
 

 

 

FÅGELINVENTERING PÅ FASTIGHETEN HORN 2:51, 
MARIESTADS KOMMUN 
 

 

Naturcentrum AB, Häckfågelinventering 2022-10-10 

Petter Bohman ARBETSVERSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horn 2:51 - Häckfågelinventering 2022  Naturcentrum AB 

 

2 

 

 

 
 
 
 
 
 
Uppdragsgivare 
Mariestads kommun 

Uppdragsgivarens kontaktperson 
August Eriksson 
Planarkitekt 
Tel: 0501-75 51 34 
E-post: august.eriksson@mariestad.se 
 
Uppdragstagare 
Naturcentrum AB 
Strandtorget 3 
444 30 Stenungsund 
Tel. 010-220 12 00 
E-post: ncab@naturcentrum.se 
 
Projektledare 
Petter Bohman 
Tel: 010-220 12 11 
E-post: petter.bohman@naturcentrum.se 
 
Fältinventering och rapport  
Petter Bohman 
Tel: 010-220 12 11 
E-post: petter.bohman@naturcentrum.se 
 
Intern granskning 
Johan Svedholm och Andreas Malmqvist 
 
Kartmaterial 

Metria, ©Lantmäteriet 

 

Denna rapport bör citeras 

Bohman, P. 2022. Fågelinventering Horn 2:51, Mariestads kommun. Naturcentrum AB i 
PDF-rapport till Mariestads kommun. 16 sidor. 

 
Omslagsfoto: Blandskogsbestånd på fastigheten Horn 2:51, Mariestad. Foto: Petter Boh-
man 

  



Horn 2:51 - Häckfågelinventering 2022  Naturcentrum AB 

 

3 

 

 

Innehåll 

INNEHÅLL 3 

UPPDRAG 4 

INVENTERINGSOMRÅDET 4 

MATERIAL OCH METOD 6 

RESULTAT 7 
TIDIGARE KÄNDA UPPGIFTER 7 
INVENTERINGSRESULTAT 8 

Information om noterade rödlistade arter 11 

REFERENSER 14 

BILAGA 1. 15 
 



Horn 2:51 - Häckfågelinventering 2022  Naturcentrum AB 

 

4 

 

 

Uppdrag 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Mariestads kommun genomfört en fågelinventering på fas-
tigheten Horn 2:51 i Mariestads kommun. Inventeringen redovisar i första hand revir av arter 
som listas i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 och/eller som är rödlistade i Sverige. Samtliga häckande/re-
virhävdande eller tillfälligt förekommande fågelarter som påträffats under inventeringen har no-
terats (tabell 2). Inventeringen är tänkt att användas som underlag inför detaljplanearbete.  

Inventeringsområdet 
Inventeringsområdet ligger i Mariestads utkanter och är beläget i kanten av villaområdena Rad-
byn och Dala. I öster och norr gränsar området mot bebyggelse. I söder gränsar området till flera 
fotbollsplaner. Den västra gränsen är mer diffus och löper genom sammanhängande skogsbe-
stånd. Inventeringsområdet är ca 8 hektar stort och utgörs helt och hållet av skogsmark av något 
varierande karaktär (figur 1 och 2). 

Naturmiljön utgörs av en blandskog (figur 3 och 4) där gran och tall dominerar i ungefär lika stor 
utsträckning. Lövandelen är tämligen hög och utgörs i fallande storleksordning av björk, asp, ek, 
rönn, sälg och enstaka fågelbärsträd. De äldsta träden är sannolikt ca 100 år gamla. Det finns ett 
utvecklat buskskikt av brakved, hassel, kaprifol, en och plantor av löv- och barrträd.  

Död ved finns sparsamt i hela området med enstaka lågor av såväl barr- som lövträd. Även torr-
träd och högstubbar finns spritt i beståndet. I norra delen finns partier med större block men i 
övrigt är terrängen tämligen flack.  

Marken är frisk och jordmånen något näringsrik. I fältskiktet växer en lång rad örter, bland annat 
tibast, svinrot, blåbär, skogskovall, hässlebrodd, smultron, gökärt och myskmadra. I ljusöppna 
partier i östra kanten finns även jungfrulin. Flera av dessa växter vittnar om att åtminstone delar 
av området varit betydligt mer öppet historiskt, möjligen som betesmark. Mossmattan domine-
ras av husmossa och andra typiska skogsmossor men även här finns mer näringskrävande arter 
som kranshakmossa. I norra delen finns gott om diverse olika trädgårdsväxter till följd av tippning 
av trädgårdsavfall. Flera tydliga promenadstigar löper genom området.  

 

 
Figur 1. Inventeringsområdets läge i förhållande till kringliggande landskap. (underlagskarta 
Lantmäteriet 2022). 
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Figur 2. Inventeringsområdets avgränsning (underlagskarta Lantmäteriet 2022).  

 

 
Figur 3. Blandskog i västra delen av inventeringsområdet, maj 2022. 
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Material och metod 
Inventeringen är utförds som en revirkartering omfattande fyra besök mellan 20 april och 14 juni 
2022. Metoden följer i princip den som rekommenderas av Haas m.fl. (2015). Inventeringstider 
och väder för fältbesöken framgår av tabell 1.  

Metoden innebär att alla observerade fåglar, sedda och hörda, noteras. När en art registreras 
från samma plats vid upprepade tillfällen och med ett revirhävdande beteende (sång, varnings-
läte, revirstrid etc.) bedöms den ha ett revir på platsen. Arter som endast observerats vid ett till-
fälle bedöms i stället bara vara tillfälliga besökare. Metoden ger förutom en mycket god bild vika 
arter som har revir i ett visst område också information om hur många revir det finns och var de 
är placerade.  

 

Tabell 1. Inventeringstid och väderförutsättningar. Vind inom parentes avser byvind. 

Datum Tid Molnighet Vind Temp, °C 
20/4 2022 06:00 – 08:00 Klart Stilla +2 
4/5 2022 06:00 – 07:45 Klart Stilla +5 

19/5 2022 06:00 – 07:45 Mulet Stilla +13 

14/6 2022 07:50 – 09:20 Klart 5 (8) m/s SV +13 
 

Vid varje besök genomströvades hela inventeringsområdet  och samtliga fåglar som sågs eller 
hördes markerades med position, art, antal och beteende på en digital karta. Handkikare av hög 
kvalitet användes för att underlätta upptäckt och artbestämning av fåglar. Inventeringen har ge-
nomförts av Petter Bohman. 

Inför inventeringen gjordes ett utsök i Artportalen för att undersöka vad som tidigare var känt 
om inventeringsområdets fågelfauna. Utsöket omfattade alla rapporterade fåglar med häcknings-
indicier (säker, trolig eller möjlig häckning) under perioden 2000-01-01 – 2022-04-20 i ett område 
omfattande ca 500 m radie runt inventeringsområdet.  

 

 
Figur 4. Högstammig tallskog i östra kanten av inventeringsområdet 
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Resultat 

Tidigare kända uppgifter 
Sedan år 2000 finns 15 olika fågelarter rapporterade med häckningsindicier från inventeringsom-
rådet och dess direkta närområde (ca 500 m radie) (tabell 2). Fem av dessa, grönsångare, löv-
sångare, svarthätta, gärdsmyg och svartvit flugsnappare, har rapporterats från själva invente-
ringsområdet. Det är dock viktigt att påpeka att samtliga observationer från inventeringsområdet 
gjorts vid ett och samma tillfälle 2007. Det lilla antalet fågelrapporter från inventeringsområdet 
tyder på att området är dåligt undersökt under de senaste 20 åren.  

Utöver de arter som rapporterats med häckningsindicium och som listas i tabell 2 nedan har yt-
terligare drygt 50 fågelarter rapporterats som förbi sträckande, tillfälliga eller födosökande i när-
området. Samtliga dessa arter redovisas i bilaga 1 till denna rapport.  

 

Tabell 2. Sammanställning av observerade fåglar med häckningsindicium mellan 2000 och 2022 
inom 500 meter från inventeringsområdet. Efter antalet rapporter av respektive art inom invente-
ringsområdet anges antalet individer som rapporten avser, dessa anges inom parentes. Källa Art-
portalen. 

 

Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistnings-
kategori 

Antal rap-
porter totalt 

Antal rapporter inom 
inventeringsområdet 

Större hackspett Dendrocopos major 
 

1 
 

Nötkråka Nucifraga caryocatactes NT 1 
 

Svartmes Periparus ater 
 

1 
 

Talltita Poecile montanus NT 1 
 

Gransångare Phylloscopus collybita 
 

2 
 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix NT 4 1 (3 ex) 
Lövsångare Phylloscopus trochilus 

 
3 1 (6 ex) 

Svarthätta Sylvia atricapilla 
 

1 1 (4 ex) 
Törnsångare Curruca communis 

 
1 

 

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 
 

1 1 (4 ex) 
Trädkrypare Certhia familiaris 

 
1 

 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT 2 1 (2 ex) 
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 

 
1 

 

Järnsparv Prunella modularis 
 

1 
 

Trädpiplärka Anthus trivialis 
 

1 
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Inventeringsresultat 
Totalt noterades 39 fågelarter under Naturcentrums inventering 2022 (tabell 3). Av dessa be-
döms 27 ha revir och troligen eller möjligen häcka inom inventeringsområdet. Nio av de observe-
rade fågelarterna är rödlistade och av dessa är det björktrast (NT), grönsångare (NT), ärtsångare 
(NT), svartvit flugsnappare (NT) och grönfink (EN) som har revir och bedöms häckar inom eller i 
direkt anslutning till inventeringsområdet (figur 5).  

Ingen av de observerade fågelarterna är upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv.  

 

 
Figur 5. Identifierade revir av rödlistade fåglar inom och i direkt anslutning till inventeringsområ-
det vid Horn 2:51. Revirens storlek och form är endast schematisk ritade och markerar ungefär 
centrum av respektive revir.  

 

Samtliga fem arter (tabell 2) som tidigare rapporterats med häckningskriterier från själva invente-
ringsområdet observerades också i denna inventering och bedömdes häcka även i år (tabell 3). Av 
de 15 arter som tidigare rapporterats med häckningskriterier från närområdet (500 meters radie) 
var det endast nötkråka och rödstjärt som inte observerades i denna inventering (tabell 2 och 3). 
Båda dessa arter har tidigare bara rapporterats vid ett tillfälle vardera.  
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Tabell 3. Observerade fågelarter på och i nära anslutning till fastigheten Horn 2:51 under invente-
ringen 2022. Förekomst anges som H = häckar med flera par, h = sannolikt enstaka häckande par, 
(h) = möjlig häckning av enstaka par och t = tillfällig observation ej häckande. Totalt observerades 
39 fågelarter, varav 27 bedöms som sannolikt häckande inom inventeringsområdet. Arter marke-
rade med ”*” kommenteras vidare nedan. 

Art 
Före-
komst Rödlistning Kommentar 

Morkulla (h)  Bedöms kunna häcka med något par. 

Ringduva h  
Bedöms häcka med enstaka par inom inventeringsom-
rådet. 

Tornseglare* t EN Enstaka exemplar födosöker över inventeringsområdet.  

Större hackspett h  Bedöms kunna häcka med något par. 

Göktyta t  
En fågel noterades i kanten av inventeringsområdet 
2022-05-19. Sannolikt förbiflyttande. 

Trädpiplärka h  
Bedöms kunna häcka med 1 par i eller i närheten av in-
venteringsområdet. 

Rödhake H  Bedöms häcka med 5–10 par i inventeringsområdet. 

Järnsparv h  
Bedöms häcka med enstaka par inom inventeringsom-
rådet. 

Björktrast* (h) NT 
1 par häckar i östra kanten eller strax utanför invente-
ringsområdet. 

Taltrast h  1–2 par häckar inom inventeringsområdets södra del. 

Koltrast H  Ca 5 par häckar inom inventeringsområdet. 

Härmsångare t  
2 sjungande i fåglar noterades strax utanför invente-
ringsområdet 2022-05-19. 

Trädgårdssångare h  1 par bedöms häcka inom inventeringsområdet. 

Svarthätta H  3–5 par bedöms häcka inom inventeringsområdet. 

Ärtsångare* h NT 
2–3 par bedöms häcka inom inventeringsområdet eller 
dess direkta närhet.  

Gransångare h  2 par bedöms häcka inom inventeringsområdet. 

Grönsångare* h NT 2 par bedöms häcka inom inventeringsområdet.  

Lövsångare H  Bedöms häcka med 5–7 par i inventeringsområdet. 

Kungsfågel h  2 par bedöms häcka inom inventeringsområdet. 

Grå flugsnappare t  
1 individ observerades i södra delen av inventeringsom-
rådet 2022-05-19. 

Svartvit flugsnappare* h NT 
3 par bedöms häcka inom inventeringsområdet samt yt-
terligare något par strax utanför.  

Gärdsmyg h  2 par bedöms häcka inom inventeringsområdet. 
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Art 
Före-
komst Rödlistning Kommentar 

Talgoxe h  
4 par häckar inom inventeringsområdet eller dess di-
rekta närhet. 

Blåmes h  3–4 par häckar inom inventeringsområdet. 

Entita* t NT 
Enstaka individer noterades vid två tillfällen. Bedöms 
inte häcka inom inventeringsområdet. 

Svartmes (h)  Bedöms kunna häcka med något par. 

Nötväcka h  2–3 par bedöms häcka inom inventeringsområdet. 

Trädkrypare (h)  Bedöms kunna häcka med något par. 

Stare* t VU 
Noterades födosöka på fotbollsplanerna söder om in-
venteringsområdet. 

Skata t  
1 par häckar i villaträdgårdarna norr om inventerings-
området. 

Nötskrika t  Enstaka fåglar sågs överflygande. 

Kråka* t NT Enstaka fåglar sågs överflygande.  

Gråsparv t  
Observerades i villaträdgård öster om inventeringsom-
rådet.  

Bofink h  2–4 par häckar inom inventeringsområdet. 

Hämpling h  1 par häckar öster om inventeringsområdet. 

Steglits h  1 par häckar öster om inventeringsområdet. 

Grönfink* h EN 
1 par bedöms häcka i anslutning till inventeringsområ-
dets östra kant och ett par norr om området. 

Domherre t  En hane ses tillfälligt 14 juni. 

Mindre korsnäbb t  En fågel ses tillfälligt 20 april. 
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Information om noterade rödlistade arter 
Nedan kommenteras de fem rödlistade arter som bedöms häcka inom eller i direkt anslutning till 
inventeringsområdet, nämligen björktrast (NT), ärtsångare (NT), grönsångare (NT), svartvit flug-
snappare (NT) och grönfink (EN). I figur 6 visas lokaliseringen av de identifierade reviren för dessa 
arter. De markerade revirens storlek och form är schematiska. Vidare kommenteras även de röd-
listade arterna tornseglare (EN), entita (NT), stare (VU) och kråka (NT) som alla noterades vid in-
venteringen men inte bedöms häcka inom inventeringsområdet. 

 

Björktrast Turdus pilaris 

Förekomst. Ett par häckar i en skogsridå i sydöstra delen av inventeringsområdet och vidare ös-
terut. Merparten av reviret ligger sannolikt utanför inventeringsområdet åt öster. Häckningsplat-
sen kan ligga utanför inventeringsområdet (figur 5). 

Status. Björktrast är rödlistad som Nära hotad (NT) i Sverige. Beståndet i Västra Götalands län har 
skattats till 40 000 par (intervall 25 000–55 000) och till 740 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. 
(2012). Björktrast är således en mycket vanlig art som kan häcka i de flesta typer av trädbärande 
miljöer men den har minskat med 17,5 % under de senaste 15 åren (SLU Artdatabanken). 

 

Ärtsångare Curruca curruca 

Förekomst. Två eller kanske tre par bedöms häcka inom eller i direkt anslutning till inventerings-
området (figur 5).  

Status. Ärtsångare är rödlistad i Sverige i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västra Götalands 
län har skattats till 34 000 par (intervall 20 000–48 000) och till 250 000 par i Sverige av Ottosson 
m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 20 (0–
40) % under de senaste 10 åren (SLU Artdatabanken). 

Ärtsångare är fortfarande en vanlig fågel. Arten påverkas negativt av skogsavverkning. Arten 
häckar i skogsbryn, buskmarker och trädgårdar (SLU Artdatabanken). 

 
Figur 6. Ärtsångare är en av de rödlistade fågelarter som har revir inom Horn 2:51.  
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Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 

Förekomst. Två revir finns i centrala och västra delen av inventeringsområdet (figur 5). 

Status. Grönsångare är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västra Götalands län 
har skattats till 24 000 par (intervall 16 000–32 000) och till 220 000 par i Sverige av Ottosson 
m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 17 (6–
24) % under de senaste 10 åren (SLU Artdatabanken). 

Grönsångare är fortfarande en vanlig fågel. Arten påverkas negativt av skogsavverkning. Arten 
häckar i högstammig skog (SLU Artdatabanken). 

 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 

Förekomst. Tre par häckar sannolikt inom inventeringsområdet samt ytterligare ett par strax 
nordväst om det samma (figur 5). 

Status. Svartvit flugsnappare är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västra Göta-
lands län har skattats till 100 000 par (intervall 70 000–130 000) och till 1 400 000 par i Sverige av 
Ottosson m.fl. (2012). Svartvit flugsnappare är fortfarande en mycket vanlig art i Sverige. 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 19 
(12–23) % under de senaste 10 åren. (SLU Artdatabanken). 

 

Grönfink Chloris chloris 

Förekomst. Ett par bedöms häcka i inventeringsområdets östra kant samt ett par strax norr om 
området (figur 5). 

Status. Grönfink är rödlistad i Sverige i kategorin Starkt hotad (EN). Beståndet i Stockholms län 
har skattats till 100 000 par (intervall 44 000–100 000) och till 660 000 par i Sverige av Ottosson 
m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. En sjukdom (flagellat) invandrade till 
Sverige 2007 och har sedan dess påverkat beståndet kraftigt negativt. Minskningstakten har upp-
gått till 61 (53–62) % under de senaste 10 åren. (SLU Artdatabanken). Orsaken till minskningen är 
sjukdom och inte kopplat till habitatförlust.  

 

Tornseglare Apus apus 

Förekomst. Arten häckar inte i inventeringsområdet men födosöker tillfälligt över skogen och de 
närliggande villakvarteren. Två individer sågs jaga över centrala och östra delen av inventerings-
området den 19 maj. 

Status. Tornseglare är rödlistad i kategorin EN. Beståndet i Västra Götalands län har skattats till 
50 000 par (intervall 35 000–65 000) och till 310 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Den svenska populationen har under en 
20-årsperiod minskat med 25 (20–35) % (SLU Artdatabanken). 

Orsaken till minskningen kan dels bero på händelser i Sverige men möjligen även i Afrika. En tro-
lig, eller åtminstone möjlig orsak här hemma i Sverige kan vara ökad brist på lämpliga boplatser. 
Senare tids förändrade takläggningsmetoder, t.ex. när plåttak, platta betongpannor eller annat 
material ersätter storkupiga tegelpannor, eller när fri inflygning till boet förhindras av hängrän-
nor, medför att det blir alltmer svårt att finna boplatser med minskad föryngring som följd (SLU 
Artdatabanken). Tornseglare är Starkt hotad (EN) i Sverige men är fortfarande vanlig.  
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Entita Poecile palustris 

Förekomst. Arten bedöms inte häcka inom inventeringsområdet men enstaka individer notera-
des i södra respektive norra kanten av inventeringsområdet vid ett par tillfällen. Entitor nyttjar 
inventeringsområdet som födosöksmiljö.  

Status. Entita är rödlistad i Sverige i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Stockholms län har 
skattats till 20 000 par (intervall 15 000–25 000) och till 120 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. 
(2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 20 
(10–30) % under de senaste 10 åren (SLU Artdatabanken).  

Entitans ortstrohet och låga spridningspotential verkar göra den ovillig att flyga över öppna par-
tier i landskapet. Vidare kräver den lövdominerade skogsområden med inslag av död ved. Detta 
gör att trädridåer och små dungar är viktiga som mellanlandningsstationer för ungfåglar som spri-
der sig (SLU Artdatabanken). 

 

Stare Sturnus vulgaris 

Förekomst. Enstaka starar observerades födosöka på fotbollsplanerna strax söder om invente-
ringsområdet. Arten bedöms inte häcka inom inventeringsområdet. Sannolikt häckar starar i om-
rådets närhet.  

Status. Stare är rödlistad i Sverige i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västra Götalands län 
har skattats till 150 000 par (intervall 90 000–200 000) och till 640 000 par i Sverige av Ottosson 
m.fl. (2012). Stare är fortfarande en vanlig fågel men påverkas negativt av att landskapet växer 
igen och storskaliga förändringar i jordbrukslandskapet (SLU Artdatabanken). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 24 
(18–27) % under de senaste 18 åren (SLU Artdatabanken). 

 

Kråka Corvus corone 

Förekomst. Enstaka kråkor sågs överflygande men arten bedöms inte häcka inom inventerings-
området. 

Status. Kråka är rödlistad i Sverige i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västra Götalands län 
har skattats till 13 000 par (intervall 9 000–17 000) och till 180 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. 
(2012). Kråka är fortfarande en vanlig fågel men minskande. 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 24 
(18–27) % under de senaste 18 åren (SLU Artdatabanken). 
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Bilaga 1. 
Samtliga fågelarter rapporterade i öppna Artportalen inom 500 meters radie runt inventeringsområdet Horn 
2:51 mellan 2000-01-01 och 2022-04-20. I kolumnen ”Kategori” anges arternas rödlistningskategorier = NT, 
VU, EN, CR eller RE samt om de är upptagna i bilaga 1 till EU:s Fågeldirektiv = FD. Kolumnen ”Antal rappor-
ter” anger hur många rapporter det är av respektive art inom det utsökta området och den utsökta tidspe-
rioden.  

 

Artnamn Vetenskapligt namn Kategori Antal rapporter 
Vitkindad gås Branta leucopsis FD 1 

Gräsand Anas platyrhynchos  6 

Tornseglare Apus apus EN 1 

Tamduva Columba livia   8 

Ringduva Columba palumbus  4 

Turkduva Streptopelia decaocto  1 

Trana Grus grus FD 1 

Enkelbeckasin Gallinago gallinago  1 

Gluttsnäppa Tringa nebularia  1 

Fiskmås Larus canus NT 2 

Fiskgjuse Pandion haliaetus  2 

Bivråk Pernis apivorus FD 1 

Kungsörn Aquila chrysaetos NT, FD 1 

Sparvhök Accipiter nisus  4 

Duvhök Accipiter gentilis NT 2 

Röd glada Milvus milvus FD 1 

Havsörn Haliaeetus albicilla NT 6 

Ormvråk Buteo buteo  1 

Mindre hackspett Dryobates minor NT 1 

Större hackspett Dendrocopos major  9 

Gröngöling Picus viridis  1 

Stenfalk Falco columbarius NT, FD 1 

Tornfalk Falco tinnunculus  1 

Lärkfalk Falco subbuteo  1 

Nötskrika Garrulus glandarius  2 

Skata Pica pica  3 

Nötkråka Nucifraga caryocatactes NT 1 

Kaja Corvus monedula  2 

Råka Corvus frugilegus  1 

Kråka Corvus corone NT 1 

Svartmes Periparus ater  1 

Tofsmes Lophophanes cristatus  3 

Talltita Poecile montanus NT 1 

Blåmes Cyanistes caeruleus  4 

Talgoxe Parus major  4 

Sånglärka Alauda arvensis  1 

Stjärtmes Aegithalos caudatus  13 

Gransångare Phylloscopus collybita  3 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix NT 4 
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Artnamn Vetenskapligt namn Kategori Antal rapporter 
Lövsångare Phylloscopus trochilus  3 

Svarthätta Sylvia atricapilla  1 

Törnsångare Curruca communis  1 

Ärtsångare Curruca curruca NT 1 

Sidensvans Bombycilla garrulus  13 

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes  5 

Nötväcka Sitta europaea  4 

Trädkrypare Certhia familiaris  1 

Stare Sturnus vulgaris VU 7 

Rödvingetrast Turdus iliacus NT 2 

Koltrast Turdus merula  5 

Björktrast Turdus pilaris NT 5 

Rödhake Erithacus rubecula  2 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT 4 

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  2 

Järnsparv Prunella modularis  5 

Pilfink Passer montanus  7 

Gråsparv Passer domesticus  4 

Sädesärla Motacilla alba  1 

Trädpiplärka Anthus trivialis  1 

Bofink Fringilla coelebs  11 

Bergfink Fringilla montifringilla  9 

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes  20 

Tallbit Pinicola enucleator VU 1 

Domherre Pyrrhula pyrrhula  7 

Grönfink Chloris chloris EN 7 

Gråsiska Acanthis flammea  1 

Steglits Carduelis carduelis  1 

Grönsiska Spinus spinus  3 

Gulsparv Emberiza citrinella NT 1 
 

 


