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Abstract 
 
There has been a heavy decrease in biodiversity due to different kinds of exploitations in society, 

contributing to a more homogenous landscape. With this homogenization the variety of important 

biotopes in the plains has disappeared. This is not only a disadvantage to the species themselves, 

but to the farmers, land owners and the society due to a loss of ecosystem services. 

 

While many lesser biotopes disappear there has been an increase of new biotopes in areas like 

sand pits, roadsides and power lines where infrastructure has been founded. These environments 

may be of importance for several species in the otherwise homogeneous landscape. In areas 

where wind turbines have been established new biotopes may emerge on installation sites, 

roadsides, access roads or by small areas left unspoiled. 

 

On behalf of Svedala municipality I have investigated an area with three recently established 

wind turbines in order to find out what biotopes is already in the area and what possibilities there 

is to establish new biotopes. These new biotopes will benefit the biodiversity in the area and thus 

increasing the possibilities to make use of possible ecosystem services.  

 

During my project I found some valuable natural environments in the area. By maintaining these 

and simultaneously create new biotopes there are good possibilities for a greater biodiversity in 

the area. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................................................... 1 

1.1 Minskning av den biologiska mångfalden ............................................................................................ 1 

1.2 Vindkraft ............................................................................................................................................... 2 

1.3 Effekter av vindkraftverk ...................................................................................................................... 3 

1.4 Kreotoper .............................................................................................................................................. 5 

1.5 Tidigare projekt .................................................................................................................................... 7 

1.6 Svedala kommun .................................................................................................................................. 7 

1.7 Nyetalberade vindkraftverk i Svedala kommun ................................................................................... 8 

2. Metodik  .......................................................................................................................................... 10 

3. Resultat  .......................................................................................................................................... 12 

3.1 Områdesbeskrivning ........................................................................................................................... 13 

4. Diskussion  ...................................................................................................................................... 16 

4.1 Område 1  ........................................................................................................................................... 16 

4.1.1 Förslag till åtgärder ..................................................................................................................... 17 

4.2 Område 2  ........................................................................................................................................... 20 

4.2.1 Förslag till åtgärder ..................................................................................................................... 20 

4.3 Område 3  ........................................................................................................................................... 21 

4.3.1 Förslag till åtgärder ..................................................................................................................... 22 

4.4 Slutsats  ............................................................................................................................................... 24 

5. Tack  ................................................................................................................................................ 25 

6. Referenser  ...................................................................................................................................... 26 

7. Bilagor  ............................................................................................................................................ 29 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Inledning  

 
1.1 Minskning av den biologiska mångfalden 
 
Den biologiska mångfalden har idag minskat kraftigt till följd av olika typer av exploateringar i 

samhället, vilket bidragit till ett alltmer homogeniserat landskap (Eriksson et al. 2011). I takt med 

homogeniseringen har variationen i slättlandskapet minskat och viktiga biotoper som slåtterängar, 

vattensamlingar, åkerholmar, skogsdungar och stenrösen har försvunnit (Eriksson et al. 2011). 

Detta missgynnar många arter som är beroende av ett varierat landskap med många olika 

strukturer (Eriksson et al. 2011). Enligt det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap ska 

odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 

bevaras och stärks (Regeringen 2009). Inom miljömålet finns ett antal delmål. Ett av dessa 

delmål innebär att samtliga ängs- och betesmarker ska bevaras och skötas på ett sätt som bevarar 

deras värden och att arealen av dessa ska utökas (Regeringen 2009). Ett annat delmål är att 

mängden småbiotoper ska bevaras i minst den omfattning som fanns år 2000 och att mängden 

småbiotoper ska kunna öka (Regeringen 2009). För att uppnå dessa delmål och därmed kunna nå 

upp till det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap har många åtgärder utförts. Några av 

dessa är biotopskydd som skyddar småbiotoper samt miljöersättningar för skötsel av småbiotoper, 

bland annat ängs- och betesmark i jordbrukslandskapet (Eriksson et al. 2011). Trots dessa 

åtgärder fortsätter småbiotoper i slättlandskapet dock att minska vilket bidrar till att miljömålet 

Ett rikt odlingslandskap omöjligt kan uppnås till år 2020 (Eriksson et al. 2011, Miljömål 2012). 

Minskningen av småbiotoper leder till att viktiga livsmiljöer för många arter försvinner och att 

den biologiska mångfalden därmed minskar. Detta missgynnar inte bara arter utan även bönder, 

markägare och samhället i form av färre ekosystemtjänster. Inte bara färre stödtjänster som 

fotosyntes, nedbrytning och cirkulation av näringsämnen utan också färre försörjningstjänster i 

form av varor som kan säljas, reglerande tjänster som styr klimat, spridning av sjukdomar och 

pollination samt kulturella tjänster som ger rekreation och sevärdheter i landskapet (Eriksson et al. 

2011). Samtidigt som många småbiotoper försvinner bildas dock många nya småbiotoper vid 

sandtäkter, vägkanter och kraftledningsgator där diverse infrastrukturer anläggs (Eriksson et al. 

2011). Dessa miljöer kan vara viktiga för många arter i det annars väldigt homogena 
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jordbrukslandskapet (Eriksson et al. 2011). I områden där vindkraftverk etableras kan biotoper 

uppstå vid uppställningsplatser, vägrenar, tillfartsvägar eller vid små ytor som lämnats orörda 

(Eriksson et al. 2011). Dessa biotoper är viktiga för både hotade och vanliga arter vars habitat 

försvunnit eller försämrats. Med hjälp av enkla åtgärder som jag diskuterar senare i rapporten kan 

kompensation ske för de värdefulla biotoper som försvunnit. 

 

Syftet med rapporten är att på uppdrag av Svedala kommun undersöka ett område med tre 

nyetablerade vindkraftverk. Detta för att ta reda på vilka biotoper som redan finns i området samt 

vilka möjligheter det finns att anlägga nya småbiotoper, så kallade kreotoper, för att på så sätt 

gynna den biologiska mångfalden. Vidare kommer förslag tas fram på kreotoper som kan 

anläggas med hänsyn till områdets förutsättningar. Jag valde att endast studera de tre 

vindkraftverken vid Skabersjö/ Roslätt. 

 
1.2 Vindkraft 
 
Då vindkraft är en förnybar energikälla som inte bidrar till några utsläpp vid elproduktion har 

utvecklingen gått snabbt och utbyggnaden av vindkraftverk fortsätter att öka (Naturvårdsverket 

2012). För att minska problemet med klimatförändringen satte Europeiska unionen (EU) 2009 

upp ett nytt direktiv om främjande av användning av energi från förnybara energikällor 

(Regeringen 2012). I direktivet ställs ett gemensamt mål för alla medlemsländer om att 20 % av 

den totala energianvändningen ska genereras från förnybara energikällor (Europaparlamentet och 

rådet 2009). Detta gemensamma mål har sedan ändrats till enskilda mål för varje land med 

hänsyn till landets kapacitet och förutsättningar för förnybara energikällor (Europaparlamentet 

och rådet 2009). Med dessa faktorer i beaktande har Sverige enligt direktivet krav på sig om att 

49 % av den totala energianvändningen år 2020 ska komma ifrån förnybara energikällor. Med 

ledning av detta har Sveriges riksdag satt upp ett nationellt mål om att 50 % av den totala 

energianvändningen år 2020 ska genereras från förnybar energi (Regeringen 2008). I målet anges 

även att vindkraft ska generera en årlig produktion på 30 TWh år 2020 (Regeringen 2008). I 

slutet av 2011 hade Sverige 2036 vindkraftverk som tillsammans hade en elproduktion på 6,1 

TWh, vilket innebär att fler vindkraftverk måste etableras för att Sverige ska kunna uppnå såväl 

EU:s krav som det nationella målet (Energimyndigheten 2012). Då fler vindkraftverk etableras 

uppstår också flera nya och viktiga biotoper för många arter (Eriksson et al. 2011). Genom att 
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kombinera etablering av vindkraftverk med naturvårdsåtgärder kan viktiga biotoper i området 

bevaras och nya biotoper skapas (Eriksson et al. 2011). Skapandet av nya småbiotoper tas i 

regeringens miljöproposition (2009/10:155) upp som en viktig och prioriterad åtgärd för att 

kunna uppnå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. 

 
1.3 Effekter av vindkraftverk 
 
Etablering av vindkraftverk har dock inte bara positiva effekter utan även negativa i form av 

ljudstörningar, skuggkastningar, störning av landskapsbilden samt kollision med fåglar och 

fladdermöss.   

 

Fåglar och fladdermöss 

Vindkraftverk kan påverka fåglar och fladdermöss både direkt och indirekt (Rydell et al. 2011). 

Den direkta påverkan orsakar skador eller död medan den indirekta påverkan medför att deras 

biotoper förändras, försämras eller försvinner i samband med etablering av vindkraft. (Rydell et 

al. 2011). Kollision med fåglar sker främst i områden där förekomsten är hög som vid 

bergsryggar och bergskanter, vattensamlingar samt våtmarker (Rydell et al. 2011). Kollision med 

fladdermöss är störst i områden med höga höjder samt vid kusten (Rydell et al. 2011). Även vid 

ledlinjer är risken för kollision med fladdermöss relativt stor (Rydell et al. 2011). Sådana ledlinjer 

kan vara vägar, sjöstränder, skogsbryn, stenmurar och alléer (Rydell et al. 2011). Risken för 

kollision med fåglar och fladdermöss är för det mesta relativt liten i öppna jordbrukslandskap och 

produktionsskog (Rydell et al. 2011). Genom att vid etablering av vindkraftverk undvika att 

anlägga vindkraftverken i riskområden kan kollision med fåglar och fladdermöss reduceras 

(Rydell et al. 2011). Vindkraftverkens utformning och vindkraftparkens storlek verkar dock inte 

inverka på antalet kollisioner (Rydell et al. 2011). En faktor som kan påverka är istället arten av 

fåglar och fladermöss (Rydell et al. 2011). De fladdermöss som löper störst risk för att kollidera 

är arter som jagar högt upp i luften, däribland nordisk fladdermus (Eptesicus nilssoni), gråskimlig 

fladdermus (Vespertilio murinus) och trollfladdermus (Pipistrellus nathusii) (Rydell et al. 2011). 

De flesta fåglar försöker undvika vindkraftverken genom att flyga längre ifrån (Rydell et al. 

2011). Det finns dock arter som har svårare att navigera eller dras till insektsrika områden nära 

vindkraftverken och därmed löper större risk för kollision (Rydell et al. 2011). Fladdermöss 

kolliderar vanligtvis bara under sensommaren och vid vissa väderlekar (Rydell et al. 2011). 
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Vindkraftverken kan då tillfälligt stängas av för att minska risken för kollision (Rydell et al. 

2011). För fåglar som kan kollidera året om och vid alla typer av väder finns det dock ingen 

sådan koppling (Rydell et al. 2011). Påverkan av fågeltätheten samt tillvänjning efter etablering 

av vindkraftverk visar idag inget tydligt mönster (Rydell et al. 2011). Det finns i dagsläget inte 

heller någon trend som visar att fågelarters bestånd på nationell nivå påverkas av den vindkraft 

som redan finns eller den vindkraft på 30 TWh som planeras till år 2020 (Rydell et al. 2011).  

 

Ljudeffekter 

Vindkraftverk kan avge både ett mekaniskt ljud från generatorn och ett aerodynamiskt ljud från 

rotorn (Länsstyrelsen 2012 a). Det är främst det aerodynamiska ljudet som utgör en störande 

effekt då det mekaniska ljudet idag går att isolera (Länsstyrelsen 2012 a). Vindkraftverkets 

ljudnivå beror på hur rotorn är formad samt vilken styrka vinden har (Länsstyrelsen 2012 a). 

Detta innebär att alla vindkraftverk inte ger ifrån sig samma ljudnivå (Länsstyrelsen 2012 a). Om 

det runt omkring vindkraftverket finns mycket vegetation, träd eller byggnader kan detta reducera 

ljudnivån och därmed också minska störningen av ljudet (Länsstyrelsen 2012 a). Ljudstörningen 

blir nämligen större om ljudnivån är högre (Länsstyrelsen 2012 a). Ljudstörningen tenderar även 

att bli större då vindkraftverken syns från bostäder (Pedersen et al. 2009). Risken att störas av 

ljudeffekter är också större på landsbygden än i villaområden. Då vindkraftverken avger en 

ljudnivå på 40 dB är risken för störning 25 % på landsbygden, men endast 15 % i villaområden 

(Naturvårdsverket 2011 a). Riktvärdet för vindkraftverk uppgår därför till en ekvivalent ljudnivå 

på 40 dB (Naturvårdsverket 2011 a). I områden vid kusten och fjällen som har en låg ljudnivå är 

riktvärdet lägre och ligger istället på 35 dB (Naturvårdsverket 2011 a). Om ljudet alstrar väldigt 

rena toner gäller även ett lägre riktvärde eftersom dessa toner stör mer än andra ljud 

(Naturvårdsverket 2011 a). Riktvärdet ligger då på 35 dB vid villor och 30 dB i områden med 

redan låg ljudnivå (Naturvårdsverket 2011 a). Om ljudnivån ifrån ett vindkraftverk blir för hög 

finns idag ett styrsystem som kan minska rotorns hastighet så att ljudnivån reduceras 

(Länsstyrelsen 2012 a).  

 

Skuggeffekter från vindkraftverk 

Under soliga dagar kan vindkraftverken ge skuggkastningar (Länsstyrelsen 2012 b). Dessa 

skuggor når som längst då solen står lågt (Länsstyrelsen 2012 b). Skuggkastningarna kan irritera 
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och bidra till stress (Länsstyrelsen 2012 b). Då främst utomhus vid trädgårdar och uteplatser 

(Länsstyrelsen 2012 b). För att minska skuggstörningarna från vindkraftverken kan 

vindkraftverken anläggas så att så lite skuggor som möjligt uppstår (Naturvårdsverket 2011 b). 

Vindkraftverken kan även utrustas med en styrfunktion så att de stängs av då skuggorna väntas 

störa som mest (Naturvårdsverket 2011 b). En strömbrytare som observerar och stänger av 

vindkraftverken då solen träffar dem kan också sättas in i vindkraftverken (Naturvårdsverket 

2011 b). En annan idé är att folk som störs av skuggkastningarna själva ska kunna stänga av 

vindkraftverket (Naturvårdsverket 2011 b). Riktvärdet för skuggkastningarna ligger på 8 timmar 

verklig skuggkastning om året och kommer från tyska regler då Sverige inte själv har några 

riktvärden för detta (Länsstyrelsen 2012 b). 

Störning av landskapsbilden 

Då vindkraften ökar och byggs ut mer och mer förändras också landskapet (Boverket 2009). 

Etablering av vindkraftverk förändrar bilden och upplevelsen av landskapet något som kan ha en 

störande effekt på allmänheten (Boverket 2009). Det bör därför vid etablering och utformning av 

vindkraftparker tas hänsyn till vilka olika intressen som finns i landskapet samt låta allmänhet 

och markägare få ta del i beslutandet (Boverket 2009). Med god planering, formgivning och 

placering av vindkraftparkerna kan vindkraftverkens störning på landskapsbilden minskas 

(Boverket 2009). Med hjälp av en landskapsanalys kan värdefulla miljöer i landskapet upptäckas 

och ha en avgörande inverkan på om ett område är lämpligt, mindre lämpligt eller olämpligt för 

etablering av vindkraftverk (Boverket 2009).  

1.4 Kreotoper 

Nya småbiotoper, så kallade kreotoper, kan utformas genom att tillföra eller ta till vara på 

material som blivit över från etableringen av vindkraftverken (Eriksson et al. 2011). Kreotoper 

skapas, till skillnad från naturliga eller historiskt bildade biotoper, för att gynna den biologiska 

mångfalden och är på så sätt en naturvårdsåtgärd (Eriksson et al. 2011). Naturliga och historiskt 

bildade biotoper har däremot skapats på egen hand eller för att främja jordbruket (Eriksson et al. 

2011). Kreotoper gynnar den biologiska mångfalden genom att fungera som boplats, skydd, 

födosöksplats eller uppehållsplats för flera arter (Eriksson et al. 2011).  De kan även anläggas för 
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att koppla samman olika naturmiljöer och på så sätt fungera som spridningskorridorer (Eriksson 

et al., 2011). Kreotoper kostar tid och pengar att anlägga och det är därför viktigt att i första hand 

bevara och sköta de biotoper som redan finns i området (Eriksson et al. 2011). Vid anläggning av 

kreotoper är det viktigt att anpassa dessa till områdets lokala förutsättningar (Eriksson et al. 

2011). Aspekter att tänka på vid anläggning är hur mycket kreotopen kommer att kosta och hur 

lång tid det kommer ta att anlägga den (Eriksson et al. 2011).  Om det finns restmaterial kvar från 

etableringen av vindkraftverken kan detta tas tillvara vid skapande av kreotopen och på så sätt 

minska kostnaden (Eriksson et al. 2011). Andra aspekter att ta hänsyn till är om det krävs 

tillstånd för att anlägga kreotopen, vilken skötsel som behövs samt vilka arter som kommer att 

gynnas av kreotopen (Eriksson et al. 2011). Då de flesta vindkraftsanläggningar har ett tillstånd 

på ca 25 år är det viktigt att vid anläggning av kreotoper ha detta i åtanke (Eriksson et al. 2011). 

Kreotoper vid vindkraftverk bör därför skapas för att gynna arter som har lätt för att kolonisera 

nya biotoper (Eriksson et al. 2011). Om markägaren däremot redan från start är positiv till 

kreotopanläggning i området kan även andra kreotoper skapas som får finnas kvar även efter att 

tillståndstiden för vindkraftverken gått ut (Eriksson et al. 2011). Om kreotopen skyddas av 

biotopskydd kan markägaren inte ta bort den efter att tillståndstiden för vindkraftverket gått ut, 

något som måste beaktas vid val av kreotoper (Eriksson et al. 2011). 

 

För att veta vilka arter som kan gynnas i området är det viktigt att ta hänsyn till en rad faktorer, 

däribland fuktighet, temperatur, solinstrålning, kontinuitet och spridningsmöjligheter (Eriksson et 

al. 2011). I odlingslandskapet kan det fortfarande finnas restmiljöer kvar som har ett stort 

ekologiskt värde för många arter (Eriksson et al. 2011). Detta värde kan dock gå förlorat om 

området är isolerat med få spridningsvägar (Eriksson et al. 2011). Då varken arten i det isolerade 

området eller arten från områden i närheten kan sprida sig dit riskerar den att försvinna från 

platsen (Eriksson et al. 2011). En viktig åtgärd kan därför vara att anlägga kreotoper som 

fungerar som spridningskorridorer mellan två restmiljöer (Eriksson et al. 2011). Vid anläggning 

av kreotoper krävs även kunskap om olika artgruppers miljöpreferenser för att på så sätt veta 

vilka arter som gynnas av kreotopen (Eriksson et al. 2011). En fördel är att i en kreotop 

kombinera olika strukturer och substrat som kan gynna många arter med olika miljökrav 

(Eriksson et al. 2011). 
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1.5 Tidigare projekt 
 
Skapande av kreotoper vid vindkraftverk är fortfarande ett nytt ämne och hittills har endast ett 

pilotprojekt utförts av Jordbruksverket i samarbete med Vattenfall (Vindkraftsnytt 2011). 

Projektets syfte var att undersöka om etablering av vindkraftverk kan bidra till att nya biotoper 

kan bildas i områden som utgörs av ett homogent odlingslandskap, vilket visades vara möjligt 

(Eriksson et al. 2011). Områden vid vindkraftverk på Götalands södra och norra slättbygder och 

mellanbygder samt Svealands slättbygder inventerades för att undersöka vilka möjligheter det 

finns att gynna den biologiska mångfalden genom att bilda kreotoper i dessa områden (Eriksson 

et al. 2011). I samband med projektet anlades fem kreotoper i Östra Herrestads vindkraftpark, 

som i dagsläget är den enda vindkraftpark med kreotoper (Vindkraftsnytt 2011). I 

Jordbruksverkets tillhörande rapport Vindkraft- en möjlighet för biologisk mångfald på slätten 

ges förslag på biotoper som kan skapas (se bilaga 4). 

 
1.6 Svedala kommun 
 
Svedala kommun är relativt liten med en yta på 228 km2 (Blomberg 1999). Kommunen ligger i 

sydvästra Skåne och angränsar i väster till Malmö- och Vellinge kommun, i öster till Skurups 

kommun, i söder till Trelleborgs kommun och i norr till Staffanstorps- och Lunds kommun 

(Blomberg 1999). Större delen av kommunens mark, 12 200 ha (55 % av kommunytan) ägs av 

privata markägare där Skabersjö gods och Börringe kloster har störst andel (Blomberg 1999). 

Malmö kommun äger också en stor del genom att de äger mark runt Torups gods och Sturups 

flygplats (Blomberg 1999). Godsens markägande har haft stor betydelse för hur landskapet 

brukats och har bidragit till att många viktiga betesmarker och skogar bevarats (Blomberg 1999). 

Tack vare godsens inflytande samt jordens bördighet har Svedala än idag en varierande och rik 

natur med många viktiga naturmiljöer, bland annat gamla åkermarker, skogar, betesmarker och 

ängar (Blomberg 1999). Vid godsen finns även många alléer som är utgör boplatser, utkiksplatser, 

skydd och spridningskorridorer för många arter (Blomberg 1999). Runt godsen uppträder det 

många bokskogar med alkärr och sumpskogar insprängda på vissa ställen. Även dessa är viktiga 

livsmiljöer för många arter (Blomberg 1999). Svedala har även en stor mängd sjöar, småvatten 

och våtmarker som bildats i landskapets dödishålor samt genom grävande av märgelgravar och  

genom torvtäkt (Blomberg 1999). Dessa vattensamlingar har stor betydelse för den biologiska 
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mångfalden då många arter är beroende av vatten under hela eller delar av sin livstid (Blomberg 

1999). Genom att bidra till variation i det annars homogena landskapet, samt fungera som 

livsmiljöer och spridningskorridorer har de ett betydande landskapsekologiskt värde (Blomberg 

1999). Många av Svedalas naturmiljöer har sällsynta artsammansättningar, vegetationer, 

ekologiska processer och kulturhistoriska lämningar och klassas som områden med högsta 

naturvärde (Blomberg 1999). Områden med denna klassificering kan vara våtmarker, vattendrag, 

sjöar, gamla betesmarker samt skogar med naturskogskaraktär och då främst större områden 

(Blomberg 1999). De mindre naturmiljöerna innehållande mycket höga naturvärden klassas som 

områden med mycket höga naturvärden (Blomberg 1999). Vissa våtmarker samt hag- och 

ängsmarker har denna klassning (Blomberg 1999). Naturmiljöer med rödlistade arter, speciell 

natur eller ett viktigt naturlandskap klassas som områden med höga naturvärden (Blomberg 1999). 

Även om Svedala är en kommun med rik och varierad natur så har många viktiga biotoper i 

slättlandskapet försvunnit och håller på att försvinna (Blomberg 1999). Det är därför av vikt att 

bevara de livsmiljöer som finns kvar samt att försöka anlägga nya som kan gynna den biologiska 

mångfalden. 

 

1.7 Nyetablerade vindkraftverk i Svedala kommun 

 

Det finns idag fem relativt nyetablerade vindkraftverk på ett område som ligger i Svedala 

kommun mellan Oxie och Svedala (E-on 2008). De fem vindkraftverken är etablerade på två 

olika delområden (E-on 2008). Två av vindkraftverken ligger i Svenstorp och de tre andra ligger 

vid Skabersjö/ Roslätt (se figur 1) (E-on 2008).  Vindkraftverken är placerade i nord-sydlig 

riktning för att inte skymma varandra från vinden som går i väst och sydvästlig riktning (E-on 

2008). Vid placering av vindkraftverken togs det även hänsyn till skuggkastning, ljudstörningar 

samt fåglar och fladdermöss (E-on 2008). Med vindriktning, vindhastighet och molnighet i 

beaktande har de rörliga skuggkastningarna från vindkraftverkens rotorblad ett riktvärde på 8 

verkliga skuggtimmar om året. (E-on 2008, Länsstyrelsen 2012 b). Då vindkraftverken är igång 

hela dygnet får ljudnivån uppgå till en ekvivalent ljudnivå på 40 dB (E-on 2008). I området 

förekommer en del sjö- och rovfåglar, förbipasserande fåglar samt fladdermöss (E-on 2008). Två 

av vindkraftverken fick på grund av detta flyttas (E-on 2008). Vindkraftverk 3 vid Skabersjö 
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flyttades en bit åt söder och vindkraftverk 5 vid Svenstorp flyttades en bit åt väster (E-on 2008). 

För att kunna ta sig till vindkraftverken gjordes förekommande vägar starkare, bredare och 

jämnare (E-on 2008). Vissa nya vägar anlades också och runt vindkraftverken uppfördes ett 

fundament med en diameter på 20 m (E-on 2008). På grund av vindkraftverkens antal och 

position anlades ett ledningsnät som kopplades samman till elnätet (E-on 2008). Ledningsnätet 

anlades vid- och i samma riktning som de redan förekommande vägarna (E-on 2008). 

Transformatorstationerna placerades intill vindkraftverken (E-on 2008).  

Projektet med de fem vindkraftverken i Skabersjö bedrevs av vindkraftbolaget E-on tillsammans 

med markägaren Peder Thott och driftsbolaget Skabersjö gods och invigdes i maj detta år (E-on 

2008, Webfinanser 2012). Vindkraftverken har en totalhöjd på max 200 m och har tillsammans 

en effekt på 10 MW (E-on 2012). Dess sammanlagda elproduktion beräknas uppnå 25 000 

MWh/år, vilket täcker en årsförbrukning av hushållsel för 5000 bostäder (Webfinanser 2012). De 

fem vindkraftverken minskar tillsammans koldioxidutsläppen med ca 17 000 ton (Webfinanser  

2012). 
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2. Metodik 
 
För att ta reda på vilka naturmiljöer som redan finns i området samt vilka möjligheter det finns att 

anlägga kreotoper började jag med att göra en vegetationskarta över området. Jag utförde detta i 

fält genom noggrant strövande. Jag började vid vindkraftverk 1 där jag med hjälp av GPS tog 

koordinater för vindkraftverken och mätte sträckan från vindkraftverket till den omkringliggande 

vegetationen samt storleken på naturmiljöerna och biotoperna. Jag avläste endast GPS:en om den 

visade en säkerhet som var större än +/- 5 m. Samtliga koordinater och mätresultat antecknades i 

fält (se bilaga 1, appendix). Jag utförde samma metod för områdena vid vindkraftverk 2 samt 3. 

Förekommande arter noterades och nomenklaturer följer Mossberg och Stenberg 2006. Då 

artbestämning gjorts och vegetationskartan var klar bestämdes det tillsammans med intern 

handledare att jag skulle fokusera på att hitta grodor eller grodägg med tanke på att det finns en 

del småvatten i området där vindkraftverken står. 
Genom observation och håvning undersöktes vattensamlingarna i området på spår av grodor. För 

att kunna artbestämma eventuella fynd av grodor och grodägg använde jag mig av 

Figur 1. Karta som visar vart området med de tre vindkraftverken vid Skabersjö/Roslätt. Det rastrerade området utgör vindkraftsområde.
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fälthandboken ”Sveriges grodor, ödlor och ormar” (Ahlén et al., 1995). Observationen och 

håvningen utfördes vid fem tillfällen. Endast grodarten och förekomsten av denna antecknades. 

Jag antecknade alltså inte antalet grodor av varje grodart som förekom i vattensamlin 
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3. Resultat 
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3.1 Områdesbeskrivning 
 

 
 
 
 
Område 1 
Vindkraftverk 1 ligger i den nordvästra delen av området. Ca 40 m norr om vindkraftverket finns 

det en fuktäng på ca 1,1 ha (se figur 3, bilaga 4). På ängen uppträder det en del kärlväxter som 

rödklöver (Trifolium pratense), johannesört (Hypericum perforatum), björnloka (Heracleum 

sphondylium) och mjuknäva (Geranium molle) (se bilaga 3). I kanten av fuktängens västra sida 

löper en allé av pilar in mot den ca 3,5 ha stora blandskogen som ligger precis norr om fuktängen 

(se figur 3, bilaga 4). Blandskogen täcks på marken av vitsippor (Anemone nemorosa) och det 

förekommer även relativt mycket död ved. Intill fuktängen på dess östra sida uppträder ett 

område på ca 0,2 ha med en vattensamling som är ca 687 m2 stort (se figur 3, bilaga 4). Denna 

vattensamling är dock till största delen överväxt med vass (Phragmites australis) och det återstår 

endast lite vatten i botten. Vid vattensamlingen förekommer det en del stenhögar och buskar av 

Figur 3. Detaljerad karta över området vid vindkraftverk 1 där 1:1 är fuktäng, 1:2 är blandskog, 1:3 och 1:4 är 
vattensamlingar      
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vide (Salix). Ca 100 m väster om vindkraftverket ligger det mitt i den odlade åkern en ca 542 m2 

stor holme med en vattensamling på ca 40,8 m2 (se figur 3, bilaga 4). Dock täcks vattensamlingen 

till stor del av vass och det växer även mycket brännässlor (Urtica dioica) runt om. I botten på 

vattensamlingen såg det även ut att ha dumpats en hel del bråte.  Även vid denna vattensamling 

förekommer det en del stenhögar och videbuskar. Inga grodor eller grodägg kunde observeras i 

de två vattensamlingarna. 

 
 
 
 
Område 2 
Vindkraftverk 2 ligger öster om vindkraftverk 1. Ca 16 m öster om vindkraftverket finns en ca 

0,3 ha stor alsumpskog och strax utanför, öster om denna förekommer planterad ekskog på ca 4,4 

ha (se figur 4, bilaga 4). Alsumpskogen översvämmas bara av vatten under vissa delar av året. 

Inga grodor eller grodägg observerades i sumpskogen. Ytterliggare öster om ekplanteringen 

breder en stor blandskog med dominans av bok ut sig (se figur 4, bilaga 4). Insprängt i 

Figur 4. Detaljerad karta över området vid vindkraftverk 2 där 2:1 är alsumpskog, 2:2 är planterad ekskog, 2:3 är 
blandsskog med dominans av bok och 2:4 är buskområde      

↑ 
N 
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blandskogen förekommer granskog på vissa områden och på sina ställen ligger det små 

vattensamlingar. I den södra delen av blandskogen, precis öster om Tutaremossen förekommer en 

rik och värdefull svampflora som enligt Svedala kommuns naturvårdsprogram från 1999 klassas 

som ett område med högt naturvärde. Precis intill, norr om sumpskogen förekommer ett litet 

område med buskage på ca 0,1 ha (se figur 4, bilaga 4).  

. 

 
 
 
Område 3 
Vid vindkraftverk 3 som ligger i den sydliga delen av området finns det ca 30 m öst om 

vindkraftverket en ca 0,5 ha stor fuktäng (se figur 5, bilaga 4). Precis öster om denna ligger det 

ytterligare ett område med fuktäng på ca 2 ha (se figur 5, bilaga 4). De båda fuktängarna är något 

torrare än fuktängen vid vindkraftverk 1 och innehåller arter som svartkämpar (Plantago 

lanceolata), hundkäx (Anthriscus sylvestris), hönsarv (Cerastium fontanum) och slåtterfibbla 

(Hypochaeris maculata) (se bilaga 3). Intill, ytterligare öster om fuktängarna förekommer en 

Figur 5. Detaljerad karta över området vid vindkraftverk 3 där 3:1 och 3:2 är torrare fuktäng, 3:3 är damm, 3:4 är 
betesmark och 3:5 är buskområde med två vattensamlingar, 3:5:1 och 3:5:2 

↑ 
N 
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betesmark på ca 2,6 ha med en stor damm på ca 1 ha (se figur 5, bilaga 4). I dammen ligger det 

en del småholmar. Utanför, öster om detta område uppträder ett ca 33,5 ha stort fuktängsområde, 

så kallat Tutaremossen (se figur 5, bilaga 4). Området består av betesmark som fortfarande betas. 

Det är dock endast de centrala delarna som har kontinuitet som betesmark och kan räknas som 

naturbetesmark. De andra delarna av Tutaremossen odlades efter skiftena, men har idag till viss 

del återskapats till betesmark. Marken är torvig och på sina ställen förekommer små gruskullar. 

Vegetationen varierar över området från kärr- till friskäng. På kullarna förekommer 

torrängsvegetation. Området är på många ställen mycket artrikt, främst i sydöst, med arter som 

tuvtåtel (Deschampsia cespitosa), högstarr (Carex spp.) och smörblomma (Ranunculus acris). 

Ovanligare arter som förekommer på området är brudbröd (Filipendula vulgaris), blodnäva 

(Geranium sanguineum), ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata)och majnycklar (Dactylorhiza 

majalis). På grund av den stora artdiversiteten tillsammans med stora biologiska värden klassas 

Tutaremossen enligt Svedala kommuns naturvårdsprogram från 1999 som ett område med 

mycket högt naturvärde. Precis norr om den 0,5 ha stora fuktängen ligger ett buskområde på ca 

1,5 ha med två små vattensamlingar (se figur 5, bilaga 4). I och runt om vattensamling 5:3:1 (se 

figur 5, bilaga 4) förekommer det väldigt mycket buskar av vide och häggmispel (Amelanchier 

spicata) (se bilaga 3) samt annan vegetation. Även runt vattensamling 5:3:2 (se figur 5, bilaga 4) 

är det relativt tätt med buskar. Mellan de båda vattensamlingarna förekommer även ett stråk av 

planterad gran.  Både i den nordligaste vattensamlingen (3:5:1) på ca 298 m2 och i den sydligare 

vattensamlingen (3:5:2) på ca 209 m2 observerades under soliga dagar grodor av arten ätlig groda 

(Rana esculenta) (se bilaga 4). 

 

4. Diskussion 
I diskussionen ges förslag på kreotoper som kan anläggas. Dessa finns beskrivna i bilaga 4 och 

kommer från Jordbruksverkets och Vattenfalls rapport Vindkraft- en möjlighet för biologisk 

mångfald på slätten.  

 
4.1 Område 1 
 
Vid område 1 observerades inga grodor eller grodägg i de två vattensamlingarna. Detta beror 

troligtvis på att vattensamlingarna i detta område var eutrofierade. Både vattensamling 1:3 och 
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1:4 täcktes till stora delar av vass, vilket troligtvis beror på övergödning då vattensamlingarna 

ligger mitt i ett åkerlandskap. I samband med igenväxning försvinner lekområden för många 

grodarter (Ahlén et al. 1995). Andra faktorer som kan ha påverkat avsaknaden av grodor i 

vattensamling 1:4 kan vara att det på bottnen såg ut att ha dumpats bråte som även det kan 

förstöra lek- och livsmiljöer för grodor (Ahlén et al. 1995). Dessutom låg denna vattensamling på 

en holme mitt ute i en åker, vilket bidrar till att groddjur har svårt att sprida sig dit. 

 
4.1.1 Förslag till åtgärder 
 
Vattensamling 1:4 
Då vattensamling 1:4 är belägen mitt ute i åkern väljer jag att inte utföra några naturvårdsåtgärder 

vid denna vattensamling. För att restaurera vattensamlingen till en god miljö för grodor skulle 

bråte och vass i vattensamlingen behöva rensas upp och en vandringskorridor som kopplar ihop 

dammen med fuktängen, lövblandskogen och vattensamling 1:3 skulle behöva anläggas. En bit 

av den aktivt brukade åkern skulle då behöva tas i anspråk, vilket kan vara svårt att få igenom 

med hänsyn till markägarens eller bondens arrondering av åkern.  

 
Vattensamling 1:3 
Vattensamling 1:3 som ligger precis vid en fuktäng (1:1) och lövblandskog (1:2) skulle däremot 

kunna restaureras till att bli ett bra Grodvatten som fungerar som lek-, livs-, samt 

övervintringsmiljö för många grodarter (se bilaga 5). Vattensamlingen skulle då behöva rensas på 

vass, grävas ut och fyllas med vatten. Vid utgrävningen är det bra om kanterna sluttar svagt så att 

vattnet värms upp snabbt (Eriksson et al. 2011). Detta för att gynna många grod- och kräldjur 

som behöver varmt vatten under lekperioden (Karlsson och Jonsson 2005). För att hindra att 

näring rinner ner i vattensamlingen kan en skyddszon av vegetation, buskar eller träd sparas intill 

vattensamlingen som absorberar näring från åkrarna (Karlsson och Jonsson 2005). Det är dock 

viktigt att skyddszonen inte skuggar vattnet eftersom många grodarter behöver solbelysta och 

varma vatten (Karlsson och Jonsson 2005). Det finns en videbuske på vattensamlingens västra 

sida, men för att ge skydd för vind samt ytterligare gömställen bör salixbuskar eller träd planteras 

på vattensamlingens norra sida (Karlsson och Jonsson 2005). Stenhögarna runt omkring 

vattensamlingen bör sparas då dessa fungerar som gömställe, födosöksplats och 

övervintringsplats för många grodarter (Karlsson och Jonsson 2005). För kräldjur utgör de 
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soluppvärmda stenhögarna uppvärmningsplatser (Karlsson och Jonsson 2005). Vegetation som 

hundkäx och brännässlor kan behöva tas bort runt om stenhögarna för att kräldjur och andra djur 

ska trivas (Karlsson och Jonsson 2005). Att restaurera den igenväxta vattensamlingen till att bli 

ett bra grodvatten är en billig åtgärd som går relativt fort att utföra, ca fyra timmar (Eriksson et al. 

2011). Dock behövs tillstånd för vattenverksamhet (Eriksson et al. 2011). Vattensamlingen 

kommer även att omfattas av biotopskydd, vilket innebär att markägaren efter att tillståndstiden 

för vindkraftverken gått ut inte kan ta bort denna biotop (Eriksson et al. 2011). Markägare kan 

dock få ersättning om markanvändningen försvåras på grund av biotopskyddet. Då 

vattensamlingen inte tar anspråk på aktivt brukad åkermark ser jag dock inget problem till att 

vattensamlingen finns kvar även efter att tillståndstiden gått ut. Vegetation i och runt om 

vattensamlingen bör med jämna mellanrum (ca vart tredje till åttonde år) röjas för att hindra 

igenväxning (Karlsson och Jonsson 2005, Eriksson et al. 2011). Det är dock viktigt att inte all 

vegetation tas bort då många grodarter trivs i vegetationsrika vatten (Karlsson och Jonsson 2005). 

I vegetationen förekommer det många insekter som utgör föda (Karlsson och Jonsson 2005). 

Vattensamlingen röjs med fördel under tidig höst då grodorna är uppe på land och ännu inte gått i 

vintervila (Karlsson och Jonsson 2005).  

 
Fuktäng 1:1 
Fuktängen intill vattensamlingen hyser en rad kärlväxter som lockar till sig många insekter och 

utgör därmed födosöksplats men även vandringsväg för många grodarter (Karlsson och Jonsson 

2005). Allén av pilar som sträcker sig in mot blandskogen på fuktängens västra sida fungerar som 

en god spridningskorridor för många grodor och bör därför bevaras och skötas (Karlsson och 

Jonsson 2005). Dock kan den locka till sig fladdermöss som gärna jagar och flyger längs med 

trädrader och på så sätt utgöra en risk (Eriksson et al. 2011). För att ytterligare gynna insekter och 

därmed även grodor och andra djur kan det på ängen skapas en kombination av Slåtterkompotop 

och Ängsbädd (se bilaga 5). Vid skapande av en Ängsbädd anläggs sandbäddar med några hundra 

meters mellanrum (Eriksson et al. 2011). Runt sandbäddarna placeras sten (Eriksson et al. 2011). 

Sandbäddarna gynnar steklar och många andra insekter som skalbaggar genom att fungera som 

bomiljö (Eriksson et al. 2011). För att få en uppvärmd och solbelyst miljö kan sandbäddarna ha 

en backe åt söder och högre stenar åt norr (Eriksson et al. 2011). Att anlägga en ängsbädd 

beräknas kosta ca 250 kronor och ta sju timmar att skapa (Eriksson et al. 2011). Då fuktängen 
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redan finns där blir dock både kostnaden och tiden mindre. För skapande av en Ängsbädd behövs 

inget tillstånd och den omfattas inte heller av biotopskydd. Ängen runt omkring sandbäddarna 

bör slåttras två gånger om året under juli- augusti (Eriksson et al. 2011). Det första året kan ängen 

slåttras redan i maj för att få bort ogräs (Eriksson et al. 2011). Det slåttrade materialet kan samlas 

ihop och läggas i komposthögar på ängen där växtmaterialet får förmultna (Eriksson et al. 2011). 

På detta sätt skapas en kombination av Ängsbädd och Slåtterkompotop. Komposthögarna gynnar 

många insekter, snäckor, sniglar samt grod- och kräldjur genom att fungera som boplats och 

övervintringsplats (Karlsson och Jonsson 2005). Värmen som uppstår då växtmaterialet bryts ned 

ger en varm miljö som skyddar djuren från frost under vintern (Karlsson och Jonsson 2005).  

 
Blandskog 1:2 
Skogen strax intill, norr om fuktängen fungerar som övervintringsplats för många djur, däribland 

groddjur som övervintrar under förmultnande lövförna, lövhögar och under död ved (Karlsson 

och Jonsson 2005). Skogen fungerar även som bomiljö, gömställe och födosöksmiljö för många 

arter (Karlsson och Jonsson 2005). Många insektsarter och fåglar är beroende av död ved och 

gamla träd och det är därför viktigt att skogen sköts med naturvårdshänsyn så att dessa strukturer 

bevaras. För att vissa träd ska åldras snabbare skulle man kunna skada dessa genom ringbarkning 

och andra åtgärder (Skogsstyrelsen 2012 c). 

 

Då område 1 endast har en vattensamling skulle det utanför vindkraftverkets grund kunna skapas 

en Minivallgrav (se bilaga 5). Då en Minivallgrav bildas grävs en hästskoformad vallgrav precis 

utanför vindkraftverket och fylls med vatten (Eriksson et al. 2011).  Jorden som grävs upp 

används för att skapa jordvallar runt omkring (Eriksson et al. 2011).  Vallgraven fungerar som ett 

tillfälligt småvatten eller en fuktig plats och gynnar vissa fuktkrävande växter, snäckor, sniglar 

samt grod- och kräldjur (Eriksson et al. 2011). Att anlägga en Minivallgrav är både billigt och går 

fort att utföra (Eriksson et al. 2011). Dock kan kreotopen utgöras av biotopskydd, vilket bidrar till 

att markägaren inte kan ta bort den då tillståndstiden för vindkraftverket gått ut (Eriksson et al. 

2011). 
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4.2 Område 2 
 
I alsumpskogen vid vindkraftverk 2 hittades inga grodor eller grodägg. Detta kan bero på att 

många grodarter vid reproduktion och äggläggning är beroende av permanenta vattensamlingar 

som inte torkar ut under sommaren (Karlsson och Jonsson 2005). Vissa grodarter med larver som 

snabbt utvecklas kan dock utnyttja temporära och grunda vattensamlingar som lekområde och 

äggläggningsplats (Karlsson och Jonsson 2005). Sumpskogens vatten kan även användas som 

uppehållsplats av många grod- och kräldjur. 

 
 
4.2.1 Förslag till åtgärder 
 
Sumpskog 2:1 
Även om inga grodor eller grodägg kunde observeras i sumpskogen är den en viktig miljö för 

vissa grod- och kräldjur, insekter, sniglar, fåglar, lavar, mossor och svampar (Skogsstyrelsen 

2012 b). Även vilt som harar, rådjur och älgar trivs i sumpskog (Skogsstyrelsen 2012 b). Det är 

därför viktigt att sumpskogen bevaras och sköts. För att sumpskogens värden ska kunna bevaras 

och utvecklas bör trädens beskuggning av marken samt flödet av vatten upprätthållas 

(Skogsstyrelsen 2012 a). 

 
Blandskog 2:3 
Blandskogen med dominans av bok precis öster om ekplanteringen utgör livsmiljö, födosöksplats, 

vandringsstråk, övervintringsplats eller gömställe för många grodarter (Karlsson och Jonsson 

2005). Det är därför viktigt att skogen sköts med naturvårdshänsyn. Genom att lämna död ved 

och gamla fällda träd gynnas grodor som använder detta som gömställe och övervintringsplats 

(Karlsson och Jonsson 2005). Genom att lämna död ved och gamla träd gynnas inte bara groddjur 

utan även många insekter och fåglar. I skogen trivs även mycket vilt som harar, rådjur och 

vildsvin. De vattensamlingar som finns insprängda i skogen bör bevaras och skötas då de kan 

vara viktiga livsmiljöer, övervintringsmiljöer samt uppehållsplatser för många groddjur under 

deras vandring från sommarmiljö till övervintringsmiljö (Karlsson och Jonsson 2005). Dock kan 

temperaturen i dessa vattensamlingar på grund av beskuggning av träden vara för låg för att 

groddjur ska trivas (Karlsson och Jonsson 2005).  

 
 



21 

 

4.3 Område 3 
 
Både i vattensamling 3:5:1 och 3:5:2 vid vindkraftverk 3 observerades under soliga dagar grodor 

av arten ätlig groda. Grodarten observerades endast under dagar med sol då den gillar att solbada 

vid ytan och strandkanten (Karlsson och Jonsson 2005). Några grodägg kunde dock inte 

observeras vilket beror på att den ätliga grodan som kräver varmt vatten har sin lekperiod under 

maj - juni (Ahlén et al. 1995). Då området besöktes under april-maj hade lekperioden ännu inte 

hunnit börja. Förekomsten av grodor i de två vattensamlingarna beror troligtvis på att 

vattenmiljön är bättre i dessa. Både vattensamling 3:5:1 och 3:5:2 är solbelysta med träd och 

buskar som lä runt om. Träden och buskarna fungerar även som en skyddszon som suger upp 

näring från åkrarna i närheten och på så sätt hindrar att vattensamlingarna blir övergödda och 

igenväxta (Karlsson och Jonsson 2005). Buskarna är även viktiga för många insekter som fjärilar 

och steklar genom att bidra med föda under tidig vår (Eriksson et al. 2011). Då vattensamlingarna 

inte ligger precis intill åkrarna hinner mycket näring även tas upp innan det når 

vattensamlingarna. Vattensamlingarna var även relativt rika på vegetation, något den ätliga 

grodan föredrar då vegetationen utgör gömställe och är rik på insekter (Karlsson och Jonsson 

2005).  Den ätliga grodan är en av de grodarter som är mest beroende av vatten (Karlsson och 

Jonsson 2005). Den jagar och håller alltid till i eller i närheten av vattensamlingen, vilket innebär 

att den är beroende av permanenta vatten (Karlsson och Jonsson 2005). Detta kan vara en 

anledning till att den ätliga grodan inte påträffades i sumpskogen vid vindkraftverk 2. Området 

vid vindkraftverk 3 har en variation av olika naturmiljöer som fuktängar, betesmark, skog och 

vattensamlingar. Denna rikedom av miljöer bidrar till att det finns goda möjligheter till att kunna 

få en stor mångfald av grod- och kräldjur då de behöver olika sommar- och vinterhabitat 

(Karlsson and A. Jonsson, 2005). Både fuktängarna och det stora området med kulturbetesmark 

(Tutaremossen) gynnar många grodarter genom att fungera som födosöksplats och vandringsväg 

(Karlsson och Jonsson 2005). Skogen i närheten utgör även den födosöksplats, livsmiljö, 

gömställe och övervintringsplats för många grodarter och andra djur (Karlsson och Jonsson 2005).  

Dammen (3:3) som ligger strax öst om fuktängen (3:2) och vattensamlingarna kan utgöra 

ursprungsområde för grodorna som sedan spridit sig till de två vattensamlingarna där de 

observerades. Dock observerades inga grodor eller grodägg i den stora dammen. Detta beror 

troligtvis till största delen på att observation och håvning var svårt att utföra i dammen då den 
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runt om täcktes av stora tuvor med vass. För att med säkerhet kunna avgöra förekomst eller 

frånvaro i denna damm hade andra metoder behövts. En annan anledning till att grodor inte 

kunde observeras i dammen kan vara att det förekommer fisk och kräftor som livnär sig på 

grodor och grodägg. Det kan också bero på att mängden vegetationen runt om dammen är för hög, 

vilket kan göra det svårt för grodor att ta sig dit.  

 
4.3.1 Förslag till åtgärder 
 
Vattensamlingar (3:5:1 och 3:5:2) samt damm (3:3) 
Den ätliga grodan förekommer endast på ett område i sydvästra Skåne och som spridda, isolerade 

populationer i östra Mälaren, östra Småland, Östergötland, Österlen och Fyrisån och klassas som 

en hänsynskrävande art (Ahlén et al. 1995). Det är därför viktigt att bevara och sköta de 

vattensamlingar där arten förekommer. För att gynna både de förekommande ätliga grodorna och 

andra grodarter som skulle kunna sprida sig till vattensamlingarna i området bör buskvegetation 

och annan vegetation runt om och i vattensamlingarna röjas vid behov. Detta för att hindra 

beskuggning och igenväxning (Karlsson och Jonsson 2005). Det bör dock lämnas kvar en del 

buskar och vegetation, främst på nordsidan som vindskydd, gömställe och som skyddszon 

(Karlsson och Jonsson 2005). Då den ätliga grodan trivs i vattensamlingar med rik vegetation är 

det viktigt att vid röjning till viss del lämna kvar vegetation i och runt vattensamlingarna 

(Karlsson och Jonsson 2005). Runt dammen bör vass röjas bort för att på så sätt underlätta för 

groddjur att ta sig dit. Annan vegetation i området runt dammen skulle kunna betas bort. Då 

betesdjuren trampar ner jorden vid bete bildas hålor, vilket gynnar groddjur då de kan fungera 

som tillfälliga vattenpölar (Karlsson och Jonsson 2005). Vattensamlingarna och dammen röjs 

med fördel under tidig höst då grodorna gått upp på land, men inte hunnit gå i vintervila 

(Karlsson och Jonsson 2005).  

 
Fuktäng 3:1 och fuktäng 3:2 
 På fuktäng 3:1 kan sandbäddar konstrueras för att skapa en Ängsbädd som gynnar många 

insekter som fjärilar och steklar (se bilaga 5). Metoden för skapandet av ängsbäddarna är samma 

som på fuktängen (1:1) vid vindkraftverk 1. På fuktäng 3:2 skulle en Miniås kunna anläggas (se 

bilaga 5). Vid skapande av en Miniås läggs stora stenar i botten och mindre stenar ovanpå 

(Eriksson et al. 2011). Sand av olika kornstorlek varvas sedan så att endast de största stenarna 
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sticker upp (Eriksson et al. 2011). Runt den norra delen av Miniåsen planteras buskar i en 

halvcirkel för att ge skydd för vinden (Eriksson et al. 2011). Stenarna, sanden, gruset och 

buskarna värmer upp och isolerar, vilket gynnar många steklar och fjärilar (Eriksson et al. 2011). 

Miniåsen kan även fungera som gömställe, uppehållsplats, boplats eller övervintringsplats för 

grod- och kräldjur, spindlar, snäckor, sniglar och vissa små däggdjur som harar (Eriksson et al. 

2011). Då Miniåsen kan locka till sig smådjur som är byte för rovfåglar finns det risk för 

kollision om denna kreotop ligger för nära vindkraftverket (Eriksson et al. 2011). Det är därför 

bättre att placera den på fuktäng 3:2 istället för på fuktäng 3:1. Miniåsen kostar ca 1750 kronor 

att anlägga och beräknas ta 3 timmar att skapa. Det krävs inget tillstånd vid skapandet och 

kreotopen omfattas inte heller av biotopskydd. De två fuktängarna bör liksom fuktäng 1:1 slåttras 

två gånger per år under juli- augusti (Eriksson et al. 2011). Det slåttrade materialet kan även här 

samlas ihop och läggas i komposthögar som gynnar många insekter, snäckor, sniglar samt grod- 

och kräldjur (Eriksson et al. 2011). Första året kan ängarna slåttras redan i maj för att få bort 

ogräs (Eriksson et al. 2011).  

 
Betesmark 3:4 (Tutaremossen) 
Det stora området med betesmark bör fortsätta betas för att hålla nere vegetationen och hindra att 

allt för mycket förna samlas (Lennartsson 2004). Då de högväxta arterna hålls nere gynnas även 

de lågväxta arterna (Lennartsson 2004). Den låga förnaansamlingen bidrar till att nya arter kan 

etablera sig, vilket leder till en stor mångfald av växter (Lennartsson 2004). Genom 

nedtrampningen då betesdjuren går och betar skapas även hålor i marken. Dessa hålor kan bilda 

tillfälliga vattenpölar och därmed gynna groddjur (Karlsson och Jonsson 2005). Det är viktigt att 

det finns många små vattensamlingar, pölar eller kärr på betesmarken som låter grodorna fukta 

huden och söka skydd under sin vandring från sommar- till vinterhabitat (Karlsson och Jonsson 

2005).  Vid hävd genom bete är det viktigt att betestrycket inte är för högt då flera arter, även de 

som är anpassade för bete kan försvinna (Lennartsson 2004). Bete bör inte heller ske för tidigt på 

året, då växterna måste hinna sprida sina frön (Lennartsson 2004). Då område 2 och område 3 

ligger nära varandra och båda har värdefulla naturmiljöer är det en fördel att binda ihop dessa 

områden genom att anlägga en spridningskorridor tvärs över betesmarken. Denna 

spridningskorridor skulle kunna utgöras av en Benjeshäck. Vid skapande av en Benjeshäck 

anläggs en 50- 100 cm hög jordgrund (Home for Animals- A Farm Sanctuary 2011). Ovanpå 
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grunden läggs träd- och buskmaterial som grenar, kvistar och ris på varandra för att bilda en häck 

(Stockport greenspace 2012). Häcken kan stadgas med pinnar som sätts i mitten (Stockport 

greenspace 2012). För att få häcken så stabil som möjligt bör de största grenarna och kvistarna 

läggas i botten och mindre ovanpå (Stockport greenspace 2012). För att de mindre kvistarna och 

riset inte ska blåsa bort bör större grenar och kvistar placeras längst upp för att tynga ner 

(Stockport greenspace 2012). Längs med häcken kan en rad av träd planteras (Home for Animals- 

A Farm Sanctuary 2011). Benjeshäcken gynnar många fåglar genom att utgöra bomiljö, 

födosöksplats och skydd (Home for Animals- A Farm Sanctuary 2011). Med hjälp av fåglarna 

och vinden sprids nya frön in och skapar en mångfald av olika växter som gynnar många 

insektsarter (Home for Animals- A Farm Sanctuary 2011). Benjeshäcken kan också fungera som 

bomiljö, födosöksplats, skydd och spridningskorridor för många andra djur som gnagare och 

grodor (Home for Animals- A Farm Sanctuary 2011). 

 
På transformatorstationerna intill vindkraftverken skulle Insektskioskar kunna anläggas (se bilaga 

5). Åtgärden är billig, kräver inget tillstånd, går fort att utföra och omfattas inte av biotopskydd 

(Eriksson et al. 2011). Vid bildande av en Insektskiosk anläggs en sandhög mot 

transformatorstationens södra sida och i den norra delen planteras en rad med buskar som ger 

skydd mot vinden (Eriksson et al. 2011). Kreotopen gynnar flera fjärilar, steklar och andra 

insekter (Eriksson et al. 2011). Insektskiosken skulle dock kunna locka till sig en del fåglar och 

fladdermöss och då den ligger så nära vindkraftverket finns risk för kollision (Eriksson et al. 

2011). 

 
4.4 Slutsats 
 
Genom att bevara och sköta de värdefulla naturmiljöer som redan finns samt anlägga de 

kreotoper som föreslagits finns det goda förutsättningar för en större biologisk mångfald i 

området. Med avseende på tidsbrist inriktade jag mig på att leta efter groddjur i området. En 

utförlig inventering av vilka vanliga och hotade arter som finns i området skulle dock behöva 

utföras för att kunna anlägga mer artinriktade och anpassade kreotoper.  

 

Skapande av kreotoper gynnar inte bara den biologiska mångfalden utan även markägare, bönder 

och hela samhället i form av de ekosystemtjänster som en högre biologisk mångfald ger. Fler 
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ekosystemtjänster som pollination, skadedjursreglering, nedbrytning och cirkulation av 

näringsämnen bidrar till att användningen av gödnings- och bekämpningsmedel kan minskas. 

Detta leder till att bönder och markägare kan gå med större ekonomisk vinst. Kreotoper kan även 

kompensera för de värdefulla biotoper som försvunnit genom olika typer av exploateringar i 

samhället. För vindkraftsbolag kan detta vara ett sätt att kompensera för den mark som tagits i 

anspråk och de störningar som kan uppstå vid etablering av vindkraft. I ett samhälle som blir allt 

mer miljöinriktat ger detta en positiv bild utåt för bolaget och kan på sikt ge mer kunder, vilket 

gynnar ekonomin. Genom att kombinera etablering av vindkraftverk med naturvårdsåtgärder som 

att bevara eller nyskapa biotoper i närheten gynnas inte bara miljön genom förnybar elproduktion 

utan även genom en större biologisk mångfald.  

 

Bildande av kreotoper vid vindkraftverk och andra infrastrukturer leder inte till att alla biotoper 

och arter kan bevaras. Åtgärden kan dock tillsammans med andra naturvårdsåtgärder bidra till att 

det nationella målet Ett rikt odlingslandskap kan uppnås. Anläggning av kreotoper är dock 

fortfarande ett nytt ämne och hittills finns det endast en vindkraftpark där kreotoper skapats. För 

att kunna bidra till att uppnå miljömålet Ett rikt odlingslandskap skulle kreotoper behöva 

anläggas på fler ställen där infrastruktur upprättats. För att kunna anlägga fler kreotoper behöver 

bolag, markägare, bönder och allmänheten bli motiverade och för det krävs mer kunskap och 

information om ämnet. Det är då av vikt att inte bara visa hur den biologiska mångfalden gynnas 

utan även hur bolag, markägare, bönder och allmänheten gynnas genom skapande av kreotoper.  
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Bilaga 1. Ordlista 

dB=  decibel, som är mått på ljudets styrka, det vill säga ljudtrycksnivån.  

MW=  Megawatt, 1MW = 106 watt. Watt är enheten för effekt, det vill säga arbete/sekund. 

GWh= Terawattimme, 1 TWh= 106 megawattimmar (MWh) och 1012 wattimmar (Wh). 
Wattimme (Wh) är en energienhet och står för den mängd energi som bildas av en effekt 
på en watt (W) under en timme (h). 

ha=  Hektar som är en areaenhet, 1 ha= 0,1 kvadratkilometer (km2) och 10 000 kvadratmeter 
(m2). 

 

Bilaga 2. Koordinater, mätresultat och uträkningar 

Område 1 

Vindkraftverk 1:  
Koordinater, lat/ long: N 55° 32,5101 , E 013° 10,9271 

Fuktäng 1:1: 
Sträcka från vindkraftverk till fuktäng: 37,7 m 
Längd: 146 m 
Bredd: 77 m 
Area: 146 m * 77 m= 11 242 m2 = 1,1242 Ha 

Blandskog 1:2:  

Längd: 201 m 
Bredd: 174 m 
Area: 201m * 174 m= 34974 m2 = 3,4974 Ha 

Område med vattensamling 1:3: 

Område: 
Längd: 60,8 m 
Bredd: *38,3 m 
Area: 60,8 m * 38,3 m 

Vattensamling: 
Längd: 35 m 
Bredd: 25 m 
Area: (35m/2) * (25m/2) * π = 687,223393 m2  
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Område med vattensamling 1:4: 

Område: 
Sträcka från vindkraftverk 3 till område med vattensamling: 103 m 
Längd: 29,4 m 
Bredd: 23,5 m 
Area: (29,4/2 m) * (23,5/2 m) * π = 542,6315911 m2 = 0,05426315911 Ha 

Vattensamling: 
Längd: 8,8 m 
Bredd:  
Area: (8,8/2 m) * (5,9/2 m) * π = 40, 77707264 m2 

 

Område 2 

Vindkraftverk 2: 
Koordinater, lat/long: N 55° 32,3881 , E 013° 10,9271 

Sumpskog 2:1: 
Sträcka från vindkraftverk 2 till sumpskog: 16 m 
Längd: 94,1 m  
Bredd: 33 m 
Area: 94,1 m * 33 m = 3 105,3 m2 = 0,31053 Ha 

Planterad ekskog 2:2:  
Längd: 241 m 
Bredd: 184,1 m 
Area: 241 m * 184,1 m = 44 368,1 m2 = 4,43681 Ha 

Område med buskage 2:4: 
Längd: 36, 9 m  
Bredd: 33 m 
Area: 36,9 m * 33 m = 1 217,7 m2 = 0,12177 Ha 

Område 3 

Vindkraftverk 3: 
Koordinater, lat/long: N 55° 32,2881 , E 013° 11,1701 

Fuktäng 3:1: 
Sträcka från vindkraftverk 3 till fuktäng: 29,2 m 
Längd: 78,4 m 
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Bredd: 64,5 m  
Area: 78,4 m * 64,5 m = 5 056,8 m2 = 0,50568 Ha 

Fuktäng 3:2:  
Längd: 222 m 
Bredd: 89,1 m 
Area: 222 m * 89,1 m = 19 780,2 m2 = 1,97802 Ha 

Betesmark med damm 3:3: 

Betesmark: 
Längd: 239 m  
Bredd: 110 m 
Area: 239 m * 110 m = 26290 m2 = 2,629 Ha  

Damm: 
Längd: 136 m 
Bredd: 99,4 m 
Area: (136 m/2) * (99,4 m/2) * π = 10617,32653 m2 = 1,0617232653 Ha 

Tutaremossen, fuktängsområde 3:4: 
Längd: 670 m 
Bredd: 500 m 
Area: 670 m * 500 m = 335 000 m2 = 33,5 Ha 

Buskområde med två vattensamlingar 3:5: 

Buskområdet: 
Längd: 172 m 
Bredd: 89,3 m 
Area: 172 m * 89,3 m = 15 359,6 m2 = 1,53596 Ha 

Vattensamling 3:5:1: 
Längd: 23,7 m  
Bredd: 16 m 
Area: (23,7 m/2) * (16 m/2) * π = 297,8229836 m2  

Vattensamling 3:5:2: 
Längd: 35 m 
Bredd: 7,6 m 
Area: (35 m/2) * (7,6 m/2) * π = 208,9159115 m2  
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Bilaga 3. Artlista 

Område 1 

Fuktäng 1:1 

Björnloka (Heracleum sphondylium) 
Johannesört (Hypericum perforatum 
Mjuknäva (Geranium molle) 
Nysört (Achillea ptarmica) 
Rödklöver (Trifolium pratense) 
Röllika (Achillea millefolium) 
Rörflen (Phalaris arundinacea) 

Vattensamling 1:3 och 1:4:  

Vass (Phragmites australis) 

Område 2 
Sumpskog 2:1 

Al (Alnus Mill.) 
Hönsarv (Cerastium fontanum) 
Revsmörblomma (Ranunculus repens) 
Sommargyllen (Barbarea vulgaris) 
Svalört (Ranunculus ficaria) 
Tussilago (Tussilago farfara) 

Område 3 

Fuktäng 3:1 och 3:2 

Hundkex (Anthriscus sylvestris) 
Hönsarv (Cerastium fontanum) 
Skräppa (Rumex) 
Slåtterfibbla (Hypochaeris maculata) 
Svartkämpar (Plantago lanceolata) 

Buskområde 3:5 

Hundäxing (Dactylis glomerata) 
Häggmispel (Amelanchier spicata) 
Mannagräs (Glyceria fluitans) 
Vide (Salix) 
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Bilaga 4. Bilder på de olika naturmiljöerna i området 

Område 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuktäng (1:1) med blandskog (1:2) precis norr om fuktängen Allé av pilar vid kanten av fuktäng (1:1) 

Vattensamling 1:3 
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Vattensamling 1:4 

Vattensamling 1:4 
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Område 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumpskog 2:1 

Planterad ekskog (2:2) 
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Område 3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Blandskog (2:3) Buskområde (2:4) 

Torrare fuktäng (3:1 och 3:2) 
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Damm (3:3) 

Damm (3:3) 
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Betesmark (3:4, Tutaremossen) 

Vattensamling (3:5:1) 

Vattensamling (3:5:2) 
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Ätlig groda i vattensamling 3:5:1 Ätlig groda i vattensamling 3:5:2 
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Bilaga 5. Kreotoper 

 
Ängsbädd 
Ängsbädden utgörs av ett fält med ängsvegetation där sandbäddar med sten runt om placerats. 
Ängsbädden ger en mångfald av kärlväxter som gynnar många pollinerande insekter, bland annat 
fjärilar och steklar. Sandbädden gynnar både steklar och andra insekter som skalbaggar genom att 
fungera som bomiljö. Sandbäddarna bör anläggas med bara några hundra meters mellanrum så att 
steklar och andra insekter har god tillgång på boplatser. Sandbäddarna bör också anläggas så att 
ängen runt omkring lätt kan slåttras. Slåtter bör ske två gånger om året under perioden juli- 
augusti och de slåttrade växterna bör tas bort. Första året ängen anlagts kan slåtter ske i maj för 
att få bort ogräs. För att skapa en uppvärmd och solbelyst miljö kan man låta sandbädden ha en 
backe åt söder och sätta högre stenar på norra sidan. Sanden bör omröras vart tredje år. Då 
omrörningen kan förstöra boplatser bör sanden röras om endast på vissa ställen åt gången eller på 
olika sandbäddar vid olika tillfällen.  
 
Ängsbädd  
Ingående strukturer Fältvegetation, sand och sten 
Fokusarter Kärlväxter, fjärilar, steklar och andra insekter 
Ekosystemtjänster Pollination, skadedjursreglering, rekreation och 

estetiska värden 
Risker Inga 
Skötsel Slåtter 1-2 ggr/år, juli-aug, omrörning i sanden vart 

tredje år 
Tillstånd/skydd Nej 
Kostnad 250 kr 
Tid 7 tim 
 
Miniås 
En miniås utgörs av större och mindre stenar samt av sand i olika kornstorlek. I botten läggs de 
stora stenarna och ovanpå de läggs sedan de mindre stenarna. Ovanpå de mindre stenarna varvas 
sand av olika kornstorlek så att endast de största stenarna sticker upp ovanför sandlagret. Runt 
miniåsen planteras det i nordlig riktning buskar i en halvcirkel för att ge skydd för vinden. 
Stenarna, sanden, gruset samt skyddet av buskarna bidrar till att värma upp miniåsen och gynnar 
på så sätt steklar och fjärilar. Stenarna fungerar även som boplats eller gömställe för snäckor, 
sniglar och spindlar. Stenarna och buskaget kan även fungera som gömställe eller boplats för 
vissa smådjur som harar. Det är därför viktigt att anlägga miniåsen en bit bort ifrån 
vindkraftverket så att rovdjur som jagar smådjuren inte kolliderar. 
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Miniås  
Ingående strukturer Sten, sand och buskar 
Fokusarter Kärlväxter, fjärilar, steklar, kräldjur, snäckor, spindlar 

och däggdjur 
Ekosystemtjänster Pollination och skadedjursreglering 
Risker Kan locka till sig smådjur som rovfåglar jagar, risk 

för att rovfåglar kolliderar med vindkraftverk om 
miniåsen placeras för nära 

Skötsel Röjning när det behövs, ca vart 3-8 år 
Tillstånd/skydd Nej 
Kostnad 1750 kr 
Tid 3 tim 
 
Fjärilsrestaurang 
Vid skapande av en fjärilsrestaurang läggs ett lager av sand eller jord runt om vindkraftverket. En 
ängsblandning planteras sedan in på jord eller sandlagret och vid kanten av ängen planteras en 
rad av buskar. På vindkraftverket sätts en spaljé där klängväxter planteras. Fjärilsrestaurangen 
gynnar kärlväxter som trivs på torra och näringsfattiga områden. Genom kärlväxterna gynnas 
fjärilar och andra insekter. Ängen bör slåttras 1-2 gånger/år under perioden juli-augusti och de 
slåttrade växterna bör tas bort. Första året ängen anlagts kan slåtter ske i maj för att få bort ogräs. 
Buskarna bör röjas och beskäras när det behövs. 
 
Fjärilsrestaurang  
Ingående strukturer Fältvegetation och buskar 
Fokusarter Kärlväxter, fjärilar och steklar 
Ekosystemtjänster Pollination, skadedjursreglering, rekreation och 

estetiska värden 
Risker Inga 
Skötsel Slåtter 1-2 ggr/år, juli-aug. Röjning och beskärning av 

buskar då det behövs 
Tillstånd/skydd Nej 
Kostnad 1400 kr 
Tid 8 tim 
 
Grodotop 
En grodotop skapas genom att ett dike i en sväng eller längs en kort bit utvidgas ca två meter och 
fördjupas ca 30 cm. På ett två meter stort område i diket skapas en brant på kanten av stenar i 
olika storlekar. Stenbranten fungerar som boplatser för grod- och kräldjur samt sniglar och som 
uppehållsplatser för många insekter. Även vattnet är en viktig miljö och fungerar både som 
boplats och uppehållsplats för många arter. Grodotopen är passsande att anlägga om det redan 
finns andra småvatten med någon grodart i närheten. Genom att anlägga grodotopen mellan två 
småvatten kan kreotopen fungera som en viktig spridningskorridor. 
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Grodotop  
Ingående strukturer Sten och vatten 
Fokusarter Grod- och kräldjur, sniglar, snäckor och insekter 
Ekosystemtjänster Inga 
Risker Inga 
Skötsel Ingen 
Tillstånd/skydd Vattenverksamhet 
Kostnad Liten, om stenar går att få tag på i området 
Tid 2 tim 
 
Insektskiosk 
En insektskiosk innebär att en hög med sand anläggs på en elkiosks södra del. Åt norr planteras 
en rad med buskar för att ge skydd för vinden. I denna miljö trivs olika insekter som bland annat 
fjärilar, steklar, skalbaggar, skinnbaggar och andra insekter. 

Insektskiosk  
Ingående strukturer Sand och buskar 
Fokusarter Fjärilar, steklar, skalbaggar och skinnbaggar 
Ekosystemtjänster Pollination och skadedjursreglering 
Risker Inga 
Skötsel Röjning av buskar vid behov 
Tillstånd/skydd Nej 
Kostnad 1750 kr 
Tid 4 tim 
 
Stekelsandbädd 
Vid skapande av en stekelsandbädd anläggs en stor sandhög i närhet till blommande kärlväxter. 
Stekelsandbädden bör helst ha en diameter på minst 5 meter för att steklar ska trivas. Runt om 
sandhögen sätts ved för att hindra sanden från att blåsa bort och åt norr planteras buskar som 
vindskydd. Vid val av buskar är det en fördel att välja blommande buskar då de ger föda åt 
många insekter. Inte bara steklar trivs i denna miljö utan även andra insekter som fjärilar och 
skalbaggar. För att insekter ska kunna trivas där bör växtlighet och sly runt om röjas och sanden 
omröras vart tredje till femte år. Då omrörningen kan förstöra boplatser bör sanden röras om 
endast på vissa ställen åt gången eller på olika sandbäddar vid olika tillfällen. 

Stekelsandbädd  
Ingående strukturer Sand, buskar och död ved 
Fokusarter Steklar, fjärilar, kärlväxter, skalbaggar, kräldjur och 

svampar 
Ekosystemtjänster Pollination och skadedjursreglering 
Risker Inga 
Skötsel Röjning och sandomrörning vart tredje till femte år 
Tillstånd/skydd Nej 
Kostnad 3300 kr 
Tid 8 tim 
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Fjärilskiosk 
En fjärilskiosk innebär att ett tunt sand- eller jordlager läggs runt vindkraftverket. På detta lager 
planteras ängsvegetation intill en elkiosken i närheten av vindkraftverket. På taket av elkiosken 
planteras en matta av fetbladsväxter genom att lägga en duk och ett lager grus i vilket plantorna 
kan planteras. På norrsidan planteras en rad buskar för att ge lä. Både ängsvegetationen, buskarna 
och taket av fetbladsväxter gynnar insekter som fjärilar, steklar och skalbaggar genom att erbjuda 
föda. Då man anordnar ett tak av växter på elkiosken är det viktigt att undersöka vilka regler som 
finns så att planteringen inte ger problem med elsäkerheten. Ängen bör slåttras 1-2 gånger per år 
under perioden juli- augusti. Första året kan ängen slåttras redan i maj för att få bort ogräs. Om 
nödvändigt röjs buskarna. 

Fjärilskiosk  
Ingående strukturer Fältvegetation och buskar 
Fokusarter Steklar, fjärilar, skalbaggar och kärlväxter 
Ekosystemtjänster Pollination, skadedjursreglering och estetiska värden 
Risker Inga 
Skötsel Slåtter 1-2 ggr/år, juli- aug. Röjning av buskar om 

nödvändigt 
Tillstånd/skydd Nej 
Kostnad 3100 kr 
Tid 8 tim 
 
Fågeloas 
Vid anläggning av en fågeloas sås en fågelåker in. Det är bra om fröna som sås in på åkern har 
blommande växter så att inte bara fåglar utan även pollinerande insekter gynnas. Runt fågelåkern 
planteras det träd och buskar så att det bildas en sluten plats runt fågelåkern. Fågeloasen gynnar 
många bär-, frö- olch insektsätande fåglar då kreotopen fungerar som födoresurs, skydd, 
häcknings- och uppehållsplats. Fågeloasen gynnar även många däggdjur då buskarna runt 
omkring fungerar som skydd. Fågeloasen kan fungera som en fin fågelskådningsplats och även 
som jaktmark då fågeloasen kan gynna vilt. Vid anläggning av fågeloasen är det viktigt att inte 
anlägga den för nära vindkraftverket då det finns risk för att fåglar och fladdermöss kolliderar. 
Fågelåkern bör med jämna mellanrum sås in med frön. Hur ofta detta bör ske beror på valet av 
gröda och jordart. Om man låter bli att skörda grödan kan den under vintern utgöra viktig 
födoresurs för stannfåglar. 
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Fågeloas  
Ingående strukturer Fältvegetation, träd och buskar 
Fokusarter Fåglar, däggdjur, fjärilar, steklar och skalbaggar 
Ekosystemtjänster Pollination, skadedjursreglering, erosionsskydd, 

rekreation och estetiska värden 
Risker Jakt- och bomiljö för fåglar och fladdermöss risk för 

kollision om fågeloasen placeras för nära 
vindkraftverket 

Skötsel Insådd av frön och jordbearbetning med jämna 
mellanrum, varje till vartannat år. Röjning och 
beskärning av buskar då det behövs 

Tillstånd/skydd Nej 
Kostnad 9200 kr 
Tid 6 tim 
 
Mångfaldskorridor 
Vid bildande av en mångfaldskorridor planteras buskar med några meters mellanrum längs en 
vägren. För att ge lä bör buskarna planteras i vindriktningen. Buskarna erbjuder föda och boplats 
för många arter. Mellan buskarna lägg sten och död ved ut i högar. Högarna av sten och död ved 
gynnar många arter genom att fungera som boplats för insekter, uppehålls- och övervintringsplats 
för däggdjur, grodor och ödlor samt livsmiljö för snäckor, sniglar och lavar. Mångfaldskorridoren 
gynnar även många arter genom att fungera som spridningskorridor i landskapet. Då den fungerar 
som spridningskorridor är denna kreotop bra att anlägga om man vill binda samman två 
naturmiljöer i landskapet.  

Mångfaldskorridor  
Ingående strukturer Buskar, sten och död ved 
Fokusarter Fåglar, däggdjur, grod- och kräldjur, fjärilar, sniglar, 

snäckor och lavar 
Ekosystemtjänster Pollination och rekreation 
Risker Risk för kollision om mångfaldskorridoren placeras 

längs en väg som leder till vindkraftverket. 
Mångfaldskorridoren bör därför anläggas längs vägar 
som korsar vindkraftområdet.  

Skötsel Röjning eller beskärning av buskar vart tredje till 
åttonde år, ej under perioden maj-juli. 

Tillstånd/skydd Nej 
Kostnad 2500 kr 
Tid 8 tim 
 
Minivallgrav 
En minivallgrav skapas genom att man gräver ut en hästskoformad vallgrav utanför 
vindkraftverkets grund. Vallgraven har ingen anslutning till något vattendrag utan fungerar som 
en tillfälligt småvatten eller fuktig plats. Av jorden som grävs upp skapas jordvallar runt omkring. 
Vallgraven gynnar vissa växter som kräver fuktig miljö, snäckor, sniglar samt grod- och kräldjur. 
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Jordvallen runt omkring fungerar som bomiljö för en del insekter och bidrar därmed också med 
föda för fåglar. 

Minivallgrav  
Ingående strukturer Vatten, jord 
Fokusarter Kärlväxter, grod- och kräldjur, snäckor och sniglar 
Ekosystemtjänster Inga 
Risker Inga 
Skötsel Röjning då det behövs. Slåtter kan ha positiv effekt 
Tillstånd/skydd Eventuellt biotopskydd 
Kostnad Ingen 
Tid 2 tim 
 
Grodvatten 
Grodvatten innebär att ett småvatten grävs ut och salixbuskar planteras i nordriktning som 
vindskydd. I närheten av småvattnet anläggs stenhögar som ger övervintrings- och 
uppehållsmöjligheter för grod- och kräldjur. Vid skapande av grodvatten är det bra om kanterna 
sluttar svagt så att vattnet värms upp snabbt. Många grod och kräldjur behöver nämligen varma 
vatten under våren. Då grodor är känsliga för föroreningar i vattnet är det viktigt att 
bekämpningsmedel och gödsel används med försiktighet i närheten av småvattnet. Grodvatten 
anläggs med fördel om det finns småvatten med groddjur i närheten. 

Grodvatten  
Ingående strukturer Vatten, buskar och sten 
Fokusarter Grod- och kräldjur, kärlväxter, sländor, snäckor, 

sniglar och skalbaggar 
Ekosystemtjänster Pollination, vattenrening, rekreation och estetiska 

värden 
Risker Grodvattnet bör inte anläggas för nära vindkraftveket 

då det kan locka till sig fåglar som kan kollidera 
Skötsel Röjning runt omkring småvattnet då det behövs, vart 

tredje till åttonde år.Slåtter eller bete i närheten av 
småvattnet är ofta positivt. Torrläggning av 
småvattnet med jämna mellanrum kan minska 
oönskad vegetation 

Tillstånd/skydd Vattenverksamhet och biotopskydd 
Kostnad Ingen 
Tid 4 tim 
Slåtterkompotop 
En slåtterkompotop bildas genom att skapa en stor slåttermark med ängsvegetation. På denna 
anläggs även flera komposthögar där det slåttrade växtmaterialet får förmultna. Slåttermarken 
gynnar flera insekter som fjärilar, flugor, skalbaggar och steklar genom att erbjuda föda och 
fungerar som skydd åt smådäggdjur. I komposthögarna som anläggs på slåttermarken har många 
insekter, sniglar och snäckor sin boplats eller övervintringsplats. Slåtterkompotoper är bra att 
anlägga om det finns naturmiljöer eller småbiotoper som man vill binda ihop till ett större område. 
Slåttermarken bör slåttras en till två gånger om året under perioden juli till augusti. Första året 
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kan slåtter ske i maj för att få bort ogräs. Det slåttrade materialet bör samlas upp och läggas i 
komposthögarna. 

Slåtterkompotop  
Ingående strukturer Fältvegetation och organiskt material 
Fokusarter Kärlväxter, kräldjur, fjärilar, steklar, flugor, 

skalbaggar, snäckor och sniglar 
Ekosystemtjänster Pollination, skadedjursreglering, nedbrytning, 

rekreation och estetiska värden 
Risker Inga 
Skötsel Slåtter 1-2 gånger om året, juli- aug. Det slåttrade 

materialet ska läggas i komposthögar, 
Tillstånd/skydd Nej 
Kostnad 250 kr 
Tid 3 tim 
 
Grön hästhoppningsbana 
Vid skapande av en grön hästhoppningsbana läggs sand ut på en vägren och hopphinder skapas. 
Hindren kan skapas genom att anlägga stockar i vilka hinder kan fästas eller genom att anlägga 
låga häckar. I sanden trivs många arter som skalbaggar och steklar. Omrörningen i sanden som 
hästhoppningen bidrar till en mindre skötsel av kreotopen, och gödslet från hästarna gynnar 
många skalbaggar och andra arter som är beroende av gödsel. Anläggning av 
hästhoppningsbanan bör ske på vägar som inte har någon växtlighet för att hindra att viktig flora 
går förlorad 

Grön hästhoppningsbana  
Ingående strukturer Sand, buskar och död ved 
Fokusarter Kärlväxter, skalbaggar och steklar 
Ekosystemtjänster Rekreation 
Risker Inga 
Skötsel Om hästhoppningsbanan används med jämna 

mellanrum behövs väldigt lite skötsel. Röjning 
kan behövas i gränsen mellan väg och 
hoppbana vart femte år 

Tillstånd/skydd Nej 
Kostnad 8500 kr 
Tid 16 tim 
 
Salixring 
Salixring innebär att flerstammig salix, som exempelvis sälg eller vide planteras runt omkring ett 
fuktstråk. Fuktstråk gynnar många arter och om de inte ligger mitt i en åker kan dessa bli viktiga 
naturmiljöer. Buskarna bidrar till att skapa en slutet och skyddat område samtidigt som de suger 
upp fukt och därmed minskar påverkan av fukt i marker runt omkring. Buskarna gynnar även 
många insekter som fjärilar och steklar genom att ge föda under våren samtidigt som det ger 
skydd för däggdjur. Salixring passar bra att anlägga om det finns ett fuktstråk i området som är 
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större än 100 m2. Röjning bör ske på insidan av salixringen så att fuktstråket inte blir igenväxt, 
detta bör ske vart tredje till femte år om fuktstråket är större än 100 m2. 

Salixring  
Ingående strukturer Buskar 
Fokusarter Fåglar, fjärilar, steklar och däggdjur 
Ekosystemtjänster Vattenreglering och rekreation 
Risker Inga 
Skötsel Röjning bör ske på insidan av salixringen så att 

fuktstråket inte blir igenväxt. Om fuktstråket är 
större än 100 m2 bör detta ske vart tredje till 
femte år. 

Tillstånd/skydd Nej 
Kostnad 3400 kr 
Tid 4 tim 
 
Skalbaggseldorado 
Vid bildande av ett skalbaggseldorado grävs det översta jordlagret bort för att få fram den 
minerogena jorden. På denna mark bildas sedan två olika avdelningar. En för lagring av gren- och 
buskmaterial och en för lagring av finare växtmaterial som gräs och löv. För att skilja de två 
avdelningarna åt byggs murar av sten och jord upp mellan dem. För att minska kostnaden kan 
stenar och jord som eventuellt lämnats kvar från etableringen av vindkraftverket användas. 
Skalbaggseldoradot är tänkt att fungera som en lagringsplats för gren- och växtmaterial som blivit 
över från skötseln av andra kreotoper. Skalbaggseldoradot gynnar många skalbaggar och 
insektsätande däggdjur genom att fungera som livsmiljö och födoresurs. På den minerogena 
jorden uppstår ruderatmark som gynnar snabbkoloniserande kärlväxter och därmed också fjärilar. 

Skalbaggseldorado  
Ingående strukturer Jord, organiskt material och stenar 
Fokusarter Skalbaggar, fjärilar, kräldjur och däggdjur 
Ekosystemtjänster Skadedjursreglering och nedbrytning 
Risker Kan locka till sig smådjur som rovfåglar jagar. 

För att minska risken för att fåglar kolliderar med 
vindkraftverket bör skalbaggseldoradot placeras 
en bit bort. 

Skötsel Ingen 
Tillstånd/skydd Nej 
Kostnad Ingen 
Tid 4 tim 
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