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Sammanfattning 
Vid översyn av en ny detaljplan, som bland annat omfattar bryggor i strandzonen, fick 
Greensway AB i uppdrag att kartlägga fågellivet längs Klarälvens strand i Sommarro och 
Romstad i centrala Karlstad. Inventeringen utfördes under april till och med juni 2020, med 
inriktning på de arter som är knutna till strandzonsmiljön och särskilt naturvårdsintressanta 
arter. 

Sammanlagt noterades 17 arter vid inventeringen (Tabell 2). Området är alltså inte särskilt 
artrikt. Fåglarna kan grovt delas in i tre olika grupper utifrån deras ekologi och livsmiljö: 1) 
Sjöfåglar och fåglar i vatten såsom fiskmås, skäggdopping och småskrake, 2) fåglar knutna 
till vass och träd i strandzonen – sävsparv och rörsångare, 3) fåglar knutna till omgivande 
trädmiljöer, trädgårdar och parker – ärtsångare, kråka och grönfink. 

Av de 17 noterade arterna är 7 rödlistade, medan ingen art omfattas av fågeldirektivets 
bilaga 1. Av de rödlistade arterna är det två (sävsparv och rörsångare) som rödlistats för att 
deras livsmiljöer minskar eller är mindre vanliga. I detta fall alltså vassar och buskage vid 
strandzonen. Övriga rödlistade arter är relativt vanliga arter som är upptagna på rödlistan för 
att de visat en vikande populationstrend. Av dessa är två sjöfåglar, fiksmås och gråtrut, och 
tre knutna till trädgårdar och parker, ärtsångare, kråka och grönfink.  

För fågellivet är det framförallt större vassar, buskage och träd i strandzonen, där både 
sävsparv och rörsångare förekommer, som är särskilt viktiga att ta hänsyn till i det 
inventerade området. När det gäller övriga noterade rödlistade arter bedömmer vi att de i 
huvudsak utnyttjar miljöer som inte påverkas av åtgärder i strandzonen. 
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1 Inledning 
Längs Klarälvens strand i områdena Sommarro och Romstad i centrala Karlstad, pågår en 
översyn av detaljplanen, för att bland annat undersöka möjligheten att bygga bryggor och 
eventuellt andra anläggningar för allmänheten längs strandkanten. Karlstads kommun vill 
därför få en bättre bild av fågellivet i strandzonen, som kan påverkas av anläggningarna. 
Greensway AB fick därför i uppdrag att inventera förekomsten av fåglar i området under april 
till och med juni 2020. Inventeringen utfördes med inriktning på de arter som är knutna till 
strandzon och vatten. Vid inventeringen läggs särskild vikt på naturvårdsintressanta 
fågelarter, det vill säga rödlistade arter, arter listade i fågeldirektivets bilaga 1 samt andra 
arter med nedåtgående trend. 

Inventeringsområdet sträcker sig läng strandkanten ca 1,5 km, från bron nedanför sjukhuset 
och mot sydväst. Längs båda sidor går en trafikerad väg men med en trottoar närmast 
vattnet. På Sommarro-sidan finns en del vassar, buskage och träd nedanför räcket vid 
trottoaren. På Romstad-sidan är strandzonen mer öppen men med en del vassar. Här finns 
också några bryggor. Längst i sydväst finns också trädgårdar som sträcker sig ända ner mot 
älven. Vid inventeringen har även sjöfåglar ute på det öppna vattnet noterats. 

 
Figur 1. Området som inventeringen har utförts inom går längs båda sidorna av Klarälven, mellan bron i höjd med 
centralsjukhuset i nordöst och 1,5 km söderut. 
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1.1 Inventeringsmetod 

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

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

Tabell 1. Häckningskriterier enligt svensk fågelatlas.  

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

 

1.2 Uppdraget 

Området besöktes tre gånger under perioden 15 april-15 juni, den 21 april, 13 maj och 12 
juni. Alla fältbesök genomfördes mellan soluppgång och lunchtid. Vädret var klart och relativt 
vindstilla vid samtliga besök, med en temperatur runt 10 °C i april och maj och med en 
temperatur på drygt 20 °C i juni. Inventeringen i april utfördes av Olle Finnström och 
inventeringen i maj och juni utfördes av Olof Widenfalk. 



7 | 12 

1.3 Underlag 

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

1.4 Befintliga områdesskydd 

Området omfattas inte av några befintliga områdesskydd. 
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2 Resultat 

2.1 Arter  

Sammanlagt noterades 17 arter vid inventeringen (Tabell 2). Fåglarna kan grovt delas in i tre 
olika grupper utifrån deras ekologi och livsmiljö: 1) sjöfåglar och fåglar som simmar i vatten 
såsom fiskmås, skäggdopping och småskrake, 2) fåglar knutna till vassar och träd i 
strandzonen – sävsparv och rörsångare, 3) fåglar knutna till omgivande trädmiljöer, 
trädgårdar och parker – ärtsångar, kråka och grönfink. 

Tabell 2. Noterade arter vid inventeringen samt högsta häckningskriterier, status i rödlistan samt om den omfattas 
av fågeldirektivets bilaga 1. Övrigt intressanta arter anger arter som inte har en utpekad status men som kan vara 
intressanta för att de har särskilda habitatkrav. 

Art Högsta 
häckningskriterium Rödlistan Minskande 

trend Fågeldirektivet 
Övrigt 
intressanta 
arter 

Blåmes 3 -  -  
Fiskmås 2 NT x -  
Gråtrut 2 NT x -  
Gräsand 4 -  -  
Grönfink 3 EN x -  
Knipa 4 -  -  
Kråka 2 NT x -  
Rörsångare 3 NT x -  
Skäggdopping 4 -  -  
Småskrake 2 -  -  
Sothöna 10 -  -  
Storskarv 2 -  -  
Storskrake 4 -  -  
Sävsparv 3 NT x -  
Talgoxe 3 -  -  
Vigg 4 - x -  
Ärtsångare 3 NT x -  
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2.2 Naturvårdsintressanta arter 

Av de 17 noterade arterna är 7 rödlistade, medan ingen art omfattas av fågeldirektivets 
bilaga 1 (Figur 2). Av de rödlistade arterna är det två, sävsparv och rörsångare, som 
rödlistats för att deras livsmiljöer, vassar och buskage vid strandzonen, minskar eller är 
mindre vanliga. Båda arterna visar också en vikande populationstrend över längre tid (Tabell 
2). I detta fall alltså Övriga rödlistade arter är relativt vanliga arter som rödlistats för att de 
visat en vikande populationstrend. Av dessa är två sjöfåglar, fiskmås och gråtrut, och tre är 
knutna till trädgårdar och parker, ärtsångare, kråka och grönfink. Två arter som bedöms 
livskraftiga i rödlistan, vigg och ärtsångare, visar ändå en långsiktigt negativ trend. Dessa 
minskningar skedde under 70-talet, och efter detta har populationsutvecklingen för de båda 
arterna varit relativt stabil. Detta är sannolikt anledningen till varför de i dag rödlistas som 
livskraftiga. 

Inga säkra häckningar av naturvårdsintressanta arter noterades under inventeringen, men 
med tanke på miljön är det troligt att både sävsparv och rörsångare kan häcka i strandzonen. 
Detta kan i viss utsträckning gälla även måsarna. När det gäller ärtsångare, grönfink och 
kråka är dessa noterade i träd i anslutning till strandzonen, och även om häckningar skulle 
kunna förekomma här är det troligt att de framförallt använder strandzonen för att hitta föda. 

 
Figur 2. Alla fynd av rödlistade arter under de tre inventeringstillfällena visas som punkter i kartan, efter artnamnet 
anges klassning av häckning i möjlig, trolig eller säker häckning - utifrån högsta observerade häckningskriterium. 
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2.3 Viktiga miljöer 

Området som helhet är inte särskilt rikt på fåglar, däremot finns ett antal miljöer som är 
viktiga ur ett fågelperspektiv. Det gäller framförallt vassar, buskage och träd i strandzonen. 
Exempelvis det lilla området nedanför sjukhuset där sävsparven noterades. Övriga miljöer i 
området, det öppna vattnet och vissa trädmiljöer är mindre unika och utmärkande i det 
inventerade området, även om naturvårdsintressanta arter hittas även här. 
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3 Samlad bedömning 
Det inventerade området utgörs av älvstränder i centrala Karlstad, där det förekommer att 
relativt rikt fågelliv och flera rödlistade arter noterades under inventeringen. Det är dock 
framförallt två av de noterade arterna som är knutna till strandzonen, sävsparv och 
rörsångare. Övriga naturvårdsintressanta arter är knutna till antingen det öppna vattnet eller 
omgivande trädmiljöer och de kommer sannolikt inte att påverkas av de planerade 
åtgärderna. Dock bör det påpekas att många av sjöfåglarna som inte betraktas som 
naturvårdsintressanta, såsom småskrake och gräsand, kan utnyttja strandzonen för sina 
boplatser. 

För fågellivet är det framförallt större vassar, buskage och träd i strandzonen, där både 
sävsparv och rörsångare förekommer, som är särskilt viktiga att ta hänsyn till i det 
inventerade området. När de gäller övriga noterade rödlistade arter bedömmer vi att de i 
huvudsak utnyttjar miljöer som inte påverkas av åtgärder i strandzonen. 



12 | 12 

Referenser 
Green, M., Haas, F. & Lindström, Å. 2020. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. 
Årsrapport för 2019. Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 96 s. 

SLU Artdatabanken. 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. SLU, Uppsala. 
 
Svensson, S., Svensson, M. och Tjernberg, M. 1999 Svensk Fågelatlas. SOF, Stockholm. 
552 s. 

 


