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INLEDNING 

Vattenfall innehar (enligt regeringsbeslut 2006-06-29) tillstånd att bygga en vindkraftspark i 

den svenska delen av Kriegers Flak. Det befintliga tillståndet medger uppförandet av en park 

med 128 turbiner med en maximal totalhöjd av 170 m. Tillståndet medger inte utnyttjandet av 

modernare teknik vilket medför högre höjd på verken, varför Vattenfall ansöker om tillstånd 

att inom samma område på Kriegers Flak uppföra en vindkraftspark med modernare och 

större kraftverk, vilka kan ha en totalhöjd på högst 280 m. En modernare park skulle också 

innebära färre vindkraftverk än det äldre tillståndet för att få samma effektutbyte. 

Jag har tidigare av Vattenfall ombetts att gå igenom och granska planerna för den 

uppgraderade parken samt de undersökningar av fåglar som genomförts för att belysa ev. 

effekter på fåglarna i området av etablerandet av vindkraft på Kriegers Flak, då speciellt vad 

gäller den svenska delen. I yttranden och kommentarer från Länsstyrelsen och 

Naturvårdsverket framgår att man önskar frågan om framför allt alfågelförekomsten på 

Kriegers Flak samt en del andra frågor i relation till vindkraftsplanerna ytterligare belysta. Jag 

har därför ombetts av Vattenfall att utreda frågan ytterligare både vad gäller Kriegers Flak och 

det anslutande Natura 2000 området och hur fågelförekomsten i området skulle påverkas vid 

ett uppförande av en vindkraftspark på den svenska delen av Kriegers Flak. Föreliggande 

rapport koncentreras till alfåglarna och hur de ev. skulle kunna påverkas av den planerade 

utbyggnaden på Kriegers Flak.. Rapporten försöker också sätta in området i det större 

internationella perspektivet för att utvärdera områdets betydelse för arten.  

 

UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 

 

 

Fig. 1. Karta över havsområdena söder om Skåne utvisande läget för Kriegers Flak och 

angränsande Natura 2000-område. 
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Kriegers Flak är ett omfattande grundområde i södra Östersjön och delas mellan dansk, tysk 

och svensk ekonomisk zon. Det ligger ca 30 km söder om Trelleborg. Grundområdet mäter ca 

18 km i väst - östlig riktning och ca 7 km i nord-sydlig riktning.  I de centrala delarna är 

vattendjupet mellan 16 och 17 meter, för att i utkanterna öka till 20-25 m. Inom grundområdet 

utgörs bottensedimentet främst av lermorän, som överlagras av stenar och block. Sten och 

blockområdena är viktiga för blåmusslan Mytilus edulis, vilken i Östersjöområdet är den 

viktigaste födoorganismen för alfågel. Som framgår av Fig. 2 förekommer betydande 

områden med blåmusselbankar i delar av den svenska delen av Kriegers Flak. 

 

I den tyska delen av Kriegers Flak finns redan en vindkraftspark i drift, medan en annan 

vindkraftspark är under uppförande på den danska delen av området (Fig. 1). Sammantaget 

upptar de båda parkerna en betydligt större del av Kriegers Flak än den planerade svenska 

vindkraftsparken.  

 

 
Fig. 2. Bottenförhållanden i den svenska delen av Kriegers Flak. Figuren är tagen ur Medins 

Havs- och Vattenkonsulter AB:s rapport om filmning i Svenska Kriegers Flak som 

redovisades i Vattenfalls yttrande 2020-07-10. 

 

Kriegers Flak gränsar i norr till Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten 

(SE0430187). Det tillståndsgivna vindkraftsområdet går in en del i kanten på Natura 2000-



4 
 

området. Området är utpekat för skydd av arterna tumlare, knubbsäl och gråsäl och 

kännetecknas av ett utsjöområde som domineras av mjukbotten med sand på ett djup av 

mellan 10 och 44 meter. De delar av Natura 2000-området som innefattas i den planerade 

parken har ett djup på mer än 30 m (Fig.2). Viktiga naturtyper i området är sandbankar och 

rev.  

 

 
 

 

Fig. 3. Djupförhållanden inom den svenska delen av Kriegers Flak samt områdena in till den 

svenska kusten inkl. Natura 2000-områdena Sydvästskånes utsjövatten samt Falsterbo-

Foteviken. 
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ALFÅGLARNAS HABITATVAL   

För att rätt kunna värdera effekterna av en vindkraftsutbyggnad på alfåglarnas utnyttjande av 

en utsjöbank som Kriegers Flak och dess betydelse för att skydda arten är det väsentligt att ha 

kännedom om förhållandena som styr artens uppträdande under vintern. Under 1960-talet 

lades grunden för detta i samband med studier av de övervintrande dykändernas vinterekologi 

i de skånska kustvattnen för en doktorsavhandling (Nilsson 1970). Senare har artens 

habitatval och födosök också varit föremål för en doktorsavhandling i Litauen (Züdelis & 

Ruskyte 2005).  

Nilsson (1972) undersökte alfågelns habitatval och födoval inom två områden längs södra 

Sveriges kuster, dels den skånska sydkusten, dels Blekinges skärgård kring Sölvesborg. På 

sydkusten dominerades näringsvalet helt av blåmusslor. Blåmusslorna förekom i stora tätheter 

utanför moränstränderna samt i blockdominerade moränområden utanför sandstränderna ut till 

ett djup av ca 20 m. Denna bottentyp var förhärskande längs hela den skånska sydkusten 

liksom i betydande områden utanför Falsterbohalvön där det förekommer flera viktiga rev 

med blåmusslor.  

Utöver den dominerande födan, blåmusslor, påträffades i vissa individer av alfågel även 

Östersjömusslan Limecola baltica. Flera olika arter kräftdjur förekom också i varierande 

omfattning i födan såsom Gammarus sp., Idothea och Mysis. I Sölvesborgsområdet var 

blåmusslor samt kräftdjuren Idothea och Gammarus lika vanliga i insamlade fåglar från 

december, medan födovalet på våren dominerades av blåmusslor och östersjömusslor. 

I samband med dessa undersökningar kunde också omfattande inventeringar till havs 

genomföras i de aktuella farvattnen och även på djupare områden (Nilsson 1972, 1980) 

genom tillmötesgående från den Svenska Kustbevakningen, som vid denna tid regelbundet 

patrullerade svenska vatten med båt och där vi kunde följa med och genomföra 

fågelinventeringar under deras ordinarie patruller. Undersökningarna visade mycket tydligt att 

även om alfågeln kan dyka till djupa områden så sker det huvudsakliga födointaget inom 

områden med ett djup på upp till ca 20 m. Vid områden med rikare förekomster av musslor, 

såsom Hoburgs Bank och Midsjöbankarna kan de dyka djupare (ned mot ca 30 m), vilket 

dock är oekonomiskt för dem om tätheterna av musslor är mindre, då själva dykandet är 

mycket energikrävande.  

Alfågelns näringsval studerades också i Hanöbukten genom att jämföra bottenprovtagningar 

med flyginventeringar av alfågel (Nilsson et al. 2016). Även här konstaterades ett starkt 

samband mellan hög täthet av alfågel och hög täthet av blåmusslor. Här konstaterades också 

ett tydligt samband mellan alfåglarnas födosök och djupförhållandena i Hanöbukten. Som 

tydligt framgår av Fig. 4 återfinns så gott som alla alfåglar på vatten grundare än 20 m med en 

klar koncentration till de grundaste delarna på den s.k. Kiviksbredan. 
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Fig. 4. Kartor över Hanöbukten 

visande djupförhållandena 

(överst) tillsammans med 

inventeringslinjer för 

flyginventeringar samt alfågelns 

täthet vid inventeringarna 

(nederst). Efter Nilsson et al. 

(2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfågelns viktigaste födo-underlag  i Östersjön torde helt klart vara blåmusslor Mytilus edulis.  

Dissektioner av drunknade alfåglar från Hoburgs bank har påvisat att 95% av alfågelns föda 

består av musslor (Kjell Larsson muntl.).  

Alfåglarna i Östersjön är inte bara beroende av en riklig förekomst av blåmusslor utan det är 

viktigt att musslorna är av lämplig storlek för att kunna fungera som en lämplig föda. Vid 

undersökningar runt Gotland (Kjell Larsson pers. medd.) samt Skåne och Blekinge (egna 

undersökningar) var medelstorleken för musslor som togs som föda av alfåglarna runt 10 mm, 

med de största upp till 25 mm.  

Salthalten i Östersjön visar en klar gradient från saltare vatten i den västra delen av Östersjön 

mot de mer perifera delarna såsom Finska viken och Bottenhavet. Musslornas tillväxt är starkt 

beroende av salthalten, vilket innebär att musslorna i den västra delen av Östersjön (t.ex. vid 

Kriegers Flak) i betydande omfattning växer så pass snabbt att de inte längre fungerar som 

föda för alfåglarna. I täta bestånd av snabbväxande blåmusslor kan det bli mer tidsödande för 

alfåglarna att leta rätt på musslor av lämplig storlek så att det trots en rik musselförekomst kan 

vara oekonomiskt för dem att dyka efter blåmusslor. 

Omfattande undersökningar vid den litauiska kusten i sydöstra Östersjön visar att de största 

tätheterna av alfågel återfinns över hårdbottnar med täta bestånd av blåmusslor, men alfågeln 
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förekom också på andra habitat med mjukbotten, men här i betydligt lägre tätheter (Zydelis & 

Ruskyte 2005). På dessa mjuka bottnar livnärde sig alfåglarna på olika slags kräftdjur, 

framförallt skorv (Saduria entomon). Resultaten tyder på ett selektivt födosök av energirika 

kräftdjur i områden som generellt är mindre produktiva och inte erbjuder täta musselbestånd.  

Det dominerande födounderlaget för alfågeln under vintern visar betydande variation mellan 

olika delar av världen. Gastropoder var dominerande vid undersökningar i New Hampshire, 

USA, (Stott & Olsson 1973) samt norra Norge (Bustnes& Systad 2001). Olika kräftdjur 

dominerade födan för alfågel i Lake Michigan (Peterson & Ellarson 1977), kusten av British 

Columbia (Vermeer & Levings 1977) samt i Hudson Bay (Jamiesson et al. 2001). Däremot 

dominerade musslor födovalet i Östersjön (Madsen 1954, Nilsson 1972, Stempniewicz 1995, 

Kube 1996 Zydelis & Ruskyte 2005).  

Flera författare anser att alfågeln i mångt och mycket visa rett opportunistiskt födosök 

(Petersson & Ellason 1977, Goudie & Ankney 1986, Bustnes & Systad 2001). Även om 

musslor var det dominerande födovalet i Östersjön fann Stempniewicz (1995) att alfågelhanar 

som sökte föda djupare än 20 m utanför Gdansk tog Saduria entomon. Nyare studier från 

Nantucket Shoals, som torde vara Nordamerikas viktigaste vinterområde för alfågel visade att 

kräftdjur av släktet Gammarus vid sidan av olika musslor var det viktigaste födounderlaget 

för arten (White & Veit 2019). Förutom ovan nämnda födoslag så utnyttjas fiskrom av alfågel 

på vissa lokaler (Stempniewicz 1995). 

 

 

ALFÅGLARNA I ÖSTERSJÖN – BAKGRUND 

Alfågeln är en cirkumpolär art och häckar talrikt på tundran både i Eurasien och Nordamerika. 

I Skandinavien har vi en mindre häckande population i fjällkedjan. Östersjöns alfåglar 

rekryteras från det ryska beståndet, medan de skandinaviska alfåglarna i huvudsak övervintrar 

längs den norska Atlantkusten. Rekryteringsområdet för Östersjöns alfåglar är omfattande och 

torde sträcka sig åtminstone till Taymyr. Alfåglarna flyttar mot sydväst till Östersjön under 

hösten efter avslutad häckning och ruggning och anländer i större antal under oktober – 

november. Sträcket in och ut ur Östersjön är starkt koncentrerat till Finska viken och den 

estniska kusten. Under vårvintern drar sig alfåglarna mot nordost i Östersjön och koncentreras 

starkt vid den estniska kusten och finska viken innan de i maj flyttar mot nordost till tundrans 

häckningsområden. 

När det gäller de övervintrande sjöfåglarnas uppträdande i Östersjön och de svenska 

farvattnen finns ett mycket omfattade material insamlat tack vare de internationella 

midvinterinventeringarna, vilka startade 1967 och tidigt fick en mycket stor täckning sålunda 

genomfördes i Sverige inventeringar med täckning av den svenska kusten vid ett flertal 

tillfällen (Nilsson & Haas 2016). Dessa inventeringar täckte de inre farvattnen eftersom det 

inte var möjligt att täcka de yttre utsjöområdena på grund av den politiska situationen. Tack 

vare samarbete med kustbevakningen kunde också omfattande inventeringar  de svenska yttre 

farvattnen med undantag för Midsjöbankarna och Hoburgs Bank genomföras under senare 

delen av 1960 och 1970-talet (Nilsson 1980) med speciellt många inventeringar av kusterna 

runt Skåne (Nilsson 1972). 

En första samlad inventering av Östersjöns övervintrande sjöfåglar genomfördes vintrarna 

1992 och 1993 (Durinck et al 1994). De viktigaste offshore områdena täcktes då med 
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inventeringar från båt, men en del områden kunde också täckas från flyg. En andra samlad 

inventering av Östersjöns övervintrande sjöfåglar, den s.k. SOWBAS-inventeringen 

genomfördes under 2007- 2009 (Nilsson 2012, Skov et al. 2011). Metodiken vid denna 

inventering var lite annorlunda än vid den första och byggde i stor utsträckning på 

standardiserade linjetaxeringar med flyg.  

En tredje större inventering av Östersjöns övervintrande sjöfåglar genomfördes vintern 2016 

med i princip samma metodik som SOWBAS-inventeringen, men från denna saknas ännu en 

fullständig och övergripande analys av det samlade materialet för hela Östersjön beroende på 

brist på medel. En sammanställning med kartor över de aktuella observationerna av olika arter 

vid inventeringen har dock blivit tillgänglig, men ännu saknas beräkningar av beståndets 

samlade storlek mm. De svenska inventeringarna har bearbetats och resultaten publicerats av 

Nilsson (2016).  

En ny Östersjöinventering planerades för 2020 och påbörjades. På grund av få dagar med 

lämpligt inventeringsväder kunde endast begränsande inventeringar genomföras och 

inventeringarna beräknas bli färdiga under 2021. I Sverige kunde de södra farvattnen och 

Kattegatt inkl. Midsjöbankarna och Hoburgs Bank täckas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Alfågelns utbredning i Östersjön enligt den första samlade inventeringen 1992-1993 

(efter Durinck et al. 1994). 

Antalet alfåglar i Östersjön i sin helhet uppskattades på basis av inventeringarna 1992/93 till 

4 272 000 individer. De absolut största koncentrationerna av alfågel noterades i tre områden 

(Fig. 5, nämligen Hoburgs Bank – Midsjöbankarna, Pommerska bukten samt Irbe sundet och 

Rigabukten. Alfåglarna var också spridda längs den svenska kusten från Upplandskusten till 

Skåne. Gävlebukten med Finngrunden kunde inte täckas vid denna inventering.. 

På basis av den andra inventeringen (SOWBAS, Skov et al. 2011) beräknades det totala 

vinterbeståndet av alfågel i Östersjön till 1 870 000 individer. Även om metoderna för de båda 
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inventeringarna inte är fullt jämförbara så är det helt fastlagt att Östersjöns vinterbestånd av 

alfåglar minskat mycket markant mellan de båda inventeringarna. Däremot är 

utbredningsbilden i princip densamma (Fig. 6), men arten har minskat på samtliga lokaler.  

Alfåglarnas utbredning är naturligtvis starkt avhängig av vinterförhållandena i området och då 

speciellt isläget. Detta noterades i samband med inventeringarna för SOWBAS, då ytterligare 

alfågelinventeringar genomfördes i de svenska farvattnen under vintrarna 2010 och 2011, 

vilka var hårda isvintrar med mycket begränsad tillgång på öppet vatten i de kustnära vattnen. 

Särskilt 2010 noterades mycket stora antal vid Hoburgs bank., medan områdena från södra 

Stockholms skärgård över till Estland var helt istäckta (Nilsson 2012, 2016). 

 

Fig. 6. Alfågelns vinterutbredning och beståndstäthet i Östersjön enligt SOWBAS-

inventeringen 2007-2009 (efter Skov et al. 2011). 

En tredje större inventering av Östersjöns övervintrande sjöfåglar genomfördes vintern 2016, 

men från denna saknas ännu en samlad analys av det insamlade materialet. I kartan i Fig. 7 

redovisas observationerna av alfåglar längs inventeringslinjerna, medan kartorna från de båda 

tidigare inventeringarna visar områden med beräknade tätheter baserade på inventeringsdata. 

Dessa beräkningar har ännu inte färdigställts för inventeringen 2015/16 varför det också 

saknas beräkningar av det övervintrande beståndets storlek. Det finns dock inget som tyder på 

en mer markant förändring i antalet övervintrande alfåglar i Östersjön sedan inventeringen 

2007-2009. 
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Fig. 7. Alfågelns utbredning i Östersjön enligt inventeringarna vintern 2015/16. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Alfågelförekomsten i svenska 

farvatten vid inventeringarna vintern 

2016. Svarta linjer markerade 

inventeringslinjerna (se Nilsson 2016 

för ytterligare detaljer). 
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De svenska inventeringarna har bearbetats och resultaten publicerats av Nilsson (2016) . 

Utbredningsbilden var i princip densamma inom de svenska farvattnen som 2009, med 

särskilt stora koncentrationer på utsjöbankarna Hoburgs Bank och Midsjöbankarna (Fig. 8).  

Antalet alfåglar på de svenska farvattnen vid storinventeringarna framgår av Fig. 9. 

Inventeringarna 2009 – 2011 baseras på den standardiserade flyginventeringsmetod som 

utvecklats inom ramen för Östersjö samarbetet, medan skattningarna för 1992-93 baseras på 

Durinck et al (1994) och som noterats ovan grundas på annan metodik. Av figuren framgår 

klart den stora minskningen till 2009, vilken går igen i mer regionala analyser (jfr Nilsson 

1980, 2012 och 2016). Den stora ökningen för Hoburgs Bank isvintern 2010, förmodligen 

beroende på att Rigabukten var isbelagd framgår också tydligt. Däremot föreligger endast 

mindre skillnader mellan inventeringarna 2009 och 2016.  

Preliminära resultat från inventeringen 2020 tyder på att det inte skett någon markant 

förändring av antalet alfåglar på de viktigaste svenska bankarna, dvs. Midsjöbankarna och 

Hoburgs Bank sedan föregående inventering. 
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Fig. 9. Beräknat antal övervintrande alfåglar i de svenska farvattnen från de olika 

storinventeringarna (för detaljer se Nilsson 2016). 

Sammantaget visar de stora Östersjöinventeringarna att alfågeln förekommer spridd över hela 

Östersjön norrut till Finngrunden i Gävlebukten, dvs inom de delar av Östersjön där det finns 

tillräcklig tillgång på blåmusslor. Även om arten sålunda har en vid utbredning så visar 

inventeringarna mycket klart den stora betydelse några få stora utsjöbankar i centrala 

Östersjön har för alfågeln. Vid inventeringarna 2009 och 2016 noterades sålunda 60 resp. 

70% av de svenska alfåglarna på Midsjöbankarna och Hoburgs Bank, medan dessa båda 

bankar svarade för 90% av de svenska alfåglarna isvintern 2010. Sett ur Östersjöperspektivet 

återfanns 16% av alla Östersjöns alfåglar på dessa båda bankar 2009, medan andelen var 32% 

isvintern 2010. Andra koncentration är områdena kring Oder Bank samt längs den baltiska 

kusten. Historiskt tillhörde Gotlands ostkust samt områdena mellan Fårö och Gotska Sandön 
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till de viktiga områdena för arten. Däremot är områdena i sydvästra Östersjön av mer 

marginell betydelse. 

Orsakerna till den markanta nedgången i antalet alfåglar som övervintrar i Östersjön har 

diskuterats mycket, men man har inte lyckats klarlägga orsakerna helt. Observationer av 

andelen ungfåglar i flockarna tyder på att det finns störningar i ungproduktionen, men det är 

oklart om orsakerna är att söka i häckningsområdena eller vinterområdet. I Östersjön har 

alfåglarna genom åren påverkats av flera negativa faktorer såsom oljeutsläpp (alla fartyg som 

rengör tankarna till havs) och en betydande bifångst i fisket.  

 

ALFÅGLARNAS FÖREKOMST VID DE SKÅNSKA KUSTERNA 

 

 

Fig. 10. Alfågelns vinterutbredning längs den skånska kusten under 1960-talet och början av 

1970-talet. Prickad linje anger kurvan för 20 m djup. Heldragna linjer anger inventeringslinjer 

vid inventeringar med Kustbevakningens patruller. (Efter Nilsson 1972). 

 

Antalet alfåglar längs den skånska sydkusten har inventerats från 1960-talet, då 

inventeringarna startade i samband med omfattande studier av de marina dykänderna (Nilsson 

1970, 1972). Inventeringarna längs den skånska sydkusten har fortsatt efter åren med 

intensiva studier och genomförts årligen vid den internationella midvinterinventeringen 

(Nilsson 2020). Räkningar från stränderna täcker inte hela det område som alfåglarna 

utnyttjar, men dessa inventeringar ger en god indikation på hur antalet övervintrande alfåglar 

förändrats över tiden. Den nedåtgående trenden i antalet alfåglar längs den skånska sydkusten 

framgår klart av Fig.11. Under de första åren kunde vissa vintrar över 2000 alfåglar räknas 

från stränderna vid de standardiserade räkningarna, medan antalet under senare år var mycket 

lågt. Variationen är stor mellan åren, vilket till stor del förklaras av väderleksförhållandena, 

vilka påverkar hur långt ut man kan se från land. Detta påverkar dock inte trenden. 
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Fig. 11. Antalet alfåglar inräknade vid den skånska sydkusten från landbaserade inventeringar 

i januari 1964 – 2018. 

Antalet alfåglar som beräknats övervintra längs den skånska sydkusten inkl. områden längre 

från stranden samt i Hanöbukten vid storinventeringarna framgår av Tabell 1. Antalet 

övervintrare för 1970-74 har beräknats på basis av båtinventeringar och flyginventeringar. 

Tabellen visar samma nedgång i beståndet som de landbaserade inventeringarna. 

Utbredningen vid dessa inventeringar visas i Fig. 12 -14. 

 

Tabell 1. Antalet övervintrande alfåglar längs den skånska sydkusten och Hanöbukten vid 

några tillfällen vid storinventeringar (Nilsson 2012, 2016). 

OMRÅDE 1970-74 1992-93 2009 2011 2016 2020 

Skåne sydkust 10000 800 1700 2000 4300 2650 

Hanöbukten 25000 17000 17000 7100 7200 No data 

SUMMA 35000 17800 18700 9100 11500  

 

Nedgången i antalet alfåglar efter den skånska sydkusten är ingen lokal företeelse utan en del 

av den generella minskningen av arten i hela Östersjön, vilken är mest tydlig i utkanterna av 

utbredningsområdet. Att man skulle ha en minskning beroende på ändrade förhållanden efter 

kusten motsägs av resultaten från övriga dykänder i området. Knipan är en annan dykand som 

förekommer i betydande antal längs den skånska kusten. Arten har ett likartat födoval som 

alfågeln men söker föda på grundare vatten. Samtidigt som alfågeln minskade markant har 

kniporna i området ökat mycket markant (Nilsson 2020). 
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Fig. 12. Antalet alfåglar observerade vid flyginventeringar längs den skånska sydkusten och 

Falsterbohalvön vintern 2009. 

 

 

Fig. 13. Antalet alfåglar observerade vid flyginventeringar längs den skånska sydkusten och 

Falsterbohalvön vintern 2016. 

Vintern 2020 påbörjades åter en omfattande inventering av Östersjöns havsområden, även om 

man inte lyckades att täcka hela området detta år på grund av svåra väderförhållanden. 

Områdena söder om Skåne kunde dock täckas vid årets inventering. Utöver de områden som 

tidigare ingått i Östersjöinventeringarna lades två extra rekognoseringslinjer på djupare vatten 

utanför den skånska kusten för att belysa ev. förekomst av sjöfåglar i dessa utsjöområden. 

Kartan nedan visar tydligt att det fanns mycket få alfåglar på de djupare vattnen utanför den 

skånska kusten inkluderande Natura 2000-området. Endast enstaka individer observerades här 

till skillnad från de grundare kustnära områdena samt områdena runt Falsterbo.  
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Fig. 14. Antalet alfåglar observerade vid flyginventeringar längs den skånska sydkusten och 

Falsterbohalvön vintern 2020. 

 

Tätheterna för alfågel i farvattnen söder om Skåne utanför de kustnära vattnen var vid 

inventeringen 2020 endast 0,2 alfåglar/km2. I de övriga farvattnen söder om Skåne var 

tätheterna också låga. Vid Falsterbo noterades ca 850 alfåglar motsvarande 2, 8 alfåglar/km2 . 

Beståndet i de mer strandnära delarna av sydkusten i övrigt var 1800 individer eller 1, 1 

alfåglar/km2 . Årets inventering understryker den mycket måttliga betydelse områdena söder 

om Skåne i dagsläget har för alfågeln. 

 

ALFÅGLARNAS FÖREKOMST VID KRIEGERS FLAK 

Enligt de storskaliga sjöfågelinventeringar som företagits i Östersjön 1992-1993 (Durinck et 

al 1994) och 2007-2009 (Skov et al. 2011) hyste det oexploaterade Kriegers Flak under 

vintern måttliga mängder övervintrande och rastande alfåglar, medan andra övervintrande 

sjöfågelarter i princip saknas. Niras et al. (2015) anger tätheter om 3 -10 fåglar/km2 eller totalt 

upp till ca 2000 - 10000 individer som mest för området.  

Från den senaste totalinventeringen av Östersjön, 2016, har emellertid ännu inga skattningar 

av antalet alfåglar på Kriegers Flak redovisats, men den preliminära utbredningskartan, som 

publicerats, visar på en förekomst av högst måttliga flockar av alfågel på Kriegers Flak (Fig. 

7). Av kartan framgår att det här liksom vid den skånska kusten och i farvattnen i sydvästra 

Östersjön mot Danmark i huvudsak är smågrupper man finner.  

Niras et al. (2015) noterade där betydligt högre maximala tätheter vid den första inventeringen 

jämfört med den andra inventeringen. Dessa skillnader förelåg generellt i närområdet, där den 

geografiska omfattningen av alfågelområdena också minskat mellan de båda 

inventeringstillfällena. Man anför att skillnader i metodik kan vara en förklaring, men enligt 

min uppfattning torde det vara frågan om en reell nedgång av alfåglarna i denna del av 

Östersjön (jfr ovan om alfåglarna efter skånska kusten). 
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De inventeringar som finns redovisade i Niras (2015) visar tydligt en koncentration av 

alfåglarna till den västliga delen av Kriegers Flak (Fig. 15 i Niras 2015). Denna fördelning var 

också mycket tydlig vid de två inventeringar av Kriegers Flak som gjordes inom ramen för de 

svenska offshore inventeringarna 2004 (Nilsson opubl) vid en inventering i februari 2004 sågs 

några mindre flockar i den svenska delen av området, medan endast en liten flock noterades 

där vid nästa inventering i mars samma år (Fig. 15). Man kan konstatera att 

alfågelförekomsten på Kriegers Flak i princip är en fortsättning av den glesa förekomst av 

arten som sträcker sig från den danska kusten ut till Kriegers Flak, medan den svenska delen 

av Kriegers Flak gränsar mot djupare områden utan lämpliga födosökshabitat för alfågeln.  

När det gäller bedömningen nationellt betydelsefull är jag lite tveksam till tillämpningen på 

Kriegers Flak eftersom endast en mindre del av området ligger i svensk EEZ. Vid 

inventeringarna 2004 beräknades totalt 2100 resp.2700 alfåglar för hela Kriegers Flak. Av 

dessa återfanns sammanlagt endast 7% i den svenska delen av området. Dessutom blir 

bedömningen ännu mer tveksam om man beaktar att den tyska delen av Kriegers Flak numera 

har en befintlig vindkraftspark, medan men bygger på den danska delen.  

 

 

Fig. 15. Observationer av alfåglar på Kriegers Flak vid två inventeringar vintern 2004. 
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DISKUSSION 

Kriegers Flak som alfågellokal i relation till övriga Östersjön 

 

Vid den stora SOWBAS-inventeringen i Östersjön (Skov et al. 2011) beräknades antalet 

alfåglar under vintern till 1,48 miljoner individer, vilket utgör en betydande nedgång från den 

första Östersjöinventeringen 1992/93 (Durinck et al. 1994), då beståndet skattades till ca 4,7 

miljoner. Tyvärr saknas totalskattningar från inventeringen 2016 ännu, men de svenska 

inventeringarna visar inga större förändringar gentemot inventeringen 2009 (Nilsson 2016, se 

ovan), varför man kan utgå ifrån att Östersjöns övervintrande alfågelpopulation är i 

storleksordningen 1,4 miljoner individer. 

 

Niras et al. (2015) anger att som mest kunde 2000 – 10000 alfåglar noteras i området. 

Inventeringarna 2004 gav ca 2000 alfåglar (Nilsson opubl. Detta motsvarar 0,1 – 0,5 % av 

Östersjöns alfågelbestånd. I sammanhanget skall noteras att dessa inventeringar företagits 

innan den tyska parken uppfördes och innan arbetena började med den danska parken. Man 

kan sålunda konstatera att området har en synnerligen marginell betydelse för alfågel. De 

inventeringar som företagits sent på vårsäsongen visade också att området saknar betydelse 

för arten under vårflyttningen, som sker mot nordost över Estland och Finska viken. 

 

Mot bakgrund av inventeringsdata från hela Östersjön kan man konstatera att Kriegers Flak 

har en mycket begränsad betydelse för populationen av övervintrande alfåglar i Europa. 

Vinterbeståndet är väsentligt lägre än 1 % av det totala beståndet. Detta gällde för situationen 

innan utbyggnaden av vindkraften på Kriegers Flak påbörjades och man kan utgå ifrån att 

andelen ännu lägre i dagsläget. 

 

Som visats ovan svarar de stora utsjöbankarna för majoriteten av de övervintrande alfåglarna i 

Östersjön, medan övriga områden i princip är av högst marginell betydelse. I de svenska 

farvattnen beräknades mellan 60 och 90% av de övervintrande alfåglarna utnyttja de båda 

Midsjöbankarna och Hoburgs Bank. Dessa områden visade sig också hysa mellan 16 och 30% 

av Östersjöns totala bestånd av alfågel med den större koncentrationen här liksom för de 

svenska farvattnen under hårdare isvintrar. Liknande koncentrationer noteras på 

utsjöbankarna som Oder Bank i söder och bankar vid den baltiska kusten.  

Naturvårdsverket skriver i sitt yttrande att ”Regionalt utgör dock Kriegers Flak tillsammans 

med vissa kustområden det viktigaste området”, och ”Kriegers Flak är också identifierat som 

av nationell betydelse för alfågeln (Rapport 6385, Naturvårdsverket)”. Den rapport man 

refererar till i detta sammanhang är den s.k. Utsjöbanksinventeringen som genomfördes för ca 

10 år sedan i två etapper. Fåglarna innefattades endast i etapp 2, varvid fågelundersökningar 

genomfördes (av mig) på vissa valda bankar. I etapp 1, vilken omfattade bl.a. de viktiga 

Midsjöbankarna och Hoburg ingick inte fåglar i uppdraget. Kriegers Flak omfattades inte av 

några speciella fågelundersökningar. Det enda material som fanns tillgängligt då rapporten 

skrevs var två flyginventeringar, som jag genomförde vintern 2004 för Universal Vind.  

När det gäller bedömningen nationellt betydelsefull är jag tveksam till tillämpningen på 

Kriegers Flak eftersom endast en mindre del av området ligger i svensk EEZ. Vid 

inventeringarna 2004 beräknades totalt 2100 resp.2700 alfåglar för hela Kriegers Flak. Av 

dessa återfanns sammanlagt endast 7% i den svenska delen av området. Detta antal skulle inte 

leda till att en lokal skulle klassas som ens regional betydelse. Man torde kunna räkna med att 
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områdets betydelse för alfågel minskat ytterligare efter exploateringen av de tyska och danska 

delarna. 

 

Hur påverkas alfåglarna av en vindkraftspark på Kriegers Flak 

Rent generellt brukar man räkna med att en vindkraftspark skulle kunna påverka fågelfaunan i 

området på tre olika sätt:  

1. Undanträngningseffekter 

2. Risk för kollisioner med ökad dödlighet 

3. Barriäreffekter 

 

Alfåglarnas uppträdande vid marina vindkraftsparker har hittills kunnat studeras vid två 

parker, dels Lillgrund i södra Öresund (Nilsson & Green 2011), dels vid Nysted i Danmark 

(Petersen et al. 2011). Vid båda dessa parker konstaterades en undanträngningseffekt, dvs. 

både vid Lillgrund och Nysted konstaterades att alfåglarna i betydande utsträckning undvek 

själva vindkraftsparken medan tätheten också var lägre i  en buffertzon på upp till 2 km från 

resp. park.. Vid Lillgrund konstaterades att tätheten inte påverkades utanför denna zon.  

Båda dessa områden karakteriseras av att de utgör mer sekundära förekomster av alfågel 

jämfört med de stora och viktiga utsjöbankarna i centrala Östersjön. På detta sätt kan de 

jämföras med Kriegers Flak, dvs de har liksom dessa endast en marginell betydelse för 

alfåglarna. I sammanhanget kan konstateras att det åtminstone vid Lillgrund finns stora 

områden med likartat habitat, varför det här helt saknade betydelse om alfåglarna stängdes ute 

från ett i sammanhanget mindre område (Nilsson & Green 2011). 

Tyvärr är det oklart om någon tillvänjning kan ske eftersom undersökningarna av parkerna i 

operativ fas har pågått för kort period. Vid Lillgrund genomfördes undersökningar 

sammanlagt fyra år efter parkens start. Under denna period kunde inte någon tillvänjning  

konstateras för alfågel (Nilsson & Green 2011), men väl för en art som småskrake. 

Rent generellt kan man konstatera att en vindkraftspark på Kriegers Flak skulle påverka 

alfåglarna på samma sätt som vid de nämnda parkerna och medföra att man får ett undvikande 

av området för åtminstone en del av de övervintrande alfåglarna. Situationen här är dock lite 

annorlunda eftersom alfåglarna redan med de båda andra vindkraftsparkerna uteslutna från 

merparten av Kriegers Flak som det var före exploateringen. Värdet av att lämna en liten del 

av området (SKF) oexploaterat är tveksamt eftersom det rör sig om en mycket liten andel av 

det totala området. 

Sett ur regional synpunkt så finns mycket betydande områden med lämplig habitat föralfågel i 

de vidsträckta områdena med ett djup av mindre än 20 m längs den svenska kusten. Här finns 

ingen konstaterad miljöpåverkan som skulle kunna ha reducerat områdets värde under senare 

år. Minskningen i antalet alfåglar är en del av det generella mönstret där man kan ana en 

större koncentration till de stora utsjöbankarna i centrala Östersjön, medan betydelsen av 

mindre lokaler i utkanten av utbredningsområdet minskar i betydelse för arten. 

I samband med undanträngningseffekten har det från myndigheterna ifrågasatts om en 

vindkraftspark på den svenska delen av Kriegers Flak skulle kunna påverka 

alfågelförekomsten i det angränsande Natura 2000-området negativt. Som konstaterats 
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tidigare dyker alfågeln endast i undantagsfall djupare än ca 20 m för födosök. Djupprofilen i 

Natura-2000-området (Fig. 2) visar klart att de områden som gränsar till Kriegers Flak är 

djupare än normalt födosöksdjup för alfågeln. Dessutom är bottenförhållandena inom området 

(Fig. 3) mestadels bestående av mjukbotten utan lämplig föda för alfågeln. Det finns alltså 

ingen risk för negativ påverkan inom Natura 2000-området. Rekognoserande inventeringar 

inom området 2020 (Fig. 14) visade endast mycket få alfåglar på längre avstånd från den 

skånska kusten. 

När det gäller alfågel är risken för kollisioner med vindkraftverk till havs att betrakta som 

minimal oavsett om alfåglarna visar undvikandebeteende eller inte. Arten flyger normalt 

endast några få meter över vattenytan och riskerar då inte att kollidera med rotorbladen. 

Generellt för de havslevande dykänderna gäller att de i synnerligen hög grad undviker att 

flyga igenom en vindkraftspark. Detta gäller också under flyttningsperioderna då stora 

mängder dykänder passerar genom Östetersjöområdet såsom ejder. Studierna vid Lillgrund 

(Nilsson & Green 2011) visar klart att fåglarna undviker att flyga in i en vindkraftspark. 

I debatten framförs ofta att en vindkraftspark kan fungera som en barriär för sjöfåglar som 

undviker densamma, vilket noterats ovan för ejder och andra havslevande arter (Nilsson & 

Green 2011). Det har ibland ifrågasatts om inte detta skulle leda till negativa effekter på 

fåglarna i form av ökad energiåtgång i samband med en förlängd flygsträcka. Beräkningar på 

detta har dock visat att vindkraftsparker som barriärer endast har negativ påverka om de är 

placerade nära en koloni genom vilken födosökande sjöfåglar flyger regelbundet. 

Sammantaget kan man konstatera att alfåglarna endast påverkas genom att de kan trängas 

undan från ett tidigare utnyttjat område, vilket i fallet Kriegers Flak endast berör ett mindre 

område av den ursprungliga utsjöbanken. I sammanhanget saknar detta totalt betydelse för 

alfågeln.   

 

SLUTSATSER 

Mina slutsatser blir sålunda: 

1. Områdena söder om den svenska kusten och angränsande områden av Östersjön (inkl. 

Kriegers Flak) är av marginell betydelse som övervintringsområde för alfågeln, som i 

mycket betydande utsträckning är koncentrerad till några få stora utsjöbankar i den 

centrala delen av Östersjön, såsom Hoburg Bank och Midsjöbankarna som vid 

inventeringar hyst mellan 16 och 30% av Östersjöns totala bestånd för arten. 

2. Den befintliga tyska parken och den påbörjade danska parken har reducerat värdet av 

Kriegers Flak så mycket att den planerade svenska parken inte kommer att ha någon 

betydelse för alfåglarna. 

3. Det finns betydande områden med lämpligt habitat längs den skånska kusten samt 

närmare den danska kusten som skulle kunna hysa ev. alfåglar som ej längre utnyttjar den 

kvarvarande delen av Kriegers Flak 

4. Det till Kriegers Flak angränsande Natura 2000-området saknar lämpliga habitat för 

alfågel varför det  saknas negativa effekter på arten att ta hänsyn till. Inventeringar 2020 

har visat att endast ströindivider av arten boterats i området. 

 



20 
 

 

REFERENSER 

Bustnes, J.O. & Systad, H. 2001. Comparative feeding ecology of Steller’s Eider and Long-

tailed Ducks in winter. Waterbirds 24:407-412. 

Durinck, J., Skov, H., Jensen, F.P. & Pihl, S. 1994. Important Marine Areas for Wintering 

Birds in the Baltic Sea. Ornis Consult, Copenhagen, Denmark. 

Goudie, R. I. & Ankney, C. D. 1986. Body size, activity budgets, and diets of sea ducks 

wintering in Newfoundland. Ecology 67:1475-1482. 

Green, M. & Nilsson, L. 2015. The importance of offshore areas in southern Öresund, 

Sweden for staging and wintering sea ducks. Ornis Svecica 25:24-39. 

Haas, F. & Nilsson, L. 2019. Inventering av sjöfåglar och gäss I Sverige. Årsrapport för 

2018/19. Rapport Biologiska Institutionen, Lunds Universitet, Lund. 

Jamiesson, S.E., Robertson, G.J. & Golchrist, H. G. 2001. Autumn and winter diet of Long-

tailed Duck in the Belcher Islands, Nunavut, Canada. Waterbirds 24:129-132. 

Kube, J. 1996. The ecology of macrozoobenthos and sea ducks in the Pomeranian Bay. 

Marine Science Reports no 18. Baltic Sea Research Institute, Warnemünde, Germany. 

Madsen, J. F. 1954. On the food habits of diving ducks in Denmark. Danish Revue of Game 

Biology 2:157-266. 

Nilsson, L. 1970. Non-breeding ecology of diving ducks in southernmost Sweden. 

Doktorsavhandling vid Lunds Universitet, 1970. 170 pp 

Nilsson, L. 1972. Habitat Selection, Food Choice and Feeding Habits of Diving Ducks in 

Coastal Waters of South Sweden during the Non-Breeding Season. Ornis 

Scandinavica 3: 55–78. 

Nilsson, L. 1980. De övervintrande alfåglarnas Clangula hyemalis antal och utbredning längs 

den svenska kusten. Vår Fågelvärld 39: 1–14. 

Nilsson, L. 2012. Distribution and numbers of wintering sea ducks in Swedish offshore 

waters. Ornis Svecica 22:39-59. 

Nilsson, L. 2016. Changes in numbers and distribution of wintering Long-tailed Ducks 

Clangula hyemalis in Swedish waters during the last fifty years. Ornis Svecica 26:162-

176. 

Nilsson, L. 2020. Changes in numbers and distribution of wintering waterbirds at the south 

coast of Scania, Sweden, during 55 winters, 1964-2018. Ornis Svecica 30:38-52. 

Nilsson, L. & Green, M. 2011. Birds in southern Öresund in relation to the windfarm at 

Lillgrund. Final report of the monitoring program 2001-2011. Rapport från Biologiska 

Institutionen, Lunds Universitet. 



21 
 

Nilsson, L. & Haas, F. 2016. Distribution and numbers of wintering waterbirds in Sweden 

2015 and changes during the last fifty years.  Ornis Svecica 26:3-54 

Nilsson, L., Ogonowski, M.  & Staveley, T.A.B. 2016. Factors affecting the local distribution 

of the Long-tailed Duck Clangula hyemalis in Baltic offshore waters. Wildfowl 66:142-

158. 

NIRAS, DHI & Århus Universitet. 2015. Kriegers Flak Offshore Wíndfarm. Bird and Bats 

EIA. Technical Report. Pp196. 

Petersen, I. K., MacKenzie, M., Rexstad, E., Wisz,M.S. & Fox, A. D. 2011. Comparing pre- 

and post-construction distributions of long-tailed ducks Clanbgula hyemalis in and 

around Nysted offshore wind farm, Denmark: a quasi-designed experiment accounting 

for imperfect detection, local surface featurers and autocorrelation. CREEM Tech 

Report 2011.1- 

Peterson, S. & Ellarson, R.S. 1977. Food habits of Oldsquaws wintering on Lake Michigan. 

Wilson Bulletin 89:81-91. 

Skov, H., Heinänen, S., Zydelis, R., Bellebaum, J., Bzoma, S., Dagys, M., Durinck, J., Garthe, 

S., Grishanov, G., Hario, M., Kieckbusch, J.J., Kube, J., Kuresoo, A., Larsson, K., 

Luigujoe, L., Meissnerm, W., Nehls, H.W., Nilsson, L., Petersen, I.K., Roos, M., Pihl, 

S., Sonntag, N., Stock, A. & Stipniece, A. 2011. Waterbird Population and Pressures in 

the Baltic Sea. Tema Nord 2011: 550. 

Stempniewicz, L. 1995. Feeding ecology of the Long-tailed Duck Clangula hyemalis 

wintering in the Gulf of Gdansk (southern Baltic). Ornis Svecica 5:133-142. 

Stott, RE.S. & Olson, D.P. 1973. Food-habitat relationships of sea ducks in the New 

Hampshire coastline. Ecology 54:996-1007. 

Vermeer, K. & Levinge, C. D. 1977. Populations, biomass and food habitats of ducks on the 

Fraser Delta intertidal area, British Columbia. Wildfowl 28:49-60. 

Waldeck P, Larsson K. 2013. Effects of winter water temperature on mass loss in Baltic blue 

mussels: Implications for foraging sea ducks. Journal of Experimental Marine Biology 

and Ecology ;444: 24–30. 

White, T. P. & Veit, R.R. 2019. Spatial ecology of long-tailed ducks and white-winged 

scoters wintering on Nantucket Shoals. Ecosphere 00(00):e0302.10.1002/ecs2.3002. 

Zydelis, R. & Ruskyte, D. 2005. Winter foraging of Long-tailed Ducks (Clangula hyemalis) 

exploiting different benthic communities in the Baltic Sea. Wilson Bulletin 117:133-

141. 

 


