdet till födosök och möjligen även häckning.  

Mot denna bakgrund och med hänsyn till artens skydd enligt 4§ Artskyddsförordningen, är för 
projektet främst punkt 2, 3 och 4 av 4§ Artskyddsförordningen relevanta i ärendet. Dessa punkter 
avser: 

2. Avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttningsperioder, 

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, 

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 
 
I och med de registrerade fynden av björktrast inom- och i nära angränsning till 
detaljplanområdet bedöms det sannolikt att detaljplanen i rådande omfattning kommer i konflikt 
med 4§ Artskyddsförordningen med hänsyn till punkt 2, 3 och 4.  
 
Björktrast använder flera olika häckningsbiotoper, och dessa biotoper har en sådan karaktär att de 
återskapas naturligt på relativt kort tid. Förlust av eller skada på ett område där björktrast häckar 



 

 

 

medför därför ringa påverkan på artens kontinuerliga ekologiska funktion i och med att det finns 
gott om alternativa häckbiotoper för björktrasten samt att utvecklingstiden för nya 
häckningsbiotoper är 10—30 år. I och med detta blir konflikten med punk 4 av 4§ 
Artskyddsförordningen mycket reducerad. 
 
Som tidigare sagt är även björktrasten en art som anpassat sig till att nyttja miljöer i nära 
angränsning till mänsklig aktivitet, och betraktas inte som bullerkänslig. I och med detta blir 
konflikten med punk 2 av 4§ Artskyddsförordningen försumbar.  
 
Projektet riskerar dock att hamna i konflikt med punkt punk 3 av 4§ Artskyddsförordningen. Punkt 
3 definierar åverkan som sker med avsikt. Enligt Naturvårdsverket vägleds begreppet avsikt som 
följande:  
 
”En annan förutsättning för att kravet på avsiktlighet ska vara uppfyllt är att verksamhetsutövarna 
känner till att verksamheten eller åtgärden kan påverka en skyddad art, och godtar risken, det vill 
säga att de söker tillstånd trots att det riskerar att påverka skyddade arters bevarandestatus 
negativt” 
 
Av denna anledning bedöms det som att inverkan på ägg av arten björktrast inom ramarna för 
detaljplanen bör betraktas som avsiktliga. Därmed kommer åtgärder behöva tas för att undvika 
konflikt med punk 3. 
 
Anledningen till björktrastens hotbild och populationsminskning är dock inte känd, men i och med 
sin starka populationsutveckling parallellt med utvecklingen av mänskliga intressen under andra 
halvan av 1900-talet kan ett argument göras för att denna hotbild inte beror på utvecklingen av 
mänsklig byggnation.  
 
I och med detta bedöms det som troligt att detaljplanens genomförande kommer medföra 
neutral till något negativ inverkan på arten björktrast på lokal nivå, och en neutral inverkan på 
regional och nationell nivå.  
 
Trots att inverkan bedöms som liten kan åtgärder för att säkerställa områdets ekologiska funktion 
för arten komma att bli relevanta för att tillgodose skyddet av arten utifrån 4§ 
Artskyddsförordningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6 ÅTGÄRDER FÖR SÄKERSTÄLLANDE AV EKOLOGISK KONTINUITET 

- Undvik skadligt arbete under häckning: för att undvika konflikt med punk 3 av 4§ 
Artskyddsförordningen bör skadligt arbete så som ianspråktagandet av mark, avverkning 
och störande arbete undvikas under björktrastens häckningstid under månaderna maj och 
juni.   
 

- Spara befintlig skogs- och naturmark: i stället för att ersätta befintlig skogs- och naturmark 
med nyetablerade naturområden, låt i stället dessa kvarstå inom ramarna för 
detaljplanen. 
 

- Gynnsam habitatutveckling: för att med detaljplanen gynna björktrast kan med fördel för 
björktrasten gynnsamma biotoper utvecklas eller etableras. Prioritera därför anläggning av 
ängsmiljöer med enstaka inslag av träd och buskar i stället för anläggandet av enbart 
gräsmattor. Detta står att gynna förekomsten av björktrast på lokal nivå. Detta kan särskilt 
bli relevant i den planerade parkmiljön i planområdets östra del. Etablerade ängsmarker 
bör även skötas via slåtter. 
 

7 SLUTGILTIG BEDÖMNING 

I sammanfattning görs följande bedömning: 

1. Genomförs detaljplan utan att åtgärd till gynnsam habitatutveckling och sparandet av 
befintlig skogs- och naturmark är detaljplanen fortfarande förenlig med punk 2 och punkt 
4 av 4§ Artskyddsförordningen (2007:845). Tas dock ingen hänsyn till björktrastens 
häckningsperiod är detaljplan inte förenlig med punk 3 av 4§ Artskyddsförordningen 
(2007:845) med hänsyn till arten björktrast. Detta då projektet riskerar att med enligt 
förordningen definierad avsikt skada ägg.  
 
I och med detta kommer detta genomförande att utlösa förbudet i 
artskyddsförordningen. 
 

2. Genomförs detaljplan utan att åtgärd till gynnsam habitatutveckling och sparandet av 
befintlig skogs- och naturmark är detaljplanen fortfarande förenlig med punk 2 och punkt 
4 av 4§ Artskyddsförordningen (2007:845). Tas även hänsyn till björktrastens 
häckningsperiod är detaljplan förenlig med punk 3 av 4§ Artskyddsförordningen 
(2007:845) med hänsyn till arten björktrast.  
 
I och med detta kommer detta genomförande inte att utlösa förbudet i 
artskyddsförordningen. 
 

3. Genomförs detaljplan med åtgärd till gynnsam habitatutveckling, sparandet av befintlig 
skogs- och naturmark samt hänsyn till björktrastens häckningsperiod är detaljplanen 
förenlig med punk 2, 3 och 4 av 4§ Artskyddsförordningen (2007:845).  
 



 

 

 

I och med detta kommer detta genomförande inte att utlösa förbudet i 
artskyddsförordningen. 
Detta genomförande medför dock även i och med den utökade åtgärden för 
habitatutveckling och sparandet av befintliga naturområden att detaljplanen står att 
potentiellt gynna arten björktrast på sikt inom detaljplanområdet.  
 
Genomförs detaljplan med åtgärd och hänsyn bedöms detta som gynnsamt för 
bibehållandet av biologisk mångfald. 
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