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Häckfågelinventering på Skutberget, Karlstads kommun 

Skogsstyrelsen fick i maj 2017 uppdraget av Karlstads kommun att utföra en inventering av 

häckande fågelarter inom ett ca 25 hektar stort område vid Skutberget strax väster om Karlstad. 

Inventeringen har utförts av Roger Gran. 

 

Inventeringen 

Häckfågelinventeringen har skett vid två tillfällen; 1 juni respektive 14 juni. Ytterholmen och 

vassområdet norr därom besöktes per kanot den 14 juni. Inventeringstidpunkten bedöms som lämplig 

för det stora flertalet av de arter som kan tänkas förekomma i området. Det kan dock inte uteslutas att 

flera skogslevande arter med något tidigare sång- eller häckningsperiod, kan ha undgått upptäckt.  

Hit hör t.ex talltita, entita och kungsfågel. Områdets begränsade areal gör dock att de ändå borde ha 

observerats under fältbesöken. En art som rördrom, som lever i vassmiljöer, har en spelperiod från 

början av mars till mitten av maj. Den areal lämpligt habitat som finns vid Ytterholmen bedöms dock 

för liten för att hysa häckande rördrom. 

 

Fågelinventeringen har skett som en s.k revirkartering, där observerade (främst sjungande) fåglar 

noteras och prickas in på karta (ortofoto). Inventeringen upprepas för att se om reviren upprätthålls 

över tid eller om nya arter tillkommer.  

 

Särskild vikt har lagts vid naturvårdsintressanta arter, arter listade i EU:s Fågeldirektiv bilaga 1 samt, 

rödlistade arter (Artdatabanken 2015) och andra arter med en nedåtgående trend. Förekommande 

arter har noterats med antal samt högsta häckningskriterium för respektive art. För häckande arter har 

revirens ungefärliga centrum prickats in på karta. Samtliga intressanta artfynd finns inlagda i 

Artportalen.  

Då inventeringsområdet är relativt begränsat till sin storlek, kan detta i vissa fall utgöra en större 

eller mindre del i vissa fågelarters revir. Detta gäller inte minst flera arter som lever i strand- och 

vattenmiljöer, där häckningsplatsen kan vara belägen utanför inventeringsområdet men arealen inom 

detta nyttjas för födosök. Flertalet av de skogslevande småfågelarterna har dock små revir och dessa 

ryms oftast väl inom inventeringsområdet. 

  

Viss efterforskning har gjorts av tidigare rapporterade häckfåglar i Artportalen. Bl.a kan noteras att 

de båda rödlistade arterna rördrom och gulsparv (båda i kategori NT-Nära hotad) har rapporterats 

under häckningstid under 2016 respektive 2017 från lokalen Skutberget. Det framgår dock inte om 

fåglarna befunnit sig inom just det aktuella inventeringsområdet. 

 

Inventeringsområdet 

Området vid Skutberget används flitigt för allehanda fritids- och motionsaktiviteter. Flera vägar och 

stigar korsar området och här ligger även ett antal mindre sommarstugor. Det inventerade området 

utgörs i huvudsak av fem naturtyper: äldre talldominerad skog, öppen gräsmark, öppet vatten, 

strandhällar, och bladvassbestånd. 

De södra delarna omfattar huvudsakligen äldre, talldominerade skogsmiljöer på mestadels grunda 

hällmarker. Här finns en anlagd bana för frisbeegolf. Insprängt i skogen ligger även flera 

sommarstugor. Skogarna är relativt enskiktade och det saknas oftast död ved. Bohål av större 

hackspett påträffades i enstaka aspar. Inslag av lövskogspartier påträffas främst i det strandnära 
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området mellan sjön och det öppna fältet i norr. Den norra delen av inventeringsområdet domineras 

av öppen gräsmark som vid inventeringstillfället var nyslagen. Här ingår även viss areal tomtmark 

och hårdlagda asfaltytor. Öppet vatten utgör ca en tredjedel (ca 8 ha) av inventeringsytan 

Mellan de talldominerade skogsmiljöerna och vattnet finns i regel öppna, solexponerade strandhällar. 

Ytterholmen är den enda ön som ingår i inventeringsområdet. Ön, som är bebyggd med tre fritidshus, 

utgörs mestadels av hällmarker och tallskog med inslag av lövskog i den norra delen. Norr om 

Ytterholmen finns ett hektarstort, tätt bestånd av bladvass på grunda sand- och dybottnar. 

Vassområdet är mosaikartat med inslag av mindre kanaler. Viken mellan Ytterholmen och fastlandet 

utgörs överlag av grunda bottnar och åtgärder har här utförts för att hålla tillbaka vattenvegetationen. 

 

Häckningskriterier 

I samband med s.k Atlasinventeringar togs olika kriterier fram för att spegla sannolikheten för att en 

fågelart häckar inom ett inventeringsområde. De uppställda kriterierna beskrivs i bilaga 2. 

 

Arter av naturvårdsintresse 

 

Gröngöling (Picus viridis) Rödlistad NT (nära hotad) 

Hördes vid båda inventeringstillfällena från skogsbestånden norr om inventeringsområdet. Arten 

bedöms inte ha lämpliga häckningsmiljöer men födosöker säkerligen regelbundet i området. 

 

Sävsparv (Emberiza schoeniclus) Häckningskriterie 5-permanent revir. Rödlistad VU (Sårbar) 

En fortfarande relativt allmän art i vassrika våtmarksmiljöer som, i likhet med många sparvfåglar, 

uppvisar en starkt minskande population. Arten häckar sannolikt med minst två par i vassen vid 

Ytterholmen och möjligen ytterligare ett par i viken öster om båtrampen. 

 

Stare (Sturnus vulgaris) Rödlistad VU (Sårbar) 

Staren uppvisar en kraftig minskning genom åren. Vid inventeringstillfället sågs ett tjugotal 

födosökande ungfåglar på områdets gräsytor. Dessa bedöms dock inte ha sitt ursprung inom 

inventeringsområdet då det råder brist på lämpliga boplatser (hålträd och holkar). 

 

Fisktärna (Sterna hirundo) EU:s fågeldirektiv 

Sågs födosöka i området vid bägge inventeringstillfällena utan att konstateras häcka. Det kan dock 

inte uteslutas att arten vissa år kan häcka på Ytterholmens södra del i anslutning till den befintliga 

fiskmåskolonin. 

 

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos) LC (Livskraftig). Häckningskriterie 5-permanent revir 

Tidigare rödlistad art som dock anses livskraftig enligt 2015 års rödlista. Ett par av arten uppehöll sig 

i områdes strandmiljöer och främst på Ytterholmen. 
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Brun kärrhök (Circus aeruginosus) EU:S Fågeldirektiv  

Vid ett tillfälle observerades en hona. Arten bedöms inte kunna häcka inom inventeringsområdet, 

vilket dock kan utgöra en mindre del i ett födosöksområde. 

 

 

 

Övriga arter av visst naturvårdsintresse: 

Sothöna (Fulica atra) 

Ett par uppehöll sig inom inventeringsområdet och häckade sannolikt i vassen intill Ytterholmen. 

Har minskat kraftigt i västsverige. 

 

Vattenrall (Rallus acuaticus) Häckningskriterie 5-permanent revir 

En fågel hördes spela vid bägge inventeringstillfällena i vassområdet norr om Ytterholmen. 

Vattenrallen förekommer relativt allmänt i Vänerområdets vassvikar och har inte visat en vikande 

trend men är beroende av att det finns täta vassar på grunda bottnar. 

 

Skäggdopping (Podiceps cristatus) Vassområdet vid Ytterholmen hyser en koloni häckande 

skäggdoppingar. Två bon med ruvande fåglar kunde ses och sammanlagt sågs som mest 12 vuxna 

fåglar ute på vattnet. Minst sex par bedöms häcka i området. 

 

Steglits (Carduelis carduelis)  

Relativt ovanlig art som dock är stadd i snabb ökning. En sjungande fågel observerades i anslutning 

till tomten på det norra fältet. 

 

Fiskmås (Larus canus) 

På sydvästra delen av Ytterholmen påträffades minst 13 bobalar efter årets häckningar. 

 

Kricka (Anas crecca)  

En hona med fem ungar sågs i vassområdet norr om Ytterholmen. 

 

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) 

En spelande fågel hördes vid båda inventeringstillfällena över vassen vid Ytterholmen. 

 

Strandskata (Haematopus ostralegus) 

Tre vuxna fåglar uppehöll sig på stränderna i området. Arten häckar inte i området men troligen i 

direkt anslutning.  



  

5 

 

         Sävsparv 

         Vattenrall 

           Drillsnäppa 
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 Övriga revirhävdande, allmänna arter som påträffades inom inventeringsområdet 

 

Art 

 

Häckningskriterie Art 

 

Häckningskriterie 

Småskrake 

Gräsand 

Ormvråk 

Talgoxe   

Blåmes 

Nötväcka  

Trädkrypare 

Rörsångare  

Trädgårdssångare 

Svarthätta  

Härmsångare  

Törnsångare  

Ärtsångare 

Lövsångare  

 

4 

5 

2 

5 

5 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

Sädesärla 

Björktrast 

Taltrast 

Koltrast 

Dubbeltrast 

Rödhake 

Ladusvala 

Svartvit flugsnappare 

Grå flugsnappare  

Grå kråka  

Bofink 

Grönfink  

Större hackspett  

 

4 

5 

5 

5 

2 

5 

7 

7 

5 

4 

5 

5 

12 
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Bedömning av områdets betydelse för fågelfaunan 

Den utförda fågelinventeringen utgör en ögonblicksbild av hur häckfågelfaunan ter sig i området 

2017. Fågelfaunan är under ständig förändring vad gäller samtliga naturtyper och skogs-, jordbruks- 

och vattenmiljöerna runt Skutberget utgör säkerligen inget undantag. Återkommande inventeringar i 

Vänern visar t.ex på snabba förändringar och förflyttningar av populationerna hos flera måsfåglar. 

Expansionen hos vissa arter som grågås och storskarv är också tydlig liksom tillbakagången hos 

vissa vadare och änder som är beroende av betade strandängar.  

Jordbruksmarkerna tillhör generellt de marker där en förändring av brukningsformerna bidragit till 

en kraftigt negativ påverkan av fågelfaunan. Även skogsbruket med omdaningen från variationsrika 

gammelskogar till stora ensartade ungskogar, har lett till kraftig minskning av arter som t.ex talltita, 

duvhök och lavskrika m.fl.  

De talldominerade skogar som ingår i detta inventeringsområde har dock sannolikt inte genomgått 

lika kraftiga förändringar utan har sannolikt varit förhållandevis stabila över tid. Fågelfaunan i 

hällmarksskog är generellt sett relativt artfattig men ofta med typiska arter som tjäder, talltita, 

tofsmes, spillkråka och nattskärra. Ingen av dessa arter påträffades dock under denna inventering 

utan områdets skogar utgörs i stället av en relativt individrik fauna av mer allmänna arter. Trots att 

skogsmiljön i sig skulle kunna vara lämplig för arter som spillkråka och nattskärra m.fl, begränsas 

den ändå av den omfattande mänskliga aktivitet som finns i området.  

Vattenmiljöerna runt Skutberget-Ytterholmen med sina grunda bottnar, vassmosaiker och öppna 

klipphällar bedöms dock ha ett relativt sett större värde för fågelfaunan. Bladvassbeståndet vid 

Ytterholmen hyser t.ex häckande sävsparv, vattenrall, skäggdopping, sothöna, kricka, rörsångare och 

sannolikt enkelbeckasin, vilket är anmärkningsvärt med tanke på områdets begränsade areal. Även 

Ytterholmen har ett värde för markhäckande fåglar p.g.a avsaknad av fyrfota rovdjur. Ön härbärgerar 

bl.a en fiskmåskoloni och även häckande drillsnäppa.  

 

Bild 1. Södra delen av inventeringsområdet består främst av äldre, talldominerad skog. 
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Bild 2. Ytterholmen sedd från norr. I vassen i förgrunden häckar bl.a vattenrall, skäggdopping, sothöna 

och sävsparv. På holmen finns en fiskmåskoloni och häckande drillsnäppa. 

 

 

Bild 3. Inventeringsområdets norra del sedd från söder. Nyslagna gräsytor och inslag av tomtmark.  
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Bild 4. Mindre partier vid den nordvästra viken utgörs av lövrik strandskog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil. 1 
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Sverige regelbundet förekommande fågelarter (från bilaga 1 i Fågeldirektivet) för vilka Särskilda 
skyddsområden skall avsättas  

A215  Berguv  Bubo bubo  

A072  Bivråk  Pernis apivorus  

A082  Blå kärrhök  Circus cyaneus  

A272  Blåhake  Luscinia svecica  

A081  Brun kärrhök  Circus aeruginosus  

A151  Brushane  Philomachus pugnax  

A154  Dubbelbeckasin  Gallinago media  

A177  Dvärgmås  Larus minutus  

A094  Fiskgjuse  Pandion haliaetus  

A193  Fisktärna  Sterna hirundo  

A042  Fjällgås  Anser erythropus  

A139  Fjällpipare  Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)  

A216  Fjälluggla  Nyctea scandiaca (nytt namn Bubo scandiacus)  

A255  Fältpiplärka  Anthus campestris  

A234  Gråspett  Picus canus  

A166  Grönbena  Tringa glareola  

A321  Halsbandsflugsnappare  Ficedula albicollis  

A075  Havsörn  Haliaeetus albicilla  

A307  Höksångare  Sylvia nisoria  

A456  Hökuggla  Surnia ulula  

A102  Jaktfalk  Falco rusticolus  

A222  Jorduggla  Asio flammeus  

A104  Järpe  Bonasa bonasia  

A191  Kentsk tära Sterna sandvicensis  

A122  Kornknarr  Crex crex  

A229  Kungsfiskare  Alcedo atthis  

A091  Kungsörn  Aquila chrysaetos  

A457  Lappuggla  Strix nebulosa  

A140  Ljungpipare  Pluvialis apricaria  

A320  Mindre flugsnappare  Ficedula parva  

A037  Mindre sångsvan  Cygnus columbianus bewickii  

A157  Myrspov  Limosa lapponica  

A224  Nattskärra  Caprimulgus europaeus  

A409  Orre  Tetrao tetrix tetrix  

A379  Ortolansparv  Emberiza hortulana  

A103  Pilgrimsfalk  Falco peregrinus  

A223  Pärluggla  Aegolius funereus  

A074  Röd glada  Milvus milvus  

A021  Rördrom  Botaurus stellaris  

A068  Salskrake  Mergus albellus  

A194  Silvertärna  Sterna paradisaea  

A190  Skräntärna  Sterna caspia (nytt namn Hydroprogne caspia)  

A132  Skärfläcka  Recurvirostra avosetta  

A220  Slaguggla  Strix uralensis  

A170  Smalnäbbad simsnäppa  Phalaropus lobatus  

A119  Småfläckig sumphöna  Porzana porzana  

A001  Smålom  Gavia stellata  

A195  Småtärna  Sterna albifrons (nytt namn Sternula albifrons)  

A217  Sparvuggla  Glaucidium passerinum  

A236  Spillkråka  Dryocopus martius  

A098  Stenfalk  Falco columbarius  

A002  Storlom  Gavia arctica  

A007  Svarthakedopping  Podiceps auritus  

A197  Svarttärna  Chlidonias niger  

A466  Sydlig kärrsnäppa  Calidris alpina schinzii  

A038  Sångsvan  Cygnus cygnus  

A108  Tjäder  Tetrao urogallus  

A127  Trana  Grus grus  

A241  Tretåig hackspett  Picoides tridactylus  

A246  Trädlärka  Lullula arborea  

Bil. 2 
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Häckningskriterier enligt Svensk Fågelatlas 

1. Arten observerad under häckningstid 

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.  

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  


