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Faslina Den lina (ledare) som leder ström. Normalt finns tre faslinor. 
 

Topplina Den lina som sitter över faslinorna på transmissionsnätsledningar och på vissa 
regionnätsledningar. Denna ledare är förbunden med jord och leder inte ström. 
Den är ofta tunnare än faslinan och har en funktion som åskskydd för ledningen 
och/eller kommunikationsledning, s.k. optofiber. 
 

Jordledare/jordlina Längs med transmissionsnätsledningar finns en längsgående lina nergrävd 
under luftledningen. Detta förekommer ibland också i regionnätet och ibland på 
vissa sträckor på lokalnätsledningar. På regionnätsledningar med lägre spänning 
kan en jordlina hänga under faslinorna. Topplinan är också en jordlina med den 
skillnaden att den hänger i toppen. 
 

Portalstolpe Stolptyp som består av två ben med en horisontell regel i vilken faslinorna 
hänger. Vanligen består benen av impregnerat trä men kan också bestå av en 
fackverkskonstruktion eller stålrör, då främst i transmissionsnätet. 
 

Linepoststolpe Benämning på en enbent eller portalstolpe med en regel där isolatorerna är 
upprättstående. Kan också benämnas som enbent stolpe med stödisolatorer. 
Stolpen består vanligen av impregnerat trä och enbenta linepoststolpar är den 
dominerade stolptypen i lokalnätet. Förekommer också i regionnätet på lägre 
spänningar. Fasavståndet varierar. 
 

Stag Vajrar som har till uppgift att stötta en stolpe. Förekommer som regel vid 
vinkelstolpar där ledningen byter riktning men behövs också vid dålig bärighet, 
bergförankring och ändstolpar. 
 

Isolator Den komponent som faslinorna sitter fast i och som är förbunden i regeln eller 
direkt på stolpen. Isolatorerna består av glas, keramiska skivor eller 
gummimaterial och har till uppgift att isolera den strömförande faslinan från 
regeln och stolpen i övrigt. Isolatorer kan vara både upprättstående, s.k. 
stödisolatorer, eller hängande. Isolatorernas längd varierar med spänningen 
med längre isolatorer vid högre spänning. Längden varierar från ett par 
decimeter på lokalnätsledningen till ca 4 meter på de största ledningarna med 
hängande isolatorer. 
 

Lågspänning Spänningsnivå <1 kV 
 

Mellanspänning 
 

Lokalnätet delas ibland upp i lågspänning och mellanspänning (10-20 kV). 
Definitionsmässigt är ledningar med mellanspänning att betrakta som 
högspänningsledningar. 
 

Högspänning Spänningsnivå >1 kV 
 

Transmissionsnät Har till uppgift att överföra el långa sträckor från produktion till transformering. 
Enligt ellagen 1 kap 4a§ utgör transmissionsnätet ett sammanhängande nät om 
220 kV eller mer som sträcker sig över flera regioner. 
 

Distributionsnät Har till uppgift att fördela ut elen från transformatorstationer till slutanvändare. 
Regionnätet och lokalnätet har denna funktion. 
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Tabell 1. Relevanta kunskapssammanställningar om kraftledningar och fåglar publicerade från och 

med 2007 och framåt. 

Bernardino m.fl. 2019 
 

Nyttan med markering av kraftledningar 

Liesenjohann m.fl. 2019 Guide till bedömning av hur effektiva fågelavvisare är för olika 
fågelarter 
 

Bernardino m.fl. 2018 Fågelkollisioner med kraftledningar fram till december 2016 
 

Mojica m.fl. 2018 Eldöd hos kungsörn 
 

Bevanger m.fl. 2016 Kunskapssammanställning på norska inom projektet OPTIPOL 
 

Hovick m.fl. 2014 Effekter av mänskliga strukturer som kraftledningar på hönsfåglars 
överlevnad och beteenden 
 

Loss m.fl. 2014 Uppdaterade dödstal av fåglar vid kraftledningar i USA baserat på 
sammanställning av publikationer från hela världen 
 

Bevanger & Refsnæs 
2013 

Åtgärder för att minska risken för kollisioner och eldöd vid norska 
kraftledningar 
 

APLIC 2012 Vägledning för att reducera fågelkollisioner med kraftledningar med 
fokus på USA 
 

Barrientos m.fl. 2011 Nyttan med markering av kraftledningar 
 

Jenkins m.fl. 2010 Fågelkollisioner med kraftledningar och fokus på Sydafrika 
 

Lehman m.fl. 2007 Eldöd av rovfåglar 
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Tabell 2. Fördelning av 142 vetenskapliga publikationer som hittades vid sökning i BIOSIS med 

beröring till kraftledningars påverkan på fåglar. 

 Antal publikationer Kommentar 

   

Översiktliga publikationer   

   

Metodik/morfologi 5  

Kunskapssammanställningar 23  

   

Riktade studier   

   

Europa 58 25 från Spanien, 6 från Norge, 1 
från Danmark 

Nordamerika 32 30 från USA 

Afrika 11 9 från Sydafrika 

Asien 9 4 från Mongoliet 

Sydamerika 2 Argentina, Brasilien 

Mellersta Östern 1 Saudiarabien 

Nya Zeeland 1  
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Figur 1. Principskiss över kraftsystemet med några grundläggande begrepp. Transmissionsnät (som 

omfattar 220 kV), regionnät (som kan sträcka sig upp till 150 kV och ibland ner till 30 kV) och lokalnät. 

Ju högre upp i systemet desto mindre antal ledningar finns generellt men stolpar och ledningar är 

större. Ju längre ner i systemet desto mer finmaskigt nät och totallängden blir stor. Samtidigt är stolpar 

och ledningar mindre och omfattningen av markkabel större. 
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Figur 2. Typisk transmissionsnätsledning till vänster och lågspänningsstolpe i lokalnätet till höger. 

Figuren är inte skalenlig och avser inte att visa några exakta mått eller konstruktioner utan är ett sätt 

att illustrera hur mycket kraftledningsstolpar kan variera.

 

4.2.1 Ledningsnätens längd 

Stora höga ledningar men liten total 

längd av hela ledningsnätet. 

Små ledningar men stor total längd 

av hela ledningsnätet. 
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4.2.2 Vädersäkringsprojektet och kabling 

Tabell 3. Statistik på det svenska elnätet från Energimarknadsinspektionen (Ei) med siffror från 2001 

och 2016. 

2016 års 
statistik från Ei 

Spänning Luftledning 
(km) 

Luft oisolerat 
lokalnät (km) 

Markkabel 
(km) 

Sträcka totalt 
(km) 

Transmissionsnät 220-400 kV Ca 14 700 - Ca 300 Ca 15 000 

Region- och 
transmissionsnät 

30-150 kV Ca 29 200  - Ca 1 600 Ca 31 000 

Lokalnät 0,4-20 kV Ca 83 200 
(isolerat) 

Ca 55 100 Ca 380 000 Ca 518 000 

 

2001 års 
statistik från Ei*  

Spänning Luftledning 
(km) 

Luft oisolerat 
lokalnät (km) 

Markkabel 
(km) 

Sträcka totalt 
(km) 

Transmissionsnät 220-400 kV - - - Ca 15 000 

Region- och 
transmissionsnät 

30-150 kV Ca 32 200 - Ca 500 Ca 32 700 

Lokalnät 0,4-20 kV Ca 88 000 
(isolerat) 

Ca 126 500 Ca 248 000 Ca 462 500 

 

* Lågspänning avser 2004 års statistik. Transmissionsnätet består nästan uteslutande av luftledning. 
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Figur 3. Ledningsnätets utveckling i Sverige 1975–2017. Under 1990-talet skedde avreglering av 

elnätsmarknaden och samlad statistik har inte gått att finna. Dessutom finns delvis luckor i Ei:s 

statistik för åren 2000–2003. Blå kvadrat = jordkabel; Grå kvadrat = oisolerad luftledning; Orange 

kvadrat = isolerad luftledning; Svart rutertecken = Regionnät luftledning; Vitt rutertecken = 

Transmissionsnät; Gult rutertecken = Regionnät jordkabel. 
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4.2.3 Framtidens elnät 
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Figur 4. Grundbegrepp på kraftledningsstolpar. Stolpen till vänster är en konstruktion med stående 

isolatorer som normalt förekommer på 10–50 kV ledningar. Dimensionerna på stolpen varierar dock. 

Stolptypen till höger är en så kallad portalstolpe och kan förekomma på 30–220 kV ledningar med 

varierande dimensioner. 

Figur 5. Detalj på isolator som i detta fall hänger nedåt från 

regeln och utgörs av glasskivor, keramiska skivor eller något 

gummimaterial. Längden är ofta flera meter på ledningar med 

högre spänningar. Ju högre spänning desto längre isolator. 

På stolptyper med stående isolator kan höjden variera mellan 

ca 20–80 cm.  
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4.3.1 Transmissionsnätets stolpar 

Figur 6 och 7. Exempel på vanlig portalstolpe med ben i fackverkskonstruktion till vänster (figur 6). 

Stolparna kan vara stagade eller ostagade. Transmissionsnätet har alltid topplina som är tunnare. På 

bilderna är det tydligt att flera tätt sammankopplade linor hänger i varje isolator. Till höger (figur 7) en 

s.k. julgrans- eller kompaktstolpe med vertikalt hängande faslinor. Här är det alltså två ledningar, dvs. 

sex faser som sitter i stolpen. Även här kan man också tydligt se att på varje isolator hänger flera 

faslinor tätt tillsammans. Till vänster i julgransstolpen hänger två linor = duplex. Till höger hänger tre 

faslinor på varje = triplex.  
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4.3.2 Regionnätets stolpar

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 och 9. Exempel på stolptyper i 

regionnätet med vertikala linor. Till vänster 

(figur 8) en ledning med stolpe i 

fackverkskonstruktion. På denna stolpe sitter 

två ledningar med tre faslinor på vardera 

sidan om stolpen, på vänstra sidan av 

stolpen i detta fall 130 kV och på högra 

sidan 50 kV i samma stolpe. Stolptypen går 

ofta under benämningen ”julgransstolpe” och 

förekommer när man behöver sambygga 

flera ledningar i samma stolpe. Till höger 

(figur 9) en stolpe med vertikala linor och 

topplina. Denna stolpe består av ett stålrör. 

Här är avstånden mellan strömförande delar 

stora. 
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Figur 10. Vanliga stolptyper i regionnätet med spänning 50-150 kV med horisontellt orienterade 

faslinor. Till höger en dominerande stolpe i 130 kV-nätet. Till vänster en motsvarande stolpe med 50 

kV. Detta är portalstolpar med stolpben i impregnerat trä, nedhängande isolatorer och vanligen två 

topplinor. Avstånden mellan strömförande delar är vanligen stort. 
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Figur 11. Ovan så kallad linepost stolpe eller enbent trästolpe med upprättstående stödisolatorer. Till 

höger en stolpe i regionnätet. Till vänster motsvarande konstruktion på lokalnätsledning där 

isolatorerna inte är lika höga. Avstånd i vertikal led från regeln upp till faslina är på regionledning 

vanligtvis ca 60 cm på 40–50 kV stolpe och på lokalnätsstolpe ca 20 cm. 

 

 

4.3.3 Lokalnätets stolpar 
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Figur 12. Samma typ av lokalnätsstolpe som i figur 11 med stående isolatorer. Här kan dock ses att 

faslinorna sitter asymmetriskt, dvs. att två faslinor sitter närmare varandra vilket ger ett kortare 

avstånd mellan strömförande delar. Konstruktionen är av äldre typ. Till vänster synes en lina under 

faslinorna, en s.k. längsgående jordlina. I utländska studier benämns den ofta neutralledare. 

 

 

 

 

Figur 13 och 14. En nybyggd lokalnätstolpe med stolptransformator till vänster (figur 13). 

Transformatorns strömförande delar på ovansidan är skyddad med Huven Uven. Linorna upp till 

faslinorna (slackarna) är isolerade och fasavståndet är kort. De isolerade plastöverdragna linorna har 

en grön färgton, men de kan också vara svarta eller blåaktiga. Till höger (figur 14) en äldre stolpe med 

motsvarande konstruktion. Strömförande delar är inte skyddade och faslinorna består av blanktråd. 

Huven 

uven 

Isolator 

utan 

skydd 
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4.3.5 Andra ledningsnät i luften 

4.3.6 Varför väljs vissa stolptyper? 
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Figur 15. Antal strömavbrott med fågel som bedömd orsak uppdelat på olika spänningsnivåer. De 

vanligaste spänningsnivåerna är 10-20 kV. Data från E.ON:s statistik perioden 2009-2018. 
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Figur 16. Pilen visar ungefär var området med mjukvävnader som täcker fästet för den yttersta 
handpennan är lokaliserad. Här sitter metakarpalbenet som utgör punkten där metakarpalmåttet ska 
mätas till motsvarande punkt på den andra vingen. Vingen ska sträckas fullt ut när måttet ska tas. 
Bilden visar en vinge av brun kärrhök.  

Figur 17. Den röda pilen visar brännmärke där 

strömgenomföring uppkom vid försök med död 

duvhök på KTH:s Högspänningslaboratorium.
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Figur 18. Ung kungsörn på 

oisolerad ledningsstolpe på 

Gotland. Foto: Fredrik Anmark. 
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Tabell 4. Uppskattad fågeldödlighet (miljoner individer/år) av människorelaterade orsaker i USA och 

Kanada. Uppgifter hämtade från Loss m.fl. (2015). 
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Figur 18. Antal årliga strömavbrott i E.ON:s statistik där orsaken bedömdes vara fågel under perioden 

2009–2018. 
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Figur 19. Exempel på fågelavvisare, 

en s.k. Firefly som roterar i vinden. 

Den har reflex och efterlysande 

material. Foto: Hammarprodukter. 
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Figur 20. Två olika typer av fågelavvisare, klot och roterande markör, på kraftledning i östra Skåne. På 

flertalet av markörerna har den roterande delen lossnat. 
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8.3.1 Guide till att bedöma effektiviteten av fågelavvisare på olika arter 
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Tabell 5. Sammanfattning av kunskapsläget kring olika faktorer som kan påverka antalet kollisioner av 

fåglar med kraftledningar. 

 

Faktor som kan påverka 
antalet kollisioner 
 

Bedömd effekt och vad 
studier lett fram till 

Referens 

Linor på höjden: antal 
vertikala nivåer antas 
påverka antal fågelkollisioner 
=> bättre med horisontellt 
placerade linor än vertikalt 
placerade sådana  

51% minskning av kollisioner 
hos dalripa efter att jordlina 
tagits bort på 22 kV ledning: 
Två linor blev en lina 
 
72% minskning av 
fågelkollisioner när ledning med 
3 vertikala nivåer ersattes med 
ledning med 2 nivåer vid 
våtmark 
 
Två storskaliga studier vid    
15–30 kV och 150–400 kV 
ledningar fann inget samband 
mellan antal vertikala nivåer 
och fågelkollisioner 
 

Bevanger & Brøseth 2001 
 
 
 
 
Prinsen m.fl. 2011 
 
 
 
 
 
Infante m.fl. 2005 
Neves m.fl. 2005 

Ledningens höjd: högre 
ledningsstrukturer antas 
innebära större kollisionsrisk 

Ledningar bör hållas så lågt 
som möjligt 
 
Generell observation att 
kollisionsrisken är högre vid 
högspänningsledningar än vid 
lägre spänningar 
 
Ökad kollisionsrisk vid högre 
stolphöjd inom intervallet 23–33 
m (endast vid en vertikal nivå 
och jordbruksmark) 
 

APLIC 2012, Jenkins m.fl. 
2010, Shaw m.fl. 2010 
 
Manville II 2005; Shaw m.fl. 
2018 
 
 
 
 
Neves m.fl. 2005 

Linans diameter Hypotes: tjockare lina ökar 
möjligheten för fåglar att 
upptäcka linan och därmed 
minskas kollisionsrisken 
 
Ej studerat/verifierat 
experimentellt 
 

Jenkins m.fl. 2010 
 
 
 
 
Bernardino m.fl. 2018 

Jordlinan dödar fler fåglar – 
kan vara att linan är högst 
placerad, inte jordlinan i sig 

Av 208 observerade 
fågelkollisioner från fem studier 
utgjorde 84 % kollisioner med 
jordlinan. I alla studierna var 
jordlinan placerad över faslinor. 
 
När jordlinan tagits bort 
minskade antalet kollisioner 
med 48–78 %. Kan även bero 
på andra orsaker än just 
jordlinan 
 
  

Bernardino m.fl. 2018 
 
 
 
 
 
Beaulaurier 1981 
Brown m.fl. 1987 
Bevanger & Brøseth 2001 
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Faktor som kan påverka 
antalet kollisioner 
 

Bedömd effekt och vad 
studier lett fram till 

Referens 

Nya kraftledningar bör 
placeras i anslutning till 
andra linjära strukturer 
(kraftledningar, vägar, 
järnvägar etc.) 

Kollisionsrisk bör minska när 
flera hinder ligger samlade och 
kan passeras vid en enda 
avvikelse från flygkursen 
 
Få studier har utvärderat detta 
(kollisionsrisk för trappar i 
Sydafrika var högre vid 
ledningar nära vägar) 
  

APLIC 1994, Bevanger 1994, 
Thompson 1978 
 
 
 
 
Shaw 2013 

Avstånd mellan 
kraftledningsstolpar 

Hypotes: Kortare avstånd 
mellan ledningsstolpar ger 
lägre kollisionsrisk  
 
Saknas stöd för att avståndet 
mellan stolpar påverkar 
kollisionsrisk 
 

APLIC 2012, Jenkins m.fl. 
2010, Shaw m.fl. 2010 
 
 
Bernardino m.fl. 2018 

Fågelavvisare Antal kollisioner minskar med 
fågelavvisare, i genomsnitt 
50⎼78 % 
 
Det går inte att säga vilken typ 
av fågelavvisare som är mest 
effektiv 
 
Nya fågelavvisare som är 
reflekterande eller självlysande 
i mörker har ännu inte 
utvärderats i vetenskapliga 
studier 
 
Optimalt avstånd mellan 
fågelavvisare är inte utvärderat 
men möjligen finns ett 
tröskelvärde där kollisioner 
minskar med kortare avstånd 
innanför tröskelvärdet 
 
Det finns tekniska 
begränsningar med att 
använda fågelavvisare som att 
många högspänningsledningar 
bara kan ha fågelavvisare på 
jordlinan då faslinor kan skapa 
för människor störande ljud, 
störa teknisk utrustning, leda till 
elförluster och framkalla korona 
(små elektriska urladdningar). 
Dessutom kan det bli isbildning 
eller de kan gå sönder eller 
ramla av inom kort tid. Kanske 
kommer tillverkarna att hitta 
lösningar på flera av dessa 
problem framöver 
 

Barrientos m.fl. 2011 
Bernardino m.fl. 2019 
 
 
Bernardino m.fl. 2018 
 
 
 
 
Bernardino m.fl. 2018 
 
 
 
 
 
Bernardino m.fl. 2018 
 
 
 
 
 
 
Bernardino m.fl. 2018 
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8.4.1 Huven Uven 
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Figur 21 och 22. Huven Uven som monteras med ett buntband (figur 21). På stolpen ses Huven Uven 

monterad på transformatorn (figur 22). 

 

 

8.4.2 Fågelskydd och sittpinnar på stolpar  
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Figur 23. Isolerande plasthöljen över isolatorer på kraftledning på Gotland. Plasthöljet täcker ca 1 m i 

båda riktningarna från isolatorerna på stolpregeln. Ung kungsörn på stolpregeln. Foto: Fredrik 

Anmark. 

8.4.3 Avstånd mellan faslinor 
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Figur 24. I flera europeiska länder väljer vit stork ofta kraftledningsstolpar som boplats. 
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Bilaga 1. Bedömd reduceringseffekt av kollisioner med fågelavvisare på kraftledningar för olika 

fågelarter med häckningsförekomst i Sverige. Listan omfattar inte samtliga bofasta arter utan enbart 

de som är listade i Liesenjohann m.fl. (2019). För att erhålla en bedömd reduceringseffekt fanns en 

viss grad av likhet med en eller flera referensarter, vilket redovisas i ovan nämnda referens. 

Fågelgrupp Artnamn Referensart Reduceringseffekt 

Storkar och tranor Vit stork Vit stork Hög 

 Trana Trana Hög 

Hägrar Rördrom Gråhäger Måttlig 

 Gråhäger Gråhäger Mycket hög 

 Ägretthäger Gråhäger Mycket hög 

Vadare Strandskata Tofsvipa Måttlig 

 Skärfläcka Tofsvipa Liten 

 Ljungpipare Tofsvipa Hög 

 Tofsvipa Tofsvipa Hög 

 Större strandpipare Tofsvipa Måttlig 

 Mindre strandpipare Tofsvipa Måttlig 

 Svartbent strandpipare Tofsvipa Måttlig 

 Fjällpipare Tofsvipa Måttlig 

 Småspov Tofsvipa Måttlig 

 Storspov Tofsvipa Måttlig 

 Rödspov Tofsvipa Måttlig 

 Myrspov Tofsvipa Måttlig 

 Morkulla Tofsvipa Liten 

 Dvärgbeckasin Tofsvipa Liten 

 Dubbelbeckasin Tofsvipa Liten 

 Enkelbeckasin Tofsvipa Måttlig 

 Smalnäbbad simsnäppa Tofsvipa Måttlig 

 Drillsnäppa Tofsvipa Liten 

 Svartsnäppa Tofsvipa Måttlig 

 Rödbena Tofsvipa Måttlig 

 Gluttsnäppa Tofsvipa Hög 

 Skogssnäppa Tofsvipa Måttlig 

 Grönbena Tofsvipa Måttlig 

 Brushane Tofsvipa Hög 

 Roskarl Tofsvipa Måttlig 

 Myrsnäppa Tofsvipa Måttlig 

 Mosnäppa Tofsvipa Liten 

 Skärsnäppa Tofsvipa Måttlig 

 Kärrsnäppa Tofsvipa Måttlig 

Hönsfåglar Vaktel Stortrapp Liten 

 Rapphöna Stortrapp Måttlig 

 Järpe Stortrapp Liten 

 Dalripa Stortrapp Måttlig 

 Tjäder Stortrapp Måttlig 

 Orre Stortrapp Måttlig 

Svanar Knölsvan Knölsvan Mycket hög 

 Sångsvan Knölsvan Mycket hög 

Gäss Vitkindad gås Vitkindad gås Mycket hög 

 Sädgås Grågås Mycket hög 

 Fjällgås Vitkindad gås Mycket hög 

 Grågås Grågås Mycket hög 

 Gravand Vitkindad/Grågås Hög 

Simänder Snatterand Snatterand Mycket hög 

 Bläsand Bläsand Mycket hög 

 Gräsand Gräsand Mycket hög 

 Stjärtand Snatterand Mycket hög 

 Kricka Snatter/bläsand Mycket hög 
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Fågelgrupp Artnamn Referensart Reduceringseffekt 

Simänder forts Årta Snatter/bläsand Hög 

 Skedand Snatterand Mycket hög 

Dykänder Brunand Snatterand Mycket hög 

 Bergand Snatter/bläs/gräsand Mycket hög 

 Vigg Snatterand Mycket hög 

 Ejder Snatter/bläsand Hög 

 Alfågel Snatter/bläsand Hög 

 Sjöorre Snatterand Hög 

 Svärta Snatterand Hög 

 Knipa Gräsand Hög 

Doppingar Smådopping Snatterand Hög 

 Skäggdopping Gräsand Mycket hög 

 Gråhakedopping Snatterand Hög 

 Svarthakedopping Snatter/bläsand Hög 

 Svarthalsad dopping Snatterand Hög 

Storskarv Storskarv Storskarv Mycket hög 

Lommar Storlom Storskarv Hög 

 Smålom Storskarv Hög 

Skrakar Storskrake Snatter/gräsand Hög 

 Småskrake Gräsand Mycket hög 

 Salskrake Snatterand Hög 

Rallar Vattenrall Tofsvipa Hög 

 Kornknarr Tofsvipa Måttlig 

 Småfläckig sumphöna Tofsvipa Liten 

 Rörhöna Tofsvipa Hög 

 Sothöna Tofsvipa Hög 

Måsfåglar och labbar Kustlabb Skrattmås Liten 

 Fjällabb Skrattmås Liten 

 Tretåig mås Skrattmås Hög 

 Dvärgmås Skrattmås Måttlig 

 Skrattmås Skrattmås Hög 

 Fiskmås Skrattmås Hög 

 Havstrut Skrattmås Måttlig 

 Gråtrut Skrattmås Måttlig 

 Silltrut Skrattmås Måttlig 

Tärnor Småtärna Skrattmås Liten 

 Skräntärna Skrattmås Liten 

 Svarttärna Skrattmås Måttlig 

 Kentsk tärna Skrattmås Måttlig 

 Fisktärna Skrattmås Måttlig 

 Silvertärna Skrattmås Måttlig 

Duvor Ringduva Ringduva Hög 

Trastar och stare Taltrast Taltrast Hög 

 Stare Stare Mycket hög 

Kråkfåglar Kråka Kråka Mycket hög 

 Korp Kråka Hög 


