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Inventering av fiskgjuse, brun kärrhök, spillkråka och 
gråspett inom detaljplaneområdet Katrineberg, Karlstads 
kommun, april – maj 2015. 
 

Inledning 
Denna inventering utfördes på uppdrag av Karlstads kommun, Teknik- och 

Fastighetsförvaltningen. Syftet med inventeringen var att undersöka om fågelarterna 

fiskgjuse, brun kärrhök, spillkråka och gråspett häckar inom detaljplaneområdet Katrineberg 

som ligger sydväst om Karlstad, 1.5 km söder om Bergviks köpcenter.  

 

Metod 
Inventeringen genomfördes under morgon till förmiddag vid sammanlagt sex tillfällen under 

perioden 8 april – 22 maj (Tabell 1). Planområdets olika delar vandrades igenom och fokus 

var på att hitta fiskgjuse, brun kärrhök, spillkråka och gråspett. Fiskgjuse och brun kärrhök är 

två flyttfåglar som anländer till häckplatserna i Mellansverige huvudsakligen i början till 

mitten av april och de startar rätt snart efter ankomsten förberedelserna för häckning. 

Spillkråkan går till häckning i mitten till slutet av april och gråspetten normalt något senare. 

Båda hackspettsarterna är ljudliga på häckplatserna och det är oftast lätt att påvisa förekomst 

av arterna i trakter där de uppträder.  

 
1 8 april kl. 07 – 09:30 

2 17 april kl. 06:30 – 09 

3 22 april kl. 09 – 11 

4 5 maj kl. 07 – 09:30 

5 13 maj kl. 08 – 11:30 

6 22 maj kl. 07 – 09 

 

Tabell 1. Inventeringstillfällen. 

Resultat och diskussion 

Fiskgjuse Pandion haliaeetus 

Vid riksinventeringen av fiskgjuse 2013 konstaterades att fiskgjusen minskat med en tredjedel 

inom norra Vänerskärgården sedan 2001 (Rees 2014). De kvarvarande boplatserna ligger idag 

främst i ytterskärgården och tidigare aktiva boplatser nära land och på fastlandsuddar är med 

få undantag inte längre bebodda. Störning från friluftsliv är en av flera tänkbara orsaker till 

omflyttningen. Under inventeringen vid Katrineberg 2015 observerades fiskgjusar 

regelbundet ute i Kattfjorden och vid två tillfällen sågs gjusar flygande över planområdet. De 

grunda vikarna utövar helt säkert dragningskraft på fiskande gjusar från fler än ett revir. 

Fiskgjusen är störningskänslig på häckningsplatserna. Arten kan dock i vissa lägen (t.ex. nära 

farleder) anpassa sig till störning om den är kortvarig och förutsägbar. Planområdets nätverk 

av vägar och stigar och den ökade närvaron av människor i skogen som följt av tidigare 

villabebyggelse i norr (Bergviks villaområde) och söder (Zakrisdalsuddens villaområde) 

innebär sannolikt att störningen idag är för stor för att fiskgjuse ska välja att häcka inom 

området trots det relativt goda utbudet av lämpliga boträd i form av grova tallar med platta 
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trädkronor. Inga tecken på häckning av fiskgjuse inom planområdet framkom under 

inventeringen. Ett gammalt bo av fiskgjuse skall finnas i området (Kloth 2015). Detta bo 

återfanns inte 2015. 

  

Brun kärrhök Circus aeruginosus 

Vid riksinventeringen 2010 hittades 59 häckningar av brun kärrhök i Värmland varav 20 

belägna i vikar utmed norra Vänerkusten (Rees 2010). Inventeringen inom planområdet 2015 

visar att ett par brun kärrhök häckar i bladvassen i Grundviken (Figur 1). Spelflykt och ett 

bobyggande par observerades 17 och 22 april. Den dominerande flygriktningen när 

kärrhökarna lämnar Grundviken är norrut. Sannolikt utgör strandängarna vid Bergvik och de 

öppna markerna norr om E18 viktiga födosöksområden för fåglarna inom detta revir. 

Förstörelse av habitat som exempelvis vasslåtter skulle få negativ effekt på arten. 

 

 

Figur 1. Rovfågelsbon. Röda prickar markerar läget för bo av brun kärrhök (A) och ett gammalt, delvis nedrasat risbo av 

större rovfågelsart, troligen duvhök (B). 

Spillkråka Dryocopus martius 

Spillkråkans svenska utbredning omfattar så gott som hela den skogklädda delen av landet. 

De högsta tätheterna finns i gammal blandskog i Mellansverige (Svensson m.fl. 1999). För 

bobygge behöver spillkråkan grova träd av främst asp, tall och björk. Arten livnär sig på 

vedlevande insekter, särskilt hästmyror. En ropande spillkråka hördes nordost om 

planområdet 8 april vilket utgör den enda observationen av arten under inventeringen. 

Spillkråkan har mellan 100 – 1000 hektar stora revir och frånvaron av observationer inom 

planområdet under inventeringen 2015 kan förklaras av att boet finns på annan plats detta år. 

Miljön är i flera av skogsbestånden inom planområdet passande för spillkråka och typiska 
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spår efter artens födosök hittades på ett flertal träd och högstubbar. Under de senaste 15 åren 

har spillkråkan minskat i Sverige och arten är idag rödlistad i kategorin Nära hotad – NT 

(Artdatabanken 2015). Den främsta anledningen till att arten minskar torde vara brist på grova 

träd för bobygge och födosök.  

 

Gråspett Picus canus 

Gråspetten förekommer i ett bälte från södra Norge genom norra Sverige österut till södra 

Finland. Den vanligaste biotopen är gles, lövblandad barrskog, ofta i mogna bestånd som 

gränsar mot öppen mark. Arten livnär sig sommartid till stor del av myror. På övriga tider av 

året är vedlevande insekter den viktigaste födokällan. I Värmland är gråspetten en sällsynt 

häckfågel med konstaterade häckningar belägna framförallt i de västra och norra delarna av 

landskapet. I reviren finns alltid god tillgång på grov asp och björk. Flyttningsrörelser medför 

att gråspett ibland observeras inom Vänerområdet utanför häckningstid. I Svensk fågelatlas 

som redovisar resultatet från fågelinventeringar gjorda mellan 1972 – 1992 saknas häckfynd 

av gråspett i skogarna utmed den norra Vänerkusten (Svensson m.fl. 1999). Gråspett 

observerades inte under inventeringen 2015 och arten bedöms inte tillhöra planområdets 

häckfåglar.  

 

Övrigt 

Totalt noterades 78 fågelarter under inventeringen av detaljplaneområdet 2015. 65 av dessa 

registrerades med indicier på häckning enligt metodik för atlasinventering (Svensson m.fl. 

1999). Nedan listas några av de mest intressanta artfynden som gjordes vid sidan av 

inventeringens fokusarter.  

 

Rördrom Botaurus stellaris 

Rördrommens svenska utbredning omfattar främst vassrika sjöar och vikar i Mellansverige. 

De tätaste förekomsterna finns i Mälaren, Hornborgasjön, Tåkern och runt om Vänern. Vid 

riksinventeringen 2012 hittades cirka 100 rördrommar i Värmland (Carlsson 2013). 

Majoriteten av dessa återfanns i vikar av Vänern. Under inventeringen av planområdet 2015 

hördes en rördrom i Grundviken vid fem av sex inventeringstillfällen. Vid sista 

inventeringstillfället observerades två rördrommar flygande tillsammans över vassen. 

Grundvikens 2-3 hektar stora bladvassområde är i underkant av vad arten kräver. Förstörelse 

av habitat som exempelvis vasslåtter skulle få stor negativ effekt på arten. 

 

Rovfåglar 

Bland övriga dagrovfåglar observerades ormvråk Buteo buteo, duvhök Accipiter gentilis, 

sparvhök Accipiter nisus och lärkfalk Falco subbuteo. I april observerades ormvråkar jaga 

över ängsmarkerna nordost om planområdet. I maj var de borta och inga tecken på häckning 

av ormvråk inom planområdet framkom. Duvhök, sparvhök och lärkfalk observerades vid ett 

tillfälle vardera. Ett rovfågelbo påträffades i en tall vid 6585806 – 1364920 (koordinater 

enligt RT90) i norra delen av planområdet (Figur 1). Boet var delvis raserat och inte aktivt 

2015. Att helt säkert avgöra vilken art som byggt boet är inte möjligt. Bedömt på boets läge är 

duvhök det mest sannolika alternativet. 
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Fåglar i Grundviken 

Vikar med grunt vatten i skyddade lägen utgör generellt viktiga födosöksmiljöer för 

Vänerområdets fiskande fågelarter. Fisktärna Sterna hirundo födosöker regelbundet inne i 

viken. Det samma bör gälla för t.ex. storskarv Phalacrocorax carbo, häger Ardea cinerea och 

fiskgjuse. I Grundviken häckar förutom rördrom och brun kärrhök även grågås Anser anser, 

sothöna Fulica atra, skäggdopping Podiceps cristatus, rörsångare Acrocephalus scirpaceus 

och sävsparv Emberiza schoeniclus. Förstörelse av habitat som exempelvis vasslåtter skulle få 

negativ effekt på arterna. 

 

Skär utanför Grundviken 

Det trädbevuxna skäret rakt utanför Grundviken utgör häckplats för flera arter av sjöfåglar. 

Kanadagås Branta canadensis, gräsand Anas platyrhynchos, knipa Bucephala clangula, 

småskrake Mergus serrator, fiskmås Larus canus, gråtrut Larus argentatus, strandskata 

Haematopus ostralegus och drillsnäppa Actitis hypoleucos hör sannolikt till häckfåglarna om 

än med enstaka par av vardera arten. Lokalen har inte uppmärksammats vid inventeringen av 

Vänerns fågelskär. Anledningen till detta är att skäret ligger vid sidan av den ordinarie 

inventeringsrutten. Från och med 2015 kommer rutten att ändras så att lokalen kommer med i 

räkningarna. Läget utanför båtplatser medför risk för störning. Skyltar bör sättas upp för att 

förhindra landstigning under häckningstiden.  
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