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PM – fågel, detaljplan för Knappstad 2:47 

1 Sammanfattning 

I samband med detaljplanearbete för området Knappstad 2:47 har en analys och 

sammanställning av befintliga fågeldata för området skett. Störst påverkan och konsekvens får 

det för fyra arter. 

Två arter kommer att påverkas direkt då deras primära livsmiljö tas i anspråk. 

Gräshoppsångaren kommer påverkas då den föredrar igenväxningsmark främst med gräs, 

högörter och buskar, arten bedöms som livskraftig och i närområdet finns rikligt med liknande 

livsmiljöer. En annan art som kommer att påverkas negativt är hussvala, detta om de äldre 

uthusen i området försvinner och därmed deras reproduktionsplatser.  

När det gäller ängspiplärka och småfläckig sumphöna är det svårare att förutsäga påverkan. 

Marken består av högvuxen igenväxningsmark och detta är inte den primära typen av mark 

som ängspiplärkan föredrar. När det gäller påverkan på småfläckig sumphöna är det än 

svårare, det finns gott om bättre livsmiljöer inom klarälvsdeltat än inom planområdet men 

arten finns registrerad i ArtDatabanken med spelläte inom det utsökta området vilket gör det 

svårt att säga om den föredrar detta område framför andra områden i deltat.  
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2 Bakgrund 

En ny detaljplan har tagits fram för boende på Knappstad, Karlstads kommun. Området ligger 

nära Klarälvsdeltat och på befintlig åkermark samt utmed en större väg och i samband med 

detta har en byggnationens eventuella inverkan på fågellivet undersökts.  

3 Lagstiftning 

I artskyddsförordningen (SFS 2007:845) 4-9 §§ finns detaljerade bestämmelser om fridlysning. 

I artskyddsförordningen verkställs bemyndigandet i 8 kap. miljöbalken att föreskriva om förbud 

mot att döda, skada, fånga eller störa vilt levande djur eller ta bort eller skada sådana djurs 

ägg, rom eller bon samt mot att ta bort, skada eller ta frön eller andra delar från vilt levande 

växter. Vissa arter är fridlysta i hela landet och finns då i bilaga till artskyddsförordningen, i 

bilaga 1 finns samtliga arter som anges i fågeldirektivet (bilaga 1-3).  Alla naturligt 

förekommande fågelarter i Sverige omfattas av skyddsbestämmelserna i 4 § 

artskyddsförordningen.  

3.1 Lagstiftning och föreslagen plan 

Om en rödlistad fågelart eller fågelarter som pekas ut i fågeldirektivet förekommer eller kan 

tänkas påverkas av en exploatering av planområdet lyfts de i detta PM. En sammanställning av 

de fågelarter som finns i området redovisas och under ett eget kapitel artfakta, sker en 

bedömning i samband med respektive utpekad art.  
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4 Förhållande på plats 

Området utgörs idag av en åkermark mellan bilväg och skogsmark, i väster ansluter området 

till ett fuktigare markområden som har förbindelse med klarälvsdeltat som ligger i direkt närhet 

till området och är ett Natura 2000-område. 

I norra delarna finns en äldre ladugård samt utanför planområdet en äldre mangårdsbyggnad.  

 

Bild från plankartan över området. 

  

Foto över området i norr med äldre ekonomibyggnader  Foto ut mot syd-ost av området. 



________________________________________   ______________________________________ 

             /Users/henricernstson/Documents/HEkonsult_lokalt/7498/PM_fagel_knappstad_v100.docx / utskriven: 2019-12-11 5 (19) 

 

Området ligger utmed en större led och järnväg som går ut till Skoghall centrum samt Stora Ensos pappersbruk 

samt i direkt närhet med Klarälvsdeltat. 

 

  

Karta för att visualisera varför kunskapen är stor om 

fågellivet i närområdet då det ligger ett Natura 2000-

område inom 50 meter från planområdet. 

Karta för att visualisera att området täcks av 

riksintresse naturvård.  
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5 Befintliga data 

Då ingen inventering har gjorts har en sammanställning av data från artportalen skett för 

området och dess närmaste närhet. Avgränsningen utgår ifrån vad exploateringen kan medföra 

i form av påverkan, typ av verksamhet, var exploateringen är samt vilken typ av mark som 

påverkas, gräns för artsök finns i bilaga 2. Då området ligger i direkt närhet av kända marker 

för ett rikt fågel- och naturliv finns flera fynd registrerade i området. I närheten finns ett 

Natura 2000-område kallat Klarälvsdeltat.  

Totalt finns 214 registrerade fynd i artportalen för området och dess direkta närhet. De 

registrerade fynden består av 95 olika arter var av 36 är arter som omnämns i 

fågelskyddsdirektivet och 22 arter är rödlistade. En nationell rödlista är en sammanställning av 

en arts status och vilket hot för utdöende arten har. Med hotad art menas arter som nationellt 

minskar i antal eller utbredning. En lista på hotade arter, rödlistan tas fram av artdatabanken 

och ligger ofta som grund vid olika bedömningar (bilaga 1). Vissa arter är också skyddade 

genom lagstiftning, genom artskyddsförordningen eller genom EU-direktiv.  

I tabellerna nedan finns livsmiljöer för de prioriterade arterna, ibland står det endast en 

bokstav i dessa tabeller, detta indikerar var de har sin primära boplatsmiljö. Boplatsmiljö: F = 

Fjäll, H = Havsstränder (strandängar, öar, kobbar och skär), J = Jordbrukslandskap (inkl. 

trädbärande hagmarker, alléer, slottsparker, gårdsmiljöer, alvar, ljunghedar, märgelgravar, 

dammar och betade kärr), L = Limniska miljöer (sjöar, småvatten, rinnande vatten), S = Skog 

(skogsvårdslagens definitioner inkluderande även hyggen, nyplanteringar, skogbevuxna kärr, 

fjällbjörkskog och skogliga impediment, bergbranter), U = Urbana miljöer (inkl. vägar och 

täkter), V = Våtmarker (inkluderar myrmarker och sötvattensstränder), detta är hämtat från 

Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen. 

De arter som har jordbruksmark samt våtmark som huvudsaklig livsmiljö lyfts i ett separat 

kapitel och eventuell påverkan på arten diskuteras där.  

Tabell 1. Inom planområdet finns följande arter noterade. Hotkategori: Arter som uppfyller kriterierna för någon av 

kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller 

Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns 

hotade. Arter som finns med i Bilaga 3 fågelskyddsdirektivet är också markerade. 

Artnamn Vetenskapligt 
namn 

Rödlistade Bilaga 3 
Fågel 
direk. 

Livsmiljö / 
Boplats 

Kommentar 

Fiskmås Larus canus 
 

   
Grönfink Chloris chloris 

 

   
Gulsparv Emberiza citrinella VU prio J/S 

 
Sävsparv Emberiza 

schoeniclus 

VU 

prio 

L/V 

 
Ängspiplärka Anthus pratensis NT 

   
Sädesärla Motacilla alba 

 

   
Taltrast Turdus philomelos 

 

   
Koltrast Turdus merula 
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Gärdsmyg Troglodytes 

troglodytes 

 

   
Lövsångare Phylloscopus 

trochilus 

 

   
Talgoxe Parus major 

 

   
Blåmes Cyanistes 

caeruleus 

 

   
Talltita Poecile montanus 

 

   
Gråkråka Corvus corone 

cornix 

 

   
Gröngöling Picus viridis NT prio S/J 

 
Större hackspett Dendrocopos 

major 

 

   
Gök Cuculus canorus 

 
prio S/J 

 
Fisktärna Sterna hirundo 

 
prio H/L 

 
Enkelbeckasin Gallinago 

gallinago 

 

prio F/V 
 

Tofsvipa Vanellus vanellus 
 

prio J/V 
 

Trana Grus grus 
 

prio L/V 
 

Sothöna Fulica atra 
 

   
Gråhäger Ardea cinerea 

 

   
Skäggdopping Podiceps cristatus 

 

   
Knipa Bucephala 

clangula 

 

   
Gräsand Anas 

platyrhynchos 

 

   
Grågås Anser anser 

 

   
Bofink Fringilla coelebs 

 

   
Ormvråk Buteo buteo 

 

   
Svarthätta Sylvia atricapilla 

 

   
Trädgårdssångare Sylvia borin 

 

   
Törnsångare Sylvia communis 

 

   
Kattuggla Strix aluco 

 

   
Näktergal Luscinia luscinia 

 
prio S/V 

 
Sävsångare Acrocephalus 

schoenobaenus 

 

   
Rörsångare Acrocephalus 

scirpaceus 

 

   
Småfläckig 

sumphöna 

Porzana porzana VU 

prio 

V 

 
Nötväcka Sitta europaea 

 

   
Tamduva Columba livia 

(domest.) 

 

   
Grönsångare Phylloscopus 

sibilatrix 

 

   
Röd glada Milvus milvus 

 
prio S 

 
Kungsfågel Regulus regulus VU 

   
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 

 

   
Domherre Pyrrhula pyrrhula 

 

   
Entita Poecile palustris 

 
prio S 
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Trädkrypare Certhia familiaris 
 

   
Varfågel Lanius excubitor 

 

   
Ringduva Columba 

palumbus 

 

   
Storskarv Phalacrocorax 

carbo 

 

   
Rödvingetrast Turdus iliacus 

 

   
Brunand Aythya ferina VU prio L 

 
Ladusvala Hirundo rustica 

 

   
Skogssnäppa Tringa ochropus 

 

   
Hussvala Delichon urbicum VU prio J/U 

 
Storspov Numenius arquata NT prio H/J/V 

 
Gluttsnäppa Tringa nebularia 

 

   
Kricka Anas crecca 

 

   
Rödhake Erithacus 

rubecula 

 

   
Vigg Aythya fuligula 

 

   
Bergfink Fringilla 

montifringilla 

 

   
Rördrom Botaurus stellaris NT prio L 

 
Brun kärrhök Circus 

aeruginosus 

 

prio L 
 

Morkulla Scolopax rusticola 
 

   
Pungmes Remiz pendulinus EN prio S/V 

 
Järnsparv Prunella modularis 

 
prio S 

 
Nötskrika Garrulus 

glandarius 

 

   
Tornseglare Apus apus VU 

   
Stare Sturnus vulgaris VU prio J 

 
Gransångare Phylloscopus 

collybita 

 

prio S 
 

Gräshoppsångare Locustella naevia 
 

prio V 
 

Björktrast Turdus pilaris 
 

   
Storskrake Mergus 

merganser 

 

   
Vattenrall Rallus aquaticus 

 

   
Duvhök Accipiter gentilis NT 

   
Tretåig hackspett Picoides 

tridactylus 

NT 

prio 

S 

 
Stjärtmes Aegithalos 

caudatus 

 

   
Bivråk Pernis apivorus NT prio S 

 
Kaja Corvus monedula 

 

   
Spillkråka Dryocopus 

martius 

NT 

prio 

S 

 
Trädpiplärka Anthus trivialis 

 
prio S 

 
Stenskvätta Oenanthe 

oenanthe 

 

prio 

F/H/J 

 
Gråtrut Larus argentatus VU 
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Kanadagås Branta 

canadensis 

 

   
Årta Anas querquedula VU prio L 

 
Mindre hackspett Dendrocopos 

minor 

NT 

prio 

S 

 
Ärtsångare Sylvia curruca 

 

   
Backsvala Riparia riparia NT prio U 

 
Rödstjärt Phoenicurus 

phoenicurus 

 

prio 

S 

 
Grå flugsnappare Muscicapa striata 

 
prio S 

 
Grönbena Tringa glareola 

 
prio V 

 
Härmsångare Hippolais icterina 

 

   
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 

 

   
Göktyta Jynx torquilla 

 
prio S/J 

 
Rörhöna Gallinula 

chloropus 

 

   
Skrattmås Chroicocephalus 

ridibundus 

 

prio H/L/V 
 

Fjällvråk Buteo lagopus NT prio F/S 
 

6 Artfakta 

De arter som pekas ut specifikt i lagstiftningen och som skulle kunna påverkas genom att de 

finns i livsmiljöer som påverkas direkt eller indirekt av en exploatering lyfts här. Dessa arter är 

särskilt känsliga och måste absolut beaktas och hanteras vid all exploatering.  

6.1.1 Gulsparv 

Häckar i olika typer av öppna miljöer med inslag av träd och buskar. Talrikast i anslutning till 

jordbruksmarker i södra och mellersta Sverige samt utmed norrlandskusten. Den är också 

vanlig på hyggen (särskilt sådana med enstaka kvarlämnade träd), kraftledningsgator och 

andra öppna eller halvöppna områden, dock helst i närheten av odlingsmarker. Den är en av de 

talrikaste fågelarterna på jordbruksmark. Boet läggs på marken eller lågt i buske, ofta vid en 

stenmur, i ett dike, skogsbryn eller liknande (artfakta, ArtDatabanken). 

Enstaka individer kommer att kunna befinna sig i de områden som påverkas av exploateringen, 
dock bedöms inte populationen inom planområdet påverkas nämnvärt. Arten anses vara 
livskraftig enligt ArtDatabanken.   

6.1.2 Sävsparv 

Föredrar busksnår och bladvassbälten vid sjöar, dammar och vattendrag samt i buskrika 

sumpmarker. Sävsparven förekommer också i rena jordbrukslandskap, om det finns småvatten, 

öppna diken eller kanaler och då gärna med förekomst av buskar. Arten finns också på myrar, 

särskilt i norra Sverige. Sävsparven förekommer inte i sluten skog, men kan finnas utmed 

stränder av sjöar och vattendrag om det finns en smal remsa med öppen fuktig mark. 

Gemensamma drag hos alla revir är mer eller mindre våt, öppen mark och förekomst av 

skyddande videbuskar eller vassar (artfakta, ArtDatabanken). 
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Området närmast våtmarken och den mest fuktiga mark berörs inte av byggnation, de delar 
som berörs och som störs mest är de som ligger utmed åkermarken och skogen. Indirekt ska 
inte vegetationen i de fuktiga dalarna påverkas, där emot kan revir minska i omfång för 
enstaka individ. 

6.1.3 Ängspiplärka 

Ängspiplärkan är ofta knuten till fuktiga-friska gräsmarker, t.ex. betesmarker, högmossar, 

alvarmark och strandängar (såväl i inlandet som vid kusten). Den förekommer sparsamt på ren 

jordbruksmark, i områden med vallodling och särskilt på torvjordar. Norrut är ängspiplärkan 

vanlig på torrare delar av myrar och ibland även på större hyggen.  

Gemensamt för alla häckningsplatser är att träd- och buskskikt saknas eller är sparsam, samt 

att fältskiktet är varken för kort eller högvuxet så att födosöket försvåras. Hårdbetade marker 

passar inte arten lika bra som medelhög gräshöjd och visst inslag av gammal fjolårsvegetation 

tycks inte hindra förekomsten. Den föredrar därför svagt eller måttligt hävdad mark. Vid 

upphörd hävd kan arten till en börja öka under de första åren av igenväxning för att i senare 

successionsstadier åter försvinna. Oftast förekommer den på fuktiga marker. På exempelvis 

högmossar - en viktig häckningsmiljö i södra Sverige - ersätts den av trädpiplärkan när 

trädskiktet blir för tätvuxet (artfakta, ArtDatabanken). 

Enstaka individer kommer att befinna sig i de områden som påverkas av exploateringen, dock 
bedöms inte populationen inom planområdet påverkas nämnvärt.  

Arten bedöms som nära hotad och en exploatering bedöms kunna medföra att eventuella revir 
minskar i storlek. 

6.1.4 Gröngöling 

Gröngöling föredrar mosaikartade, halvöppna kulturlandskap, där betesmarker och åkrar växlar 

med lövdungar, alléer eller trädklädda naturbetesmarker. Den föredrar glesa skogar, men 

undviker normalt barrskog om det inte finns ett stort inslag av lövträd. Lokalt förekommer den 

också i parker, annars undviker den människans närmaste boningar utan att egentligen vara 

skygg. Gröngöling häckar ibland i påfallande öppna landskap förutsatt att det finns dungar, 

alléer eller liknande (Artfakta Artdatabanken). 

De eventuella träd som finns inom området saknar håligheter, arten bedöms inte använda 
området som boendemiljö eller för födosök då den miljön inte stämmer med hur det ser ut i 
dagsläget.  

6.1.5 Gök 

Göken finns spridd i hela landet och bedöms som livskraftig population. Den är inte knuten till 

att lägga bo själv utan parasiterar på andra fågelarter.  

Bedöms inte påverkas. 
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6.1.6 Fisktärna 

Fisktärnan häckar i kolonier både vid hav och i inlandet och stapelföda utgörs av småfisk, 

blötdjur och insekter. Arten störtdyker ned i vattnet för att fånga födan. Arten bedöms ha en 

livskraftig population enligt artdatabanken.  

En byggnation i området bedöms inte påverka arten då livsmiljön inte är sådan att den häckar 
eller födosöker inom området utan snarare har passerat område vid sök in mot Klarälvens 
delta eller ut vid Vänern.  

6.1.7 Enkelbeckasin 

Arten häckar vid kärr och myrar i skogsmark samt vid tuvmader vid slättsjöar. Arten bedöms 

ha en livskraftig population enligt artdatabanken.  

En byggnation i området bedöms inte påverka arten då byggområdet redan idag är så 
påverkat av buller och vägnät att arten inte bedöms bygga bo invid genomfartsleden.  

6.1.8 Tofvipa 

Tofsvipan är en vanlig häckfågel i öppna landskap, såväl i inlandet som utmed kusten. Oftast 

ses fågeln på betesmarker och åkrar men också på strandängar och madmark. Arten bedöms 

ha en livskraftig population enligt artdatabanken.  

En byggnation i området bedöms inte påverka populationen i stort. 

6.1.9 Trana 

Tranan finns på både stora mindre våtmarker i skogen. Häckningar förekommer i mycket små 

kärr, ned till 0,1 hektar öppen yta, omgivna av skogsmark. Bo läggs i kärrvegetation, helst blött, 

för att undvika att rävar och andra fyrfota rovdjur ska nå boplatsen. Förutom i skogskärr eller 

ute på stora myrområden finns arten vid sänkta sjöar samt vid slättsjöar och dammar i 

jordbrukslandskapet. Arten bedöms ha en livskraftig population enligt artdatabanken.  

En byggnation i området bedöms inte påverka populationen då det är torrare områden som 
exploateras samt intill befintlig bebyggelse, skulle arten utnyttja område sker detta i de blöta 
partierna eller dess närhet och dessa lämnas orörda, dock blir området mindre vilket gör att 
det skulle kunna bli mycket mer störd, å andra sidan ligger det utmed en stor genomfartsled 
redan idag.   

6.1.10 Näktergal 

Näktergalen häckar gärna i tät, fuktig lövvegetation, hasselbuskage och stransly, den 

förekommer också i lummiga parker och trädgårdar. Arten bedöms ha en livskraftig population 

enligt artdatabanken.  

En byggnation i området bedöms inte påverka arten då livsmiljön inte är sådan att den häckar 
eller födosöker inom området. 
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6.1.11 Småfläckig sumphöna 

I Sverige förekommer småfläckiga sumphönan i Götaland och Svealand samt längs 

norrlandskusten, sällsynt upp till Norrbotten och lappmarkerna. Artens undangömda 

levnadssätt försvårar beståndsuppskattning. 

Endast ett mindre antal lokaler hyser regelbundet flera individer. I vilken utsträckning spelande 

hanar motsvaras av häckande par är okänt, men antagligen är många av de i Sverige noterade 

fåglarna oparade hanar. 

Småfläckig sumphöna häckar vid våtmarker med någorlunda stabilt lågt vattenstånd och inte 

helt sluten vegetation – helst i mader med fräken eller högstarr och i andra hand i områden 

med gles bladvass eller säv. I det senare fallet måste det finnas en matta av gammal vass eller 

säv i botten, alternativt gräs-/starrbevuxen gungfly, för att lokalen skall accepteras. 

Vidsträckta våtmarker föredras där det finns möjligheter till förflyttning vid förändringar i 

vattendjupet. Oparade hanar rör sig ofta till nya lokaler under högsommaren. Artens val av 

häckningshabitat gör att den har en mycket fläckvis förekomst i landskapet. Arten är 

monogam. Hanarna slutar med spelläte så snart den har parat sig, vilket kan ske redan någon 

vecka efter ankomsten om våren (artfakta, ArtDatabanken). Arten bedöms som sårbar och har 

inte någon stor population. 

Arten finns inte noterad i bevarandeplanen för Klarälvsdeltat. Den senaste rapporten är från 
2017 och dess för innan finns rapporter från 2000, 2002 och 2008. Det är rapporter från 
spelande fågel som håller till både väster och öster om intilliggande järnväg och bilväg.  

Arten är troligen knuten till Klarälvsdeltats betade strandängar eller området kring detta. 

6.1.12 Hussvala 

Hussvalan häckar i stort sett bara i människans närhet i Sverige av idag. En betydande andel 

häckar i tätorter, ofta på flervåningshus, lagerlokaler eller andra större byggnader, i övrigt 

häckar den på ladugårdar, uthus, lador och bostadshus på landsbygden. Häckning förekommer 

även på broar, i fyrar mm. (artfakta, ArtDatabanken). 

Födointaget sker i luften genom att jaga små insekter.  

Arten bedöms som sårbar.  

Noteringar i området tyder på att det finns häckplatser i direkt närhet och då misstänks 
intilliggande bebyggelse i form av gamla uthus. En rivning av uthusen skulle kunna skada 
populationen lokalt.   

6.1.13 Storspov 

Storspoven häckar både på jordbruksmark och på myrar. Arten föredrar våt mark samt nära 

anslutning till vatten men samtidigt ligger boet helst några hundra meter från stora diken, åar 

och sjöar på öppen gräsmark. Ett problem med detta är att boet blir förstört genom vårbruket 

(artfakta, ArtDatabanken). Arten bedöms som nära hotad av ArtDatabanken.  
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Vallen och fuktområdet skulle kunna vara en del i ett revir, detta område kommer delvis att 
påverkas av exploatering. Arten bedöms inte påverkas nämnvärt då häckning troligen inte 
förkommer i området på grund av redan befintliga störningar från intilliggande väg och 
järnväg. Eventuellt födosöksområde kommer att minska och påverka arten.  

6.1.14 Rördrom 

Rördrom häckar i kulturslättslättsjöar med stora och täta vassbestånd med god tillgång på fisk, 

grodor och vatteninsekter. Ett revir omfattar vanligen 20–40 hektar innehållande minst 2–10 

hektar vass samt starrängar, kanaler och klarvattenytor. Endast i undantagsfall brukar det 

finnas mer än en hane per kilometer vassbevuxen strand (artfakta, ArtDatabanken). 

Vassen och fuktområdet skulle kunna vara en del i ett revir, detta område kommer inte att 
påverkas av exploatering och arten bedöms inte påverkas av att det finns fler människor vid en 
exploatering i denna storleksklassen.  

6.1.15 Brun kärrhök 

Karaktärsfågel i vassrika slättsjöar där den ofta häckar på samma lokaler som rördrom. Boet 

byggs i tät gammelvass ofta upphängt 0,5-1 meter (artfakta, ArtDatabanken). 

En eventuell häckplats är i vassen, detta område berörs inte av exploateringen. Ljus, mänsklig 
aktivitet och rörelser är hög i området i dagsläget, någon förändring i detta avseende kommer 
inte att ske. Använder den området i dagsläget kommer den troligen att använda området 
fortsatt.  

6.1.16 Stare 

Staren häckar i anslutning till jordbrukslandskap, i tätorter eller andra öppna marker. Staren är 

under häckningstid helt beroende av öppna gräsmarker med kortvuxet fältskikt. Den föredrar 

kortsnaggade naturbetesmarker framför kultiverade betesmarker, och följer ofta kor eller 

andra betande kreatur. Den utnyttjar också gräsmattor, vägkanter, nysådda åkrar och liknande 

(artfakta, ArtDatabanken). Arten bedöms som sårbar av ArtDatabanken. 

En byggnation i området bedöms inte påverka populationen i stort och områdets karaktär är 
inte av den typen som staren föredrar. 

6.1.17 Gräshoppsångare 

Gräshoppsångare häckar på fuktig gräs- och ängsmark med höga örter och spridda låga 

buskar samt vid diken och åkerkanter. Gräshoppsångaren är knuten till ohävdade och 

igenväxande gräsmarker med höga örter, ofta på fuktig mark i närheten av vatten. Exempel på 

viktiga biotoper är strandängar, igenväxande betesmarker, övergivna fält, åkanter, öppna diken 

och åkerkanter med högörtsvegetation. Även om gräshoppsångaren huvudsakligen håller till i 

det täta fältskiktet tycks den nästan alltid kräva ett inslag av åtminstone enstaka buskar eller 

mindre träd vilka främst utnyttjas som sittplatser när den sjunger. Sångaren observeras också 

på ohävdade åkerholmar mitt ute i sädesfält och i energiskogsplanteringar. Arten bedöms som 

livskraftig av ArtDatabanken. 
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Arten kommer att påverkas då den föredrar igenväxningsmark främst med gräs, högörter och 
buskar och det är delvis denna typ av mark som tas i anspråk. 

En byggnation i området bedöms inte påverka populationen i stort trotts att viss livsmiljö går 
förlorade, arten bedöms som livskraftig. 

6.1.18 Stenskvätta 

Stenskvättan är en marklevande art som föredrar öppna miljöer med kort markvegetation som 

t.ex. naturbetesmark, åkermark, steniga öar i yttre havsbandet samt kalfjäll. Eftersom 

stenskvättan är en hålhäckare är förekomst av lämpliga håligheter en förutsättning för 

häckning. I stenskvättans fall handlar det främst om en god tillgång på stenar, stenrösen och 

andra markhåligheter (kaninhål på Gotland). Arten saknas på intensivt brukade marker 

(artfakta, ArtDatabanken). Arten bedöms som livskraftig av ArtDatabanken. 

Påverkan från att bygga i området är osäkert men den föredrar kortvuxen markvegetation 
samt håligheter vilket talar mot att arten påverkas då dessa typer av miljöer saknas. Arten 
bedöms som livskraftig.  

6.1.19 Grönbena 

Grönbena är en vadare som häckar på fuktig mark, främst högmossar och myrar i norra 

Sverige men även på lokaler i södra delarna av landet. Dess naturliga biotop under 

häckningstiden är högmossar, sank tundraskog och myrmark men förekommer även söder ut, 

främst vid flytt. Arten bedöms som livskraftig av ArtDatabanken. 

Vassen och fuktområdet skulle kunna vara en del i ett revir, detta område kommer inte att 
påverkas av exploatering och arten bedöms som livskraftig.  

6.1.20 Göktyta 

Göktytan häckar i lucker löv- och blandskog med gläntor, kantzoner och nyupptagna hyggen 

samt i större trädgårdar och parker. Särskilt finner man arten i mellan- och skogsbygdernas 

kulturlandskap där hagmarker och glesa skogar utgör optimala häckningsbiotoper i Sverige. Då 

göktytan häckar i naturliga hål (och holkar) är den beroende av äldre - döda eller levande - 

lövträd. Björk, asp och rönn är exempel på vanliga boträd i Sverige och Finland. En annan 

faktor av stor betydelse för göktytan är förekomst av torr öppen mark där små marklevande 

myror utgör den viktigaste födokällan.  Reviret är ofta endast 1-2 ha i storlek men fåglar kan 

födosöka upp till 1000 m från boet (artfakta, ArtDatabanken). Arten bedöms som livskraftig av 

ArtDatabanken. 

Arten bedöms inte påverkas direkt av en byggnation då det rör sig om fuktig 
igenväxningsmark utan grova träd.  

6.1.21 Skrattmås 

Skrattmåsen häckar företrädelsevis i kolonier i sjöar med vida vassruggar eller i kärr. Fågeln är 

dokumenterad som inflyttad efter 1700-talet och anses befinna sig på gränsen för sin 
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utbredning norr ut. Stammen i Sverige har minskat kraftigt de sista 30 åren men anses fortsatt 

vara livskraftig population av ArtDatabanken.  

Området som exploateras är inte eller påverkar inte någon häckningslokal, skrattmås bedöms 
inte påverkas av en exploatering. 

6.1.22 Fjällvråk 

Fjällvråken häckar regelbundet från Torne lappmark söderut till norra Dalarna, västra 

Hälsingland och västra Medelpad. Förekomsterna är under normala omständigheter 

koncentrerade till fjällen och de övre delarna av skogslandet. Under de flesta år är fjällvråken 

relativt ovanlig i skogslandet, men under goda gnagarår kan arten häcka tämligen allmänt ända 

ner till kusten i Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Medelpad och Hälsingland samt 

dessutom i mellersta Dalarna och norra Värmland.  

En byggnation i området bedöms inte påverka arten då det inte är dess naturliga livsmiljö. 

7 Analys 

Området som kommer att påverkas utgörs av gräsmark och randområde mot skog som har 

börjat växa igen med gles buskvegetation. Mellan bebyggelsen finns öppen mark och denna 

ligger inte med i detaljplanen utan är tänkt att brukas som i dag. I sydsydväst gränsar området 

till ett större fuktigt område med fuktgynnad vegetation. 

Genom att fler människor finns i området kommer vissa arter att påverkas men redan idag 

sker en stor påverkan från intilliggande väg, järnväg och annan bebyggelse. Vissa 

observationer är förvånande då den befintliga störningen bedöms som stor, men detta verkar 

ha mindre betydelse då arterna inte har undvikt området. En ytterligare exploatering skulle 

kunna ha betydelse för vissa arter då eventuell revirmark och födosöksområde tas i anspråk. 

Boendetrycket är inte stort, dock kan det vara så att den marginellt tillförda störningen kan 

vara det som krävs för att vissa arter passerar sin nivå för störningskänslighet. Störningen 

bedöms bara vara marginell då det kommer resultera i minskande av försöks- eller 

revirområde. De flesta arterna går att knyta till närliggande område bestående av betade 

strandängar och våtmarker, det exploaterade området utgör kantzonen av detta och där med 

en kommer en exploatering ha påverkan.  De ytor som tas i anspråk består av videsnår, blöt 

ängsmark, torrare mark samt översilningsmark.  

Arterna som diskuteras kommer att påverkas och flera av fåglarna som har buskvegetation av 

videsnår eller motsvarande som livsmiljö kommer att påverkas negativt, dock kommer miljön 

med stora ytorna av vass som finns i närområdet inte att påverkas. 

De flesta arterna som finns registrerade är inte direkt kopplade till de naturtyper som tas i 

anspråk, vissa arter är dock kopplade till dessa och då främst när det gäller födosöksområde 

eller som revirområde. Arter som eventuellt kommer att påverkas är bland annat gulsparv, 

ängspiplärka, hussvala, storspov, rördrom, brun kärrhök, grönbena och småfläckig sumphöna.  



________________________________________   ______________________________________ 

             /Users/henricernstson/Documents/HEkonsult_lokalt/7498/PM_fagel_knappstad_v100.docx / utskriven: 2019-12-11 16 (19) 

Gulsparv häckar i olika typer av öppna miljöer med inslag av träd och buskar och boet läggs på 

marken eller i låg buske. Området hyser inte primära livsmiljöer för fågeln men enstaka 

individer kommer att påverkas av exploateringen, dock bedöms inte populationen inom 

planområdet påverkas nämnvärt. 

Ängspiplärkan är ofta knuten till fuktiga-friska gräsmarker och enstaka individer är troligen 

knutna till det område som påverkas av exploateringen, dock bedöms inte populationen inom 

planområdet påverkas utan bedömningen är att eventuella revir minskar i storlek. 

Vassen och fuktområdet skulle kunna vara en del i ett revir för storspov, rördrom, sävsparv, 

grönbena och brun kärrhök. Detta område kommer inte direkt att påverkas men indirekt 

genom att fler människor rör sig i närområdet. I dag är området påverkat av intilliggande väg 

och järnväg och detta bedöms medföra hög påverkan, använder de området i dagsläget 

kommer de troligen att använda området fortsatt och därmed bedöms arternas populationer 

inte att påverkas.  

Direkt skada och påverkan bedöms ske på hussvala och gräshoppsångare.  

När det gäller hussvala finns det tecken på att det finns häckningsplatser i direkt närhet och då 

troligen knutet till intilliggande bebyggelse i form av gamla uthus. En rivning av uthusen skulle 

kunna skada populationen lokalt.   

Gräshoppsångare häckar på fuktig gräs- och ängsmark med höga örter och spridda låga 

buskar samt vid diken och åkerkanter. Gräshoppsångaren är knuten till ohävdade och 

igenväxande gräsmarker med höga örter, ofta på fuktig mark i närheten av vatten. Dessa 

livsmiljöerna kommer att påverkas och där med kommer individer av arten att påverkas, dock 

bedöms arten som livskraftig av ArtDatabanken.  

När det gäller småfläckig sumphöna förekommer den i Götaland, Svealand samt utmed 

norrlandskusten. Småfläckig sumphöna är svåruppskattad och enligt uppgift hyser endast ett 

mindre antal lokaler regelbundet flera individer. I vilken utsträckning spelande hanar motsvaras 

av häckande par är okänt. 

Småfläckig sumphöna häckar vid våtmarker med någorlunda stabilt lågt vattenstånd och inte 

helt sluten vegetation, helst i mader med fräken eller högstarr och i andra hand i områden med 

gles bladvass eller säv. Arten finns inte noterad i bevarandeplanen för Klarälvsdeltat. Den 

senaste rapporten är från 2017 och dess för innan finns rapporter från 2000, 2002 och 2008. 

Det är rapporter från spelande fågel som håller till både väster och öster om intilliggande 

järnväg och bilväg. Arten är troligen knuten till Klarälvsdeltats betade strandängar eller 

området kring detta om den häckar i området.  

8 Diskussion 

Flera arter kommer att påverkas direkt eller indirekt av exploateringen, dock bedöms det som 

att revir minska i storlek men att arternas populationer inte påverkas. Några arter kommer att 

påverkas då deras primära livsmiljö tas i anspråk, t.ex. kommer gräshoppsångaren att påverkas 

negativt då den föredrar igenväxningsmark främst med gräs, högörter och buskar. 
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Gräshoppsångaren som art bedöms som livskraftig av ArtDatabanken och i närområdet finns 

rikligt med liknande livsmiljöer.  

En art som kommer att påverkas är hussvala, detta om de äldre uthusen i området försvinner, 

arten bedöms som sårbar av ArtDatabanken. 

När det gäller småfläckig sumphöna är det svårare att säga något, det finns det gått om bättre 

livsmiljöer inom klarälvsdeltat än inom planområdet men den finns registrerad med spel inom 

det utsökta området i ArtDatabanken.  
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BILAGA 1 Fakta om rödlista 

 

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett lands 

gränser. Arternas status bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av 

populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender. Utifrån denna bedömning placeras 

arterna i olika kategorier. 

(artdatabanken 04 maj 2017)  
 

Kategori Definition 

EX Utdöd 

Extinct 
En art (eller annat taxon) är Utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den 
sista individen dött. (globalt) 

RE Nationellt utdöd 

Regionally Extinct 
En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista 
individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har 
dött eller försvunnet från regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden 
besökare, den sista individen har dött eller försvunnit från regionen. 

CR Akut hotad 

Critically 

Endangered 

En art är Akut hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något 
av kriterierna A–E för Akut hotad och att den därmed bedöms löpa extremt hög 
risk att dö ut i vilt tillstånd. 

EN Starkt hotad 

Endangered 

En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller 
något av kriterierna A–E för Starkt hotad och att den därmed bedöms löpa 
mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd. 

VU Sårbar 

Vulnerable 

En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av 
kriterierna A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i 
vilt tillstånd. 

NT Nära hotad 

Near Threatened 

En art förs till kategorin Nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna 
för vare sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla 
kriterierna för någon av dessa kategorier nu eller i en nära framtid. 

DD Kunskapsbrist 

Data Deficient 
En art förs till kategorin Kunskapsbrist när det inte finns tillräckliga kunskaper 
att utifrån dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt 
eller indirekt bedömning av dess risk att dö ut. 

NE Ej Bedömd 

Not Evaluated 

En art som inte har bedömts, ofta till följd av för lite kunskap, hamnar i 
kategorin Ej bedömd. 

NA Ej Tillämplig 

Not Applicable  

Arter med oklar taxonomi, låg taxonomisk rang (t.ex. varietet och form), sådana 
som har etablerats i Sverige med människans hjälp efter år 1800, eller spontant 
invandrade arter efter år 1800 som inte har varit bofasta i tillräckligt många år 
eller generationer, hamnar i kategorin Ej tillämplig. 
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BILAGA 2 Artfynd - utsök 

Ett uttag från artdatabanken är gjort 2019-10-31. Geografisk avgränsning är satt enligt bilden 

nedan. Den geografiska avgränsningen är relativt snäv med tanke på topografin och biotopen 

som byggnationen kommer att ske i.  

 

 

Karta från artportalen med den geografiska avgränsningen markerad för utsök av art-

uppgifter.  

 

 

 

 


