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1. Bakgrund och uppdragets syfte  
Naturvisaren (Olle Kvarnbäck) fick av Karlstad kommun i uppdrag att göra en fågelinventering av 
natur- och friluftsområdet Skutberget. Syftet med inventeringen är att utgöra ett underlag för det 
pågående visionsarbetet för områdets utveckling samt den detaljplan som görs i den östra delen av 
området för planerad temapark. Fågelinventeringen utgör ett komplement och fördjupning till 
naturvärdesinventeringen (NVI) som genomfördes 2017 samt den fågelinventering för östra delen 
som också gjordes 2017 (Skogsstyrelsen).   
 

2. Översiktligt beskrivning av området   
Skutberget är ett av Karlstads mest välbesökta friluftsområden, beläget vid Vänerns strand väster om 
Karlstad tätort. Området har ett flertal friluftsanläggningar, som motionsspår, badplatser, 
frisbeegolfbana och en campinganläggning. Naturmiljön består huvudsakligen av talldominerad skog 
samt stora öppna gräsytor för rekreationsändamål som hålls relativt kortklippta. I skogsbrynen samt i 
spridda dungar ute i de öppna områden finns också ett betydande inslag av lövträd, främst asp och 
björk. Kontakten med Vänern är påtaglig med en drygt kilometerlång strandsträcka med 
huvudsakligen klipp- och stenstrand samt några mindre partier med sandstrand. I östra delen av 
området, vid motionscentralen finns en grund vik med mindre vassområden och ön Ytterholmen. I 
västra delen av området ansluter området till Sörmons naturreservat, som kännetecknas av 
isälvsavlagringar och domineras av sandmarker med tallskog.  
 
Det inventerade området är ca 100 ha stort och framgår av kartan nedan.  
 

 
Fig. 1. Karta över det inventerade området.  
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3. Metodik 
Området har besökts vid totalt sex tillfällen dagtid (morgon/förmiddag) under perioden 16 april – 25 
juni, samt ett tillfälle kvällstid 7 juni, (nattlyssning).  Vid tre av morgonbesöken - 25 april, 14 maj och 
5 juni - genomfördes revirkartering av hela området medan övriga morgonbesök huvudsakligen var 
inriktade på antingen rekognocering (16 april) eller på att undersöka om fisktärna häckar i området 
eller endast födosöker där.  Revirkartering har följt Naturvårdsverkets rekommendationer för 
revirkartering, generell metod (Naturvårdsverket, 2012). 3 besök är inte tillräckligt för att göra en 
fullständig revirkartering men ger en relativt god bild av vilka arter som förekommer i området och 
ungefär i vilken omfattning. De kompletterande besöken har också förstärkt tillförlitligheten ifråga 
om flera arter, särskilt de som häckar kring Ytterholmen. 
  
Revirkarteringen har kompletterats med räkning av antalet par för arter där reviren är svåra att 
avgränsa, vilket gäller för t ex de flesta vadare samt änder. Därtill har alla observerade indicier på 
häckning noterats enligt mall för häckningskriterier (Naturvårdsverket, 1978, se bilaga 1 - 
häckningskriterier). Särskild vikt har lagts vid naturvårdsintressanta arter, dvs arter listade i EU:s 
Fågeldirektiv bilaga 1 samt rödlistade arter (Artdatabanken 2015) och andra arter med en 
nedåtgående trend. För häckande arter har revirens ungefärliga centrum prickats in på karta. 
Samtliga intressanta fynd finns inlagda i Artportalen. 
 
Utvärderingen av antalet par har baserats på sammanställning av fältobservationerna på karta för 
respektive art. Utgångspunkten har varit att minst häckningskriterium E (trolig häckning) ska uppnås 
för att ett revir ska räknas som separat revir. Kriterium E uppnås om ”permanent revir konstaterats 
genom sång eller annat till funktionen motsvarande läte eller beteende observeras på samma plats 
under minst två dagar” (Naturvårdsverket, 1978 se bilaga 3 häckningskriterier). Med ”plats” menas 
ett område som inte är större än ett normalt revir för arten i fråga. För arter som anländer sent och 
där bara en eller två besök gjorts under artens häckningstid (t ex de flesta sångare) har kravet satts 
lite lägre för att räknas som ett revir. Då har även häckningskriterium C (sång) eller häckningskriterie 
D (par i lämplig häckningsbiotop) räknats som ett revir/par.  
 
Alla inventeringar har genomförts av Olle Kvarnbäck, Naturvisaren. John Kvarnbäck deltog som 
medhjälpare/fältassistent vid inventeringen 5 juni och nattlyssningen 7 juni. 
 
För att komplettera materialet har också sökning gjorts på artportalen för det aktuella området och 
häckningsperioden. 
 

4. Fåglar 
Skutberget är ett område med många olika fågelbiotoper – barrskog, lövskog, öppen mark, 
tomtmiljöer, grunda vikar, en ö (Ytterholmen), vassmiljöer samt sten, sand och klippstränder mot 
Vänern. Det gör fågelfaunan tämligen artrik. Vid inventeringen observerades totalt 64 arter, och 
därtill rapporterades ytterligare 3 arter på Artportalen under inventeringsperioden. Av de häckande 
fåglarna fanns tre rödlistade arter: sävsparv (VU), kungsfågel (VU), stare (VU). Därtill vissa 
häckningsindikationer för spillkråka (NT) och gröngöling (NT).   
En sammanställning över alla arter som observerades vid inventeringen finns i bilaga 2.  
 
4.1. Arter prioriterade enligt artskyddsförordningen  
Omfattar arter som är upptagna i den svenska rödlistan, i Fågeldirektivets bilaga 1 eller som uppvisar 
långsiktigt minskande trender med minst 50 % (de senaste 30 åren). 
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Sävsparv (Emberiza schoeniclus) 
Rödlistad i kategorin sårbar (VU=vulnerable), p g a kraftig minskning av den nationella populationen under 
senare år.  
Förekomst inv. området: Två revir i vassområdena norr om Ytterholmen samt ett revir i 
vassområdet i sydvästra hörnet av inventeringsområdet. (se karta i bilaga 1)  
Ekologi: Föredrar busksnår och bladvassbälten vid sjöar, dammar och vattendrag samt buskrika sumpmarker. 
Boet placeras oftast på marken i skydd av en starrtuva eller annan riklig växtlighet men även lågt i 
buskar. Mycket höga tätheter kan förekomma vid de syd- och mellansvenska slättsjöarna, t ex Vänern, där den 
kan förekomma mycket tätt (>100 par/km2) i vassar med insprängda viden. En stor del av den svenska 
populationen finns också i fjällregionen. Flyttfågel som huvudsakligen övervintrar i mellaneuropa, men i 
varierande utsträckning ända upp till södra Sverige beroende på vintern. 
Hot: Orsakerna till nuvarande minskning i Sverige är inte utredd, men i Storbritannien har man konstaterat att 
försämrad vinteröverlevnad förklarar minskningen. Att de huvudsakliga problemen finns under flyttning och 
övervintring även för Sveriges sävsparvar stämmer med att minskningen pågår över vitt skilda häckningsmiljöer 
i olika delar av landet samt med att flera andra fröätare också minskar. 
 
Bedömning: För att sävsparven ska finnas kvar på Skutberget är det viktigt att vassområdena finns 
kvar. Enstaka videbuskar i vassområdena är positivt för arten.  
 
 
Stare (Sturnus vulgaris).  
Rödlistad i kategorin sårbar (VU=vulnerable), p g a kraftig minskning av den nationella populationen under 
senare år.  
Förekomst i inv. området: 10-15 par som häckar i mindre grupper utspridda i området där det finns 
träd, främst lövträd, med grenhål eller andra håligheter.  
Ekologi: Staren är under häckningstiden beroende av gräsmarker med kort vegetation inom rimligt avstånd (<1 
km) från boet för sitt födosök. Födan utgörs främst av jordlevande insekter och maskar, inte minst larver av 
harkrankar. Födan tas genom att staren borrar i marken, vänder stenar osv. Boet läggs i befintliga håligheter, 
oftast i äldre lövträd t.ex. ett gammalt bohål av större hackspett eller gröngöling, i holkar eller under 
tegelpannor.  
Hot: Igenplantering eller igenväxning av betesmarker och andra kortväxta gräsmarker är starkt negativt och 
innebär att födosöksmiljöer försvinner. Brist på boplatser, t ex gamla lövträd, kan också vara ett hot.  
 
Bedömning: Skutberget har utmärkta förutsättningar att vara ett starkt fäste för stare med sina 
omfattande gräsytor omgivna av äldre lövträd. Spara äldre lövträd och sätt gärna upp starholkar.  
 
 
Kungsfågel (Regulus regulus).  
Rödlistad i kategorin sårbar (VU=vulnerable) p g a kraftig minskning av den nationella populationen under 
senare år.  
Förekomst i inv. området: 2 revir i delområde 2 samt troligen ett revir i delområde 3 (hördes inte 
sjunga men födosökte flera ggr där). 
Ekologi: Kungsfågeln är helt bunden till barrträd, främst granskog och granblandad skog. Helst väljer den 
bestånd med stora granar där det finns en komplex flerskiktad struktur, men arten förekommer även i yngre, 
täta granskogar. Reviren är små och i gammal flerskiktad granskog kan det finnas upp till 50 par/100 hektar i 
lämpliga miljöer. Födan utgörs helt av små spindlar och insekter som bladlöss och tvåvingar. 
Hot: Orsaken till kungsfågelns minskning är inte känd. Arten har inte tidigare uppmärksammats som särskilt 
känslig vad gäller skogsbruk och förekommer frekvent även i yngre, planterade bestånd. Tänkbara orsaker kan 
ändå vara minskade arealer lämpliga miljöer, till exempel genom omvandlingen av granskogar med en varierad 
beståndsstruktur till ungskogar med likåldriga bestånd. 
 
Bedömning: Om äldre, täta granar och små granbestånd sparas bör kungsfågel klara sig bra på 
Skutberget. Sträva efter flerskiktad skog.  
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Spillkråka (Dryocopus martius). 
Rödlistad i kategorin nära hotad (NT=Near Threatened) p g a minskning av den nationella populationen under 
senare år. Även upptagen i Fågeldirektivets bilaga 1.  
Förekomst i inv. området: Hörd trummande vid ett tillfälle från delområde 3. Även rapporterad på 
artportalen vid ett par tillfällen under feb-maj 2018.  
Ekologi: Spillkråkan lever i barr- eller blandskog men även i ren lövskog (t.ex. bokskog). De tätaste 
populationerna förefaller finnas i äldre, variationsrik blandskog. Varje par utnyttjar 400-1 000 hektar skog 
beroende på skogens kvalitet (glesast i ensartade norrlandsbarrskogar). I optimal biotop finns dock betydligt 
tätare populationer (ett par/100 ha). Spillkråkan kan klara skogsbruk inom reviret men är alltid beroende av 
grova träd (minst 30-40 cm, gärna grövre) för häckningen. Vanligaste boträd är asp, men också tall och i 
sydligaste Sverige ofta bok. Nyckelart som skapar boplatser för många andra arter, t ex slaguggla. 
Hot: Modernt skogsbruk är det största hotet, med korta omloppstider och täta, homogena ungskogar. Brist på 
boträd.  
 
Bedömning: Skogen på Skutberget ingår i ett revir för spillkråka men boplatsen är, i alla fall för 
närvarande, utanför området. Gynna spillkråkan genom att spara gamla och grova träd, främst asp 
och tall.  
 
  
Gröngöling (Picus viridis).  
Rödlistad i kategorin nära hotad (NT=Near Threatened) p g a minskning av den nationella populationen under 
senare år.   
Förekomst i inv. området: Hörd vid två tillfällen från delområde 2 samt kring delområde 4.  
Ekologi: Föredrar mosaikartade, halvöppna kulturlandskap, där betesmarker och åkrar växlar med lövdungar, 
alléer eller trädklädda naturbetesmarker. Lokalt förekommer den också i parker i tätorter. Gröngölingen är en 
utpräglad specialist på myror, som den huvudsakligen tar på marken. Den är beroende av en rik och varierad 
myrfauna och favoriserar därför välhävdade marker. 
Hot: Största hotet är troligen försämrad kvalité på häckningsmiljöerna. Försämrad hävd och igenväxning av 
betesmarker, liksom gödsling av naturbetesmarker, minskar tillgången på föda (myror). De allt tätare skogarna 
minskar arealen lämplig häckningsterräng, och pågående igenväxning med gran i lövskog är troligen också 
mycket negativt.  
 
Bedömning: Med stor sannolikhet ett revir av gröngöling i eller i nära anslutning till 
inventeringsområdet. Den använder gräsmarkerna och skogsbrynen för födosök. Gynna gröngölingen 
genom att spara äldre, grova, lövträd och fortsätt sköta gräsmarkerna extensivt, gärna en ängsskötsel 
av vissa ytor (sen slåtter med uppsamling) som gynnar både dess föda,myror, och många andra 
insekter som t ex fjärilar och humlor. 
 
 
Entita (Poecile palustris)  
Långsiktigt minskande med ca 50 % (1980-2012). Rödlistad 2005- 2010 men därefter uppgraderad p g a 
stabiliserad population på en lägre nivå. 
Förekomst i inv. området: 2 observationer av lockande individer, båda i möjliga/troliga 
häckningsmiljöer.   
Ekologi: Entitan är en hålhäckande mes som kräver murkna och helt eller delvis rötade lövträdstammar för att 
kunna hacka ut sitt bohål. Entitan har relativt stora revir, ca 4-5 ha (Artdatabanken, 2006), är ortstrogen och en 
utpräglad stannfågel. Som många andra hålhäckare använder entitan gärna holkar för sin häckning.  
Hot: Entitans ortstrohet och korta spridningslängder gör arten sårbar när landskapet fragmenteras i mindre och 
mindre habitatöar. En annan möjlig faktor till entitans minskning kan vara svårigheter att häcka till följd av en 
ökande konkurrens om bohål.  
 
Bedömning:  Den lövdominerade strandskogen i delområde 1 samt 2 är särskilt lämplig miljö för 
entita. Undvik omfattande avverkning och låt träden bli gamla och ihåliga.  
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Entita observerades även i delområde 3, vilket också är en möjlig häckningsmiljö men inte lika 
lämplig som ovan nämnda områden som har ett större inslag av fuktig lövskog.  
 
 
Fisktärna (Sterna hirundo) 
Upptagen i Fågeldirektivets bilaga 1. Stabil nationell population.  
Förekomst i inv. området: Flera par födosöker i de grunda vattenområdena, främst kring 
Ytterholmen, men bedöms ej häcka i området.  
Ekologi: Fisktärnan häckar på öar och stränder längs hela Sveriges kust samt vid inlandsvatten från Skåne till 
Dalarna och i Norrlands östra delar. Den föredrar att häcka på öppna stenstränder och skär utan omfattande 
träd och buskskikt. Födan består av småfisk, blötdjur och insekter som fångas genom att den störtdyker ner i 
vattnet.   
Hot: Den svenska samt globala populationen bedöms ej som hotad. Lokalt kan störningar på häckningsplatsen 
vara ett hot, liksom predatorer som t ex mink.  
 
Bedömning: Fisktärnan häckar på några skär i Kattfjorden, men inte vid Skutberget. Riktigt lämpliga 
häckningsplatser saknas, då t ex Ytterholmen har för mycket skog för att passa fisktärnor. Däremot 
finns goda födosöksmiljöer i de grunda vattenområdena.  
 
 
Brun kärrhök (Circus aeruginosus) 
Upptagen i Fågeldirektivets bilaga 1. Ökande nationell population.  
Förekomst i inv. området: 1 hane sågs vid flera tillfällen jaga över vassområdet innanför 
Ytterholmen. Inga tecken på häckning.  
Ekologi: Brun kärrhök jagar främst längs strandkanten av vassrika sjöar och över våtmarker, fält och hedar på 
jakt efter små däggdjur och fåglar. Det plattformsliknande boet byggs direkt på marken av grenar, vass och 
gräs. Det placeras ofta på vassbädd, men de häckar även på åkrar. 
Hot: Den svenska samt globala populationen bedöms ej som hotad. Lokalt kan störningar på häckningsplatsen 
vara ett hot, liksom predatorer som t ex mink.  
 
Bedömning: Häckar ej inom området, men sannolikt i någon närbelägen vassvik. Vassområdena vid 
Skutberget bedöms som lite för små för att passa arten optimalt. 
 
 
Även de prioriterade arterna storlom, hussvala, tornseglare och gråtrut sågs tillfälligt födosöka i, 
eller över, området, under något inventeringsbesök, men de bedöms inte vara knutna till området 
och beskrivs därför inte utförligt här. 
 
 
 
4.2. Övriga naturvårdsarter 

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos).  
Långsiktig minskande med ca 30 % (1980-2012). Rödlistad 2010-2015, men därefter uppklassad till livskraftig 
(LC) p g a minskningen avtagit de senaste 15 åren. 

Förekomst i inv. området: 2 revir/par i viken kring Ytterholmen. Det ena paret varnade 
intensivt i vassen på udden innanför Ytterholmen, och hade med stor säkerhet bo där. 
Ekologi: Drillsnäppan bosätter sig på steniga och grusiga stränder, gärna med ett visst sandinslag, längs sjöar, 
större vattendrag och Östersjökusten Boet är en uppkrafsad grop i marken som placeras väl dolt i vegetation, 
mer sällan kan det även vara placerat på vegetationsfri mark eller inne i strandskog. 
Hot: Orsaken till drillsnäppans långsiktiga minskning är inte klarlagd. Både negativa förändringar i 
vinterkvarteren i nordvästra Afrika kan spela in liksom orsaker i häckningsmiljön, t ex ökad predation (t.ex. 
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mink), ökad störningsfrekvens längs stränder (t.ex. människan), ökad igenväxning av strandnära biotoper (t.ex. 
eutrofiering och minskat bete på näringsfattiga sjöstränder) och minskad födotillgång. (Artdatabanken ,2018) 
 
Bedömning: Påverkas negativt av störning och exploatering av stränder. Särskilt störningskänslig 
under häckningsperioden ca 15 maj- 15 juli. Bra med partier av skyddande vegetation i strandzonen, 
t ex vass.  
 
 
4.3 Värdefulla fågelområden 
 
Nedan följer en beskrivning av fågellivet i de värdefullaste delarna av området, samt en egen 
bedömning/klassning av hur värdefullt området är och vilka som är de viktigaste biotop-elementen, 
här kallade nyckelelement. Syftet med det är att det skall bli tydligt för läsaren vilka element och 
kvaliteter i biotopen som behöver värnas om fågellivet skall bevaras och utvecklas. Klassningen är ett 
försök att rangordna de olika områdenas betydelse för fågellivet där den högsta nivån är mycket 
stort värde, följt av stort värde, ganska stort värde, påtagligt värde, visst värde samt slutligen litet 
värde för de områden som har få eller inga nyckelement för fågellivet och liten betydelse för 
skyddsvärda arter.  
 
Delområde 1:  Vikarna kring Ytterholmen. 

Beskrivning: Två grunda vikar med näringsrik botten som omger Ytterholmen. Mellan Yterholmen 
och landområdet i norr breder ett ca 1 hektar stort vassområde ut sig. Det är även mindre 
vassområden längst in i de bägge vikarna, liksom fuktiga partier med sumpskog, främst klibbal och 
björk. En del äldre tallar förekommer på mer höglänta partier.  
 
Fåglar: Det artrikaste delområdet där de grunda vikarna lockar till sig födosökande and- och 
måsfåglar och enstaka vadare. Vassarna utgör häckningsmiljö för den numera rödlistade sävsparven 
(VU), 2 revir, samt rörsångare, sothöna, kricka och gräsand och troligen skäggdopping. Under 
fjolårets inventering hördes även vattenrall hävda revir (Skogsstyrelsen, 2017). I strandzonen häckar 
drillsnäppa (2 par), strandskata (1-2 par) och möjligen småskrake (2 par höll till i området). Många 
måsfåglar födosöker i de grunda vattenområdena, t ex fisktärna, fiskmås och skrattmås och vilar på 
klipporna och bryggorna. Möjligen häckar något par fiskmås på Ytterholmen. Brun kärrhök, en hane, 
jagade vid upprepade tillfällen över området men bedöms inte häcka där. Sumpskogen i områdets 
norra del hyser några naturvårdsintressanta arter – entita och stjärtmes. 
 
Bedömning: Området har ett ganska stort värde för fågellivet. Nyckelelement för fågellivet är grunda 
vattenområden med näringsrik vegetation, vassområden, oexploaterade strandavsnitt samt 
sumpskog.  
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Delområde 1. Vassområdena mellan land och Ytterholmen. Foto: Olle Kvarnbäck 
 

Delområde 2. Skog och strand i sydväst. 

Beskrivning: Skogsområde i den sydvästra delen av inventeringsområdet med tillhörande strand och 
vattenmiljö. Skogen är uppdelad i två delområden som separeras av en liten vik med sandstrand. I 
den östra delen växer tallskog på hällmark med en undervegetation av små lövträd i svackorna 
mellan hällarna, främst salix och björk vilket ger skydd och föda åt skogslevande småfåglar, som 
mesar kungsfågel, järnsparv etc,. Även enbuskar är det rätt gott om. Nära Vänerstranden ökar 
inslaget av lövträd, även stora sådana, främst björk, asp och en del al. Här finns också enstaka grövre 
tallar, upp till 70-80 cm i diameter, dock ej med så kraftig krona att de är lämpliga som boträd för 
större rovfåglar.  
Skogspartiet väster om den lilla stranden utgörs av en tät, högstammig, flerskiktad, skog som 
domineras av tall med inslag av gran, björk, rönn, asp, ek och enbuskar. Stor variation i trädskiktet. 
Döda träd förekommer men ej rikligt. De äldsta tallarna är ca 100 år och 50 cm grova.  
I strandzonen breder ett vassbälte ut sig som sträcker sig åtminstone någon kilometer vidare in i 
viken åt väster.  
 
Fåglar: Skogen är attraktiv för småfåglar som mesar (tofsmes, svartmes häckar te x), kungsfågel (VU), 
järnsparv och svartvit- samt grå flugsnappare. Stare (VU) häckar med 5-10 par i ihåliga lövträd i 
kantområdena och födosöker på omgivande gräsytor. Gröngöling hördes också vid ett tillfälle från 
lövträd i kantzonen, men häckar troligen utanför området. Sävsparv (VU) och rörsångare hävdar revir 
i vassen. Man skulle även kunna tänka sig trastsångare här, särskilt om vassbältet växer till.  
 
Bedömning: Området har ett påtagligt värde för fågellivet. Nyckelelement är flerskiktad skog med 
riklig undervegetation, hålträd, vassområde.   
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Delområde 2. Tallskog med undervegetation av löv. Foto: Olle Kvarnbäck 
 
Delområde 3:  Skogen i nordväst 

Beskrivning: Ett äldre skogsparti i nordvästra hörnet av inventeringsområdet. Huvuddelen av 
området utgörs av en blockrik sluttning upp mot hällmarker i väster. Branten innehåller ett varierat 
trädskikt med tall (mest), asp, gran, rönn och enbuskar. Det är en flerskiktad skog med klena 
dimensioner och med ett visst inslag av död ved. Det finns aspar med hackspetthål. 
Hänglavar växer rätt ymnigt på träden vilket tyder på att skogen har viss ålder och stabilitet (liten 
påverkan av t ex skogsbruk). Området ansluter i väster till Sörmons naturresevat. 
 
Fåglar: Spillkråka (NT) hördes från området vid ett av besöken. Större hackspett häckar. Kungsfågel 
födosöker liksom mesar som entita och svartmes. Järnsparv, gärdsmyg och grå flugsnappare är andra 
arter som häckar i området. Hällmarkstallskogen ovanför ser bra ut för nattskärra som dock inte 
hördes vid nattlyssningen. Kanske för nära E18, från vilken trafiken hördes kraftigt.  
 
Bedömning:  Området har visst värde för fågellivet. Nyckelelement är död ved och flerskiktad skog 
med olika trädslag.  
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Delområde 3. Flerskiktad skog med inslag av död ved och äldre lövträd. Foto: Olle Kvarnbäck. 
 
 
Delområde 4:  Äldre lövträd i anslutning till gräsmarker.  

Beskrivning: Väster om camping-området finns ett parti med äldre lövträd, främst björk men också 
asp kring en gårdsmiljö som ser lite övergiven ut. Kring gården finns också en del buskage som drar 
till sig sångare och andra småfåglar.  
 
Fåglar: Stare (VU) häckar i några av de äldre lövträden, och får de stå kvar kommer de säkert bli fler 
grenhål med häckande stare framöver. Gröngöling (NT) hördes från anda sidan vägen där det finns 
ett liknande område som ansluter till detta. Törnsångare, trädgårdssångare, pilfink, grönfink och 
sädesärla häckar kring gårdsmiljön. Gräsytorna kring träden används flitigt för födosök av stare, ärlor, 
piplärkor och trastar. Ringtrast noterades rastande 16 april.  
 
Bedömning:  Området har ett påtagligt värde för fågellivet. Kombinationen av äldre lövträd och 
klippta gräsmarker är värdefullt för rödlistade arter som stare, gröngöling och göktyta (hördes i 
annan del av området). Gräsmarkerna är värdefulla för födosök. Buskagen utgör häckningsmiljö för 
sångare, finkar m fl. Om man kan få in fler blommande växter på gräsytorna blir de även en värdefull 
miljö för fjärilar och andra pollinatörer. För närvarande klipps alla gräsytor så ofta att de har en trivial 
flora. Vid inventeringen sågs tistelfjäril och mindre guldvinge. 
 

5. Slutsatser 
Skutberget hyser, med sina många olika biotoper, en artrik fågelfauna men utan större 
överraskningar eller rariteter. Vid inventeringen noterades 64 arter varav ca 45 bedöms häcka i 
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området. Av de häckande fåglarna fanns tre rödlistade arter: sävsparv (VU), kungsfågel (VU), stare 
(VU). Därtill vissa häckningsindikationer för spillkråka (NT) och gröngöling (NT).  De värdefullaste 
fågelområdena bedöms vara området kring Ytterholmen samt det sydvästra hörnet av 
inventeringsområdet (läs mer i kap 4.).  Betydelsefulla biotopkvaliteter att slå vakt om är också 
kombinationen av stora, extensivt skötta gräsytor och gamla träd samt busk- och brynmiljöer, vilket 
passar arter som gröngöling, stare, göktyta m fl.  
 

Källor:  
Karlstad kommun. 2017. Offertförfrågan fågelinventering.  
Mangsbo, D. 2012. Fågelinventering vid Herröns våtmark, Karlstad kommun 

2012. PM. Karlstad kommun. 
Mangsbo, D. 2011. Fågelinventering vid Herröns våtmark, Karlstad kommun 

2011. PM. Karlstad kommun. 
Naturvårdsverket. 2016. Åtgärdsprogram för hotade vadare på strandängar, 2015-2019. Rapport 

6680.  
Naturvårdsverket. 2012. Fåglar, revirkartering, generell metod.  
Naturvårdsverket. 1978. Häckningskriterier enligt Biologiska inventeringsnormer, BIN. 
 

Bilagor 

1. Karta över inventeringsområdet med centrum för fågelrevir av naturvårdsarter 
markerade samt värdefulla områden delområden för fågellivet. 

2. Tabell med fågelarter observerade vid inventering 2017 
3. Häckningskriterier.  
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Bilaga 1.  
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Bilaga 2.  Förteckning över fågelarter observerade under inventeringen.  
Fetstil = antal revir/par som tyder på häckning, F = födosökande, där ev. kompletterande siffra anger max antal 
ex = max antal individer varav en eller flera med häckningsindikationer, ad =adult/vuxen, juv= junenil/ungfågel. 
Häckningskriterium anger det högsta iakttagna häckningskriteriet där A-D = möjlig häckning, E-I = trolig 
häckning och J-T = säker häckning. (se även bilaga 2) 
 
 

    Röd- Fågeldir. 1980-2012 Antal par Häcknings- 
  Artnamn lista Bilaga 1 Trend /födosökande kriterie 
1. Grågås       50 ex. B 
2. Kanadagås       15 ex. B 
3. Kricka       1-2 par C 
4. Gräsand       2-3 par M 
5. Knipa       F A/B 
6. Småskrake       2 par D 
7. Storskrake       4 ex A/B 
8. Storlom   X   1F A/B 
9. Skäggdopping       2 par D 
10. Brun kärrhök   X    1F A/B 
11. Sothöna       2-3 par H 
12. Strandskata       2 par H 
13. Morkulla       1 spel. C 
14. Drillsnäppa       2 par H 
15. Skogssnäppa       F A/B 
16. Gluttsnäppa       F A 
17. Skrattmås       30 ex. A/B 
18. Fiskmås       90 ex. B 
19. Gråtrut VU     5F A 
20. Havstrut       F A 
21. Fisktärna   X   3F A 
22. Tornseglare VU     5F A/B 
23. Göktyta       1 spel  C 
24. Gröngöling NT     1 spel. E 
25. Spillkråka NT X   1 spel. C 
26. Större hackspett       2 spel. E 
27. Ladusvala       F A/B 
28. Hussvala VU   M 5F A/B 
29. Trädpiplärka       H E 
30. Sädesärla       H M 
31. Forsärla       1F  A  
32. Gärdsmyg       H C 
33. Järnsparv       2 par E 
34. Ringtrast       1F A 
35. Koltrast       H B 



  

 14 

    Röd- Fågeldir. 1980-2012 Antal par Häcknings- 
  Artnamn lista Bilaga 1 Trend /födosökande kriterie 
36. Björktrast       H B 
37. Taltrast       H C 
38. Rörsångare       3 par E 
39. Ärtsångare       1 par E 
40. Törnsångare       1 sj.  C 
41. Trädgårdssångare       6 par E 
42. Svarthätta       2 par C 
43. Lövsångare       H C 
44. Kungsfågel VU   M 2-3 par E 
45. Rödhake       H C 
46. Grå flugsnappare       2 -3 par P 
47. Svartvit flugsnappare       2 par E 
48. Stjärtmes       1 ex. B 
49. Blåmes       H C 
50. Tofsmes       3 par E 
51. Talgoxe       H C 
52. Svartmes       3 par E 
53. Entita     M 2 B 
54. Nötväcka       5 par E 
55. Skata       H B 
56. Kaja       4 ex. B 
57. Kråka       15 ex. B 
58. Stare VU   M 10-15 par N 
59. Pilfink       H N 
60. Bergfink       F A 
61. Grönfink       4 ex. B 
62. Steglits       5 ex B 
63. Grönsiska       10 ex. B 
64. Sävsparv VU   M 3 par E 
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Bilaga 3. Häckningskriterier  
- enligt Naturvårdsverkets biologiska inventeringsnormer, BIN, från 1978 

 
A Observerad under häckningstid men ej i lämplig häckningsbiotop 

 
B Observerad under häckningstid i lämplig häckningsbiotop 

 
C Sjungande hane eller andra häcknings (revir)-läten eller andra jämförbara beteenden 

observerade vid ett tillfälle. 
D Par (hane och hona tillsammans) observerat i lämplig häckningsbiotop. 

 
E Permanent revir konstaterat genom observation av sång eller annat till funktionen 

motsvarande läte eller beteende på samma plats under minst två dagar. 
 

F Parningsceremonier, parningsspel, parning 
 

G Besök vid sannolik boplats 
 

H Upprört eller oroligt beteende eller varningsläten från vuxna fågelar tydande på ägg 
eller ungar i närheten. 
 

I Ruvfläckar 
 

J Bobyggande eller utgrävning (uthackning) av bohål 
 

K Avledningsbeteende eller fågel som spelar skadad 
 

L Använt bo påträffat 
 

M Nyligen flygga ungar eller dunungar 
 

N Vuxen fågel in i/ut ur bo (bohål) på sätt som antyder att boet är bebott 
 

O Vuxen fågel som bär bort exkrementsäck 
 

P Vuxen fågel med föda åt ungar 
 

Q Äggskal påträffade 
 

R Bo där vuxen fågel iakttagits ruvande 
 

S Ungar hörda från bo 
 

T Ägg eller ungar sedda i bo 
 

 
Kriterierna A-D klassas som möjlig häckning, E-J som trolig häckning och K-T som säker 
häckning. 
 
 


