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Sammanfattning 
Vid utvecklingen av en ny detaljplan fick Greensway AB i uppdrag att inventera förekomsten 
av fåglar i området Dingelsundet, söder om centrala Karlstad, under april till och med juni 
2020. Inventeringen utfördes med inriktning på de arter som är knutna till skogen och särskilt 
naturvårdsintressanta arter. 

Sammanlagt har 34 arter noterats under inventeringen. Arterna kan generellt delas in i tre 
olika grupper utifrån ekologiska krav: fåglar typiska för skogsmark, fåglar typiska för gräs- 
och buskmarker samt generalister som exempelvis kråka. Observationerna speglar i stor 
utsträckning de olika miljöer som finns representerade i inventeringsområdet. 

Av de noterade arterna är sju arter rödlistade medan ingen av de noterade arterna 
omfattas av fågeldirektivets bilaga 1. Bland skogsarterna återfinns entita (NT), svartvit 
flugsnappare (NT) och grönfink (EN). Bland gräs- och buskmarksfåglarna återfinns 
ärtsångare (NT) och stare (VU, säker häckning), samt bland generalisterna björktrast (NT) 
och kråka (NT, säker häckning). De rödlistade arterna som noteras är alla relativt vanliga 
fåglar där rödlistningen relaterar till en nedåtgående populationstrend, antingen på grund av 
minskande habitat eller på grund av sjukdomar. 

Några ytterligare arter är också värda att notera utifrån sina särskilda ekologiska krav. Här 
finns exempelvis skogsarterna skogsduva, trädkrypare, nötväcka (säker häckning), rödstjärt 
och kattuggla som alla är beroende av äldre skog som innehåller träd med bohål och död 
ved. Stjärtmesen är en art som har ganska höga krav på tillgång på lövträd i landskapet. 
Härmsångaren har, liksom ärtsångaren, relativt höga krav på förekomst av marker med täta 
buskage och lövträd.  

Sammanfattningsvis visar inventeringen att området hyser naturvårdsarter som rödlistats för 
sina vikande populationstrender. Dock återfanns inte spillkråka som särskilt eftersöktes. 
Viktiga områden att ta hänsyn till med avseende på fåglar i den framtida planeringen är 
framförallt den äldre skogen i delområde 1, med större hålträd och lövträd, samt i viss 
utsträckning gräs- och buskmarken i delområde 4. Övriga områden bedöms ha mindre 
betydelse för fågellivet. 
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1 Inledning 
I området vid Dingelsundet, strax söder om centrala Karlstad, pågår arbete med en 
detaljplan för ny bostadsbebyggelse. Karlstads kommun vill komplettera kunskapen om 
naturvärden och förekomsten av naturvårdsintressanta fågelarter inom området. En art av 
särskilt intresse att klarlägga om den häckar eller födosöker i detta område är spillkråka, då 
det är en av de utpekade arterna i det närliggande Natura 2000-området Klarälvsdeltat. 
Greensway AB fick därför i uppdrag att inventera förekomsten av fåglar i området under april 
till och med juni 2020. Inventeringen utfördes med inriktning på de arter som är knutna till 
skogen. Vid inventeringen läggs särskild vikt på naturvårdsintressanta fågelarter, det vill 
säga rödlistade arter, arter listade i fågeldirektivets bilaga 1 samt andra arter med 
nedåtgående trend. 

Inventeringsområdet är ca 15 hektar stort och domineras av skog. Det kan grovt delas in i 5 
olika delar (Figur 1). Delområde 1 är en äldre flerskiktad barrskog med inslag av vissa 
lövträd, som har viss naturskogskaraktär även om det genomkorsas av flera stigar. 
Delområde 2 utgörs av ett hygge som har en väg längs sin östra kant. Öster om vägen finns 
också ett mindre och något yngre skogsparti, delområde 3. Norr om dessa områden finns ett 
område med varierad natur, delområde 4, en delvis öppen, delvis igenväxt kulturmark, en 
mindre hällmark samt ett sumpigare parti i väster. I nordväst finns ett mindre skogsparti med 
ganska ung skog, delområde 5.  

 
Figur 1 Karta över inventeringsområdet i Dingelsundet med olika delområden markerade. 1) Äldre flerskiktad 
barrskog, 2) Hygge med några äldre aspar samt lövuppslag, 3) Barrskogsområde öster om väg, 4) Öppen 
kulturmark, skog på hällmark samt ett sumpigare parti i väster, 5) Mindre skogsparti väster om väg. 
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1.1 Inventeringsmetod 

Området inventerades genom att hela området genomkorsades till fots och samtliga 
observerade och sjungande fåglar noterades. Även tydliga spår av fåglar, så som bon och 
hackspår noteras. Förekommande arter noteras med art och antal. För varje observerad 
fågel anges också högsta häckningskriterium enligt Svensk fågelatlas (Svensson m.fl. 1999). 
Häckningskriterierna beskriver säkerheten för en häckning, där låga siffror innebär en mindre 
sannolik häckning och höga siffror en säker häckning (Tabell 1). Även förekomsternas 
position noterades. Samtliga data samlades in i iPads med applikationen iGis med en 
noggrannhet på 1-3 meter. 

Arter som observeras, men som inte är hemmahörande i den aktuella miljön noterades inte. 
Samtliga naturvårdsintressanta arter rapporterades till artportalen. 

Tabell 1. Häckningskriterier enligt svensk fågelatlas.  

Möjlig häckning 
2 Observerad under häckningstid 
3 Spel/Sång 
4 Par i lämplig biotop 
Trolig häckning 
5 Permanent revir 
6 Parning, cermonier 
7 Besök vid sannolik boplats 
8 Upprörd, varnande 
9 Adult med ruvfläckar 
Säker häckning 
10 Bobygge 
11 Avledningsbeteende. Spelar skadad 
12 Använt bo påträffat 
13 Dunungar 
14 Adult besöker bebott bo 
15 Adult med exkrementsäckar 
16 Adult med föda åt ungar 
17 Äggskal påträffade 
18 Ruvande 
19 Bo, hörda ungar 
20 Bo, ägg eller ungar 

 

1.2 Uppdraget 

Området besöktes tre gånger under perioden 15 april-15 juni, nämligen 22 april, 12 maj, 10 
juni. Alla fältbesök genomfördes mellan soluppgång och lunchtid. Vädret var klart och relativt 
vindstilla vid samtliga besök, med en temperatur runt 10 °C i april och maj och med en 
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temperatur på drygt 20 °C i juni. Inventeringen i april och juni utfördes av Olof Widenfalk och 
inventeringen i maj utfördes av Beren van Duijn. 

1.3 Underlag 

För att bedöma om en fågelart är intressant för naturvård har den nya rödlista 2020 (SLU 
Artdatabanken 2020) samt fågeldirektivets bilaga 1 använts. Alla fåglar noterade på rödlistan 
samt alla fåglar i bilagan behandlas som intressanta arter. Status på rödlistan anges enligt 
kategorierna Nära hotat (NT), Sårbar (VU), Hotad (EN) och Starkt hotad (CR). För att se om 
en art uppvisar en långsiktigt nedåtgående trend noterades också om arten hade en 
signifikant negativ trend enligt data från Svensk Häckfågeltaxerings fria punktrutter 1975-
2019 (Green m.fl. 2020). 

1.4 Befintliga områdesskydd 

Området ingår i vattenskyddsområde Kattfjorden. Annars har inga delar av det inventerade 
området i sig själva något områdesskydd. Däremot befinner sig området ungefär 100 meter 
från Natura 2000 området Klarälvsdeltat.  
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2 Resultat 

2.1 Arter  

Sammanlagt har 34 arter noterats under inventeringen (Tabell 2). Arterna kan generellt delas 
in i tre olika grupper utifrån ekologiska krav: fåglar typiska för skogsmark, fåglar typiska för 
gräs- och buskmarker samt generalister som exempelvis kråka. Observationerna speglar i 
stor utsträckning de olika miljöer som finns representerade i inventeringsområdet. 

Tabell 2. Noterade arter vid inventeringen samt högsta häckningskriterier, status i rödlistan samt om den 
omfattas av fågeldirektivets bilaga 1. Minskande trend anger en signifikant negativ trend 1975-2019 enligt data 
från svensk häckfågeltaxerings fria punktrutter. Övrigt intressanta arter anger arter som inte har en utpekad 
status men som kan vara intressanta för att de har särskilda habitatkrav. 

Art Högsta 
häckningskriterium Rödlistan Minskande 

trend Fågeldirektivet Övrigt 
intressanta arter 

Björktrast 8 NT x -  
Blåmes 13 -  -  
Bofink 8 -  -  
Entita 4 NT x -  
Grönfink 3 EN x -  
Grönsiska 3 -  -  
Gärdsmyg 3 -  -  
Gök 3 - x -  
Härmsångare 3 -  - x 
Järnsparv 3 -  -  
Kattuggla 2 -  - x 
Koltrast 3 -  -  
Korp 3 -  -  
Kråka 19 NT x -  
Kungsfågel 3 - x -  
Lövsångare 3 -  -  
Nötväcka 12 -  - x 
Ringduva 3 -  -  
Rödhake 3 -  -  
Rödstjärt 3 -  - x 
Skata 2 -  -  
Skogsduva 2 - x - x 
Stadsduva 2 -  -  
Stare 19 VU x -  
Stjärtmes 4 -  - x 
Större hackspett 2 -  -  
Svarthätta 3 -  -  
Svartvit flugsnappare 3 NT x -  
Talgoxe 12 -  -  
Taltrast 3 -  -  
Trädgårdssångare 3 -  -  
Trädkrypare 3 - x - x 
Trädpiplärka 3 - x -  
Ärtsångare 3 NT x -  
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2.2 Naturvårdsintressanta arter 

Av de noterade arterna är sju arter rödlistade medan ingen av de noterade arterna omfattas 
av fågeldirektivets bilaga 1. Position och häckningsklassning visas i Figur 2. Bland 
skogsarterna återfinns entita (NT), svartvit flugsnappare (NT) och grönfink (EN). Bland gräs- 
och buskmarksfåglarna återfinns ärtsångare (NT) och stare (VU), som dock häckar i hålträd, 
samt bland generalisterna björktrast (NT) och kråka (NT). Bland de rödlistade arterna 
noterades säkra häckningar för stare och kråka. De rödlistade arterna som noteras är alla 
relativt vanliga fåglar där rödlistningen relaterar till en nedåtgående populationstrend. 

Några ytterligare arter är också värda att notera utifrån sina särskilda ekologiska krav och 
långsiktiga negativa trender. Här finns exempelvis skogsarterna kungsfågel, skogsduva, 
trädkrypare, trädkrypare, rödstjärt och kattuggla som alla är beroende av äldre skog träd med 
bohål och död ved. För nötväcka hittades också ett bo i ett stående dött träd. Stjärtmesen är 
en art som har ganska höga krav på tillgång på lövträd i landskapet. Härmsångaren har 
relativt höga krav på förekomst av marker med täta buskage och lövträd.  

Arterna gök, kungsfågel, skogsduva, trädkrypare och trädpiplärka uppvisar en signifikant 
negativ trend men är inte rödlistade. Av dessa arter uppvisar alla utom kungsfågel en positiv 
populationstrend från slutet av 90-talet, sannolikt på grund av ökad mängd data samt data 
från uppföljningar med mer standardiserade metoder. De olika metoderna beskrivs närmare i 
Green m.fl. (2020). Kungsfågel visar en svagt negativ trend även i trender baserade på de 
mer standardiserade rutterna från 90-talets mitt, men ändå en mer stabil trend än i det äldre 
datat. Detta i kombination med att kungsfågeln är en av våra talrikaste fåglar, är sannolikt 
orsaken till att arten inte är rödlistad i senaste rödlistan (SLU Artdatabanken 2020)  

Fördelningen av de naturvårdsintressanta arterna speglar väl deras olika miljökrav. De gäller 
inte minst de skogslevande arterna samt arterna som återfinns i gräs- och buskmarker, som 
härmsångare och ärtsångare. För arterna med säkra häckningar (höga häckningskriterier) 
speglar observationerna väl centrumet på deras revir. För arter med osäkra häckningar 
(lägre häckningskriterier) som exempelvis endast noterats sjungande i området är 
förekomsten av revir, och ännu mer dess utbredning, mer osäker. 
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Figur 2. Alla fynd av rödlistade arter under de tre inventeringstillfällena, efter artnamnet anges klassning av 
häckning i möjlig, trolig eller säker häckning - utifrån högsta observerade häckningskriterium.  

2.3 Viktiga miljöer 

Utifrån de noterade fåglarna kan ett par viktiga miljöer identifieras i inventeringen. 
Skogsområdet i delområde 1 (Figur 1) är en flerskiktad skog med rikligt med död ved. Det 
återspeglas i flera fynd av intressanta skogsarter som entita, grönfink, trädkrypare och 
nötväcka. Av miljöerna inom inventeringsområdet är nog denna miljö den som i sig självt har 
det största värdet för naturvårdsintressanta fåglar. Här finns rikligt med död ved, som 
säkerställer tillgången på föda, liksom även lämpliga boplatser i form av hålträd.  

Även gräs- och buskmarken i delområde 4, samt delar av hygget i delområde 2, är viktiga för 
några av de typiska arterna för dessa miljöer som härmsångare och ärtsångare, liksom 
några av generalisterna. 
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Figur 3. Vy över den äldre flerskiktade skogen i delområde 1 med bland annat mycket stående död ved samt 
inslag av björk och ek. 
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3 Samlad bedömning 
Inventeringen av området i Dingelsundet visar att ett relativt stort antal fågelarter utnyttjar 
området för att häcka eller för att söka föda eller skydd. Artantalet återspeglar den variation i 
naturtyper som finns inom området. Framförallt viktiga miljöer är den äldre skogen i 
delområde 1, men även till viss del gräs- och buskmarken i delområde 4. Även hygget, 
delområde 2, innehåller ett antal stora aspar som kan vara lämpliga framtida boträd för 
många fåglar. 

Av de noterade arterna finns inga arter som omfattas av fågeldirektivets bilaga 1. Det finns 
heller inga riktigt ovanliga eller sällsynta arter. Däremot finns ett antal rödlistade arter som 
rödlistats framförallt för att de visat en vikande populationstrend. Bland dessa utmärker sig 
stare (VU) med en säker häckning i ett gammalt bohål, arten är fridlyst och rödlistad som 
sårbar på grund av minskande kvalitén på artens habitat. Även grönfink är värd att notera, 
som nu klassas som starkt hotad (EN). Klassningen beror på att artens population minskat 
mycket under de senaste åren på grund av att fåglarna drabbats av en sjukdom. Grönfinken 
observerades på ett par olika platser i området. Inga häckningar observerades men det är 
sannolikt att den äldre skogen i delområde 1 kan utgöra en viktig häckningsmiljö för arten. 

Sammanfattningsvis visar inventeringen att området hyser vissa naturvårdsintressanta arter, 
framförallt relativt vanliga arter men med vikande populationstrender. Viktiga områden att ta 
hänsyn till i detaljplanen, med avseende på fåglar, är framförallt den äldre skogen i 
delområde 1, större hålträd och lövträd där dessa finns, samt i viss utsträckning gräs- och 
buskmarken i delområde 4. Övriga områden bedöms ha mindre betydelse för fågellivet. 

 
Figur 4. Vy över gräs- och buskmarksområdet i delområde 4. 
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