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BILAGA 1 

1 INLEDNING 

WSP har av Karlstads kommun fått i uppdrag att utreda förekomsten av 

häckande fåglar inom ett område som är aktuellt för detaljplanering norr om 

stadsdelen Våxnäs. Uppdraget omfattar en förenklad revirkartering av alla 

fågelarter i området.   

I denna rapport redovisas resultatet av den genomförda karteringen.  

2 OMRÅDET 

Det område som inventerats ligger i norra kanten av stadsdelen Våxnäs, i 

västra delen av Karlstad (se bild 1och 2). Området utgörs som helhet av 

olika bestånd av äldre skog. I östra delen finns en liten höjdrygg med mager 

gammal tallskog av hällmarkstyp som längst i söder, vid höjdryggens fot, 

övergår i en frodig och högvuxen lövskog med lundkaraktär. Den mellersta 

delen har en högvuxen blandskog med mest asp och gamla tallar. I flera av 

asparna finns gamla, tidigare använda bohål av olika hackspettar. Längst i 

väster står en lövdominerad lite glesare skog på tidigare åkermark.  
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Kors och tvärs genom området går väl använda stigar med olika bredd som 

tyder på att det är ett flitigt använt närströvområde.  

 

Bild 1: Översiktskarta. 

 

 

Bild 2: Detaljkarta över utredningsområdet (heldragen röd linje).  
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3 METODIK 

Syftet med karteringen var att på kort tid ge en översiktlig bild av områdets 

fågelfauna. Av den anledningen gjordes en förenklad revirkartering med två 

besök i området (23 maj och 8 juni) då alla sjungande (revirmarkerande) 

fåglar noterades. Sjungande fåglar alldeles utanför utredningsområdet 

noterades också eftersom delar av deras revir sannolikt finns i 

utredningsområdet. Även de arter som bara registrerades vid ett 

inventeringstillfälle anges som revirhållande. 

För den tidigt häckande arten björktrast gäller varnande fåglar istället för 

sjungande. 

4 FÖRARBETE 

4.1 ARTPORTALEN 

Inför fältarbetet gjordes en sökning i Artportalen.  

4.2 TIDIGARE INVENTERINGAR 

Området inventerades av Skogsstyrelsen på våren 2016 med avseende på 

vedlevande insekter och vedsvampar. 

5 RESULTAT FÖRARBETE 

5.1 ARTPORTALEN 

Sökningen i Artportalen gav inget resultat. 

5.2 TIDIGARE INVENTERINGAR 

I Skogsstyrelsens rapport från våren 2016 redovisas bohål av spillkråka 

(delområde 3 i Skogsstyrelsens rapport).  
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6 RESULTAT REVIRKARTERING 

Fältbesök för revirkartering i området gjordes den 23:e maj och 8:e juni 2016. 

Båda karteringarna gjordes tidigt på morgonen och vid gynnsam väderlek. 

23 maj: kl 05.15 Mulet, +16 grader och svag SO vind 

8 juni: kl 06.15 Halvklart, +10 grader och svag NV vind 

Under karteringen observerades 22 revir av 15 olika fågelarter. Arter som 

bara hördes vid ett inventeringstillfälle (svarthätta, trädgårdssångare, 

härmsångare, ärtsångare och tofsmes) har registrerats som revirhållande. 

 

Tabell 1. Antal revir av olika fågelarter  

Art Antal revir Kommentar 

Lövsångare 4  

Bofink 3  

Björktrast 2  

Grönfink 2  

Grå flugsnappare 1  

Kungsfågel 1 Rödlistad: Sårbar 

Härmsångare 1  

Rödhake 1  

Rödvingetrast 1  

Svarthätta 1  

Svartvit flugsnappare 1 strax utanför området 

Talgoxe 1  

Tofsmes 1 strax utanför området 

Trädgårdssångare 1  

Ärtsångare 1 strax utanför området 
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Bild 3. Karta över fågelrevir i utredningsområdet (se även bilaga 1) 

6.1 DISKUSSION 

Det inventerade området är en småskalig mosaik av vanliga svenska 

skogsbestånd med lite olika karaktär. För fågellivet är det positivt att 

bestånden är flerskiktade och lite äldre, men med tanke på fågellivet finns 

inga mer anmärkningsvärda karaktärer eller strukturer. Fågelfaunan får 

karaktäriseras som förväntad och vanlig för ett område av den här typen i 

Mellansverige.  

Av fågelarter som är upptagna på bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv fanns ingen 

förekomst i området. Av fågelarter på den nationella rödlistan från 2015 

observerades ett revir av kungsfågel i områdets nordvästra del.  

Samtliga vilt förekommande fågelarter i Sverige omfattas av skydd enligt 

EU:s fågeldirektiv (Rådets direktiv 2009/1477EG av den 30 november 2009 

om bevarande av vilda fåglar). Fågeldirektivet är implementerat i svensk 

lagstiftning genom artskyddsförordningen.  

Tillämpningen av artskyddsförordningen är i dagsläget något oklar. I 

Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen står att: 
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 ”Även om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1 till 

artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en 

negativ trend
1
 prioriteras i skyddsarbetet.” 

För det aktuella utredningsområdet är kungsfågel den art som enligt 

Naturvårdsverkets handbok bör prioriteras för skyddsåtgärder. 

                                                      

1
 i Naturvårdsverkets handbok är arter med negativ trend sådana som 

minskat med minst 50 % under åren 1975-2005. Kungsfågel har enligt 
nuvarande rödlista (2015) minskat med 39 % de senaste tio åren. 
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VI ÄR WSP 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 

Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 

Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 

mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 

kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000 

medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 

omkring 3 500 medarbetare. 

 

 

WSP Sverige AB 

Arenavägen 7 

121 88 Stockholm-

Globen 

Tel: +46 10 7225000 

       


