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Sammanfattning 
Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB har fått i uppdrag av Mariestads kommun att utföra 

fördjupade artinventeringar av groddjur och fåglar med syftet att redovisa vilka skyddade arter som 

finns i området, geografiskt avgränsa säkerställda och potentiella platser för arternas livsmiljö, 

fortplantning och vila samt djurens rörelsemönster/vandringsvägar inom området. 

Groddjursinventeringen har dels bestått av fältbesök, dels av en eDNA-analys för att säkerställa vilka 

arter som utnyttjar områdets vattenmassor. Fågelinventeringen har utförts genom linjetaxering.  

Förekomst av mindre- och större vattensalamander, åkergroda, vanlig groda och vanlig padda har 

påvisats inom området. Vanlig snok har även påträffats men inga övriga kräldjur. Totalt är det fyra 

vattensamlingar som är av särskild vikt för groddjuren och ger möjligheter till metapopulationer med 

större vattensalamander. Identifierade lek- och vilomiljöer samt suboptimala miljöer för groddjur i 

området redovisas i föreliggande rapport.  

Vid linjetaxeringen noterades totalt 64 fågelarter samt två arter som endast kunde bestämmas till 

artgrupp. Ungefär hälften av de noterade arterna bedöms utgöra häckfåglar i området. Fågelarterna 

som noterades och dess relativa tätheter var förväntade utifrån områdets geografiska läge och 

förekommande naturtyper. Samtliga groddjur och fåglar är fridlysta och omfattas av 

Artskyddsförordningen.  
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Inledning 
År 2021 köpte Mariestads kommun ett markområde i Korstorp, öster om väg E20 och söder om väg 

202, som bl.a. omfattar fastigheterna Korstorp 1:1 och 2:1. Området består huvudsakligen av 

jordbruks- och skogsmark och omfattar totalt cirka 135 ha. Som underlag för eventuell exploatering i 

kommunens detaljplan har Pro Natura, tillsammans med Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB som 

underkonsult, i uppdrag från kommunen tidigare genomfört en naturvärdesinventering i området i 

syfte att kartlägga värdefulla naturobjekt. 

Under inventeringen noterades en fiskfri damm ca 300 meter nordost om gården Korstorp med goda 

förutsättningar för vattensalamander. Efter riktade eftersök av vattensalamander i dammen både under 

naturvärdesinventeringen 2021 samt i en tidigare groddjursinventering som genomfördes 2016 

(Bohman & Karlsson 2016) visade det sig att både större och mindre vattensalamander förekommer i 

området liksom åkergroda och vanlig groda. I samråd med Länsstyrelsen och med anledning av 

artskyddsförordningen bedömdes det nödvändigt att genomföra fortsatta fördjupade inventeringar av 

groddjur samt fåglar och fladdermöss. Syftet är att redovisa vilka skyddade arter som finns i området 

och geografiskt avgränsa de säkerställda och potentiella platser som finns för arternas livsmiljö, 

fortplantning och vila, samt djurens rörelsemönster/vandringsvägar inom området. 

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB har fått i uppdrag av kommunen att genomföra fördjupade 

artinventeringar av groddjur, fåglar och fladdermöss som omfattas av artskydd. Utredningen för 

fladdermöss tas dock inte med här utan redovisas i en separat rapport av Nattbakka Natur som 

fungerar som underkonsult i detta projekt.  

 

Bakgrund 

Vattensalamander 

I Sverige finns det två arter av 

vattensalamandrar, större vattensalamander 

(Triturus cristatus) (fig. 1) och mindre 

vattensalamander (Lissotriton vulgaris). 

Vattensalamandrar är huvudsakligen landdjur 

men under lekperioden på våren är de akvatiska. 

Vanligtvis uppehåller de sig ungefär 50 - 300 

meter (Malmgren 2007) från vattensamlingen där 
 

Figur 1. Större vattensalamander i Korstorp 2022. 
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leken sker. Lämplig livsmiljö är fuktig, ofta lövdominerad skog men de kan även påträffas i fuktiga 

hagmarker. De uppehåller sig under döda murkna trädstammar och stubbar, stenar och block m.m.  

Under lekperioden lever vattensalamandrar i fisk- och kräftfria vatten eftersom dessa annars predaterar 

på ägg och larver. Larvernas hos större vattensalamander lever en längre tid i vattenmiljöerna, jämfört 

med mindre vattensalamander. Mindre vattensalamander är således inte lika känslig för torka och 

förekommer allmänt i småvatten av många olika typer. Större vattensalamander är mer restriktiv och 

förekommer i särskilt gynnsamma miljöer som vattensamlingar med god vattenkvalitet som är väl 

solexponerade med mycket vegetation och ryggradslösa djur. Större vattensalamander kan genom sina 

specifika miljökrav ha stort signalvärde för biologisk mångfald i mosaikartade småvatten- och 

skogslandskap (Artdatabanken, 2018; Malmgren, 2007). Större vattensalamander är också beroende av 

så kallade metapopulationer för att hålla en livskraftig population med genetiskt utbyte. Detta innebär 

att det behöver förekomma flera lämpliga vattensamlingar i området där individer av arten kan röra sig 

obehindrat mellan vattensamlingarna.   

Grodor och paddor 

Vanlig groda (Rana temporaria) (fig. 2), 

åkergroda (Rana arvalis) och vanlig padda 

(Bufo bufo) finns i stort sett i hela Sverige. 

Vanlig groda, åkergroda och vanlig padda 

förekommer i många olika miljöer men 

gemensamt bör dessa vara fuktiga. De 

uppehåller sig i utrymmen vid bl.a. död ved, 

fallförna och stenrösen. Övervintring sker i 

frostfria håligheter men kan också ske i 

botten på vattendrag och dammar. 

Reproduktionen hos arterna kräver vatten 

som inte torkar ut under våren. Vattnet bör vara fisk- och kräftfria eftersom dessa annars predaterar på 

rom och yngel. Leken sker vanligtvis i april eller maj men kan starta redan i mars och fortsätta in i 

juni. Rommen hos de båda grodarterna är mycket svåra att skilja mellan. Hos vanlig groda flyter 

rommen på vattenytan och geléhöljet är i början klar men blir mer matt under utvecklingstiden. 

Åkergrodans rom sjunker till botten och har från början grumligt geléhölje. Vanlig padda lägger 

istället två gelésträngar med rom. Rommens utvecklingstid är cirka 11 dagar innan de kläcks. Ynglen 

lever sedan frisimmande och uppehåller sig i vattnet ungefär två månader innan de är fullt utvecklade 

och går upp på land (Bina et al. 2015). 

 

Figur 2. Vanlig groda  
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Det finns inga tecken på betydande populationsförändringar hos vanlig groda och vanlig padda. 

Förekomsten av åkergroda i Sverige är som störst i Västra Götaland men antalet individer är nästan 

hälften så många som vanlig groda. En långsiktig minskning av åkergroda predikteras i och med 

våtmarkernas minskning (SLU Artdatabanken 2022).  

Fåglar 

I Sverige häckar ca 245 fågelarter 

regelbundet, men mer än det dubbla antalet 

arter har observerats när de varit på mer eller 

mindre tillfälliga besök i landet. Både skog 

och jordbruksmark, vilka dominerar i 

Korstorp, är generellt sett viktiga miljöer för 

fåglar. Enligt den övervakning som Lunds 

universitet gör har typiska skogsarter en 

stabil trend sett till de senaste 20 åren, men 

det finns indikationer på en nedgång under de 

senaste åren (Green, Haas & Lindström 2022). För odlingslandskapets fåglar är trenden för de senaste 

20 åren en måttlig minskning (Green, Haas & Lindström 2022). 

Metod 

Förstudie 

Uttag gjordes från Artportalen inom projektområdet och även inom en buffert på 3 kilometer utanför 

området för tidsperioden 2000-01-01 till och med 2022-02-02 för att ta reda på nuvarande kända 

förekomster av fåglar, grod- och kräldjur. För grod- och kräldjur togs alla återfunna individer med och 

detta resulterade i totalt 29 observationsposter. Endast skyddsvärda fågelarter togs med i analysen. 

Urvalet bestod av rödlistade arter, arter som omfattas av fågeldirektivet bilaga 1 samt arter som 

uppvisar en populationsminskning. Urval av fågelarter som uppvisar en populationsminskning görs 

enligt sammanställningen i rapporten Sveriges fåglar 2021 (BirdLife Sverige & Lunds universitet 

2021). Totalt resulterade detta i 2 670 observationsposter av fåglar. Samtliga databaser bearbetades 

därefter vidare i QGIS 3.16.5 (GIS). 

En begäran om uttag av skyddsklassade fågelobservationer för motsvarande område som användes för 

uttaget i Artportalen gjordes till SLU Artdatabanken och erhölls fram till och med 2022-02-03. Samma 

urval genomfördes som för data från Artportalen och databaserna bearbetades därefter vidare i GIS. 

 

Figur 3. Koltrast 
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Närmare positionsangivelser för eventuellt sekretessbelagda uppgifter redovisas inte i denna rapport, 

men uppgifterna finns med i bedömningar och som underlag till förslag till fortsatta inventeringar i 

området. Sekretessbelagda uppgifter av stor betydelse för projektets utformning kommuniceras 

muntligt med beställaren efter avstämning med SLU Artdatabanken.  

Fältinventering 

Inventeringar i området har genomförts från maj 2021 till juni 2022. Genomförda inventeringar har 

gjorts av Ann Bertilsson, Britta Lidberg samt Jonas Örnborg, alla från Örnborg Kyrkander Biologi & 

Miljö AB. I tabell 1 listas fältbesöken i datumordning med information om vad för inventering som 

genomförts.  

GRODDJUR 

Under år 2021 genomfördes en naturvärdesinventering i området och i samband med den gjordes två 

fältbesök vid vattensamling 6 i Korstorp (fig. 4). Det första fältbesöket genomfördes den 12 maj 2021 

dagtid för limnisk naturvärdesinventering av vattensamlingen. Det andra fältbesöket genomfördes den 

30 maj 2021 på natten för riktat eftersök av vattensalamander.  

I samband med aktuell artskyddsutredning genomfördes hösten 2021 en kartering i GIS av 

groddjurens övervintringsmiljöer samt deras spridningsvägar till dammen. Den 18 april 2022 besöktes 

miljöerna i fält och ytterligare kända småvatten i området undersöktes efter grodrom. Den 9 maj 2022 

gjordes ett nytt fältbesök då hela området, inklusive utökat planområde, undersöktes på förekomster av 

småvatten och grodrom (fig. 4). Därefter återbesöktes karterade småvatten den 23 maj 2022 för 

eDNA-prover och inventering av salamander och andra grod- och kräldjur. Inventeringen har således 

skett dels genom visuell och audiell observation, dels genom provtagning av eDNA som sedan 

analyserats på Centrum för Genetisk Identifiering vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.  

Tabell 1. Datum för genomförda fältbesök samt ingående moment i samband med besöken. 

Datum Moment 

2021-05-12 Limnisk naturvärdesinventering i en vattensamling (nr 6) 

2021-05-30 Salamanderinventering i en vattensamling (nr 6) 

2022-04-18 Inventering av groddjursbiotoper på land, fågelinventering 

2022-05-09 Inventering av groddjur 

2022-05-16 Fågelinventering 

2022-05-23 Groddjursinventering och eDNA-provtagning 

2022-06-01 Fågelinventering 

2022-06-13 Fågelinventering 
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Vid visuell/audiell inventering 

följs vattensamlingens stränder 

och spridningsvägarna till den.  

Regelbundna stopp genomförs 

för eftersök av groddjur. 

Polaroidglasögon har använts 

under dagtid då de avsevärt 

reducerar blänk från vattenytan 

och möjliggör att se djupare 

ner i vattenpelaren. I de delar 

där så var möjligt (om botten 

bar) vadades det även ut 

försiktigt i vattensamlingen för 

närmare eftersök av groddjur. 

Varje observation av groddjur eller spår därav (romklumpar) noterades kontinuerligt. Eftersom 

aktiviteten hos groddjur ofta är högre under natten än under dagen. genomfördes även ett nattligt 

inventeringsbesök i vattensamling 6 i Korstorp (fig. 4). Främst gäller detta för salamandrar som 

uppvisar spelaktivitet nattetid. Denna inventering sker med hjälp av en stark ficklampa som lyses ner i 

vattenpelaren. Denna visuella/audiella inventeringsmetod ligger i linje med vad som idag betraktas 

som allmänt vedertagna metoder som föreslås bland annat i åtgärdsprogrammet för större 

vattensalamander (Malmgren 2007). 

Provtagning för eDNA gjordes genom att samlingsprover (vatten från aktuell vattensamling) togs från 

3–5 punkter i respektive vatten. Provtagningen utfördes i maj, vilket anses vara en tid då groddjuren 

uppehåller sig i vattenmassorna för lek. Vattenprover har i fält filtrerats i Millipore Sylphium-filter 

alternativt Millipore Sterivex-filter. Filtrerad volym noterades. Proverna förvarades i kyl till dess att 

de sändes via post för analys. Analysen har utförts av Centrum för genetisk identifiering (CGI). 

Extraktion av DNA har gjorts med Kingfisher Cell and Tissue DNA Kit och Kingfisher extraktions-

robot enlig tillverkarens instruktioner. Detektion av målorganism-DNA har gjorts enligt (Thomsen et 

al. 2012) med ett Bio-Rad CFX96 instrument. För varje prov har tre tekniska replikat gjorts.  

 

Figur 4. Översikt över undersökta vattensamlingar i Korstorp, Mariestad 2022.   
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FÅGLAR 

Fåglarna i området inventerades genom linjetaxering vid fyra tillfällen (tabell 2 och fig. 5). Metoden är 

allmänt vedertagen och används i många olika sammanhang (Blank 2010; Haas, Ottvall & Green 

2015). Metoden anpassas i viss mån efter inventeringsområdets storlek men innebär i mindre områden 

som detta att inventeringslinjer läggs ut genom hela projektområdet med ett avstånd på minst 100 m i 

sluten terräng och minst 200 m i öppen terräng (Blank 2010). Linjerna har därefter delats in i segment 

som oftast är ca 200 m långa, längden varierar dock från 160 till 340 m p.g.a. anpassningar till 

inventeringsområdets utformning. Inventeringslinjerna redovisas i figur 4 där startpunkten för varje 

segment är markerad med en punkt och segmentets numrering. Linjerna inventerades sammanlagt fyra 

gånger för att täcka in arter som är aktiva under olika perioder av våren och försommaren. Datum, tid 

och väderlek för inventeringstillfällena redovisas i tabell 1. Under inventeringen noterades alla fåglar 

som sågs eller hördes och varje individ fördes till aktuellt segment. En mindre justering av 

inventeringslinjernas utformning gjordes efter runda 1 p.g.a. att inventeringsområdet utökades något, 

figur 4 visar de linjer som inventerades under runda 2–4.  

 

  

Figur 5. Linjer för inventering av fågel. 

 

 

 

 

Tabell 2. Tidpunkt för de fyra fågelinventeringsrundorna samt väderleksuppgifter. 

Runda Datum Starttid Sluttid Väder/vind Temperatur vid start 

1 2022-04-18 05:25 09:50 Klart, vindstilla, uppehåll -1 ℃ 

2 2022-05-16 04:34 08:55 Halvklart-molnigt, svag vind, uppehåll 6 ℃ 

3 2022-06-01 04:47 09:37 Molnigt, svag-måttlig vind, uppehåll 10 ℃ 

4 2022-06-13 04:37 08:46 Svag-måttlig vind, halvklart, uppehåll 12 ℃ 
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Resultat 

Groddjur 

Livsmiljöer för groddjur har identifierats i aktuellt område genom kartanalyser och fältbesök. Totalt 

har sex vattensamlingar noterats i området. Närmiljön som består av lövskog med sumpskogspartier 

och förekomst av död ved, stenrösen och lövhögar är viktiga livsmiljöer för groddjuren. 

Vattensamlingarna presenteras i tabell 3.  

Vid första fältbesöket av vattensamling 6, i samband med naturvärdesinventering (2021-05-12), 

noterades grodyngel av åkergroda på flera platser (fig. 4). När dammen återbesöktes för 

groddjursinventering (2022-05-30) kunde 15 individer av mindre vattensalamander (6 hanar, 9 honor) 

och 3 större vattensalamander (1 hane och 2 honor) observeras. Troligtvis leker vattensalamander 

främst i dammen medan åkergroda främst reproducerar sig i klibbalsstrandskogen. Även i samband 

med första fågelinventeringen (2022-04-18) noterades minst ett 30-tal spelande vanlig groda. I en 

tidigare inventering som genomfördes 2016 har även vanlig snok (Natrix natrix) noterats i dammen 

(Bohman & Karlsson 2016). Vid samma tillfälle som fågelinventeringen genomfördes så besöktes 

även vattensamling 2 där ett 10-tal romklumpar noterades.    

Den 23 maj 2022 noterades brungroda sp. i vattensamlingarna 2 och 3. I damm 5 noterades ett 15-tal 

mindre vattensalamander och ett 10-tal större vattensalamander samt ett par av vanlig snok. För att 

ytterligare undersöka vilka groddjur som uppehåller sig i de sex vattensamlingarna som finns i aktuellt 

område har tester gjorts för eDNA. Samtliga analyser gav utslag för groddjur. Detta innebär att arterna 

som testet gett utslag för har uppehållit sig i vattnet och lämnat DNA-spår från hud, blod, sporer, saliv, 

avföring m.m. I tabell 4. redovisas antalet positiva replikat för varje art per vattensamling. Antalet 

positiva replikat är beroende på hur mycket DNA som kommit med vid provtagning.   

 

Tabell 3. Beskrivning av vattensamlingar i Korstorp, Mariestad.  

Vattensamling 

1 

Vattensamling 

2 

Vattensamling 

3 

Vattensamling 

4 

Vattensamling 

5 

Vattensamling 

6 

Djupt 

vattenhållande 

dike i anslutning 

till trädgård. 

Dike, kan troligen 

torka ut på 

sommaren. 

Trädgårdsdamm 

som angränsar till 

skogsparti.  

Vattenspegel i 

tallmosse. 

Förekomst av 

missne. 

Trädgårdsdamm 

som angränsar till 

skogsparti.  

Anlagd 

vegetationsrik 

damm med 

djuphåla. Ansluter 

till 

klibbalstrandskog   
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Tabell 4. Resultat från eDNA-tester i de sex olika vattensamlingarna. Totalt gjordes analyser 

på 3 replikat för varje vattensamling. I tabellen tas alla arter upp som fått DNA-träff i 

vattensamlingen. När ett eller två replikat är positiva beror det på mindre DNA-mängder i 

provet.  

Vattensamling Art Antal positiva replikat 

1 Mindre vattensalamander 3/3 

1 Större vattensalamander 2/3 

2 Vanlig groda 3/3 

2 Mindre vattensalamander 3/3 

3 Vanlig groda 3/3 

3 Mindre vattensalamander 3/3 

3 Större vattensalamander 3/3 

4 Åkergroda 3/3 

4 Vanlig groda 3/3 

4 Mindre vattensalamander 3/3 

4 Större vattensalamander 1/3 

5 Vanlig padda 3/3 

5 Mindre vattensalamander 3/3 

5 Större vattensalamander 3/3 

6 Mindre vattensalamander 3/3 

6 Större vattensalamander 3/3 

6 Vanlig padda  3/3 

6 Åkergroda 1/3 

 

 

 

 

Figur 6. Lek- och vilomiljöer för främst större vattensalamander och åkergroda samt 

suboptimala miljöer, vilka kan fungera som viktiga spridningskorridorer.  
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Lek- och vilomiljöer kan utifrån resultatet från DNA-analysen och miljöns karaktär antas finnas över 

ett område som framförallt omfattar vattensamlingarna 3, 4, 5 och 6 och till viss del även 

vattensamling 1. Vattensamling 5 är emellertid avskild från området som omfattar vattensamling 3, 4 

och 6 (fig. 6) då avverkning har skett och en väg skär i västöstlig riktning. 

Så kallade suboptimala miljöer finns i form av odlingsrösen, åkerholmar och diken. Diken och fuktiga 

stråk är främst är viktiga spridningskorridorer och ett tydligt exempel syns vid vattensamling 5 där ett 

vattendrag sammanfogar trädgårdsdammen med övriga lek- och vilomiljöer i området (fig. 6). I tabell 

4 kan också en kongruens av förkommande arter noteras.   

Fåglar 

Av de 2 670 rapporter om fåglar från Artportalen som finns registrerade inom 3 km från 

projektområdet finns endast fem rapporter om sammanlagt fyra arter inom projektområdet: hornuggla, 

knipa, sångsvan och trana. I övrigt har 93 olika fågelarter observerats på landskapsnivå och kan tänkas 

förekomma i närheten till området. Samtliga observationer redovisas i tabell 5.  

Noterbart är att det enligt tabell 5 har registrerats 386 observationer av pilgrimsfalk i området. 

Absoluta majoriteten av dessa fynd är dock av en adult hona som har hållit sig till Mariestads 

domkyrka 3 km väster om inventeringsområdet de senaste åren (2018 – 2022). Mängden fynd av arten 

är på så sätt missvisande och det bör förtydligas att det troligtvis inte förekommer så många individer 

av pilgrimsfalk i närhet till projektområdet.   
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 Tabell 5. Lista på alla fåglar från Artportalen i och inom 3 km från projektområdet som antingen är rödlistade, 

är med i fågeldirektivets bilaga 1 eller har en pågående populationsminskning enligt rapporten Sveriges fåglar 

2021 sett till 20 årsperioden 2001–2020. Arterna är angivna med upphöjda tecken som visar vilken eller vilka 

kategorier de tillhör: Rödlistade arter anges med deras rödlistningskategori NT(nära hotad), VU(sårbar), EN(starkt 

hotad), arter som omfattas av fågeldirektivet anges med FD1 och arter med minskande populationer anges med 

antingen MM (måttligt minskande), KM (kraftigt minskande) eller M (minskande, används för ovanligare arter). 

*Endast underarten tjocknäbbad nötkråka är rödlistad. **Arten klassas som främmande och invasiv i Sverige. 

Art Antal 
 

Art Antal 

BacksvalaVU,MM 26 
 

PärlugglaFD1,MM 1 

BergfinkMM 46 
 

RapphönaNT,M 2 

BerguvVU,FD1,M 12 
 

RosenfinkNT,MM 6 

BivråkFD 13 
 

Röd gladaFD1 11 

BjörktrastNT,MM 101 
 

Rödstrupig piplärkaVU,MM 1 

Blå kärrhökNT,FD1 11 
 

RödvingetrastNT,MM 34 

BläsandVU,KM 8  RörhönaM 39 

Brun gladaEN 1 
 

RörsångareNT,MM 14 

Brun kärrhökFD1 25  SalskrakeM 10 

BrunandEN,MM 2 
 

SkataMM 73 

BrushaneVU 2 
 

SkedandNT 1 

BuskskvättaNT,MM 14  SkrattmåsNT,MM 61 

DrillsnäppaNT,MM 34 
 

SmålomNT,FD1 2 

DuvhökNT 29 
 

SmåskrakeMM 1 

EntitaNT,MM 37 
 

SparvugglaFD1,MM 8 

FasanMM 2 
 

SpillkråkaNT,FD1,MM 21 

FiskgjuseFD1 10 
 

StareVU,MM 99 

FiskmåsNT,MM 126  StenfalkNT.FD1,MM 3 

FisktärnaFD1 22 
 

StjärtandVU,M 1 

FjällvråkNT 30 
 

StorspovEN,MM 5 

FlodsångareNT 3 
 

StrandskataNT 61 

GråhägerMM 52 
 

Svart rödstjärtNT 29 

GråkråkaNT,MM 84 
 

SvarthakedoppingFD1 1 

GråtrutVU,MM 43 
 

Svartvit flugsnappareNT,MM 36 

GrönbenaFD1 4 
 

SvärtaVU 9 

GrönfinkEN,KM 113 
 

SånglärkaMM 21 

GröngölingMM 20 
 

SångsvanFD1 32 

GrönsångareNT,MM 12 
 

SädesärlaMM 76 

GulsparvNT,MM 52 
 

SädgåsKM 20 

HavstrutVU,KM 13 
 

SävsparvNT,MM 16 

HavsörnNT,FD1 46 
 

TallbitVU 31 

HornugglaNT,M 10 
 

TalltitaNT,MM 25 

HussvalaVU,MM 21 
 

TjäderFD1 3 

HökugglaFD1 3 
 

TofsvipaVU,MM 46 
**KanadagåsMM 62 

 
TornseglareEN,MM 35 

KnipaMM 110 
 

TranaFD1 30 

KornknarrNT,FD1 3  TrastsångareNT,M 32 

KrickaVU,MM 3 
 

Tretåig måsEN 2 

KungsfiskareVU,FD1 54 
 

TrädlärkaFD1 1 

KungsörnNT,FD1 2 
 

TörnskataFD1 18 

Mindre flugsnappareFD1 3 
 

VaktelNT 3 

Mindre hackspettNT 32 
 

VinterhämplingVU 1 

NattskärraFD1 1 
 

Vitkindad gåsFD1,MM 5 

NäktergalMM 12 
 

ÅrtaEN,MM 1 
*NötkråkaNT 13 

 
ÄngshökEN,FD1 1 

OrreFD1 1 
 

ÄngspiplärkaMM 1 

PilgrimsfalkNT,FD1 386 
 

ÄrtsångareNT,MM 32 
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FÄLTINVENTERING 

Vid linjetaxeringen av fågel noterades sammanlagt 64 olika arter samt två obestämda grupper 

(korsnäbb respektive trast). Den totala relativa tätheten av individer per km linjesträcka var 44,7. Inte 

helt oväntat är det bofink, lövsångare och talgoxe som ligger i topp vad gäller de enskilda arterna. 

Samtliga arter som noterades vid linjeinventeringen, deras relativa täthet, vilka arter som är rödlistade 

eller ingår i fågeldirektivets bilaga samt arternas populationstrender (BirdLife Sverige & Lunds 

universitet 2021) framgår av tabell 6. I tabellen finns också en bedömning huruvida respektive art 

häckar i området eller ej. I tabell 7 är arterna listade utifrån den relativa tätheten. 

Vid den tredje inventeringsrundan identifierades ett bohål i en björk med tiggande gröngölingsungar. 

Boets placering framgår av figur 7. 

Utöver de arter som syntes och hördes vid linjetaxeringen noterades även göktyta och brun kärrhökFD1 

i samband med groddjursinventering i området. 

 

Figur 7. Bohål med gröngölingsungar i förhållande till inventeringslinjer. 
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 Tabell 6. Total artlista över observerade fågelarter vid linjetaxeringens fyra rundor. Av tabellen framgår också arternas relativa täthet 

under linjeinventeringen, om arterna är rödlistade, ingår i fågeldirektivets bilaga 1, hur arternas populationstrend för 2001–2020 ser ut 

samt en bedömning om huruvida arten häckar i området eller ej. 

Svenskt namn 
Vetenskapligt 

namn 

Antal individer 
per km 

linjesträcka Rödlistad 
Fågeldirektiv 

bilaga 1 
20 års förändring 

TREND 

 
 

Häckfågel i området 

Blåmes 
Cyanistes 
caeruleus 1,91     Måttlig ökning 

 
Häckfågel 

Bofink Fringilla coelebs 5,77     Måttlig ökning Häckfågel 

Buskskvätta Saxicola rubetra 0,28 NT   Måttlig minskning Häckfågel 

Domherre Pyrrhula pyrrhula 0,09     Måttlig ökning Trolig häckfågel 

Dubbeltrast Turdus viscivorus 0,03     Måttlig ökning Trolig häckfågel 

Entita Poecile palustris 0,19 NT   Måttlig minskning Häckfågel 

Fiskmås Larus canus 0,06 NT   Måttlig minskning Ej häckfågel 

Gransångare 
Phylloscopus 
collybita 0,41     Kraftig ökning 

 
Häckfågel 

Grågås Anser anser 0,09     Måttlig ökning Ej häckfågel 

Gråhäger Ardea cinerea 0,03     Måttlig minskning Möjlig häckfågel 

Gråtrut Larus argentatus 0,35 VU°   Måttlig minskning Ej häckfågel 

Gräsand 
Anas 
platyrhynchos 0,16     Stabil 

Möjlig häckfågel 

Grönfink Chloris chloris 0,03 EN   Kraftig minskning Trolig häckfågel 

Gröngöling Picus viridis 0,09     Måttlig minskning Häckfågel 

Grönsiska Spinus spinus 0,31     Måttlig ökning Häckfågel 

Gulsparv Emberiza citrinella 0,50 NT   Måttlig minskning Häckfågel 

Gärdsmyg 
Troglodytes 
troglodytes 2,48     Måttlig ökning 

 
Häckfågel 

Gök Cuculus canorus 0,06     Stabil Trolig häckfågel 

Härmsångare Hippolais icterina 0,19     Måttlig ökning Möjlig häckfågel 

Järnsparv Prunella modularis 0,50     Stabil Häckfågel 

Kaja Corvus monedula 0,16     Måttlig ökning Möjlig häckfågel 

Knipa 
Bucephala 
clangula 0,06     Måttlig minskning 

Möjlig häckfågel 

Koltrast Turdus merula 2,76     Stabil Häckfågel 

Korp Corvus corax 0,03     Stabil Möjlig häckfågel 

Kråka Corvus corone 0,75 NT   Måttlig minskning Möjlig häckfågel 

Kungsfågel Regulus regulus 1,00     Stabil Häckfågel 

Ladusvala Hirundo rustica 0,13     Stabil Möjlig häckfågel 

Lövsångare 
Phylloscopus 
trochilus 5,65     Stabil 

 
Häckfågel 

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 0,03     Måttlig ökning Möjlig häckfågel 

Nötskrika 
Garrulus 
glandarius 0,22     Stabil 

Möjlig häckfågel 

Nötväcka Sitta europaea 0,41     Måttlig ökning Häckfågel 

Obestämd 
korsnäbb  Loxia sp. 0,09       

 
- 

Obestämd trast  Turdus sp. 0,63       - 
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Svenskt namn 
Vetenskapligt 

namn 

Antal individer 
per km 

linjesträcka Rödlistad 
Fågeldirektiv 

bilaga 1 
20 års förändring 

TREND 

Häckfågel i området 

Ormvråk Buteo buteo 0,13     Stabil Möjlig häckfågel 

Ringduva 
Columba 
palumbus 1,26     Måttlig ökning 

 
Häckfågel 

Ringtrast Turdus torquatus 0,03     Måttlig ökning Ej häckfågel 

Rödhake Erithacus rubecula 2,45     Måttlig ökning Häckfågel 

Rödvingetrast Turdus iliacus 0,13 NT   Måttlig minskning Möjlig häckfågel 

Skogsduva Columba oenas 0,16     Måttlig ökning Möjlig häckfågel 

Skogssnäppa Tringa ochropus 0,03     Måttlig ökning Möjlig häckfågel 

Skrattmås 
Chroicocephalus 
ridibundus 0,16 NT   Måttlig minskning 

 
Ej häckfågel 

Spillkråka Dryocopus martius 0,16 NT x Måttlig minskning Möjlig häckfågel 

Stare Sturnus vulgaris 0,38 VU   Måttlig minskning Möjlig häckfågel 

Steglits Carduelis carduelis 0,09     Kraftig ökning Möjlig häckfågel 

Stenknäck 
Coccothraustes 
coccothraustes 0,09     Måttlig ökning 

 
Möjlig häckfågel 

Stenskvätta 
Oenanthe 
oenanthe 0,03     Stabil 

 
Häckfågel 

Stjärtmes 
Aegithalos 
caudatus 0,06     Måttlig ökning 

 
Möjlig häckfågel 

Större hackspett 
Dendrocopos 
major 1,13     Måttlig ökning 

 
Häckfågel 

Svarthätta Sylvia atricapilla 1,26     Måttlig ökning Häckfågel 

Svartmes Periparus ater 0,19     Måttlig ökning Häckfågel 

Svartvit 
flugsnappare 

Ficedula 
hypoleuca 0,13 NT   Måttlig minskning 

 
Häckfågel 

Sånglärka Alauda arvensis 1,32     Måttlig minskning Häckfågel 

Sädesärla Motacilla alba 0,09     Måttlig minskning Häckfågel 

Talgoxe Parus major 4,96     Måttlig ökning Häckfågel 

Talltita Poecile montanus 0,03 NT   Måttlig minskning Möjlig häckfågel 

Taltrast Turdus philomelos 2,01     Stabil Häckfågel 

Tofsmes 
Lophophanes 
cristatus 0,09     Måttlig ökning 

 
Häckfågel 

Tornfalk Falco tinnunculus 0,03     Kraftig ökning Möjlig häckfågel 

Trana Grus grus 0,35   x Måttlig ökning Möjlig häckfågel 

Trädgårdssångare Sylvia borin 0,91     Måttlig ökning Häckfågel 

Trädkrypare Certhia familiaris 0,09     Måttlig ökning Häckfågel 

Trädpiplärka Anthus trivialis 1,04     Måttlig ökning Häckfågel 

Törnskata Lanius collurio 0,06   x Stabil Möjlig häckfågel 

Törnsångare Curruca communis 0,16     Måttlig ökning Häckfågel 

Ängspiplärka Anthus pratensis 0,09     Stabil Möjlig häckfågel 

Ärtsångare Curruca curruca 0,13 NT   Måttlig minskning Häckfågel 
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Diskussion  

Groddjur 

Vattensamling 5 och 6 är mycket individrika lokaler för större och mindre vattensalamander. Utifrån 

resultatet av denna undersökning kan en metapopulation av groddjur antas finnas i området. Enligt 

franska och engelska studier nås goda förutsättningar för långsiktig överlevnad hos större 

vattensalamander vid tätheter av ca 4 vattensamlingar/km². Det har föreslagits att tätheten bör vara 

minst 0,7 vattensamlingar/km² för att arten ska kunna sprida sig i tillräcklig utsträckning mellan 

lekvatten (Naturvårdsverket, 2011; Artdatabanken, 2018). I aktuellt område uppfylls dessa krav. Det 

främst vattensamling 5 som hotas att bli isolerad, då endast ett vattendrag binder samman området 

med övriga livsmiljöer. I DNA-analysen gavs utslag för samma arter i vattensamling 4 och 

Tabell 7. Arter noterade vid linjeinventeringen, listade utifrån deras relativa täthet. 

Art 
Antal individer 

per km 
linjesträcka 

Art 
Antal individer 

per km 
linjesträcka 

Art 
Antal individer 

per km 
linjesträcka  

Bofink 5,77 Gråtrut 0,35 Ob. korsnäbb 0,09 

Lövsångare 5,65 Trana 0,35 Steglits 0,09 

Talgoxe 4,96 Grönsiska 0,31 Stenknäck 0,09 

Koltrast 2,76 Buskskvätta 0,28 Sädesärla 0,09 

Gärdsmyg 2,48 Nötskrika 0,22 Tofsmes 0,09 

Rödhake 2,45 Entita 0,19 Trädkrypare 0,09 

Taltrast 2,01 Härmsångare 0,19 Ängspiplärka 0,09 

Blåmes 1,91 Svartmes 0,19 Fiskmås 0,06 

Sånglärka 1,32 Gräsand 0,16 Gök 0,06 

Ringduva 1,26 Kaja 0,16 Knipa 0,06 

Svarthätta 1,26 Skogsduva 0,16 Stjärtmes 0,06 

Större hackspett 1,13  Skrattmås 0,16  Törnskata 0,06  
Trädpiplärka 1,04 Spillkråka 0,16 Dubbeltrast 0,03 

Kungsfågel 1,00 Törnsångare 0,16 Gråhäger 0,03 

Trädgårdssångare 0,91 Ladusvala 0,13 Grönfink 0,03 

Kråka 0,75 Ormvråk 0,13 Korp 0,03 

Ob. trast 0,63 Rödvingetrast 0,13 Mindre korsnäbb 0,03 

Gulsparv 0,50 
  

Svartvit 
flugsnappare 

0,13 
  

Ringtrast 
0,03  

Järnsparv 0,50 Ärtsångare 0,13 Skogssnäppa 0,03 

Gransångare 0,41 Domherre 0,09 Stenskvätta 0,03 

Nötväcka 0,41 Grågås 0,09 Talltita 0,03 

Stare 0,38 Gröngöling 0,09 Tornfalk 0,03 

 



19 

 

vattensamling 5 som tyder på konnektivitet. Närmaste vattensamling med större vattensalamander 

utanför aktuellt område ligger nordväst om Fagerhult (1 200 m) och i Brodderud (1 700 m). Lokalen i 

Fagerhult beskrivs dessutom som viktig för större vattensalamander och åkergroda (Bohman & 

Karlsson 2016).  

ANALYS 

DNA från mindre vattensalamander har detekterats i analyser för samtliga vattensamlingar och 

samtliga replikat. Positiv detektion av DNA-spår från målorganismer innebär att dessa fanns på 

lokalen vid provtillfället eller har besökt lokalen i närtid. DNA i vatten bryts ned på kort tid (mindre 

än tre veckor). Antalet positiva replikat kan dock inte omvandlats direkt till artens disposition av 

vattenmassan. Mängden DNA som finns i det provtagna vattnet kan bero på flera faktorer så som 

vattenflöde, var provet togs gentemot var arten uppehöll sig m.m. och inte bara hur ofta arten besöker 

vattnet. Därmed kan större vattensalamander och åkergroda som vid vissa analyser inte fått fulltaligt 

positiva replikat utnyttja vattenmassan lika mycket som mindre vattensalamander som fått fulltaligt 

positiva replikat. Eftersom provtagning gjordes under groddjurens lekperiod kan det dock oberoende  

antalet positiva replikat, antas att ett positivt DNA-test i en lämplig lekmiljö innebär att arten faktiskt 

använder platsen för reproduktion. 

Kräldjur 

I samband med inventeringen noterades vanlig snok i damm 5 (fig. 4). I damm 6 har det även tidigare 

noterats vanlig snok 2016. Under näringsperioden är snok knuten till platser med groddjur och under 

sommarens äggläggningsperiod till varm och fuktig mark med förmultnande växter. Snok övervintrar 

ofta i steniga områden på land under oktober till mars (SLU Artdatabanken 2022). Inga övriga kräldjur 

noterades i samband med genomförda inventeringar, det finns heller inga rapporteringar i Artportalen 

av andra kräldjur i området. Ingen specifik inventering av kräldjur har gjorts i området. Men 

genomförda inventeringar av andra artgrupper och naturvärden som gjorts i området har skett under 

väderbetingelser som får betecknas som mycket goda för observationer av reptiler.  

Fåglar 

Listan över noterade fågelarter i området är väntad utifrån områdets geografiska läge och 

förekommande naturtyper. Inte heller när det gäller arternas relativa tätheter är det något som sticker 

ut. Jämfört med uttaget från Artportalen med arter som noterats inom 3 km skulle t.ex. pärl-, sparv- 

och hornuggla samt kornknarr, vaktel och rapphöna kunna finnas här och häcka i området men de är 

mer eller mindre svåra att fånga upp genom linjetaxering. Fåglarna påverkas främst under 

häckningstid vilket för de arter som bedömts vara häckfåglar i området primärt infaller under april-juli. 
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