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Meddelande angående eventuellt djur- och växtskyddsområde
(fågelskyddsområde) vid Träleberget i Lysekil kommun
Efter återkommande önskemål angående ett djur- och växtskyddsområde
(fågelskyddsområde) på Träleberget i Lysekil kommun har Länsstyrelsen 28
juni 2017 öppnat ett nytt ärende om inrättandet av eventuellt områdesskydd
vid Träleberget. Meddelande från tidigare ärende gällande samma område
från 2014, dnr: 511-2207-2014 gör gällande att:
Länsstyrelsens bedömning är således att klättring inte bör ske innan 15 juli
så länge man inte med säkerhet kan avgöra om uvarna häckar eller inte ett
specifikt år eller om de övergett häckningslokalen.
Länsstyrelsen bedömer i dagsläget att det frivilliga klätterstopp som Bohusläns Klätterklubb föredömligt upprättat, tillsammans med en mycket tydlig
skyltning på lokalen, bör vara en tillräcklig åtgärd. Länsstyrelsen uppmanar
alla klättrare att följa detta klätterstopp. Endast om Bohusläns Klätterklubb
i samråd med Bohusläns ornitologiska förening, genom Peter Strandvik, bedömer att klättring kan tidigareläggas bör klättring på lokalen utföras innan 15 juli.
Länsstyrelsen har diskuterat inkommen förfrågan angående ett fågelskyddsområde beträffande störningar från klättring på Berguvens häckningsområde
vid Träleberget i Lysekil kommun och tillhörande frågeställningar från ornitologer och klätterklubbar.
Under de senaste åren har Träleberget fortsatt utvecklas till en populär klättringslokal med ett ökat antal besökare som bekräftas av kontakt med klätterklubbar och närboende grannar. Viss kommersiell verksamhet från lokala
guideföretag med klättringsrelaterade aktiviteter är etablerad vid klipporna.
Enligt tidigare information om att ingen häckningsframgång har dokumenterats på lokalen sedan 2009 har önskemål uppkommit hos en del klättrare om
att få börja klättra tidigare på säsongen, t.ex. 15 juni eller tidigare, i de fall
ingen häckning sker det aktuella året. Berguv har av ornitologer observerats
på lokalen årligen efter 2009, med en enligt ornitologer lyckad häckning
2016 på aktuellt berg vilket är en indikation på att det frivilliga klätterstoppet ger önskad effekt.
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Länsstyrelsen vill fortsatt betona att det i praktiken är mycket svårt att tidigt
på säsongen konstatera om häckning eller häckningsförsök inte sker på berget ett specifikt år. Berguven är nattaktiv och trots sin imponerande storlek
är fåglarna ofta mycket svåra att observera under dygnets ljusa timmar. Inte
heller frånvaron av hoande är ett säkert tecken på att uvarna inte är på plats.
En del individer hoar enbart sporadiskt, och en del knappt alls. Därav bör ett
visst mått av försiktighetsprincip gälla i området kring ett eventuellt tidigareläggande av klättring
Enligt 4§ andra punkten i artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintringsoch flyttningsperioder. Detta förbud gäller även störa och/eller förstöra deras häckningsplatser, viloplatser samt häckningsområden.
Inrättande av fågelskyddsområde med tillträdesförbud har i vissa områden
visat sig vara ett ganska tveksamt instrument för att förhindra störningar.
Tyvärr kan även införande av tillträdesförbud innebära att vissa personer,
som kanske inte alltid är så naturintresserade samt boplundrare m.fl. lockas
till sådana platser. På så sätt kan faktiskt störningarna öka på vissa platser
där tillträdesförbud införs.
Efter synpunkter från både ornitologer och klättrare kring eventuellt behov
av fågelskydd anser Länsstyrelsen i dagsläget att det frivilligt överenskomna
klätterstoppet mellan ornitologer och klätterklubbar fungerar som ett tillräckligt skydd för häckande fågel och dess häckningsområde. Förfarandet
med frivilliga klätterstopp återkommer vid ett flertal klippor och anses vara
ett tillräckligt skydd ifall det efterlevs och det skyddade områdets utbredning och datumsättning är korrekta samt att artens ekologi är lämplig.
ArtDatabanken skriver i förslag till åtgärder för att minska störningar följande:
Störning vid boplatserna under häckningstiden bör motarbetas genom information till och kanalisering av olika friluftsaktiviteter. Här är sannolikt
nu den viktigaste åtgärden ett utökat informationsutbyte med bergklättrarorganisationerna. Faktablad om Berguv. ArtDatabanken 2017.
Kommande säsonger bör det tas ett stort ansvar av klätterklubbar att det frivilliga klätterstoppet efterlevs. Tillsammans med en löpande kommunikation med ornitologer anser Länsstyrelsen att det samarbetet ger ett tillfredsställande skydd.
Länsstyrelsens samlade bedömning är i dagsläget så att:
klättring inte bör ske mellan 1 januari och 15 juli så länge man inte med
säkerhet kan avgöra om uvarna häckar eller inte ett specifikt år eller om de
övergett häckningslokalen.
Länsstyrelsen bedömer i dagsläget att det frivilliga klätterstopp som Bohusläns Klätterklubb föredömligt upprättat, tillsammans med en mycket tydlig
skyltning på lokalen, fortsatt bör vara en tillräcklig åtgärd.
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Länsstyrelsen uppmanar alla klättrare att följa detta klätterstopp. Endast om
Bohusläns Klätterklubb och/eller Lysekils Klätterklubb i samråd med Bohusläns ornitologiska förening, genom Peter Strandvik, bedömer att klättring kan tidigareläggas bör klättring på lokalen utföras innan 15 juli.
Länsstyrelsen kan komma att göra en annan bedömning om det framöver
framkommer information som visar på att det frivilliga klätterstoppet inte
fungerar.
Med vänlig hälsning
Naturvårdshandläggare: Mikael Lund
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