
Sveriges Ornitologiska Förening 
 

BirdLife Sverige 
 

 

Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige www.birdlife.se Org.nr 802006-1126 

Stenhusa gård, Lilla Brunneby 106 Tel. +46 (0)485-444 40 Bankgiro: 311-1994 

S-386 62 Mörbylånga, Sverige e-post: info@birdlife.se Plusgiro: 19 94 99-5 

      2017-08-24 

Riktlinjer för kraftledningar1 
 
 
Sammanfattning 
Kraftledningar utgör en risk för fåglar, främst genom kollision och strömgenomgång. 
Omfattande dödlighet kan för särskilt utsatta arter medföra populationspåverkan. I 
regionnätet är det främst den överliggande jordlinan som ger upphov till att fåglar 
kolliderar. I låg- och mellanspänningsnätet utgör dåligt utformade stolpar, isolatorer 
och transformatorer de största riskerna. 
 
Nätbolag, myndigheter och naturvårdare/ornitologer måste samarbeta för att 
identifiera och minska riskerna för att fåglar dödas i kontakt med 
eldistributionsnätet. Beslut om nätkoncession måste alltid föregås av tillräckligt 
omfattande faktainsamling och undersökningar som underlag till en 
miljökonsekvensbeskrivning. Nätbolag måste i ansökan visa att de tagit hänsyn till 
föreliggande fågelvärden, bl.a. genom tillämpning av skyddsåtgärder där sådana 
behövs. 
 
Känsliga naturområden ska generellt undvikas för luftledningsdragningar. 
Luftledningar i kustlinjer, över vattendrag, myrmarker, sund och dalgångar samt 
längs bergsryggar är också ofta särdeles olämpliga. För att minska påverkan på 
fågellivet ska vegetationsröjning så långt det är möjligt genomföras utanför den mest 
intensiva häckningsperioden. 
 
Stolpar med tillhörande reglar och isolatorer måste konstrueras så att fåglar som 
landar på dem inte kan komma åt spänningssatta delar. Likaså måste spänningssatta 
ledningar förses med isolerande skydd där fåglar kan kortsluta dem och detsamma 
gäller ledare till säkringsapparat samt mellan transformatorns ventilavledare och 
isolatorer. På regelstolpar med stående isolatorer måste mittfasen isoleras. 
Hängande isolatorer bör användas och isolatorns längd bör vara minst 60 cm. 
Avståndet mellan isolatorer och ledningar bör vara minst 160 cm och helst 240 cm. 
Transformatorer måste utrustas med ”huven uven” (HU 150) eller liknande. 
 

                                                        
1 Policyn grundar sig bl.a. på BirdLife Position statement on Power lines and Grid development in the European 
Union, som antogs av BirdLife Birds and Habitats Directive Task Force (BHDTF) den 15 november 2016. Även 
Guidelines on How to Avoid or Mitigate Impact of Electricity Power Grids on Migratory Birds in the African-
Eurasian Region, AEWA Conservation Guidelines No. 14 utgör en bra referens. (AEWA = The African-Eurasian 
Migratory Waterbird Agreement.) 
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För att minska risken för kollision måste ledningar placerade i horisontalplan och 
alternativ utan topplina (jordlina/åskledare) måste eftersträvas. Fåglar kan också 
kollidera med vajrar och staglinor, varför stolpalternativ som inte behöver 
stabiliseras med sådana bör användas. 
 
På platser som bedöms, eller genom konstaterade fall identifieras, ha hög 
kollisionsrisk ska fågelavvisare appliceras på ledningarna. 
 
 

Viktigaste åtgärderna för ett fågelsäkrare kraftledningsnät i Sverige 
 

• Markförlägg så mycket som möjligt av ledningar, framförallt inom lokal- och 
regionalnät i spänningsintervallet 0,4 till 20 kV. 

 
• Bygg in transformatorstationer så att fåglar inte riskerar att kortsluta 

anläggningen; isolera samtliga stolptransformatorer. 
 

• Använd isolerade ledningar (BLL/BLX) för mellanspänning (10–40 kV), vilket 
utesluter risken att fåglar dör av strömgenomgång vid kontakt mellan 
ledningar och minskar risken för kollision genom ökad synbarhet. 

 
• Utforma ledningsstolpar så att fåglar inte kommer åt spänningssatta delar; 

isolera ledningar och andra strukturer där avstånd till spänningssatt del inte 
överstiger 160 cm. 

 
• Använd stolptyper med horisontell ledningsplacering; undvik 

topplinor/åskledare. 
 

• Sätt upp fågelavvisare på ledningar i områden med hög frekvens av rastande 
eller migrerande fåglar samt vid häckningsplatser för särskilt utsatta arter. 
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Inledning 
Klimatförändringar är ett hot mot naturen och för att minska den negativa påverkan 
behövs förnyelsebar energi i kombination med energieffektivisering. En effektiv 
eldistribution kräver omfattande utbyggnad och sammankopplingar av 
kraftledningsnätverk. Elledningarna utgör en betydande risk för fåglar, främst genom 
kollision och strömgenomgång men också genom bortträngning och 
habitatförändringar samt ökat predationstryck (ledningsstolpar utgör lämpliga 
sittplatser för predatorer och ledningsgator patrulleras gärna av exempelvis rävar 
och grävlingar). 
 
BirdLife Sverige stöder sådan omstrukturering av kraftledningsnät som kan minska 
den totala negativa påverkan på biologisk mångfald. Eventuell expansion måste 
således syfta till att begränsa påverkan och att bättre uppfylla klimatmålen. Detta ska 
vara tydligt i den övergripande planeringen. Elnätet bör t.ex. anpassas för att 
underlätta småskalig produktion och distribution från förnyelsebara energikällor 
(såsom solceller i privat ägo). Omfattningen av om- och utbyggnad, liksom dess 
negativa konsekvenser för naturmiljön, måste likväl minimeras. Syftet med denna 
policy är att ge vägledning om hur kraftledningsnätets negativa påverkan på fåglar 
ska begränsas.  
 
Tyskland är ett föregångsland på kraftledningsområdet och har sedan 2002 en 
lagstiftning som syftar till att ”nyuppförda ledningsstolpar och annan teknisk 
utrustning konstrueras för att utesluta möjligheten att fåglar dödas genom 
strömgenomgång. Åtgärder för att minska riskerna för fågeldöd måste genomföras på 
befintliga ledningsstolpar och annan teknisk utrustning för låg- och mellanspänning 
under den närmaste 10-årsperioden” 2 . Idag placeras låg- och mellan-
spänningsledningar under jord i Tyskland. Initialt har detta inneburit en större 
kostnad, men i ett långsiktigt perspektiv anses det med stor sannolikhet vara en vinst 
för såväl bolag som kunder, bl.a. eftersom antalet underhållstillfällen drastiskt 
minskar liksom risken för störningar i strömförsörjningen orsakade av fallande träd 
eller nedisning. 
 
Kollision 
Störst fara för kollision med ledningar föreligger för stora fåglar med jämförelsevis 
låg pareringsförmåga såsom storkar, hönsfåglar, svanar, gäss, tranor samt vissa 
rovfåglar. Även änder, duvor, vadare och måsfåglar kan vara särskilt utsatta. En del 
kollisioner sker när det är mer eller mindre mörkt, exempelvis när fåglarna flyger 
till/från övernattningsplatser3, men många olyckor inträffar även i fullt dagsljus. I 

                                                        
2 German Nature Conservation Act § 41 (2009). 
3 Murphy et al. (2016). Crippling and nocturnal biases in a study of sandhill crane (Grus canadensis) collisions 
with a transmission line. Waterbirds 39(3): 312–317. 
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regionnätet mellan större kraftstationer (högspänning; ≥70 kV) är det främst den 
överliggande jordlinan (inledningsskydd) som ger upphov till att fåglar kolliderar. 
Betydande kollisionsdödlighet kan för särskilt utsatta arter medföra 
populationspåverkan4. 
 
Omfattningen av denna mortalitetsfaktor är svår att uppskatta, men det handlar 
sannolikt om hundratals miljoner fåglar årligen i Europa. En studie i Norge 5 
uppskattade att 20 000 tjädrar, 26 000 orrar respektive 50 000 dalripor årligen dödas 
genom ledningskollisioner inom nationens gränser, medan en annan undersökning 
kom fram till i storleksordningen 100 miljoner dödliga fågelkollisioner per år i 
Kanada6. I Nederländerna7 beräknades årligen mellan en halv och en miljon fåglar dö 
p.g.a. kollision med högspänningsledningar (beräknat på 4 200 km ledningar). Efter 
att förbättringar av fågelsäkerheten, främst genom markering av den översta 
jordlinan, genomförts på problematiska avsnitt (totalt 13 % av ledningarna) 
minskade den uppskattade dödligheten till 185 000 fåglar/år. 
 
Strömgenomgång 
När större fåglar sätter sig på kraftledningsstolpar som inte är väl isolerade kan de 
främst med vingar och ben, men även genom avföringsstråle, kortsluta 
spänningssatta ledningar eller från spänningssatt ledning till jord. En sådan elchock 
(överstigande 2 mA) leder oftast till döden, men kan därutöver också orsaka 
skogsbrand och/eller omfattande reparationskostnader. Dödligheten kan för vissa 
arter bli så stor att den påverkar på populationsnivå8,9,10. 
 
Fågelmortalitet till följd av strömgenomgång är relativt ovanligt i stam- och 
regionnätet, eftersom spänningssatta delar och jord är tämligen väl åtskilda.  
I lokalnätet med låg- (<1 kV) och mellanspänning (1–60 kV), d.v.s. nära 
slutanvändaren, utgör bristfälligt utformade stolpar, isolatorer och transformatorer 
de största riskerna för fåglar. Det är främst rovfåglar och vissa ugglor som orsakar 
kortslutning i transformatorer och stolptoppar. Uppgifter från Statens 

                                                        
4 Crivelli et al. (1988). Electric power lines: a cause of mortality in Pelecanus crispus Bruch, a world endangered 
bird species. Colonial Waterbirds 11: 301–305. 
5 Bevanger (1995). Estimates and population consequenses of tetraonid mortality caused by collision with high 
tension power lines in Norway. Journal of Applied Ecolocy 32: 745–753. 
6 Rioux et al. (2013). Avian mortalities due to transmission line collisions: a review of current estimates and field 
methods with an emphasis on applications to the Canadian electric network. Avian Conservation and Ecology 
8(2): 7. 
7 Koops (1997). Markierung von Hochspannungsfreileitungen in den Niederlanden. Vogel und Umwelt 9, 
Sonderheft: 276–278. 
8 Schaub et al. (2010). Massive immigration balances high anthropogenic mortality in a stable eagle owl 
population: Lessons for conservation. Biological Conservation 143(8): 1911–1918. 
9 González et al. (2007). Causes and spatio-temporal variations of non-natural mortality in the Vulnerable 
Spanish Imperial Eagle (Aquila adalberti) during a recovery period. Oryx 41: 495–502. 
10 http://www.cms.int/raptors/sites/default/files/document/mos2_event3_electrocution_saker_sielicki.pdf  

http://www.cms.int/raptors/sites/default/files/document/mos2_event3_electrocution_saker_sielicki.pdf
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veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Ringmärkningscentralen (RC) gör gällande att 
strömgenomgång orsakar >40 % av den kända dödligheten hos flera svenska 
ugglearter. 
 
Nyinstallation av svenska lågspänningsledningar görs idag oftast med isolerade 
luftledningar. Högspänningsledningar är också ofta luftburna. Kostnaderna för att 
markförlägga kraftledningar betraktas i många sammanhang som orimligt höga och 
bolagens motvilja förstärks av att eventuella kabelbrott under mark tar längre tid att 
åtgärda. 
 
Åskledare utgörs ofta av en topplina som innebär uppenbar kollisionsrisk. I Tyskland 
har man provat att rationalisera bort dessa och inte funnit någon ökad åskåverkan på 
kraftledningsnätet. Generell montering av åskledare bör därmed ifrågasättas. 
 
Föreningens krav på hänsyn till fåglar 
Nätbolag, myndigheter (inklusive Trafikverket i fråga om järnvägsnätet) och 
naturvårdare/ornitologer måste samarbeta för att identifiera och minska riskerna för 
att fåglar dödas i kontakt med eldistributionsnätet 11 . Energibolag bör åläggas att 
redovisa sina strategier för att sådana åtgärder genomförs. Detta för att Sverige ska 
uppfylla den för ändamålet avsedda FN-konventionen12  samt Bernkonventionen i 
fråga om åtgärder för att förhindra att fåglar dödas av kraftledningar med tillhörande 
konstruktioner13 (direktiv 110). BirdLife Sverige vill också se åtgärder för att följa 
rekommendationerna i den uppföljande Budapestdeklarationen 14  samt 2011 års 
deklaration inom samarbetsorganisationen Renewables Grid Initiative15. 
 
För att minska de negativa effekterna på biodiversitet ska kraftledningar om möjligt 
förläggas tillsammans med redan befintlig infrastruktur. BirdLife Sverige anser att 
markförlagd likspänningskabel bör användas inom högspänningsnätet i större 
utsträckning framöver16. BirdLife Sverige menar att minskad påverkan på fågellivet i 
många fall mer än väl väger upp den ökade kostnaden för markkabel. 

                                                        
11 Ångermanlands Ornitologiska Förening (ÅOF) samarbetade t.ex. tämligen framgångsrikt med Trafikverket 
under uppförandet av Botniabanan. 
12 UN Convention on the Conservation of Migratory Species (CMS). Resolution 7.4 on Electrocution of Migratory 
Birds (2002). http://www.cms.int/sites/default/files/document/RES_7_04_Electrocution_0_0.pdf  
13 Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Recommendation No. 110 on 
minimising adverse effects of above-ground electricity transmission facilities (power lines) on birds (2004). 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=847305&Site=COE  
14 Budapest Declaration on Bird Protection and Power Lines (2011). 
http://migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/sites/default/files/Budapest%20Declaration.pdf  
15 European Grid Declaration on Electricity Network Development and Nature Conservation in Europe (2011). 
http://renewables-
grid.eu/fileadmin/user_upload/Files_RGI/RGI_Publications/European_Grid_Declaration_part1.pdf  
16 I Danmark har man börjat placera delar av högspänningsnätet (400 kV) under jord på platser med höga 
naturvärden eller i urban miljö. 

http://www.cms.int/sites/default/files/document/RES_7_04_Electrocution_0_0.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=847305&Site=COE
http://migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/sites/default/files/Budapest%20Declaration.pdf
http://renewables-grid.eu/fileadmin/user_upload/Files_RGI/RGI_Publications/European_Grid_Declaration_part1.pdf
http://renewables-grid.eu/fileadmin/user_upload/Files_RGI/RGI_Publications/European_Grid_Declaration_part1.pdf
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Beslut om nätkoncession måste alltid föregås av tillräckligt omfattande 
faktainsamling och undersökningar som underlag till en miljökonsekvens-
beskrivning. Inventeringarna ska utföras under en tid då de fåglar som potentiellt kan 
påverkas finns på plats och omfatta en korridor utmed den planerade 
ledningsdragningen. Korridorens bredd kan varieras beroende på typ av habitat och 
vilka fåglar som är aktuella. I skog kan 100 m på var sida vara tillräckligt, medan 
korridoren i särskilt känsliga områden, såsom öppna marker med högre 
fågelkoncentrationer, behöver vara betydligt bredare (åtminstone 500 m åt varje 
håll). I de fall då påverkan på känsliga natur- och fågelområden inte kan uteslutas ska 
extra höga krav ställas på utredning av miljökonsekvenserna. Nätbolag måste i 
ansökan visa att de tagit hänsyn till föreliggande fågelvärden, bl.a. genom tillämpning 
av skyddsåtgärder där sådana behövs. 
 
Känsliga naturområden (såsom nationalparker, naturreservat, Natura 2000-, SPA- 
och IBA-områden), i synnerhet områden med särskilt utsatta fåglar och större 
koncentrationer, ska generellt undvikas för luftledningsdragningar. Luftledningar i 
kustlinjer, över vattendrag, myrmarker, sund och dalgångar samt längs bergsryggar 
är också ofta särdeles olämpliga. 
 
För att minska påverkan på fågellivet ska vegetationsröjning så långt det är möjligt 
genomföras utanför den mest intensiva häckningsperioden (maj–juli i södra Sverige, 
juni–juli i norr). Etablering av lågväxande träd och buskar, istället för kalröjning, i 
ledningsgator kan särskilt i barrskogsplanteringar innebära en avsevärd ökning av 
biodiversiteten. Med rätt planering kan kraftledningsgator bli ”gröna korridorer” där 
biologisk mångfald bevaras. 
 
Särskilda insatser ska genomföras där döda fåglar påträffas i anslutning till 
kraftledningar. Vid fall av strömgenomgång bör orsaken till olyckan lokaliseras 
skyndsamt. Farliga ledningar, isolatorer och transformatorer ska omedelbart isoleras 
eller bytas ut mot sådana som är säkra för fåglar. Delar av eldistributionsnätet (ovan 
jord) som inte längre används bör monteras ned och avlägsnas, i synnerhet sådana 
strukturer som utgör risk för fåglar. 
 
Lämpliga tekniska lösningar 
Stolpar med tillhörande reglar och isolatorer måste konstrueras så att fåglar som 
landar på dem inte kan komma åt spänningssatta delar. Ojordade trästolpar kan vid 
väta bli ledande, varför exempelvis toppen på sådana stolpar måste vara på behörigt 
avstånd från översta isolator/ledning. Stolpreglar som utgör särskild fara bör, tills 
farorna är åtgärdade, utrustas med strukturer som avvisar större fåglar från att sätta 
sig på dem. 
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Avståndet mellan isolatorer och ledningar bör helst vara 240 cm för att även större 
fåglar relativt riskfritt ska kunna breda ut vingarna utan att kortsluta, men risken 
minskar påtagligt redan vid 160 cm avstånd (och genom att isolera mittledningen kan 
avståndet minskas till <120 cm). På samma sätt bör spänningssatta ledningar förses 
med isolerande skydd närmast stolpen/stolpregeln. På sikt måste ledningar och 
isolatorer göras så säkra att fåglar inte kan kortsluta överhuvudtaget, vilket medför 
att ledningarna kan placeras nära varandra. [På helt isolerade ledningar, t.ex. typen 
BLL/BLX med isolerade gnistgap, kan hängande kabel anslutas direkt till stolpen och 
då behövs inte separata isolatorer.] 
 
Hängande isolatorer (kedjeisolatorer) bör användas, till skillnad från sådana som är 
uppåtriktade från stolpreglarna, så att fåglar som sätter sig på överliggaren inte kan 
komma åt att kortsluta mellan stolpe och isolator/ledning. Isolatorns längd bör vara 
minst 60 cm och åtminstone samma avstånd ska finnas ner till eventuell regel 
nedanför. På regelstolpar med stående isolatorer av pinntyp måste mittfasen 
kompletteras med isolering. Ledare från linje till säkringsapparat samt mellan 
säkringsapparat och transformatorns ventilavledare och isolatorer måste också vara 
ordentligt isolerade. Transformatorer måste utrustas med ”huven uven” (HU 150) 
eller liknande och transformatorstationer bör byggas in så att fåglar inte riskerar att 
kortsluta anläggningen. 
 
Parallella ledningar placerade i vertikalplan utgör en avsevärt mycket större 
kollisionsrisk jämfört med om de placeras i linje på samma höjd. Ledningar placerade 
i horisontalplan och alternativ utan topplina (jordlina/åskledare) måste eftersträvas. 
Fåglar kan också kollidera med vajrar och staglinor, varför stolpalternativ som inte 
behöver stabiliseras med sådana bör användas. 
 
På platser som bedöms, eller genom konstaterade fall identifieras, ha hög 
kollisionsrisk (i antal eller för särskilt känsliga arter) ska lämpliga fågelavvisare 
appliceras på ledningarna. Sådana kan minska mortaliteten med 50–94 %17. Det är 
avgörande att strukturerna är stora (åtminstone 20 cm höga och 10–20 cm breda 
rekommenderas). De bör vara rörliga samt utrustade med reflex och även reflektera 
UV-ljus. Varianter som är synliga nattetid bör användas i stor utsträckning, eftersom 
de flesta kollisioner sannolikt sker i mörker, men det är viktigt att synligheten inte 
resulterar i att fåglar attraheras av den. Fågelavvisarna bör appliceras med högst 5–
10 meters mellanrum. Beständigheten är också en viktig aspekt, däribland resistens 

                                                        
17 Prinsen et al. (2011). Review of the conflict between migratory birds and the electricity power grids in the 
African-Eurasian Region. AEWA/CMS Technical Series No. 42. (AEWA = The African-Eurasian Migratory 
Waterbird Agreement, CMS = Convention on Migratory Species.) 
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mot UV-ljus och blixtnedslag. De ska inte kunna framkalla korona (små elektriska 
urladdningar). 
 
Isolerande komponenter, såsom ”huven uven” och isolatorskydd, samt fågelavvisare 
måste undersökas regelbundet (lämpligen inte mer sällan än vart femte år). Detta kan 
göras i samband med kontinuerlig service av ledningarna. Komponenter som bedöms 
ha nedsatt funktionalitet ska därvid bytas ut. 
 
På många platser är lämpliga boplatser en begränsande faktor för fåglar som bygger 
stora risbon. Nätbolag kan bidra genom att sätta upp boplattformar på större 
kraftledningsstolpar 18 , givetvis under förutsättning att riskerna för kollision och 
strömgenomgång minimeras. Plattformarna måste bl.a. utformas och placeras så att 
utstickande/nedfallande grenar inte kan komma i kontakt med ledningar eller andra 
spänningssatta strukturer. Funktionaliteten samt säkerheten bör kontrolleras 
regelbundet. 
 
Sverige bör skyndsamt implementera åtminstone de viktigaste punkterna i 
denna policy i nationell lagstiftning! 
 

                                                        
18 I Ungern har webbkameror placerats vid sådana så att allmänheten kan följa förehavandena i boet. Detta 
kan säkerligen vara positivt för nätbolagens anseende gentemot allmänhet och naturvård. Vidare kan ungar 
vid ringmärkning utrustas med GPS-sändare för studier av rörelsemönster etc. Nätbolagen kan således bidra 
med såväl informationsförmedling som forskning och naturskydd, vilket BirdLife Sverige anser borde ingå i 
deras ”sociala och naturmässiga ansvar”. 


