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1. Sammanfattning
Under vår och sommar 2015 genomfördes en inventering av fågelfaunan, dagfjärilar,
gaddsteklar och skalbaggar kring det gamla flygfältet vid Jakobsberg i Karlstad beläget i
Klarälvens delta. Inventeringen genomfördes av Pro Natura på uppdrag av Karlstad kommun
inför planarbete i området.
Jakobsberg befanns hysa höga naturvärden främst knutna till de öppna ytorna kring den gamla
fylgplatsen, innebärande dels de norra maderna som slås och dels de högre bevuxna ruffarna i
de södra delarna som nyttjas som golfbana. Här finns en häckfågelfauna som hyser många
idag minskande jordbruksmarksfåglar och dessa ytor nyttjas flitigt som jaktmark och
födosöksplats av många i närheten häckande fåglar och utgör sannolikt en viktig rastplats i
regionen.
Här finns även en fauna av insekter typisk för öppna fuktiga områden med förekomst av ett
antal sällsyntare arter. Förekomster av sällsynta och rödlistade dagfjärilar och gaddsteklar
indikerar även de de öppna, flacka ytornas höga naturvärden som åtminstone delvis är
beroende av områdets stora areal samt den relativa blomtätheten som i området är stor då
gräsmarkerna aldrig gödslats och kontinuerligt slås.
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2. Uppdraget och bakgrund
Området vid Jakobsberg utgörs av ett äldre flygplatsområde i Klarälvens delta där tidigare
Karlstads flygplats var belägen. Området domineras av öppna gräsmarksytor. Den södra
halvan har efter att flygplatsen avvecklats gjorts om till golfbana medan den norra delen
fortfarande är en öppen gräsmark som delvis slås årligen. De öppna markerna omges till stor
del av smala lövskogsbårder. Den gamla landningsbanan finns kvar och delar av denna
används för olika typer av körkortsutbildningar.
Området är beläget intill Klarälven och gränsar till Natura 2000 området Klarälvsdeltat. De
öppna ytorna är värdefulla fågelmiljöer och betraktas även som en regionalt värdefull
rastlokal för många fågelarter.
Jakobsberg är beläget i nära anslutning till Karlstads tätort och omfattas av planer på eventuell
bebyggelse. Då det ännu är tidigt i planeringsprocessen önskar Karlstads kommun
komplettera kunskapen om naturvärden och förekomst av naturvårdsintressena arter i
området. Pro Natura har därför, på uppdrag av Karlstads kommun, genomfört en inventering
av fåglar, fjärilar, gaddsteklar och skalbaggar i Jakobsbergsområdet. Arbetet utfördes av
Thomas Appelqvist, Ola Bengtsson, Tomas Fasth och Olof Persson under vår, sommar och
höst 2015.

3. Metodik
Nedan beskrivs använd metodik för de olika arbetsmomenten var för sig.

3.1 Förarbete
Under förarbetet gjordes en indelning av inventeringsområdet i olika delområden med hjälp
av ortofoton. Indelning i delområden baserades på förekommande naturtyper så att varje
delområde skulle bli någorlunda homogent med avseende på naturtypsförekomst. Under
förarbetet gjordes också eftersökningar på Artportalen efter tidigare noteringar av fjärilar,
gaddsteklar och skalbaggar. Kompletterande sökningar på Arttportalen gjordes även i
samband med rapportsammanställning för att kunna inkludera ev. fynd gjorda av andra
människor under sommarsäsongen 2015.

3.2 Inventering av fåglar
Inventering av fåglar vid Jakobsberg utfördes enligt önskemål från beställaren som en
revirkartering av häckande fåglar samt en bedömning av områdets betydelse för rastande
fåglar.
Inventeringen begränsades till arter som anses indikera någon typ av naturvärde, dvs. arter
som är hotade och upptagna på nationella rödlistan, listade i EUs fågelskyddsdirektiv, har en
nedåtgånde trend eller genom sin närvaro indikerar värdefulla miljöer. Arter som besöker
området tillfälligt eller minskande arter som i övrigt är vanliga eller mycket vanliga noterades
men har inte kartlagts närmare (exempelvis tornseglare).
De häckande fåglarna inventerades vid fyra tillfällen under perioden maj-juni 2015.
Vid inventeringstillfällena noterades varje art med häckningskriterium samt var reviret fanns.
Ingen uppskattning av revirens utbredning gjordes, endast det uppskattade antalet par i varje
delområde med en ungefärlig punkt per par antecknades.
Fältmetodiken följer den av Naturvårdsverket framtagna Fåglar, revirkartering, generell
metod v1:1 som utgavs 2012 med undantag av antalet besök som begränsades till 4 enligt
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överenskommelse med Karlstad kommun. Med grund som detta bör inventeringen ses som
heltäckande med reservation att något enstaka par missats. Resultatet anses dock ge en rättvis
bild av häckfågelfaunan i området. Tidigare häckare inventerades med något mindre
tillfredsställande resultat då inventeringarna påbörjades först i maj.
Vid häckfågelinventering anges fåglarnas uppträdande i form av häckningskriterium upp till
20 där kriterium över 10 anses indikera säker häckning, 5-9 trolig häckning och 1-4 möjlig
häckning. Samtliga häckningskriterier redovisas i bilaga 6.
En uppskattning av områdets betydelse för rastande fåglar har gjorts utifrån data inhämtad i
artportalen.

3.3 Inventering av fjärilar
Inventering av fjärilar (liksom inventering av skalbaggar och gaddsteklar), gjordes enligt
önskemål från beställaren, som en kvalitativ inventering, där förekommande arter noterades
men där antalet individer inte angavs. För att på ett bra sätt täcka in inventeringsområdets
fjärilsfauna gjordes fältbesök vid fem olika under perioden senare delen av maj till början av
augusti. Tillvägagångssätt vis inventering följer riktlinjer i manual för uppföljning av
odlingslandskapet (Bengtsson 2010) och fältinstruktion för fjärilsinventering inom NILS
(2014). I enligt med dessa instruktioner genomfördes fältarbetet endast vid soligt väder då
temperaturen låg över 17 ° C och då vindstyrkan var lägre än frisk vind (8-13 m/s). Ingen
insamling gjordes då samtliga arter bestämdes i fält. Dock gjordes i vissa fall temporära
insamlingar av djur med hjälp av håv där infångade djur släpptes efter artbestämning. Fokus
vid fjärilsinventering lades på delområden som under flygbildstolkningen bedömts som
särskilt intressanta för fjärilsfaunan. Dessa delområden var främst de öppna gräsmarkerna i
inventeringsområdets norra halva samt örtrika, öppna gräspartier, gärna i lä, intill golfbanan.
Skogsmiljöer undersöktes i princip inte alls med undantag av randområden intill öppna
marker.
Försommar och högsommar 2015 var ovanligt kalla och innehöll få soliga dagar. Väderleken
under denna period var därmed inte särskilt lämplig för fjärilsinventering. Den artlista som
inventeringen resulterade i ska därför ses som en ”minimilista”. Kompletterande noteringar
från Artportalen bör dock ge en någorlunda rättvisande bild av delområdenas naturvärde ur ett
fjärilsperspektiv.
Vid fältarbetet fokuserades inventeringen på äkta dagfjärilar (överfamilj Papilionoidea) och
bastardsvärmare (Zygaenidae). Samtliga arter tillhörande dessa grupper flyger under dygnets
ljusa timmar och främst under varma och torra förhållanden.
Dessutom finns det en del fjärilar av andra familjer som är dagaktiva. I de fall sådana har
påträffats har dessa också inkluderats i inventeringen. Däremot har inga eftersök gjorts
nattetid. Inventeringen av nattfjärilar bör således inte på något sätt betraktas som heltäckande
utan som ett mycket ytligt stickprov av den fjärilsfaunan.

3.4 Inventering av gaddsteklar och skalbaggar
Inventeringen av insekter vid Jakobsberg genomfördes under en lång fältsäsong från mitten av
maj till mitten av augusti 2015 med totalt 5 fältbesök. Inventeringen utfördes dels med
utplacerade fällor av två typer: mark- eller fallfällor och gulskålar och dels genom riktad
fångst med slaghåv och examination av insekter i fält.
Fallfällorna och gulskålarna placeras helt eller delvis nedgrävda så att insekter faller ned i
dem då de går över kanten. I gulskålarnas fall fungerar de även genom att skålarnas färg (i
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detta fall gul) attraherar insekter som annars är blombesökande och som då fastnar i fällan.
Placeringen av fällorna varierar beroende på miljön men fallfällor placeras med fördel
antingen i fuktigare våtmarksmiljöer eller i torra, sandiga solexponerade miljöer. Båda dessa
naturtyper tenderar att hysa naturvårdsintressanta arter och så var i fallet även vid
inventeringen i Jakobsberg.
Gulskålarna är främst tänkta att attrahera blombesökande steklar och skalbaggar och placeras
sålunda i anslutning till miljöer där dessa rör sig i större eller mindre utsträckning, oftast
sandiga och grusiga partier som utnyttjas för bobygge då de ofta har ett varmt och torrt
mikroklimat.
Bestämningen av gaddsteklar skedde dels direkt i fält då detta var möjligt. I del fall då ingen
säker artbestämning kunde göras insamlades djuren och artbestämdes under lupp.
Fällmaterialet bestämdes under lupp efter att fällorna tömts, löpande under sommaren. Av
skalbaggarna bestämdes samtliga arter utom ett antal svårbestämda småkortvingar
(Aleocharinae spp.) som generellt inte indikerar högre naturvärden.
Vid insamlingen och vid sorteringen av fällmaterial inkluderades även ett antal flugor, främst
blomflugor (Syrphidae) samt någon enstaka rovfluga (Asilidae). Detta gjordes dock inte
systematiskt under denna inventering.
Fynd av naturvårdsintressanta arter laddades ned från artportalen och inkluderas i rapporten,
men observationerna är i dessa fall märkta.
Fällorna placerades enligt kartan i bilaga 2.

3.5 Klassning av områden
Naturvärdesbedömningen för varje delområde har delats upp i värde för häckfåglar, värde för
rastande fåglar och värde för insektslivet. Dessa tre parametrar har sedan tillsammans med
vegetationens beskaffenhet och förekomst av strukturer och element vägts samman till en
helhetsbedömning. Värdeskalan för naturvärdesbedömning följer den som anges i Svensk
Standard för naturvärdesinventering (SIS 2014). Denna skala innefattar 4 olika klasser enligt
följande:
klass 1 – högsta naturvärde. Varje enskilt område med denna klassning bedöms ha särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. Det som
främst utgör grund vid bedömningen till klass 1 gentemot klass 2 är förekomsten av hotade
växt- och djurarter samt förekomsten av hotade naturtyper.
klass 2 – högt naturvärde . Varje enskilt område med denna klassning bedöms ha särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. Motsvarar
ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotop, äng- och hagmarksinventeringen klass 1-3 osv.
klass 3 – påtagligt naturvärde. Områden med denna klass behöver ej enskilt vara av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald men det bedöms att kvalitén och arealen av
dessa områden bör upprätthållas eller öka. Klassen motsvarar ungefär ängs- och
betesmarksinventerings restaurerbar ängs- betesmark, Skogsstyrelsens objekt med
naturvärde osv.
klass 4 – visst naturvärde. Områden med denna klass behöver ej enskilt vara av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald men det bedöms att kvalitén och arealen av
dessa områden bör upprätthållas eller öka. Klassen motsvarar inga andra klassningar men
används främst på områden som har vissa naturvärden men som ej räcker till för att uppnå
högre klassningar.
För ytor som inte bedöms hysa förhöjda naturvärden överhuvudtaget anges detta i klartext.
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4. Områdesbeskrivning och naturvärdesklassning
4.1

Översiktlig områdesbeskrivning

Det gamla flygfältet vid Jakobsberg utgörs av en i princip helt flack innerkrök av Klarälven
nära dess mynning i Vänern. Området nyttjas idag som rekreationsområde där stora mänger
människor dagligen promenerar eller motionerar. Vidare är de södra delarna sedan många år
nyttjade som golfbana. De gamla landningsbanorna används idag främst för övningskörning
med olika fordon samt av modellflygare.
Karaktären är ett öppet, flackt gräsområde som endast på små ytor bryts av träd och dungar.
Vegetationen är låg och slås till stora delar, antingen genom golfbanans skötsel i södra delen
eller genom slåtter på den av kommunen utarrenderade marken i norra delen.
Angränsande mot älven finns en smal bård av ung lövskog som domineras av sälg, gråal och
björk. I älvens innerkrök i söder finner man även smalare vassbälten.
Bitvis är marken mycket fuktig och naturliga kärr finner man på flera ställen inom området.
Dessutom finns ett antal anlagda dammar på golfbanan.
Inventeringsområdet vid Jakobsberg delades in i 18 delområden utifrån förekommande
naturtyp och geografiska läge. Vegetation och struktur för dessa områden beskrivs kortfattat
nedan. Dessutom ges en sammanfattande naturvärdesbedömning för respektive område
baserat dels på förekommande värden för fågellivet och dels på värden för fjärilar,
gaddsteklar och skalbaggar.
För karta över delområden se bilaga 1. För karta över delområde med illustrerad
naturvärdesklassning se bilaga 8.

4.2

Beskrivning av delområden

Delområde 1
Biotopgrupp: Äng och betesmark
Biotop: Annan äng
Areal: 27,1 ha
Naturvärde: klass 1 (häckfågel 2, rastande fågel 2, insektsliv 1)
Detta delområde består av de vidsträckta, öppna gräsmarkerna i inventeringsområdets norra
halva. Området är i praktiken helt öppet även om videbuskar och lövsly förekommer fläckvis.
Delar av området slås årligen. Vegetationen domineras av olika gräs exempelvis rödsvingel,
rödven, vårbrodd eller ängsgröe men här finns också en stor och varierande mängd örter både
mer kvävetoleranta arter och sådana som främst associeras med naturliga, ogödslade
gräsmarker. Till den förstnämnda kategoring kan exempelvis ängssyra, maskros och stormåra
föras medan käringtand, ängsvädd, blodrot, ljung och ett mycket stort bestånd av nattviol är
exempel på arter som återfinns främst i naturliga gräsmarker. Området har en rik fågelfauna
och även en relativt rik fjärilsfauna (se nedan under respektive artgrupp). Särskilt viktigt
verkar de västra delarna vara som ofta ligger i lä bakom den trädridå som löper längs md
Klarälven. Den rika blomningen gör också att området är av betydelse som pollen och
nektarkälla för många andra insekter, bland annat olika gaddsteklar och fjärilar.
En faktor som möjligen hämmar insektslivet i området är att gräsmarken, åtminstone delvis,
verkar svämmas över regelbundet. Detta kan exempelvis vara ett bekymmer för arter som
övervintrar i marken eller lågt i vegetationen.
8
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Naturvärdesbedömning
Öppna, hävdade gräsmarkerna med en naturlig gräsmarksflora av den storlek det här är fråga
om är en mycket ovanlig företeelse i Sverige idag. Gräsmarkerna i delområde 1 hyser höga
eller mycket höga naturvärden ur många olika perspektiv. Området är av stor betydelse för
fågellivet med flera häckande arter som annars är på mer eller mindre kraftig tillbakagång i
landskapet i stort. De öppna gräsmarkerna utgör också en mycket viktig rastlokal för
sträckande fågel.
En betydande örtrikedom gör också området attraktivt för insekter i många olika artgrupper.
Här finns exempelvis flera rödlistade fjärilsarter och dessutom viktiga födoresurser för både
gaddsteklar och skalbaggar. Sammantaget motiverar detta bedömningen högsta naturvärde
(klass 1).

Delområde 2
Biotopgrupp: Myr
Biotop: Sumpkärr
Areal: 1,2 ha
Naturvärde: klass 3 (häckfågel 3, rastande fågel 3, insektsliv 3)
I östra kanten av den öppna gräsmarken finns denna kärryta. Vegetationen här domineras av
vass och högvuxna starrarter. Ytan är ohävdad och ett visst uppslag av exempelvis viden och
andra buskar finns, främst i den södra delen. Detta delområde har viss betydelse för fågellivet
men är kanske av mer begränsat värde för fjärilar, gaddsteklar och skalbaggar.
Naturvärdesbedömning
I våtmarken finns häckningsmöjligheter för bland annat sävsparv och törnsångare och
möjligen även andra småfåglar. Ytan har också viss betydelse som födosöksmiljö för rastande
fåglar. Dessutom förekommer miljöer som är lämpliga för vissa insektsarter. Detta
tillsammans med att hydrologiska ingrepp saknas motiverar bedömningen påtagliga
naturvärden, klass 3.

Fig. 1. Våta, kortklippta lågstarrfuktängar och videsnår gränsande mot bladvassar i delområde 2.
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Delområde 3
Biotopgrupp: Infrastruktur och bebyggd mark
Biotop: P-plats
Areal: 0,4 ha
Naturvärde: inga förhöjda naturvärden
Denna delyta utgör en del av parkerings/uppställningsplatsen bakom den gamla
terminalbyggnaden.
Naturvärdesbedömning
Delområdet hyser inga förhöjda naturvärden.

Delområde 4
Biotopgrupp: Äng och betesmark
Biotop: Fuktäng
Areal: 3,4 ha
Naturvärde: klass 3 (häckfågel 3, rastande fågel 3, insektsliv 4)
Detta delområde utgörs av en öppen fuktäng som domineras av gräs och starrarter. I
markskiktet i norra spetsen märks örter som hirsstar, ängsbräsma, gåsört och ältranunkel. På
grund av begränsad tillgång på blommande örter i den södra, stora delen var noteringarna av
både fjärilar, gaddsteklar och skalbaggar litet i detta område.
Naturvärdesbedömning
Fuktängen är i dagsläget av viss betydelse för fågellivet medan värdena för insektslivet är mer
begränsade. Med återkommande slåtterhävd över hela ytan skulle denna yta kunna utvecklas
mot en mer örtrik fuktäng likt den norra spetsen utanför staketet och därmed skulle dess
betydelse för insektslivet öka. Sammantaget bedöms delområdet i dagsläget hysa påtagliga
naturvärden, klass 3.

Delområde 5
Biotopgrupp: Skog och träd
Biotop: Sekundär lövskog, friska och torra typer
Areal: 0,2 ha
Naturvärde: klass 3 (häckfågel 4, rastande fågel 3, insektsliv 3)
Denna yta består av en mindre dunge av ung björk och andra lövträd. Underlaget består till
stor del av äldre, uppsprucken asfalt/betong/grus, en rest från då området var en aktiv
flygplats. Bitvis finns en del uppslag av fibblor och andra örter som har en viss betydelse som
pollen och nektarväxter. Träddungen skapar också läytor i ett annars mycket öppet och
exponerat område.
Naturvärdesbedömning
Träddungen har betydelse som läyta där både fåglar och insekter kan hitta mer skyddade
miljöer både för näringssök och bobygge. De öppna delarna av det gamla flygfältet är annars
mycket exponerade för väder och vind. Delområdet har därmed en strukturell betydelse även
om värdena knutna till träskikt och fältskikt i sig inte är särskilt höga. Sammantaget bedöms
delorådet hysa påtagliga naturvärden, klass 3.
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Delområde 6
Biotopgrupp: Infrastruktur och bebyggd mark
Biotop: Äldre landningsbana
Areal: 8,3 ha
Naturvärde: klass 2 (häckfågel 4, rastande fågel 4, insektsliv 2)
Detta delområde utgörs av den gamla landningsbanan samt intilliggande kantzoner och
tillfartsvägar. Större delen av området är fortfarande asfaltsbelagt men i kantzonerna, särskilt i
delområdets södra del, finns sandiga ytor och dessutom en del örtvegetation som är av
betydelse främst för grävande steklar men också för fjärilar och marklevande skalbaggar.
Ungefär mitt på landningsbanan, i vid golfbaneområdets norra gräns, har man också lagt upp
en större sandvall som på samma sätt har betydelse för insektsfaunan. Den södra halvan av
landningsbanan kantas också av trädrader på båda sidor vilket gör att här bildas solvarma,
vindskyddade miljöer.
Naturvärdesbedömning
Även om landningsbanan är en helt och hållet människoskapad artefakt i landskapet, erbjuder
området såväl vindskydde solvarma miljöer samt sandiga ytor och viss blomsterrikedom.
Detta är främst av värde för insektslivet. Delområdet bedöms därför sammantaget hysa höga
naturvärden, klass 2.

Fig. 2. Solexponerade och torra sand- och grushögar i delområde 6.

Delområde 7
Biotopgrupp: Skog och träd
Biotop: Sekundär lövskog, friska och torra typer
Areal: 11,3 ha
Naturvärde: klass 3 (häckfågel 3, rastande fågel 3, insektsliv 3)
Detta delområde utgörs av den trädridå som löper längs hela områdets yttre gräns mot
Klarälven. Trädridån är divers men utgörs främst av lövträd som björk, sälg, asp, klibbal och
gråal. Merparten av träden är unga och död ved förekommer endast i begränsad omfattning
och i klenare dimensioner. Trädridån hyser kanske inte i sig särdeles höga skogliga värden
men utgör på samma sätt som delområde 5 en mycket viktig struktur i landskapet. Trädridån
skapar lämiljöer i den öppna gräsmarkens västra del, något som är mycket viktigt för
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insektslivet i ett annars mycket exponerat landskap. Dessutom tillhandahåller trädridån viktiga
häckningsmiljöer för småfåglar som annars kan söka föda i de öppna, insektsrika markerna.
Här har även häckat mindre hackspett i de södra delarna. På sikt kan trädridån också bli
värdefull för vedlevande insekter, fladdermöss och hålhäckande fåglar.
Naturvärdesbedömning
Lövskogsbåderna längs Klarälven har viss betydelse som skyddade miljöer både för fåglar
och insekter. Dess största betydelse torde dock vara av strukturell karaktär där träden skapar
vindskydd i ett annars exponerat landskap. Sammantaget bedöms detta delområde av dessa
skäl hysa påtagliga naturvärden, klass 3.

Delområde 8
Biotopgrupp: Park och trädgård
Biotop: Golfbana
Areal: 61,0 ha
Naturvärde: klass 2 (häckfågel 2, rastande fågel 2, insektsliv 2)
Detta delområde omfattar hela golfbanan, både klippta greener och fairway samt mer oklippta
ruffar, vattensamlingar och våtmarker. Av störst värde för insektslivet är de oklippta men
fortfarande öppna ruffarna. I dessa miljöer, särskilt i de sydvästra delarna där trädridån i
delområde 7 skapar läytor, finns en örtrikedom som är betydelsefull för insektslivet. I sådana
ytor kan man exempelvis hitta tistlar, kanadensiskt gullris, blodrot eller stormåra. Visst
uppslag av hallon och andra buskar märks bitvis. I den södra och sydvästra delen noterades
relativt många olika fjärilsarter från flera olika familjer. Här finns också blomrika miljöer som
är viktiga för humlor och andra gaddsteklar.
Det är av stor betydelse för golfbanans naturvärde att ruffarna i området behåller sin öppna till
halvöppna och örtrika karaktär. Särskilt betydelsefullt är detta i delområdets södra och
sydvästra delar.
Naturvärdesbedömning
Golfbaneområdet är med sina ruffar och små träddungar av stor betydelse för såväl fågelliv
som insektsliv. Flera rödlistade fågelarter häckar med flera par inom golfbaneområdet och
goda födosöksmiljöer för insektslivet finns också med blomrika brynmiljöer och brutet
vegetationstäcke kring dammar och bunkrar. Sammantaget bedöms detta delområde därför
hysa höga naturvärden, klass 2.

Fig. 3. Kortklippta fairways som varvas med högväxta ruffar och våta partier kring dammar och kärr
gör att golfbanan i Jakobsberg är en artrik miljö.
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Delområde 9
Biotopgrupp: Täkt och upplag
Biotop: Upplagsområde
Areal: 1,7 ha
Naturvärde: klass 2 (häckfågel 3, rastande fågel 4, insektsliv 2)
Strax öster om landningsbanan finns detta delområde som idag har karaktären av
upplagsområde. I denna yta finns dels (2015) ett större upplag av avverkade trädstammar,
möjligen drivved, och dels sandhögar, flishögar och miljöer med högvuxna örter.
Alltsammans inramas av trädridåer som ger områdete en solvarm och skyddad karaktär. Såväl
vedupplag som flishögar och sandhögar är viktiga miljöer för många gaddsteklar. I området
förekommer en hel del både rovsteklar och vildbin. Örtrikedomen och det varma
mikroklimatet gör också att fjärilar gärna söker sig till detta område. Rikedom på bytesdjur
gör också att fåglar av olika slag, både större och mindre letar föda i området.
Naturvärdesbedömning
Upplagsområdet med sina ved- och flishögar och sitt vindskyddade, solvarma milkroklimat är
framför allt av betydelse för insektslivet. Ett rikt insektsliv attraherar också födosökande
fåglar. Delområdet bedöms därför sammantaget hysa höga naturvärden, klass 2.

Delområde 10
Biotopgrupp: Igenväxningsmark
Biotop: Åbrink
Areal: 2,1 ha
Naturvärde: klass 3 (häckfågel 3, rastande fågel 4, insektsliv 3)
Detta delområde är beläget intill den gamla landningsbanans södra del och utgörs av en
halvöppen yta av en karaktär som liknar flera av ruffarna på golfbanan. I området finns dels
en del videbuskar samt uppslag av unga lövträd, främst björk. De gräsdominerade ytorna
mellan buskage och träd hyser även en del örter. Solinstrålningen är relativt stor och ytan
besöks ofta av fjärilar. Sannolikt trivs dessutom en hel del andra insekter här. Födosökande
småfåglar vistas, som en konsekvens av detta, ofta i denna typ av miljö. Sannolikt påverkas
delar av detta område av temporära översvämningar. Ytan omfattas inte av någon aktiv
skötsel men det vore mycket gynnsamt för naturvärdena här om ytan kunde bibehålla sin
halvöppna karaktär.
Naturvärdesbedömning
Igenväxningsmarken söder om golfbanan är av betydelse både för fågellivet och
insektsgrupper såsom exempelvis fjärilar och humlor. Om man genom återkommande
röjningar eller bränningar skulle kunna höja förekomsten av blommande örter skulle också
värdet för främst insektslivet öka. I dagsläget bedöms ytan hysa påtagliga naturvärden, klass
3.

Delområde 11
Biotopgrupp: Limnisk strand
Biotop: Vass
Areal: 5,9 ha
13
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Naturvärde: klass 2 (häckfågel 2, rastande fågel 3, insektsliv 4)
Intill Klarälvens ”böj” i den sydligaste delen av det inventerade området, är vattnets
strömhastighet lite lägre och här har en del sediment avsatts. I dessa finns ett vegetationsbälte
som domineras av vass. Vegetationens struktur är inte homogen utan här finns såväl glesare
som tätare partier. Vattenståndsfluktuationer verkar förhindra igenväxningstendenser och
etablering av träd och buskar. Vassbården är av betydelse för fågellivet.
Naturvärdesbedömning
Vassområdet intill Klarälven har stor betydelse som häckmiljö för fågellivet. Dess betydelse
för insektslivet är sannolikt av mer begränsad karaktär. Här behöver dock en viss brasklapp
kastas in då limniska insekter inte undersökts inom ramen för detta projekt. Med tanke på
delområdets stora betydelse för häckfågelfaunan bedöms ändå det sammanvägda naturvärdet
vara högt, klass 2.

Delområde 12
Biotopgrupp: Skog och träd
Biotop: Sekundär lövskog, fuktiga typer
Areal: 4,2 ha
Naturvärde: klass 4 (häckfågel 4, rastande fågel 4, insektsliv 4)
Detta delområde utgörs av en mindre lövskogsdunge intill golfbanans södra del. Trädskiktet
är relativt ungt och består av bland annat av gråal och björk. Marken är främst fuktig. Död ved
förekommer i viss omfattning, både som torrakor och lågor, men dimensionerna på den döda
veden är till största delen klen. På samma sätt som delområde 5 och 7 har denna
lövskogsdunge en viktig strukturell betydelse i ett annars öppet landskap. Här kan fåglar hitta
skydd och boplats, rovlevande fåglar kan spana ut över de öppna markerna och vedlevande
insekter kan här hitta lämpliga bomiljöer samtidigt som de har nära till pollen- och
nektarresurser i de öppna markerna.
Naturvärdesbedömning
Den fuktiga lövskogsdungen hyser begränsade naturvärden knutna till både fågel- och
insektsliv. Detta tillsammans med delområdets strukturella egenskaper motiverar
sammantaget naturvärdesbedömningen vissa naturvärden, klass 4.
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5. Resultat av inventeringarna
5.1 Fåglar
5.1.1 Häckande fåglar
Resultatet av häckfågelinventeringens framgår i följande tabell. I denna redovisas antal par i
respektive delområde samt högsta noterade häckningskriterium.
Art

Vetenskapligt namn

RL

EU

Delomr.

Antal par

Häckningskr.

Rördrom
Kricka
Knipa
Bivråk
Brun kärrhök
Ormvråk
Tornfalk
Lärkfalk
Mindre strandpipare
Tofsvipa
Strandskata
Drillsnäppa
Morkulla
Enkelbeckasin
Trana
Tornseglare
Gök
Backsvala
Hussvala
Sånglärka

Botaurus stellaris
Anas crecca
Bucephala clangula
Pernis apivorus
Cyrus aeruginosus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Haematopus ostralegus
Actitis hypoleucos
Scolopax rusticola
Gallinago gallinago
Grus grus
Apus apus
Cuculus canorus
Riparia riparia
Delichon urbicum
Alauda arvensis

NT

X

NT

X

Ängspiplärka

Anthus pratensis

Sydlig gulärla
Näktergal
Buskskvätta

Motacilla flava flava
Luscinia luscinia
Saxicola rupetra

Törnsångare

Sylvia communis

X

Härmsångare
Grönsångare
Stjärtmes
Törnskata
Stare
Gulsparv

Iduna icterina
Phylloscopus sibilatrix
Aegithalos caudatus
Lanius collurio
Sturnus vulgaris
Emberiza citrinella

VU

X
X
X

Sävsparv

Emberiza schoencinclus

VU

11
8
8
1
8
7
12
11
11
7, 12
1
8 (öst)
8 (väst)
1
4
8 (öst)
8 (väst)
8
7
1 (8)
8
8
2
12
7
7
8
8
1
8
11
2
8

0-1
0-1
1-2
0
0-1
0
0-1
0
1
0-1
0-1
0-1
1-2
2-3
0-1
0
0-1
0
0
3
5
1
4-5
1
5-6
3-4
1
1
1
1
1-2
1
2
1-2
1-2
1
2
1
1
3
1
1

5
5
13
2
4
2
5
1
5
4
2
5
13
5
5
2
4
2
2
14
8
8
10
8
8
8
16
8
8
16
5
8
8
8
10
16
16
5
10
10
5
3

X

X
VU
NT
NT
NT

X

NT

X
NT

X

Kommentar

Födosök. i omr.
Födosök. i omr.
Födosök. i omr.
Födosök. i omr.
Födosök. i omr.
Födosök. i omr.

Födosök. i omr.
Födosök. i omr.
Födosök. i omr.

Tab. 1. Tabell visande resultat av häckfågelinventeringarna gjorda i Jakobsberg 2015. I tabellen
redovisas förutom antal par, högsta kriterium och delområde även arternas eventuella rödlistning (RL)
samt om de är upptagna under EUs fågelskyddsdirektiv appendix 1 eller EUs indikatorlista för vanliga
jordbruksmarksfåglar (Farmland Bird Indikator, FBI).
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Art

Vetenskapligt namn

RL

Småfläckig sumphöna
Mindre hackspett
Stenskätta
Entita
Pungmes
Trastsångare
Rosenfink

Porzana porzana
Dendrocopus minor
Oenanthe oenanthe
Parus palustris
Remiz pendulinus
Acrocephalus arundinaceus
Carpodacus erythrinus

NT
NT

EU Delomr.
X
X

EN
NT
VU

8
7
6, 8
okänt
okänt
11
7, 8

Hög. häck-krit.

Sen. år

Kommentar

5
16
16
4
2
2
2

2000
2013
2003
2015
2014
2003
2003

Från artportalen
Från artportalen
Från artportalen
Från artportalen
Från artportalen
Från artportalen
Från artportalen

Tab. 2. Tabell visande fynd av naturvårdsintressanta fågelarter i Jakobsberg under 2000-talet
rapporterade till artportalen. I tabellen redovisas delområde, högsta noterade häckningskriterium,
senaste år då fynd gjordes, eventuella rödlistning (RL) samt om de är upptagna under EUs
fågelskyddsdirektiv appendix 1 eller EUs indikatorlista för vanliga jordbruksmarksfåglar (Farmland Bird
Indikator, FBI).

För en karta över häckande fåglars revir se bilaga 3. OBS. För ängspiplärka och sånglärka
redovisas inte exakt punkt för respektive revir då dessa arter är mycket rörliga och reviren är
svårplacerade på en karta. För dessa arter se istället tabellen ovan för antal par per delområde.
Området inventerades framgångsrikt under maj-juni (juli) 2015.
De öppna områdena kring det gamla flygfältet på Jakobsberg hyser en fågelfauna som främst
är knuten till de öppna, gräs- och starrklädda områdena. Både de slagna områdena i norr med
kort vegetation (delområde 1) liksom ruffarna på golfbanan i söder (delområde 8) hyser arter
som traditionellt förknippas med jordbruksmark. Även delområde 10 som är mer igenvuxen
hyser dessa arter. Karaktärsarterna är ängspiplärka och sånglärka som häckar med många par
väl utspritt i området. Antalet par är sannolikt nära mättat och reviren av främst ängspiplärka
återfinns bitvis mycket tätt.
Bland övriga jordbruksmarksfåglar märks busksvätta som häckade med två par 2015,
törnskata med ett par, gulsparv med två par, sydlig gulärla med ett par, törnsångare med minst
två par samt stare med minst två par. Tidigare har även stenskvätta häckat i området
(artpotalen). Dessutom förekommer ett antal arter som nyttjar området flitigt för födosök men
som sannolikt häckar i anslutande våtmarker (Mariebergs våtmark i öster och
Knappstadsviken i sydväst). Bland dessa märks dels tofsvipa och strandskata som ses
regelbundet födosöka på gräsytorna. Dessutom är hela området viktiga jaktmarker för flera
arter av rovfåglar. Tornfalk jagar mycket regelbundet och häckar möjligen i området. Ingen
häckning kunde dock påvisas i området så det är möjligt att boet återfinns utanför området. En
annan at som ofta ses glidflyga lågt över maderna är brun kärrhök. Sannolikt berörs
Jakobsbergsområdet av minst två revir. Lärkfalk, ormvråk, sparvhök och duvhök noterades
födosökande i området men liksom de andra rovfåglarna häckar de sannolikt inte inom det
inventerade området. Bivråk sågs spelflyga på håll och kan möjligen födosöka inom området,
men arten har mycket stora revir och det är troligt att Jakobsberg endast berörs perifert av
något revir.
Knutna till de unga, fuktiga lövskogarna (delområde 7, 12) finner man något färre arter. Här
häckar näktergal, härmsångare, grönsångare och stjärtmes. Alla fyra är arter som förknippas
med lövrika skogar och bryn. Från tidigare år finns även noterade och säkra häckningar av
mindre hackspett i den södra kanten av området (delområde 7, 12).
Våtmarks- och vattenfåglar återfinns främst längs älven (delområde 7, 11) men även våtare
partier i de övriga områdena (delområde 2 samt dammarna och kärren på golfbanan
delområde 8). Här märks främst rördrom som sannolikt häckar i vassarna kring
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Knappstadsviken men som under inventeringarna noterades i vassarna i delområde 11. Här
fanns även ett par tranor men det är osäkert om detta par gick till häckning.
Även den kraftigt minskande sävsparven häckar här med flera par och ett par fanns även i
vassarna i delområde 2. Enkelbeckasin noterades på två platser. Av änder häckar gräsand och
knipa med ett eller flera par i området. Kricka noterades i en av dammarna på golfbanan vid
två tillfällen vilket kan tyda på häckning.
Kring älven observeras regelbundet backsvala som möjligen häckar i anslutning till området.
Arten häckar med säkerhet med några tiotals par i de centrala delarna av Karlstad uppströms
det inventerade området. Samma sak kan sägas om drillsnäppa som noterades vid älven.
5.1.2 Rastande fåglar

Art

Vetenskapligt namn

RL

Dubbelbeckasin
Jorduggla
Sånglärka
Rödstrupig piplärka
Blåhake
Buskskvätta
Varfågel
Vinterhämpling
Lappsparv

Gallinago media
Asio flammeus
Alauda arvensis
Anthus cervinus
Luscinia svecica
Saxicola rupetra
Lanius excubitor
Carduelis flavirostris
Calcarius lapponicus

VU

EU

NT
VU

X

NT

X

VU
VU

Antal
fynd

Högst
antal

Senaste
år

62
37
93
38
22
31
27
5
70

7
3
~100
4
3
120
1
20
20

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Kommentar
Regelbunden
Regelbunden
Regelbunden
Regelbunden
Regelbunden
Regelbunden

Regelbunden

Tab. 3. Intressantare, regelbundet rastande fåglar i området. Data hämtad från artportalen. I tabellen
redovisas antal fynd, högsta noterade antal, senaste år då fynd gjordes, eventuella rödlistning (RL)
samt om de är upptagna under EUs fågelskyddsdirektiv appendix 1 eller EUs indikatorlista för vanliga
jordbruksmarksfåglar (Farmland Bird Indikator, FBI).

Området har förutom sin betydelse för de häckande fåglarna en viktig funktion som rastplats
för sträckande fåglar. Ett antal sällsyntare arter utnyttjar området regelbundet och då främst de
öppnare miljöerna i delområde 1 och 8. För en klassning av områdenas betydelse för
sträckande fåglar se delområdesindelningarna.
5.1.3 Sammanfattning fåglar
Jakobsbergsområdet hyser en varierad fågelfauna med flera hotade och minskande arter. De
stora arealer med öppna, slagna gäsytor som är rika på föda i form av frön och insekter är
sällsynta inslag i det hårt brukade eller igenväxande landskapet idag. Arter som på många håll
minskar kraftigt har starka populationer i området och de här två vanligaste häckfåglarna,
ängspiplärka och sånglärka, är bra exempel på sådana.
Områdets naturvärden ligger även i variationen då här finns, förutom ensartade gräsytor,
fuktiga partier, dungar, buskridåer och vassar som tillsammans gör att området uppfyller
många arters krav på livsmiljön.
Området har även stor betydelse lokalt och regionalt som både rastplats för flyttande fåglar
och födosöksområde för i närheten häckande fåglar. Bland dessa märks flera minskande och
hotade arter, däribland flera arter av rovfåglar som ofta ses jaga här.
För en förteckning av de intressantare arterna och deras status i området se dels tabell ovan
och dels artfakta i bilaga 5.
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5.2 Fjärilar
Resultatet av fjärilsinventeringen framgår av nedanstående tabell:
NV- RL
art
Hesperiidae - tjockhuvudfjärilar
Thymelicus lineola
Ochlodes sylvanus

mindre tåtelsmygare
ängssmygare

Papiolionidae - riddarfjärilar
Papilio machaon

makaonfjäril

Pieridae - vitfjärilar
Pieris brassicae
Pieris napi
Anthocaris cardamines
Gonepterx rhamni

kålfjäril
rapsfjäril
aurorafjäril
citronfjäril

Nymphalidae - praktfjärilar
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Aglais io
Aglais urticae
Nymphalis antiopa
Nymphalis xanthomelas
Boloria selene
Argynnis aglaja
Coenonympha pamphilus
Maniola jurtina
Aphantopus hyperantus

amiral
tistelfjäril
påfågelöga
nässelfjäril
sorgmantel
videfuks
brunfläckig pärlemorfjäril
ängspärlemorfjäril
kamgräsfjäril
slåttergräsfjäril
luktgräsfjäril

Lycaenidae - juvelvingar
Thecla betulae
Cyaniris semiargus
Celastrina argiolus
Polyommatus amandus
Polyommatus icaros
Lycaena phlaeas
Lycaena virguareae
Lycaena hippothoe

eldsnabbvinge
ängsblåvinge
tosteblåvinge
silverblåvinge
puktörneblåvinge
mindre guldvinge
vitfläckig guldvinge
violettkantad guldvinge

Zygaenidae - bastardsvärmare
Adscita statices
Zygaena filipendulae

Omr. Omr. Omr. Omr. Omr. Omr. Omr.
1
4
6
7
8
9
10
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
(X)

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

Förek.

Källa

repr.
repr.

inv.
inv.

tillf.

AP

tillf.
repr.
repr.
repr.

inv.
inv.
inv.
inv.

tillf.
tillf.
tillf.
tillf.
repr.
tillf.
repr.
repr.
repr.
repr.
repr.

inv.
inv.
inv.
inv.
inv.
AP
inv.
inv.
inv.
inv.
inv.

repr.
repr.
repr.
repr.
repr.
repr.
repr.
repr.

inv.
inv.
inv.
inv.
inv.
inv.
inv.
AP

repr.
repr.

inv.
AP

repr.
repr.
repr.

inv.
inv.
inv.

X

NT

X
X
X
X

ängsmetallvinge
sexfläckig bastardsvärmare

X
X

NT
NT

X

Geometridae - mätare
Lythria cruentaria
Ematurga atomaria
Epirrhoe tristata

allmän purpurmätare
allmän ängsmätare
dyster fältmätare

X

NT

X

Erebidae
Eucidia glyphica
Eucidia mi

gulbrokigt slåtterfly
vitbrokigt slåtterfly

X
X

repr.

inv.
inv.

Noctuidae - nattflyn
Cerapteryx graminis
Autographa gamma

allmänt gräsfly
gammafly

X

repr.
repr.

inv.
inv.

X

X
X

X

X

Tab. 4. Fjärilar anträffade vid Jakobsberg. I tabellen framgår art och i vilket delområde arten anträffats.
Dessutom har krävande arter som anses indikera högre naturvärden markerats (NV-art) liksom
arternas eventuella rödlistekategori (RL).
Arternas förekomst anges som sannolikt reproducerande i området (repr.) eller sannolikt tillfälliga
förekomster (tillf.)
För arter där all informationen är hämtad från artportalen (AP) står det nämnt i kommentar till
respektive art.
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Totalt noterades 24 arter dagfjärilar inklusive bastardsvärmare. Utöver dessa finns trovärdiga
uppgifter i artportalen om ytterligare fyra arter arter anträffade i området.
Av dessa är tre rödlistade (samtliga som nära hotade, NT). Ytterligare en rödlistad art, allmän
purpurmätare, noterades i delområde 1.
Totalt sett är området artrikt sett till de givna förutsättningarna i form av lokalklimat och
förekommande värdväxter.
Om man tittar på inventeringsresultatet från ett ekologiskt perspektiv framgår det att
fjärilsfaunan både består av arter som sannolikt fullbordar hela sin livscykel i det inventerade
området (exempelvis vitfläckig guldvinge, ängspärlemorfjäril, violettkantad guldvinge och
allmän purpurmätare) och arter som troligen nyttjar området som tillfälliga gäster (exempelvis
kålfjäril, rapsfjäril och tistelfjäril). Dessa arter är goda flygare och kan utan större problem
förflytta sig längre sträckor, även från andra delar av Europa. Karakteristiskt för denna grupp
fjärilar, som också inkluderar exempelvis nässelfjäril, påfågelöga och sorgmantel som
möjligen reproducerar sig i området, är att de övervintrar som fullvuxna fjärilar.
Av de anträffade arterna är det ca. 80% (21-22 st.) som med största säkerhet reproducerar sig i
området området vilket indikerar att relativt många olika arters krav på levnadsmiljön kan
tillgodoses.
När det gäller värdväxter framstår ängssyra och även bergssyra som viktiga värdväxter.
Rödlistade arter som violettkantad guldvinge och allmän purpurmätare nyttjar dessa arter
liksom vitfläckig guldvinge. Den mindre guldvingen lever främst på bergssyra. Viktiga är
också ärtväxter såsom käringtand, klöver samt olika gräs. Av de noterade arterna är det bara
en mindre del som använder träd och buskar som värdväxt för sina larver (eldsnabbvinge,
citronfjäril och sorgmantel). Bland nattflygande fjärilar finns det dock ett stort antal som
nyttjar lövbärande träd och buskar. Totalt sett för områdets fjärilsfauna är därför arter som
exempelvis sälg, björk, asp eller hägg betydelsefulla värdväxter.
Dagfjärilar utnyttjar de flesta öppna marker men förekommer generellt i större antal i
områden där värdväxten förekommer, ofta i kombination med gynnsamt lokalklimat (ofta
varma, läiga lokaler) och god tillgång till nektarproducerande växter. Sammantaget är alla de
öppna områdena som inventerats rika på blommande växter men generellt är området flackt
och vindutsatt. Störst koncentration av dagfjärilar, inklusive flest antal arter, noterades i de
stora delområdena 1 och 8 men främst i de örtrika skogskanterna. Motsvarande refuger och
högörtsängar i delområde 7, 10 och i viss mån i de tvära brynen kring dungen som utgör
delområde 12.
Gällande delområde 8 så utgör ruffarna kring
golfbanan värdefulla områden för många
insekter och inte minst vissa arter av
dagfjärilar. Högörtsängarna där en del
blommande buskar och örter utgör en viktig
nektarkälla och högörtsängar nyttjas i större
utsträckning än kortare gräsmarker av
dagfjärilar.
De naturvårdsintressanta arterna (se tabell 4)
anträffas uteslutande i de mest värdefulla
gräsmarkerna, nästan enbart i delområde 1
och 8.
För korta beskrivningar av förekommande
naturvårdsintressanta fjärilsarter, se bilaga 4.

Fig. 4. Ängsmetallvinge (Adscita staties) NT på
åkervädd (Knautia arvensis).
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5.3 Gaddsteklar
Resultatet av inventeringen av gaddsteklar framgår av följande tabell:
NVart
Vespidae - getingar
Dolichovespula adulterina
Ancistrocerus parietinus
Ancistocerus trifasciatus
Symmorphus bifasciatus
Vespa crabro

taksnyltgeting
väggmurargeting
trebandad murargeting
laduvedgeting
bålgeting

Pompilidae - vägsteklar
Anoplius nigerrimus
Arachnospila spissa

skogsvägsekel
krokvägstekel

Priocnemis parvula

Apoidea - vildbin
Andrena clarkella
Colletes daviesanus
Anthidium punctatum
Melitta haemorrhoidalis
Macropis europaeus
Panurgus calcaratus
Coelioxys inermis
Andrena fulvida
Andrena denticulata
Sphecodes geofrellus
Halictus rubicundus
Halictus tumulorum
Lasioglossum albipes
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum villosulum
Lasioglossum leucozonium
Megachile circumcincta
Bombus jonellus
Bombus bohemicus
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus soroeensis
Bombus subterraneus
Bombus sylvestris
Bombus terrestris
Epeolus variegatus
Lasioglossum zonulum
Lasioglossum leucopus

Crabronidae - rovsteklar
Oxybelus uniglumis
Crabro peltarius
Ectemnius ruficornis
Mellinus arvensis
Tachysphex obscuripennis
Tachysphex pompiliformis
Nysson spinosus
Nysson trimaculatus
Nysson distinguendus
Harpactus lunatus
Crossocerus wesmaeli

RL

Omr. Omr. Omr. Omr. Omr. Omr. Omr.
1
4
6
7
8
9
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

Från artportalen

ljungvägstekel

videsandbi
väggsidenbi
småullbi
blåklocksbi
lysingbi
småfibblebi
småkägelbi
brynsandbi
tandsandbi
småblodbi
skogsbandbi
ängsbandbi
ängsmalbi
mysksmalbi
hedsmalbi
fibblesmalbi
ärttapetserarbi
ljunghumla
jordsnylthumla
hushumla
stenhumla
ljus jordhumla
åkerhumla
ängshumls
blåklockshumla
vallhumla
ängssnylthumla
mörk jordhumla

Kommentar

X
X
(X)
(X)
X

NT2010

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

(X)
X

minskande
X
X

X

Från artportalen
Från artportalen
Från artportalen

ängsfiltbi
zonsmalbi
bronssmalbi

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
(X)

X
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Passaloecus insignis
Rhopalum coarctatum

X
X

X

Från artportalen
Från artportalen
Från artportalen
Från artportalen

Trypoxylon attenuatum
Trypoxylon medium
Crossocerus subulatus
Goniozus sabulatus

Asilidae - rovflugor
Dioctria rufipes

Syrphidae - blomflugor
Neoascia tenur
Melanostoma scalare
Sphaerophoria scripta
Sphaerophoria interrupta
Helophilus pendulus

X

X
X
X
X
X

kärrdvärgblomfluga
lång gärsblomfluga
taggsländfluga
fläcksländfluga
pendelblomfluga

X

X

X

Tab. 5. I tabellen framgår art och i vilket delområde arten anträffats. Dessutom har krävande arter som
anses indikera högre naturvärden markerats (NV-art) liksom arternas eventuella rödlistekategori (RL).
För arter där all informationen är hämtad från artportalen står det nämnt i kommentar till respektive art.

Totalt noterades 45 arter gaddsteklar under inventeringarna 2015, ett resultat som får anses
gott med tanke på de dåliga väderförutsättningar som rådde under sommaren med till stora
delar kallt och regnpräglat väder. I resultatet ingår inte myror eller sociala getingar. Till detta
kan adderas ytterligare 9 arter som har noterats i området under tidigare inventeringar.
Materialet visar på en ganska artrik fauna med flera ”sydliga” arter som har en del av sin
nordgräns genom Värmland. Här finns också några oligolektiska arter representerade dvs
sådana arter som samlar in pollen på en enda eller ett mycket begränsat antal olika kärlväxter.
Exempel på en sådan är blåklockebiet (Melitta haemorhoidalis) som verkar vara utbredd i
området och här knuten till liten blåklocka (Campanula rotundifolia).
En intressant art i området är lysingbiet (Macropus europaeus). Detta är vårt enda
oljesamlande bi och det samlar in olja från små oljehår som sitter i blommorna på våra
lysingarter (Lysimachia sp.). Arten uppträder ganska lokalt vid stränder och fuktmarker där
det förekommer rikligt med videört (Lysimchia vulgaris).
Ytterligare en specialist är småfibblebiet (Panurgus calcaratus) som endast samlar pollen från
olika fibblor främst höst- och flockfibblor och som gräver ut sina bon i solvarm sand.
Jakobsberg med det gamla flygfältet utgör en typisk lokal då här finns grusvallar som lämpar
sig som boplats samt tillgång till stora mängder blommande fibblor. Den är ganska ovanlig
och var rödlistad fram till 2015 då den togs ur rödlistan.
Även faunan av rovsteklar är artrik och även denna innehåller en del sydliga arter. En art som
är talrik i området är Harpactus lunatus som i sin tur parasiteras av olika arter av släktet
Nysson, av vilket det fanns inte mindre än tre olika arter i materialet från Jakobsberg.
Sammantaget kan man därför säga att gaddstekelfaunan är artrik och innehåller flera olika
naturvårdsintressanta arter även om vi inte kunde påträffa några rödlistade arter i denna
undersökningen. Arterna är i de flesta fall knutna till varma och blomrika marker som man
finner i brynen på det gamla flygfältet. Inom en del begränsade områden finner man även
sandiga och grusiga bäddar där ett flertal arter har möjlighet att forma sina bohål.
Ser man till de delområden som är värdefullast för gaddsteklarna sticker de öppna, blomrika
markerna i främst delområde 1 och västra delen av delområde 8 ut. Blomrika marker finns i
skogskanterna kring hela området och exempelvis de viktiga nektarkällorna som sälg och
olika flockblomstriga växter (Apiaceae) är allmänt förekommande. Dessa i kombination med
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substrat som lämpar sig för bobygge, oftast död ved eller sandmark, gör att miljön i ett
område är gynnsam för många arter. Dessa substrat återfinns i begränsad mängd i området
men delområde 9 (upplaget för sjunkvirke) samt sandhögarna och grushögarna kring den
gamla landningsbanan (delområde 6) utgör undantag. Fläckvis finns exponerad sand även i
delområde 1.
Att området inte hyser fler eller ovanligare arter förklaras dels med det geografiska läget i
västra delen av mellansverige men kan även förklaras av lokala faktorer såsom substratens
lämplighet och lokal- och mikroklimat. Att stora delar av flygfältet översvämmas regelbundet
är negativt för många arter av marklevande insekter, främst de som lever och övervintrar i bon
utgrävda i marken.

Fig.5. Krokvägstekel (Arachnospila spissa) i delområde 6.
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5.4 Skalbaggar
Resultatet av skalbaggsinventeringen framgår av tabell i bilaga 7. Artlistan bedömdes som för
skrymmande för att här inkluderas i sin helhet.
Inventeringen av skalbaggsfaunan fokuserades på de marklevande skalbaggarna då dessa
bedömdes vara de arter som bäst speglar områdets naturvärden. De grunda, näringsrika
dammarna som finns på golfbanans område skulle kunna hysa en rikare fauna av
vattenlevande skalbaggar men det bedömdes inte genomförbart att inventera dessa på ett
tillfredställande sätt.
Totalt noterades 147 arter av skalbaggar där den absoluta majoriteten anträffades i det
insamlade fällmaterialet. En mindre mängd utvalda skalbaggar insamlades vid slaghåvning.
Skalbaggsfaunan är relativt artrik sett till de marklevande jordlöparna (32 arter) och
kortvingarna. Här finns arter knutna både till fuktiga och torrare miljöer där ett mindre antal
är gynnade av den kontinuerliga hävd som förekommer i områdets gräsmarker. Bland dessa
märks den vackra guldgröna sammetslöparen (Chlaenius nigricornis) som är hävdgynnad och
främst förekommer i betade strandängar. Arten är sällsynt och lokal i Sverige och var fram till
2010 års rödlista upptagen som nära hotad (NT).
Bland de arter som är knutna till sandmarker märks ett fåtal arter. Den lilla fårade
sandknäpparen (Negastrius pulchellus) förekommer i stora antal i området och var en av de
vanligaste skalbaggarna i fällorna. Arten är lokal i Sverige och förekommer främst i sandiga
marker, ofta invid stränder. Även den stora kramplöparen (Broscus cephalotes) är knuten till
sandiga marker, ofta stränder, i södra Sverige och inlandsfynd är inte speciellt vanliga.
Två rödlistade arter blev funna: stumpbaggen Margarinotus purpurascens och den svarta
barkglansbaggen (Rhizophagus picipes). Båda listas som nära hotade (NT).
Den förra är en öppenmarksart som lever i främst spillning och kadaver på torra, varma
lokaler. Barkglansbaggen finner man oftast under bark på stockar som legat i vatten en längre
tid och arten är i Sverige sydlig. Värmlandsfynden i sen tid är inte många. Arten har dock i ett
fåtal fall även påvisats i spillning.
Sett över området är de öppna, örtrika delområdena (främst 1 & 8) med refuger i form av
dungar och högre vegetation de viktigaste och mest värdefulla för skalbaggsfaunan.
Här finns särskilda element som gör områdena extra värdefulla, främst blomrika
högörtsängar, i viss mån död ved (dock främst delområde 9 med upplaget av stockar) samt
inte minst sandiga och grusiga marker i solexponerade och varma lägen som för skalbaggar,
liksom för gaddsteklar är värdefulla miljöer.
För marklevande skalbaggar är inte sällan hävdade, fuktiga ängar och mader viktiga
livsmiljöer och även en miljö som minskar i landskapet i stort. Sådana naturtyper återfinns
även inom det inventerade området, främst delområde 2, kring golfbanedammarna i
delområde 8 samt i delområde 4. Dessa miljöer har sitt i området sannolikt sina största
naturvärden knutna till just marklevande insekter och kärlväxter.
En naturtyp som inventerades undermåligt under årets inventeringar är de näringsrika, grunda
sötvattensdammarna på golfbanan som möjligen kan innehålla en intressant skalbaggsfauna.
Dock är denna fauna dåligt undersökt och de enskilda arternas specifika krav sämre förstådda
än många andra gruppers.
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6. Sammanfattande diskussion
Det inventerade området bedöms generellt hysa höga eller mycket naturvärden och här finns
dessutom betydande arealer av hävdade gräsmarker med en vegetation som till stor del är
opåverkad av förhöjda kvävehalter. Sådana områden i större arealer är en ovanlig företeelse i
det hårt brukade jordbrukslandskapet idag. Även golfbanan och den äldre landningsbanan
med tillhörande hårdgjorda ytor samt vassbältena ute i Klarälven bedöms hysa höga
naturvärden. Detta beroende på dels deras faktiska artinnehåll med flera noteringar av
rödlistade arter, men också på deras strukturell betydelse för landskapets biodiversitet. För
många delområden finns dessutom god utvecklingspotential förutsatt at hävden i området
bibehålls.
När det gäller delområdena som tidigare nyttjats som landningsbana, tillfartsvägar,
upplagsplatser och liknande kan det tyckas lite märkligt att dessa bedöms hysa höga
naturvärden av olika slag. Dessa miljöer är ju skapade, och dessutom mycket kraftigt
påverkade, av människor och kan tyckas sakna alla likheter med naturligt förekommande
miljöer. Det är dock inte alls ovanligt att bangårdar, vägkanter, industriområden, äldre brott
och täkter och liknande faktiskt har höga naturvärden. Särskilt gäller detta om de stått
oanvända en tid och börjat få viss kolonisation av pollen- och nektarproducerande örter. I
dessa miljöer kan även många grävande insekter hitta lämpliga bomiljöer, inte minst i de fall
där sandiga fläckar eller upplagda högar finnes. I dagens landskap kan denna typ av miljöer
dessutom vara de enda ytorna där blottad mineraljord i soliga lägen förekommer. De är dock
beroende av en kontinuerlig störning eller användning för att inte växa igen. Vi som
människor har en tendens att dela in landskapet i människoskapade miljöer och ”naturliga”
miljöer, stad och landsbygd. För flora och fauna gäller en annan indelning – miljöer där
livscykeln går att fullborda och miljöer där detta inte går. För en rad arter tillhör definitivt
äldre landningsbanor eller upplagsplatser definitivt den förstnämnda kategorin.
En av det gamla flygfältet största tillgångar är variationen i miljön där flera naturtyper finns
representerade. En blandning av skog, öppna marker, bryn, torra och våta marker är en viktig
faktor som höjer ett området mångfald och ger många arter en möjlighet att utnyttja området
som livsmiljö under hela eller delar av sin livscykel.
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8. Bilagor
8.1

Bilaga 1 - Karta över delområden
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Bilaga 2 - Inseksfällornas placering

Gul stjärna symboliserar gulskål, blå fyrkant fallfälla.
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Bilaga 3 – Karta häckfåglar noterade under inventeringarna 2015

NOT: På kartan är ej sånglärka och ängspiplärka utmärkta trots att dessa är de talrikaste häckfåglarna i de öppna
områdena. Detta beroende på svårigheten att med säkerhet placera reviren. Men arterna är väl spridda över hela
de öppna områdena och antalet revir är sannolikt mättat.
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Bilaga 4 – Artfakta; naturvårdsintressanta insekter

Broscus cephalotes –
kramplöpare
Denna
stora
och
iögonfallande jordlöpare är
knuten till sandiga, varma
lokaler och påträffas i
Sverige
främst
vid
havsstränder men spridda
fynd i inlandet, främst vid
insjö- och åstränder finns.
Indikerar genom sin närvaro
att sand- och grusmiljöerna
kring Klarälvens mynning
har en fauna specifikt
knuten till dessa miljöer.
Arten påträffades i en
kombinerad gulskål och
fallfälla i delområde 14.

förekommer indikerar att den till sandmarker
knutna fauna som finns kring klarälven även
förekommer inom det inventerade området.
Arten påträffades et flertal fällor.
Rhizophagus picipes –
svart barkglansbagge NT
Denna lilla svarta barkglansbagge
påträffas främst under barken på
stockar och grenar som under längre
tid legat i vatten där den är rovdjur
på mindre ryggradslösa djur. Dock
kan arten undantagsvis påträffas i
spillning bland annat av hund. Har
ett
begränsat
värde
som
naturvärdesindikator
men
är
tämligen sällsynt. Är ansedd som
minskande i Sverige och därför
rödlistad som nära hotad (NT).
Arten påträffades i en kombinerad
fallfälla och gulskål i delområde 14.

Chlaenius nigricornis –
guldgrön sammetslöpare NT2010
En
sällsynt
och
lokal
jordlöpare
som
anträffas
främst i relativt välhävdade,
fuktiga marker med vegetation
som hålls kort genom hävd.
Förr inte sällsynt i betade
strandängar men har minskat
kraftigt undér efterkrigstiden
då
Arten
påträffades
i en
kombinerad
fallfälla
och
gulskål i delområde 12.

Chaetocnema aridula
En värmeälskande bladbagge (jordloppa) som
lever på diverse gräs. Arten är
i
Sverige
utpräglat
kustbunden i Sverige och
inlandsfynd
är
relativt
sällsynta. Inga fynd från
Värmland finns rapporterade i
artportalen.
Arten påträffades i en
kombinerad fallfälla och
gulskål i delområde 12.

Margarinotus purpurascens NT
En rovlevande stumpbagge som främst är
knuten till spillning och kadaver i öppna
marker. Den är beroende av en god tillgång på
just detta i de områden den förekommer och
har minskat kraftigt under efterkrigstiden,
mycket
till
följd
av
förändrade
brukningsmetoder i jordbrukslandskapet. Kan i
det inventerade området möjligen indikera
områdets
betydelse
som
gräsmark.
Arten påträffades i en kombinerad fallfälla och
gulskål i delområde 5.

Sibinia signata NT Artportalen 2003
En sällsynt vivel som i Sverige främst påträffas
i varma, solvarma slänter där värdväxterna i
släktet Spergularia förekommer . I Sverige
främst levande på rödnarv S. rubra.
Ingen belagd minsnking men arten är sannolikt
hävd- och störningsgynnad och redan sällsynt
och
lokal
i
sitt
uppträdande.
Påträffades vid en inventering 2003 i områdets
östra kant.
Sciocoris micropthalmus –
nordlig markbärfis
En nordlig skinnbagge som påträffas främst på
torra, varma lokaler och som i Värmland
förekommer på sin svenska sydgräns. Den är
förmodligen polyfag på flera olika örter och

Negastrius pulchellus –
fårad sandknäppare
En utpräglad sandmarksart som främst är
knuten till sandbankar vid havs-, sjö- och
åstränder. Är i området mycket talrik där den
lever i de upplagda grusvallarna. Att arten
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gräs.
Arten påträffades i en kombinerad fallfälla och
gulskål i delområde 12.

samt i norrlands kustland. Den påträffas
uteslutande i områden som hävdas antingen
genom bete eller slåtter. Lokalt kan den vara
talrik men oftast anträffas den i enstaka
exemplar och den är dessutom svårspridd då
den ogärna lämnar sina habitat.

Leucorrhinia pectoralis –
citronfläckad kärrtrollslända Artportalen EUs
habitatdirektiv
En i Sverige relativt allmän trollsländeart som
dock är upptagen i EUs habitatdirektiv.
Förekommer främst vid rinnande, näringsrika
vatten från Skåne upp till Dalarna.
Inte anträffad i inventeringsområdet men
förekommer säkerligen här då den är
dokumenterad i direkt anslutning till området.

Zygaena filipendulae –
sexfläckig bastardsvärmare Artportalen NT
En vacker fjäril vars nordgräns i Sverige går
genom Värmland. Lever uteslutande på varma,
sandiga lokaler med rika förekomster av
ärtväxter där främst käringtand (Lotus
cunicularius) utnyttjas som föda av larverna.
Uppträder inte sällan talrikt på de lokaler man
återfinner den på men är alltid lokal.

Macropus europaeus –
lysingbi
Ett oljesamlande bi som utnyttjar arter i släktet
Lysimachia som födoresurs. Arten är sällsynt
och lokal och påträffas ofta i små antal.
Inte sällan anträffas arten i anslutning till sjöoch åstränder. I Värmland främst längs
Klarälven.

Lycaena hippothoe violettkantad guldvinge Artportalen NT
En dagfjäril som minskat markant under senare
decennier men till skillnad från många andra
arter nyttjar den högväxt ängsmark som slås
sent. Den förekommer idag främst i
marginalområden i utkanten av mer intensivt
brukad jordbruksmark. Fortfarande utbredd i
Värmland.
Områdets sena slåtter är sannolikt gynnsam för
arten.

Panurgus calcaratus –
småfibblebi NT2010
Ett specialiserat och sällsynt litet bi som är
beroende av solvarma lokaler med god tillgång
på fibblor som är dess enda födoresurs. Bon
anläggs i sandiga vallar och gropar.
Arten är i Värmland spridd främst i Klarälvens
dalgång.

Lythria cruentaria allmän purpurmätare NT
En starkt hävdgynnad fjäril som uteslutande
återfinns i solrika, varma marker på grusigtoch sandigt underlag. Arten är knuten till
bergssyra (Rumex acetosella) och i viss mån
ängssyra (R. acetosa) och dessa växter
återfinns främst i genom markanvändning
störda och starkt solbelysta marker.
I Värmland främst anträffad i de södra delarna.

Harpactus lunatus
En vacker vitbandad rovstekel med en östlig
utbredning i Sverige som inte anträffats många
gånger i Värmland. Lever i sandiga miljöer där
den
är
rovdjur
på
främst
stritar.
Bombus subterraneus –
vallhumla
Den stora vallhumlan är en typisk
öppenmarkshumla som anträffas lokalt i
Värmland. Arten har sannolikt minskat i
Sverige men samtidigt har den expanderat
norrut under senare decennier. Har spridda
förekomser i södra Värmland
Adscita statices –
ängsmetallvinge NT
Arten är knuten till både torare och fuktigare,
blomrika marker i södra och mellersta Sverige

Fig. Allmän purpurmätare (Lythraria
cruentaria).
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Bilaga 5 – Artfakta; naturvårdsintressanta fåglar

Botaurus stellaris –
rördrom NT EU
Denna stora hägerfågel förekommer sällsynt i
Sverige och är knuten till vida vassbälten,
främst i mellansverige. Arten anses som nära
hotad i Sverige och är något minskande. En
hane noterades i områdets södra spets
(delområde 11) vid ett nattligt besök.
Anas crecca –
Kricka
Denna simand minskar i Sverige men är ännu
vanlig. Häckar ofta i små vatten, gärna utan
fisk. Arten återfinns i olika miljöer men
generellt i lite näringsrikare sjöar, dammar och
vattendrag.
Noterades med en hona i en av dammarna i
golfbanans östra del (delområde 8). Möjligen
häckade den här men inga ungar observerades.
Bucephala clangula –
knipa
En våtmarksfågel som kräver relativt klart
vatten, helst utan fisk med god tillgång på
insekter. Noterades med en kull i en av
dammarna i golfbanans sydligaste del
(delområde 8).
Buteo buteo –
ormvråk
Arten är spridd och allmän i stora delar av
Sverige men förekomster av rovfåglar inom ett
område är alltid värda att notera. Häckar
sannolikt inte inom inventerat område men
frekventerar det ofta som jaktområde.
Pernis apivorus –
bivråk NT EU
En minskande och krävande rovfågel som
häckar i stora revis i skogsmark i stora delar av
Sverige. Noterades spelflygande över området
men häckar inte inom inventerat område.
Möjligen utnyttjas området kring Jakobsberg
som födosöksområde.
Circus aeruginosus –
brun kärrhök
Arten är på frammarsch i Sverige och har ökat
under senare år. Häckar i våtmarker, främst i
vassbälten. Häckar inte inom inventerat
område utan återfinns med flera par i

anslutande våtmarker kring Klarälvens
mynning i Vänern. Ses jaga mycket
regelbundet i området under vår och sommar.
Falco tinnunculus –
tornfalk EU
En av EU prioriterad jordbruksmarksfågel som
är stadd i ökning i Sverige. Häckar
jordbruksmark, på strandängar, på hyggen och
i fjällen. Nyttjar främst gamla kråk- och
ormvråksbon eller uppsatta holkar. Ses jaga
dagligen i det inventerad området och kan
möjligen häcka men ingen boplats blev under
året funnen.
Falco subbuteo –
lärkfalk
En något ökande rovfågel som ändå är lokal
och ofta fåtalig. Häckar i regel i anslutning till
våtmarker, ofta i ett gammal kråk- eller
ormvråksbo. Födosöker främst fåglar och stora
flygande insekter, vilket det finns i stora antal
över Jakobsberg. Ett eller flera revir tangerar
det inventerade området men det är osannolikt
att arten häckar inom området.
Grus grus –
trana EU
En ansvarsart inom EU som har ökat markant
under senare år. Från att ha varit en utpräglad
storskogsfågel på vida myrar återfinner man
idag tranor i stora delar av landet i vitt skilda
miljöer.
Et par fanns i södra delen av området
(delområde 11) men häckade möjligen på
andra sidan älven.
Charadrius dubius –
mindre strandpipare
Mindre strandpiparen har en relativt liten men
stabil population i Sverige och man kan finna
den i större delen av landet utom i fjällkedjan.
Den är opportunistisk i sitt levnadssätt och
häckar ofta på anläggningstomter, i täkter,
vägskärningar och liknande, utom på de
naturliga strandbrinkar som utgör den naturliga
miljön.
Ett par gick till häckning i delområde 1, i
inventeringsområdets nordligaste del där en
byggnation gav för arten gynnsamma
förhållanden.
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Gallinago gallinago –
enkelbeckasin
En av många arter av vadarfåglar som minskar.
Häckar ofta i högre vegetation och i mindre
hävdade områden än andra arter men är ändå
beroende av relativt flacka och öppna
våtmarker.
Arten noterades med två revirhävdande hanar i
den södra delen av området (delområde 11).
Gallinago media –
dubbelbeckasin VU
En mycket sällsynt vadare som idag främst
häckar i fjällnära våtmarker och som i hela
landet rastar sällsynt under flyttningen. Enligt
artportalen utnyttjas de öppna markerna
(delområde 1 & 8) kring det gamla flygfältet
mycket frekvent som rastplats av denna art och
ses med flera exemplar årligen.

Vanellus vanellus –
tofsvipa EU
Tofsvipan är kraftigt minskande i Sverige,
liksom i övriga Europa. Arten häckar, förutom
i naturliga våtmarker och på strandängar, ofta i
jordbrukslandskapet.
Arten födosöker regelbundet i området men
häckar sannolikt i anslutande våtmarker öster
och sydväst om det inventerade området.

Apus apus –
tornseglare VU
Tornseglaren minskar kraftigt i hela landet
men är fortfarande en utbredd häckfågel. Arten
häckar med största sannolikhet inte inom det
inventerade området men utnyttjar det som
födosöksområde.

Haematopus ostralegus –
strandskata
Ännu en minskande vadare som traditionellt är
knuten till kustbandet men som under lång tid
häckat i Vänerns skärgårdar. Under senare
decennier har arten börjat kolonisera städer och
samhällen där de ofta häckar på tak och
liknande då föräldrarna bär med vatten tillbaka
till ungarna till skillnad från andra vadare.
Arten häckar inte inom området men minst två
par födosöker regelbundet på gräsytorna i
delområde 1 och 8.

Cuculus canorus –
gök
En minskande tropikflyttare som är beroende
av god tillgång till stora insekter och bon av
andra arter för sin häckning. Boprederar ofta
ängspiplärka och olika sångare.
Enstaka ropande hanar noterades under
inventeringen men inget fast revir kunde
fastställas.

Actitis hypoleucos –
drillsnäppa
En minskande art som häckar längs karga
stränder vid hav, sjöar och vattendrag i stora
delar av Sverige. Häckar främst där stränderna
inte har breda vegetationsbälten.
Noterades spelflygande i delområde 7 i
områdets västra kant och häckar sannolikt
antingen här eller i direkt anslutning till det
inventerade området.

Dendrocopus minor –
mindre hackspett NT EU
En missgynnad hackspettart som häckar i
fuktiga lövskogar i stora delar av landet. Har
minskat genom det moderna skogsbrukets
kraftiga påverkan på dessa miljöer. Arten är
beroende av ansenliga mängder död ved i de
skogar där den häckar och indikerar överallt
höga naturvärden.
Noterades inte under inventeringarna 2015
men under 2000-talet finns noteringar som
indikerar häckning under flera år, senast 2013
och arten kan mycket väl vara årlig. Främst har
observationerna gjorts i strandskogen i södra
delen av delområde 7.

Scolopax rusticola –
morkulla
En skogsfågel som häckar allmänt i stora delar
av Sverige. Gynnas av fuktig lövskog.
En hona med ungar sågs i delområde 12.
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Anthus cervinus –
rödstrupig piplärka VU
En i Sverige mycket nordlig art som häckar på
flacka myrar i nordligaste Sverige. Arten
häckar i övrigt på tundra och vidsträckta myrar
österut längs ishavskusten.
Har minskat i Sverige under de senaste
decennierna, både som häckfågel och som
genomsträckande flyttfågel.
De öppna markerna vid Jakobsberg utgör en
viktig rastplats för arten i Värmland och den
noteras här regelbundet främst under hösten,
ofta med flera exemplar.

Riparia riparia –
backsvala NT
Backsvalan, liksom hussvalan, minskar kraftigt
i Sverige till följd av brist på lämpliga
boplatser och födosöksområden. Arten häckar i
murar och sandbrinkar, inte sällan invid
vattendrag.
Noterades födosökande i området men häckar
förmodligen i direkt anslutning och inte i det
inventerade området. Flera par finns centralt i
Karlstad.

Motacilla flava flava –
sydlig gulärla EU
Den sydliga rasen av gulärla häckar främst i
jordbruksmark och har under det senaste
decenniet ökat i Sverige till följd av en
kolonisation av främst rapsåkrar. I Jakobsberg
häckade 2015 ett par i golfbanans södra del
(område 8).

Delichon urbicum –
hussvala NT
Liknande status som backsvalan och häckar
sannolikt utanför området. Sågs födosöka med
enstaka fåglar inom området.
Alauda arvensis –
sånglärka EU
Sånglärkan, som en av EUs prioriterade
jordbruksmarksfåglar, minskar mycket kraftigt
i Europa. Minskningen har ännu ej blivit så
kraftig i Sverige men även här minskar arten
stadigt, inte minst i mellersta och norra
Sverige. Arten häckar i skilda öppna marker dr
vegetationen hålls låg.
Noterades inom området med knappt 10 par.
Sannolikt de flesta möjliga reviren inom
området täckta och arten är jämnt spridd i
området.
Dessutom utnyttjas området under flyttningen
av arten som tidvis uppträder med för regionen
stora flockar. Högsta noteringen under 2000talet är ca. 100 ex.

Saxicola rupetra –
buskskvätta NT EU
Ännu en minskande jordbruksmarksfågel som
häckar i buskrika betesmarker, i buskridåer i
jordbrukslandskapet och på hyggen i stora
delar av landet. Har minskat kraftigt under
senare år till följd av ändrade brukningsformer
i jordbruket.
Arten häckar i Jakobsberg med 1-2 par i
delområde 1/5 och 8.
Luscinia luscinia –
näktergal
En stabil eller något minskande art som häckar
upp till norra Svealand. Arten förekommer i
buskrika
marker,
gärna
vid
vatten.
En hane noterades varnande i sydligaste änden
av området (delområde 7).

Anthus pratensis –
ängspiplärka EU
Liksom sånglärkan en av EUs prioriterade
jordbruksmarksfåglar som minskar stadigt på
kontinenten. Även hos oss minskar arten men
häckar i goda antal i fjällkedjan.
Arten är en av karaktärsarterna i det
inventerade området och den talrikaste fågeln
på de öppna gräsytorna. Totalt noterades kring
15 par men antalet är svårbedömt då de
enskilda fåglarna är mobila och svåra att hålla
reda på under inventeringen. Dock är sannolikt
de flesta reviren inom området täckta och arten
är jämnt spridd i området.

Sylvia communis –
törnsångare EU
En av EUs prioriterade jordbruksindikatorarter
som häckar i buskmarker och bryn främst i
jordbruksmarker i södra och mellersta Sverige.
I Jakobsberg noterades arten med 2-3 par i
delområde 2 och 8.
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Iduna icterina –
härmsångare
En lövskogsberoende art sin häckar upp till
mellersta delen av Norrland. Ofta häckar arten
i lummiga lövskogar och lövrika bryn.
I Jakobsberg höll två hanar revir i dungen i
delområde 12.

kalhyggen i större utsträckning. Arten är en
sällsynt häckfågel i Värmland.
Ett par noterades under våren i de öppna
buskmarkerna i golfbanans sydvästra hörna
(delområde 8, 10). Under ett besök i juli kunde
här ses en ungfågel men det är osäkert på om
denna härrörde från området.
Sturnus vulgaris –
stare VU EU
Kraftigt minskande art som häckar i
jordbrukslandskapet och i samhällen. En av
EUs prioriterade jordbruksfåglar.
Häckar i holkar i delområde 8 liksom att
individer som häckar på annat håll utnyttjar
området för födosök .

Phylloscopus sibilatrix –
grönsångare
Ännu en lövskogsberoende sångare som
häckar i större delen av landet.
Man återfinner arten i lundar och lövrika
blandskogar, ofta med något äldre träd.
En individ varnade i södra delen av området
(delområde 7) men häckning kunde inte helt
säkerställas.

Calcarius lapponicus –
lappsparv VU
Lappsparven häckar på kalfjället och uppträder
i södra och mellersta Sverige enbart under
flyttningen. Liksom många andra arter som
häckar på kalfjället har arten minskat kraftigt
under senare år. Under flyttningen rastar arten
ofta i öppna gräsmarker. De flacka
gräsmarkerna är viktiga rastplatser för många
arter och just lappsparven uppträder här
regelbundet, både under vår och höst. Större
flockar som är ovanligt idag förekommer
fortfarande här.

Parus palustris –
entita
En lövskogslevande mes som ofta hackar ut
sitt eget bohål ur murkna lövträdstammar.
Arten är beroende av fuktiga lövdominerade
skogar med en viss mängd död ved.
Arten noterades endast tillfälligt under
inventeringarna men indikationer på häckning
finns noterade i artportalen, även under 2015.
Delområde 7.
Remiz pendulinus –
pungmes EN
En i hela landet mycket sällsynt fågel som
endast tillfälligt har noterats vid Jakobsberg.
Den häckar i lövsly och buskage invid
näringsrika sjöar, dammar och vattendrag. Kan
möjligen tillfälligt häcka i området. Noterades
inte under 2015.

Emberiza citrinella –
gulsparv VU
Liksom många andra sparvar och arter knutna
till öppna marker brutna av buskar och bryn
minskar gulsparven idag efter att tidigare varit
stabil.
Häckade sannolikt med två par i området 2015
i delområde 1 och södra delen av 8/10.

Aegithalos caudatus –
stjärtmes
Stjärtmesen häckar i lövskog eller lövrika
blandskogar i hela landet. Arten har ökat något
under senare år men är en god indikator på
rikare skogar. Ofta häckar den nära vatten.
I området gick ett par sannolikt till häckning
invid älven i områdets sydligaste del,
delområde 7.

Emberiza schoencinclus–
sävsparv VU
Sävsparven har minskat kraftigt under senare
decennier men är ännu vanlig i stora delar av
landet. Häckar alltid nära vatten, ofta i vassar
eller videsnår i kanten av våtmarker.
Arten häckar i området främst i delområde 11
där flera hanar höll revir men även i delområde
2 där ett par gick till häckning och delområde 8
där en hane sjöng i vassarna vid den södra
dammen.

Lanius collurio –
törnskata EU
En art traditionellt knuten till jordbruksmarken
i Sverige men som under senare år koloniserat
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Bilaga 6 - Häckningskriterium

Trolig

Möjlig

1. Arten observerad under häckningstiden
2. Arten observerad under häckningstid i möjlig häckningsbiotop
3. Sjungande hanne (hannar) observerad, andra häcknings- eller revirläten hörda eller annat motsvarande beteende
iakttaget under häckningstid
4. Ett par observerat i lämplig häckningsbiotop under häckningstid
5. Permanent revir sannolikt genom observation av revirbeteende (t.ex. sång) eller motsvarande på samma plats under
minst två olika dagar
6. Parningsceremonier och spel, inklusive parning
7. Besök vid sannolik boplats
8. Ängsligt, eller oroligt beteende eller varningsläten från gamla fåglar tydande på ägg eller ungar i närheten
9. Ruvfläckar på gamla fåglar studerade i handen
10. Bobyggande eller utgrävande (uthackande) av bohål
11. Avledningsbeteende eller fågel som spelar skadad

Säker

12. Använt bo påträffat
13. Nyligen flygga ungar (bostannare) eller dunungar (borymmare)
14. Gammal fågel som lämnar eller flyger in i eller till bo eller bohål under omständigheter eller på sätt som tyder
på att boet är bebott
15. Gammal fågel som bär exkrementsäck
16. Gammal fågel med föda åt ungar
17. Äggskal påträffade
18. Bo där gammal fågel iakttagits ruvande
19. Ungar hörda i bo
20. Ägg eller ungar sedda i bo
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Bilaga 7 - Artlista skalbaggar

Förteckning över anträffade skalbaggsarter (samt två skinnbaggar) i området kring Jakobsberg. I tabellen är
delområdet där arten anträffad markerat liksom artens eventuella rödlistning samt betydelse som indikator på
högre naturvärden (NV-art). Då få skalbaggar har svenska namn har dessa ej inkluderats i tabellen.
NVart
Anthicidae - kvickbaggar
Notoxus monoceros
Apionidae - spetsvivlar
Eutrichapion facetum
Omphalapion hookeorum
Perapion curtirostre
Protapion apricans
Protapion assimile
Byrrhidae - kullerbaggar
Byrrhus pilula
Cantharidae - flugbaggar
Cantharis figurata
Cantharis fusca
Cantharis nigra
Cantharis nigricans
Carabidae - jordlöpare
Agonum piceum
Amara aulica
Amara bifrons
Amara communis
Amara familiaris
Amara lutea
Amara plebeja
Amara similata
Anisodactylus binotatus
Badister bullatus
Bembidion mannerheimi
Bembidion lampros
Bembidion quadrimaculatum
Broscus cephalotes
Calathus erratus
Calathus fuscipes
Carabus nemoralis
Chlaenius nigricornis
Clivina fossor
Cychrys caraboides
Harpalus affinis
Harpalus latus
Harpalus rufipes
Harpalus tardus
Microlestes minutulus
Nebria brevicollis
Notiophilus germinyi
Notiophilus palustris
Patrobus atrorufus
Poecilus versicolor
Pterostichus niger
Pterostichus rhaeticus
Pterostichus strenuus
Pterostichus vernalis
Pterostichus versicolor
Trechus secalis
Chrysomelidae - bladbaggar
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Chaetocnema concinna
Chaetocnema hortensis
Crepidodera fulvicornis
Donacia impressa
Donacia clavipes
Longitarsus melanocephalus
Longitarsus succinctus
Longitarsus pratensis
Lythraria salicariae
Phratora vulgatissima
Plateumaris sericea
Psylliodes picinus
Coccinellidae - nyckelpigor
Coccinella quinquepunctata
Coccinella septempunctata
Coccinula quatuordecimpunctata
Propylea quatuordecimpunctata
Psyllobora vigintiduopunctata
Scymnus femoralis
Cryptophagidae - fuktbaggar
Atomaria nigrirostris
Curculionidae - vivlar
Barynotus obscurus
Brachysomus echinatus
Cryptorhynchus lapathi
Exomias pellucidus
Miarus campanulae
Nedyus quadrimaculatus
Otiorhynchus singularis
Otiorhynchus raucus
Phyllobius maculicornis
Rhinoncus castor
Sciaphilus asperatus
Strophosoma capitatum
Tachyerges decoratus
Sibinia signata
Dytiscidae - dykare
Rhantus exsoletus
Elateridae - knäppare
Anostirus castaneus
Agriotes lineatus
Agriotes obscurus
Corymbites sjaelandicus
Hypnoidus riparius
Negastrius pulchellus
Prosternon tessulatum
Geotrupidae - tordyvlar
Anoplotrupes stercorosus
Histeridae - stumpbaggar
Margarinotus purpurascens
Hydrophilidae - palpbaggar
Megasternum concinnum
Latridiidae - mögelbaggar
Corticaria pubescens
Corticarina fuscula
Leiodidae - mycelbaggar
Catops morio
Sciodrepoides watsoni
Dasytidae - borstbaggar
Dolichosoma lineare
Monotimidae - gråbaggar
Rhizophagus picipes
Mordellidae - gaddbaggar
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Mordella aculeata
Mordellistena pumila
Nitidulidae - glansbaggar
Meligethes aeneus
Glischrochilus hortensis
Oedemeridae - blombaggar
Oedemera lurida
Oedemera subrobusta
Phalacridae - sotsvampbaggar
Phalacrus substriatus
Scarabaeidae - bladhorningar
Cetonia aurata
Scydmaenidae - glattbaggar
Neuraphes elongatulus
Silphidae - asbaggar
Nicrophorus vespillo
Nicrophorus vespilloides
Phosphuga atrata
Silpha tristis
Silvanidae - smalplattbaggar
Silvanoprus fagi
Staphylinidae - kortvingar
Aleochara brevipennis
Aleochara curtula
Anotylus rugosus
Arpedium brachypterum
Atheta sodalis
Bledius opacus
Drusilla canaliculata
Gabrius breviventer/austriacus
Gabrius osseticus
Gyrophypnus angustatus
Lathrobium elongatum
Lathrobium fulvipenne
Mycetoporus lepidus
Olophrum assimile
Ocypus nitens
Philonthus decorus
Philonthus fimetarius
Philonthus nigrita
Philonthus succicola
Quedius fuliginosus
Quedius molochinus
Quedius mesomelinus
Sepedophilus testaceus
Sepedophilus immaculatus
Staphylinus caesareus
Stenus coarcticollis
Stenus clavicornis
Stenus fulvicornis
Tachinus marginellus
Tachinus rufipes
Tachyporus solutus
Xantholinus tricolor
Tenebrionidae - svartbaggar
Lagria hirta
Throscidae - småknäppare
Trixagus dermestoides
Pentatomidae - bärfisar
Neottiglossa pusilla
Sciocoris micropthalmus
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Bilaga 8 – Karta naturvärdesklasser, Jakobsberg
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