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Beslut 
Skogsstyrelsen förelägger dig i egenskap av verksamhetsutövare att med stöd 
av 26 kap 22 § miljöbalken inom utpekat område på fastigheten HILLSAND 
1:59 genomföra en inventering av fåglarna tretåig hackspett, spillkråka samt 
lavskrika. Om andra fridlysta arter påträffas inom området vid inventeringen 
ska även dessa dokumenteras. Inventeringen ska utföras så att nedanstående 

punkter är uppfyllda: 

Inventeringen ska genomföras med en förenklad revirkartering. Det innebär följande: 

a. Inventeringen ska ske så att inventeraren går längs linjer som 
ligger på maximalt 100 meters avstånd från varandra och på 
sådant sätt att ingen punkt i beståndet ligger mer än 50 meter 
från linjerna. 
 
b. Inventeraren ska gå genom beståndet och notera allt denne ser 
och hör och markera detta på en karta. Det som noteras ska 
bland annat inbegripa följande: 
 
i. Noteringar av sedda fåglar av respektive art. Det ska 
om möjligt noteras om det rör sig om hanar, honor eller 
årsungar. 
ii. Noteringar av läten, exempelvis trumningar eller ungar 
som låter. 
iii. Aktiva bon, alltså bon där häckning pågår. 
iv. Färska, men obebodda bon. 
v. Träd med färska ringhack av tretåig hackspett. 
vi. Färska hack från spillkråka. 
 
c. Inventeringen ska ske vid minst tre tillfällen under tidsperioden 
1 april till sista juni 2022. Minst ett besök ska ske under april 
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månad, minst ett besök ska ske under andra halvan av maj, och 
minst ett besök ska ske under andra halvan av juni. 
 
d. Inventeringen ska ske under tidig gryning fram till sen 
förmiddag. 
 
e. Inventeringen ska ske vid lämpliga väderleksförhållanden, 
vilket innebär att det inte får vara kraftiga vindar eller kraftig 
nederbörd. 
 
2. Inventeringen ska utföras av en person med fälterfarenhet av tretåig 
hackspett, lavskrika och spillkråka. Personen ska ha kunskap att kunna 
identifiera fåglarnas arttillhörighet och könstillhörighet samt att kunna 
särskilja läten och spår hos fågelarterna. 
 
3. Inventeringen ska presenteras skriftligen och skickas till 
Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens ärendenummer A 14519-2021 ska 
framgå i inventeringsrapporten. Det presenterade materialet ska minst 
innehålla följande: 
a. En metodbeskrivning som visar hur inventeringen har 
genomförts. 
b. Uppgifter om vem som har genomfört inventeringen. 
c. Uppgifter om när inventeringen genomförts med start och 
stopptid för respektive inventeringstillfälle samt datum för 
inventeringstillfället. 
d. Noteringar av väderleksförhållanden. 
e. Resultatet av inventeringen. 
f. Slutbedömning där de insamlade uppgifterna sammanställts 
och det framgår en bedömning från inventeraren angående 
fåglarnas fortplantningsområden samt viloplatser. 
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