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Konsekvensbedömning för fågellivet vid 
genomförande av detaljplanen Östra 
Dingelsundet 
 
Bakgrund 
Under våren-sommaren 2020 har konsultföretaget Greensway genomfört en 
fågelinventering inom Dingelsundet på uppdrag av Karlstads kommun. 

Kommunen ville bland annat ha ett underlag för att bedöma om 
genomförande av detaljplanen för Östra Dingelsundet riskerar att komma i 
konflikt med artskyddet för fridlysta fågelarter. Detaljplanen för Östra 
Dingelsundet vann laga kraft den 13 maj 2020, men Länsstyrelsen Värmland 
påpekade i sitt granskningsyttrande att det utifrån planhandlingarna inte går 
att bedöma om planen inverkar negativt på några fridlysta fågelarter och om 
det krävs dispens från artskyddsförordningen för att genomföra planen. 
 
Fågelinventeringens resultat 
Utöver planområdet ingick även områden väster och nordväst om 
planområdet i fågelinventeringen.  

 
Karta som visar inventeringsområdet. Delområde 2 och 3 berörs av detaljplanen 
Östra Dingelsundet. 
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Sammanlagt noterades 34 fågelarter vid inventeringen, vilket visar att 
området i sin helhet är relativt artrikt. Av de noterade arterna fanns inga arter 
som omfattas av fågeldirektivets bilaga 1. Det fanns heller inga riktigt 
ovanliga eller sällsynta arter. Däremot noterades sju rödlistade arter inom 
inventeringsområdet. Dessa var entita (NT), svartvit flugsnappare (NT), 
grönfink (EN), ärtsångare (NT) och stare (VU, säker häckning), 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. Av dessa noterades grönfink, kråka, ärtsångare, entita, svartvit 
flugsnappare och björktrast inom eller på gränsen mot planområdet Östra 
Dingelsundet, alla med bedömningen ”möjlig häckning” (se karta nedan). 
Övriga rödlistade arter noterades utanför det berörda planområdet. 

Ytterligare några arter som hittades är värda att notera utifrån sina särskilda 
ekologiska krav. Här finns exempelvis skogsarterna skogsduva, trädkrypare, 
nötväcka, rödstjärt och kattuggla som alla är beroende av äldre skog som 
innehåller träd med bohål och död ved. Stjärtmesen som 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.  

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. 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 äldre data. Detta i kombination med att 
kungsfågeln är en av våra talrikaste fåglar, är sannolikt orsaken till att arten 
inte är rödlistad i senaste rödlistan från 2020. 

Sammanfattningsvis visade inventeringen att området hyser naturvårdsarter 
som rödlistats för sina vikande populationstrender. Dock återfanns inte 
spillkråka som särskilt eftersöktes och som nämnts i tidigare underlag till 
detaljplanen, eftersom spillkråka är en av de utpekade arterna i det 
närliggande Natura 2000-området Klarälvsdeltat. 

De delområden inom inventeringsområdet som bedömdes ha störst betydelse 
för fågellivet är framför allt den äldre skogen i delområde 1, med större 
hålträd och lövträd, samt i viss utsträckning gräs- och buskmarken i 
delområde 4. Även hygget i delområde 2, innehåller ett antal stora aspar som 
kan vara lämpliga framtida boträd för många fåglar. Övriga områden 
bedömdes ha mindre betydelse för fågellivet.  
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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. 
 

Konsekvensbedömning för fågellivet  

Värdefulla fågelmiljöer 

Delområde 1 och 4 som i inventeringen bedöms hysa störst betydelse för 
fågellivet ligger i sin helhet utanför planområdet för Östra Dingelsundet. 
Delområde 1 kommer att kvarstå som skogsmark och delområde 4 ingår i en 
annan detaljplan för bostäder (Västra Dingelsundet) som håller på att arbetas 
fram. Trädbevuxen naturbetesmark och träddungar med mera som ligger 
norr om planområdet (utanför inventeringsområdet) kommer att finnas kvar, 
liksom naturområden inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat söder och 
öster om planområdet. 

På hygget i delområde 2, som ligger inom planområdet, framgår det av 
fågelinventeringen att det finns några större aspar som kan vara potentiella 
boträd för fåglar. 

Kommunen har efter att fågelinventeringen genomfördes inventerat och mätt 
in större aspar och högstubbar på hygget i delområde 2. Tre döda högstubbar 
med många bohål och två levande äldre aspar hittades. Alla dessa ligger 
inom naturmark i detaljplanen, men en av högstubbarna står endast knappt 2 
meter från tomtmark, vilket innebär låg sannolikhet för att den ska kunna stå 
kvar när området bebyggs. Övriga inmätta träd står som minst 12 meter från 
tomtmark och kommer inte att påverkas av den planerade byggnationen. 
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Rödlistade arter 

De rödlistade arter som noterats inom eller på gränsen till planområdet är 
grönfink, kråka, ärtsångare, entita svartvit flugsnappare och björktrast. Ingen 
av dessa arter har en säker häckning i området. Utifrån de platser inom 
planområdet där arterna påträffats och har en möjlig häckningsplats är det 
bara grönfink och kråka som berörs direkt av planerad bebyggelse. De övriga 
rödlistade arterna har hittats i planområdets västkant inom det område som 
planläggs som natur eller ligger utanför plangränsen. 

 

Grönfink 

Grönfink kom in på rödlistan våren 2020 i kategorin 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 fyra olika platser inom inventeringsområdet. Inga 
häckningar kunde konstateras, men Greensways bedömning är att det är 
sannolikt att den äldre skogen i delområde 1 kan utgöra en viktig 
häckningsmiljö för arten.  

Grönfink häckar i skogsbryn, enbackar, buskmarker, parker och trädgårdar. 
Den förekommer i större delen av landet. De håller sig inte till strikta 
revirgränser, utan flera par kan häcka nära varandra i ”glesa kolonier”, 
medan de födosöker inom ett stort område runtomkring.  

Bedömningen är att det kommer att finnas häckningsmiljöer och 
födosöksområden kvar för grönfink i närområdet som kommer att räcka till 
för flera par– både inom skogen i delområde 1 och i skogsbrynet inom den 
västra kanten av planområdet och delområde 2 – och att artens 
bevarandestatus inte påverkas negativt varken lokalt eller nationellt. 

 

Kråka 

Kråka förekommer allmänt i hela landet, men kom in på rödlistan våren 
2020 på grund av att populationen minskar. Antalet reproduktiva individer i 
landet överstiger dock gränsen för rödlistning. Kråka föredrar miljöer i 
anslutning till bebyggelse och odlad mark. Bedömningen är att kråka 
kommer kunna finnas kvar i närområdet även efter byggnation och att artens 
bevarandestatus inte påverkas negativt varken lokalt eller nationellt. 
 

Catharina Knutsson 
kommunekolog  
 

 

Bilaga 

Greensway, Juni 2020, Fågelinventering Dingelsundet 


