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Sammanfattning 

Genom en kombinerad linjetaxering och revirkartering av nyanlagd våtmark i Stjärnarpsdalen 

utanför Halmstad under april-juni 2018 har jag undersökt artsammansättning, antal individer 

och par samt häckningskriteria hos fågelarter på plats. En jämförelse har gjorts med fem andra 

våtmarker i Halland i fråga om artsammansättning och häckninggskriteria för att undersöka 

om ålder eller storlek hos våtmarker har en effekt på dessa. Efter flertalet besök i Stjärnarp 

observerades totalt 55 arter varav 31 nyttjade våtmarken för antingen häckning, födosök eller 

rastade. Totalt 19 arter visade tecken på häckning inom våtmarkens gränser, varav endast fem 

arter slutligen fick ut avkomma. Hos samtliga undersökta våtmarker varierade antal arter mer 

under 2018, när de var av olika ålder, jämfört med när de alla var ungefär ett år gamla. Jag 

fann inga signifikanta korrelationer, beroenden eller skillnader mellan undersökta variabler, 

med undantag för signifikant korrelation och beroende mellan antal möjliga häckningar och 

area hos våtmarker. Enligt flera källor kan våtmarkers egenskaper och utformning ha stor 

betydelse för fåglars förekomst, t ex våtmarkens storlek, ålder, vattendjup, skötsel, placering, 

närvaro av fisk och mycket mer. I denna studie har Stjärnarp visats hysa arter som bl a häckar, 

och flera dessa arter indikerar på egenskaper som tidig succession, näringsrikt vatten, öppna 

strandängar och mer. Beroende på vad för fåglar och annan biologisk mångfald man vill 

gynna här i framtiden är planering och kontinuerligt uppföljningsarbete viktigt för att se om 

och hur fågelfaunan förändras samt vad det kan bero på. 

 

Abstract 

By doing a transect inventory combined with territory mapping at a recently constructed 

wetland in the area of Stjärnarp outside of Halmstad, during April-June in 2018, I have 

investigated species composition, species abundance and reproductive criteria shown by the 

bird species in the area. A comparison was made with five other wetlands in the county of 

Halland in matter of species composition and reproductive criteria to overlook if the age or 

area of the wetlands have an impact. After several visits in Stjärnarp, a total of 55 species of 

birds were recorded, of which 31 species were using the wetland area for reproduction, 

foraging or resting. Among all examined wetlands species richness varied more during 2018, 

when of different ages, compared to when they were about one year old. Overall analysis 

wasn’t significant for correlations, regressions or differences between the investigated 

variables of this study, though there were a significant correlation and regression between the 

amount of possibly reproductive species and the area of wetlands. According to others, 

characteristics of wetlands can have great impact on the presence of birds, e.g. size and age of 

wetlands, water depth, maintenance, location, presence of fish and more. According to this 

study, several reproductive species in particular have indicated attributes in Stjärnarp, e.g. 

early succession, nutrient rich waters, open meadows and more. Depending on what species 

or other biodiversity people which to benefit in the future, planning and continuous studies are 

needed here to find out if and how bird communities change with time, and to what causes.  
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Inledning  

Att studera fåglar 

Fåglar som organismgrupp kan undersökas via olika typer av inventeringar för att bli en viktig 

del i dagens miljöuppföljning, berörande allt från artskydd och förvaltning av skyddsvärda 

miljöer till lagstiftning och ekosystemstjänster. Fåglar kan dels indikera på lokala 

förhållanden, s k indikatorarter, vilket kan varsla om både andra arters förekomst eller 

särskilda naturvärden (Hultengren & Rosqvist 2003). Fåglar kan också indikera miljöers och 

organismers tillstånd över tid, t ex hur olika fågelbestånd förändras lokalt, regionalt och 

nationellt (Persson et al. 2016; Svensson et al. 1999) samt visa  hur vi uppfyller bestämda 

miljömål (Naturvårdsverket 2017; Weisner et al. 2015). Precis som t ex insekter och mossor 

kan fåglar agera som indikatorer på förändringar i olika miljöer (ej samma som indikatorart), 

förändringar som går att se snabbare och över kortare tidsspann hos fåglar då de är så rörliga 

jämfört med andra organismgrupper (Hultengren & Rosqvist 2003; Svensson et al. 1999). 

Genom ett indikatorsystem, där en indikator består av en grupp utvalda arter representerande 

en miljötyp, kan många arter eller ett tillstånd (t ex biologisk mångfald) följas genom ett 

gemensamt värde och därför bli lättare överskådligt. Varje art kan indikera något om miljön 

den återfinns i och har därmed lika stor betydelse för värdet på indikatorn, ovanligare arter 

väger inte tyngre än vanliga. Totalt sju svenska miljömål berörs av fågelindikatorer, bl a 

Myllrande våtmarker (Svensk fågeltaxering 2018) som har en indikator för norra Sverige och 

en för södra. I indikatorn för södra Sverige ingår åtta arter, bl a kricka, sångsvan, trana och 

enkelbeckasin, där säkerställd ökning skett mellan 2002-2017 av sångsvan och trana, medan 

en minskning skett av kricka och enkelbeckasin (Green et al. 2018). Jämfört med övriga 

miljömål, som har generellt negativa trender sett till sina indikatorer, har Myllrande 

våtmarker i södra Sverige en positiv utveckling främst p g a intensivt arbete med anläggning 

och restaurering av våtmarker (Naturvårdsverket 2017). Många arter är utsatta som är knutna 

till jordbruket, t ex gulsparv, stare och ortolansparv, samt många vadare och änder som lever i 

blöta miljöer i anslutning till jordbruk (Green et al. 2018; Inghe 2016; Wirdheim 2014).  

Våtmarkens roll  

Våtmarker är en biotop (miljötyp) med ett stort antal funktioner som förutom att gynna 

biologisk mångfald även minskar övergödning i vattendrag och hav, bidrar till kollagring, blir 

källa till bevattning, rekreation och reglering av vattenflöden (Naturvårdsverket 2017; 

Weisner et al. 2015; Hassel 2010; Thiere et al. 2009). En våtmark kan variera i utseende, men 

centralt är att vatten finns över, under eller i markytan någon del under året. En öppen 

vattenspegel kan finnas, men även av vegetation täckta vatten inkluderas (Nordström 2017; 

Hassel 2010). Ur ett landskapsperspektiv behövs våtmarker då mosaik av olika vatten kan 

utgöra spridningsområden för djur och växter, men de gynnar också enskilda arter med 

särskilda miljökrav. Enligt svenska rödlistan (ArtDatabanken 2015) utgör våtmarker den 

viktigaste livsmiljön för 467 arter av växter och djur (11% av alla rödlistade), medan totalt 

berörs 811 arter (19% av rödlistade). Olika organismer har olika förutsättningar för 

reproduktion och överlevnad, och detta kräver våtmarker med olika utformning och struktur, t 

ex olika storlek och djup, som kan innebära skillnader i djur- och växtliv (Öberg 2018; 

Tonderski et al. 2002). Både naturliga och anlagda våtmarker kan utgöra väsentligt 

livsutrymme, bl a som viktiga häckningsplatser för stann- och flyttfåglar, såväl som en plats 

för födosök, övernattning och övervintring (Murray et al. 2013; Strand 2008). 

Våtmarker är utsatta 

Trots de många fördelar som våtmarker medför har omfattande arealer av denna miljö runtom 

i världen försvunnit eller exploaterats. Bara i Europa består knappt 2 % av landytan av 
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våtmarker idag och många av de kvarvarande våtmarkerna omges av exploaterad mark vilket 

gör dem känsliga för förändringar (Östergård 2018). Enligt en nationell rapport (Wenche 

2014) uppnår endast 13 % av Europas våtmarker en gynnsam bevarandestatus (mer än hälften 

ogynnsam till dålig), och här har Sverige ett särskilt ansvar som ett av de våtmarkstätaste 

länderna i världen (Nordström 2017). I Sverige har ca ¼ av ursprungliga våtmarker försvunnit 

sen mitten på 1800-talet, framförallt i södra landets slättbygd, pga växande tätorter, förändrat 

skogsbruk och intensifierat jordbruk (Sveriges Miljömål 2018; Östergård 2018; Nordström 

2017). Detta skedde under en tid när befolkningen i Sverige och på andra håll ökade snabbt, 

vilket medförde svält och därför prioriterades jordbruket för att kunna förse befolkningen med 

mat (Tonderski et al. 2002). Resultatet blev en bättre levnadsstandard för människor, medan 

våtmarkerna och de arter som var beroende av dem fick lämna plats. I Hallands län har 

utvecklingen från småskaligt till storskaligt jordbruk inneburit mycket omfattande utdikningar 

och sjösänkningar (Öberg 2018; Wirdheim 2014). Den fortsatt negativa utvecklingen i nutid 

hos våtmarker är resultat av andra faktorer som markavvattning, vattenregleringar, 

klimatförändringar, övergödning samt invasiva arter (Öberg 2018; Naturvårdsverket 2017). 

Detta har haft en stor negativ inverkan på biologisk mångfald pga det livsutrymme som 

våtmarker ger (Nordström 2017; Strand 2008), men också pga det ökade näringsläckaget som 

bidrar till övergödning i vattendrag och hav (Weisner et al. 2015). Våtmarker är numera 

föremål för stora satsning på flera håll, där ekonomiska medel blir tillgängliga från regeringen 

och EU för restaurerings- eller anläggningsprojekt (Öberg 2018; Skogsstyrelsen 2017; 

Bregnballe et al. 2014; Österling et al. 2007). Under perioden 2010-2017 restaurerades eller 

anlades i Sverige totalt ca 4 300 hektar våtmarker med medel från Landsbygdsprogrammet, 

varav i Hallands län ca 212 hektar (Sveriges miljömål 2018). Innan detta hade ett nationellt 

mål varit att restaurera eller anlägga 12 000 hektar i Sverige t o m 2010, vilket inte uppfylldes 

då enbart ca 7 500 hektar blev föremål för åtgärder. Lokalt kan bra resultat ses hos våtmarker, 

men åtgärdstakt och omfattning av arbeten är för liten för att vända den negativa trenden som 

är aktuell (Naturvårdsverket 2017). Med detta kan man uppmana samarbeten mellan 

markägare och myndigheter, bli bättre på uppföljning av våtmarkernas effekt på biologisk 

mångfald och mycket mer. Behov finns av fler och större våtmarker (Naturvårdsverket 2017; 

Wirdheim 2017; Wenche 2014) samt inventering av dessa (Persson et al. 2016; Hassel 2010) 

för att bättre kunna följa upp och förstå dem. 

Stjärnarps våtmark 

Jag har genomfört en fågelinventering vid ett våtmarkskomplex i Stjärnarpsdalen strax utanför 

Halmstad, våtmark anlagd och färdigställd under 2017 av Hushållningssällskapet i Halland. 

Syftet med våtmarken är bl a att gynna biologisk mångfald, minska övergödning, bidra till 

rekreation och att förbättra den vattenhållande förmågan i landskapet (John Strand, e-post). 

Ingen förvaltningsplan är framtagen för området i nuläget, genomförd inventering bidrar till 

underlag som framtida förvaltningsplan kommer grundas på. I samband med inventering 

gjordes en jämförelse med äldre våtmarker i länet i fråga om artsammansättning, ålder samt 

storlek för att se om antal arter påverkas av våtmarkernas ålder och storlek. Detta är relevant 

då äldre och större våtmarker kan hålla en annorlunda fågelfauna än nyligen etablerade eller 

mindre, därmed kan ha betydelse för olika arter (Strand 2008; Tonderski et al. 2002). 

Stjärnarps våtmark är belägen i Stjärnarpsdalen inom Trönningeåns avrinningsområde, cirka 8 

km sydost om Halmstad centrum. Trönningeån i sig är ca 11 km lång, med början i 

Knorrasjön (norr om Tönnersjö) och mynnar ut i Fylleån strax utanför Trönninge samhälle 

söder om Halmstad (Figur 1). Enligt VISS (2018) uppnår Trönningeån en måttlig ekologisk 

status, vilket bygger på bedömning av kvalitén hos växt- och djurlivet som förekommer. För 

att denna ska uppnå god eller hög status på sikt kan det antas att bl a skydd och etablerande av 

lämpliga våtmarker bör prioriteras, då en del känsliga arter nyttjar våtmarker och kan indikera 
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särskilda naturvärden för Trönningeån. Våtmarkens utformning (Figur 2) är ett komplex 

bestående av tre dammar med grundområden, två s k nivåvåtmarker och fem integrerade 

skyddszoner. Vid de två sistnämnda vattenformerna sker retention, sedimentation samt 

cirkulation av näring. Föregångaren till dagens våtmark anlades 1992 bestående av endast en 

damm utformad som en kvävefälla (2-3 meter djup), vilket var en av de första i Sverige, och 

var därmed inte särskilt fågelrik (John Strand, e-post). Idag är dammarna ungefär ½ meter 

djupa med flacka stränder runtom. Inom området har även anlagts flera groddammar och 

övervintringsplatser, samt upprättats en slingrande strömfåra (s k meanderslinga) uppströms 

om våtmarken för att ge strömmande vatten, grus och andra nödvändiga substrat för 

vandrande fisk. Bland närliggande träd har gott om holkar satts upp för att gynna olika 

fågelarter. Växtligheten på land utgörs framförallt av fuktiga gräsängar, i nära anslutning till 

Trönningeån tar korridorer av diverse halvgräs och vass vid samt enstaka träd (björk och al). 

Våtmarken omges av jordbruksmark, mindre skogsområden (blandskog och granplantering) 

samt en landsväg (Figur 3). Dessa omgivningar utgör gränsen för våtmarken i denna studie, 

vars yta uppskattas till ungefär 11,5 hektar varav 2,3 hektar vatten. Andra våtmarker som 

ligger nära till är en våtmark vid Stjärnarps gods (ca 600 m nordväst) och en gammal 

sågverksdamm (ca 900 m nedströms längs Trönningeån). 

Syfte  

Med denna studie vill jag se om och i så fall hur fågelarter etablerar sig vid den nyanlagda 

våtmarken i Stjärnarp samt vad dessa kan indikera för egenskaper hos anläggningen, och med 

detta bidra till underlag för framtida förvaltning av våtmarken. Jag vill få en uppfattning om 

hur fågellivet kan komma att förändras med successionen och andra faktorer i våtmarken 

genom analys av data från andra våtmarker. Jag vill svara på följande frågeställningar:  

● Hur ser artsammansättningen ut i Stjärnarps våtmark? Vad för egenskaper hos 

våtmarken indikerar fågellivet på? 
● Hur ser artsammansättning ut i Stjärnarps våtmark jämfört med äldre anlagda 

våtmarker i jordbrukslandskap i Halland? 
● Vilka faktorer (t ex storlek eller ålder) kan ha betydelse för framtida fågelfauna i 

Stjärnarps våtmark?  

 

Figur 1.  Karta över landskapet kring Stjärnarp med våtmarken markerad med röd cirkel. 

Trönningeån ses som blå linje löpa genom våtmarken. Källa: Lantmäteriet 
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Figur 2. Våtmarken med nyanlagda vatten och anläggningar namngivna. OCV = våtmarker 

med grundområden, NV = nivårvåtmarker och IBZ = integrerade skyddszoner. Pilar visar 

riktning av flöden mellan dammar och vattendrag. Källa: Hushållningssällskapet i Halland 

 

 

Figur 3. Stjärnarps våtmark med närmaste omgivningar och biotoper namngivna. Heldragen 

svart linje markerar gränsen för våtmarken i denna undersökning samt visar rutten för varje 

inventeringsbesök. Utgångspunkt för varje besök är markerad med pil. Källa: Lantmäteriet 
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Material och metoder 

Metodik i fält  

Fältarbetet bestod av två delar. Först en kvalitativ del där notering gjordes av fågelarter som 

uppehöll sig vid och i anslutning till våtmarken (ej förbiflygande) samt deras aktivitet efter 

allmäna häckningskriteria (Tabell 1) som används vid atlasinventeringar (Svensson et al. 

1999). Även en kvantitativ del gjordes, där jag räknade antal individer av aktuella arter och 

antal par/revir inom våtmarkens gränser baserat på en metod för revirkartering 

(Naturvårdsverket 2012). Fågelarter observerade delades in efter ”våtmarksarter”, d v s mer 

eller mindre beroende av våtmarken som livsmiljö (häckning, födosök, rastar), och ”övriga” 

som sågs under inventeringen men inte nyttjade våtmarken. Våtmarksarter i sin tur delades in 

i grupper beroende på hur högt häckningskriterium de uppfyllde: ”möjlig” (kriteria 2-4), 

”trolig” (kriteria 5-9) eller ”säker” (kriteria 10-20) häckning. Uppfylldes inte något av kriteria 

2-20 för en art i våtmarken blev den tilldelad kriterium 1 och klassad till gruppen ”övriga”. 

Allt bygger på observationer som jag genomfört under totalt 12 besök vid lokalen under 

perioden 20 april – 17 juni, ej innan eller efter. Genom en kombinerad linjetaxering och 

revirkartering (s k totalinventering) rörde jag mig längs våtmarkens yttre gräns (Figur 3), en 

sträcka på ca 2 km, och observerade med medhavd handkikare (Opticron Explorer 8x42) och 

tubkikare (Swarowski ATM 65 HD). Tiden för observation skedde vid lämplig väderlek (ej 

regn eller hård blåst) under minst 2 timmar per besök, främst under dagtid och vid ett par 

tillfällen under kvällstid (nattaktiva arter). Detta möjliggjorde att alla arter och individer inom 

syn- och hörhåll blev dokumenterade i medhavt fältprotokoll (art, antal individer & kriteria) 

samt på besökskarta (par/revir). Artlista och häckningskriteria för respektive art uppdaterades 

efter varje besök, medan en ny besökskarta togs med vid varje besök för att få en tidsserie 

över par/revir. Vid osäker artbestämning användes fältlitteratur (Fågelguiden, 2:a uppl.) och 

dokumentation med kamera skedde när möjlighet fanns. Antal individer för varje art baseras 

på det högsta antal individer som noteras vid ett och samma tillfälle i våtmarken, och summan 

av samtliga dessa arter utgör det minimala antalet individer totalt. Summeras alla noterade 

individer från samtliga besök får man ett maximalt antal. Alla observationer rapporterades in 

till Artportalen.  
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Tabell 1. De olika kriteria som använts för att bedöma våtmarksarternas potential att häcka i 

Stjärnarps våtmark samt grupperna de tillhör (övriga, möjlig, trolig & säker). Kriteria 2-4 = 

Möjlig häckning, 5-9 = Trolig häckning och 10-20 = Säker häckning. Högsta noterade 

kriterium gäller för respektive art. Källa: Svensson et al. 1999; Wirdheim 2014. 

Häckkriteria Grupp Beskrivning 

1 Övriga Art observerad under häckningstid 

2 Möjlig Art observerad under häckningstid i lämplig biotop 

3 Möjlig Sjungande hane, andra häckningsläten 

4 Möjlig Hane + hona (ett par) sedd under häckningstid i lämplig biotop 

5 Trolig Permanent revir (> 2 dagar) 

6 Trolig Parning, lek eller spel 

7 Trolig Besök vid sannolik boplats 

8 Trolig Varningsläte eller oroligt beteende (bo/ägg/ungar i närheten) 

9 Trolig Adult med ruvfläckar  

10 Säker Bobygge/utgrävande av bohål (inklusive transport av bomaterial) 

11 Säker Avledningsbeteende (t ex spelar skadad) 

12 Säker Använt bo påträffat 

13 Säker Nyligen flygga ungar (bostannare) eller dunungar (borymmare) 

14 Säker Adult lämnar eller flyger in till bo på sätt som visar att det är bebott 

15 Säker Adult med exkrementsäck 

16 Säker Adult med föda åt ungar 

17 Säker Äggskal påträffade 

18 Säker Bo där adult observerats ruvande 

19 Säker Ungar hörda från bo 

20 Säker Ägg/ungar sedda i bo 

 

Övrig datainsamling 

Jag kompletterade med data (Tabell 2) från fem andra anlagda våtmarker i Hallands län (Figur 

4) för att jämföra med Stjärnarps våtmark i antal arter, häckningar, ålder samt storlek på 

våtmark. Våtmarker valdes ut från ett dataset om 26 våtmarker jag efterfrågade från 

Länsstyrelsen i Halland (Hans Bjuringer, e-post), baserat på dominerande landskapstyp (lik 

den kring Stjärnarp), area >5 hektar samt anlagd innan 2018. Artobservationer hämtades för 

varje våtmark från Artportalen och begränsades till två olika perioder; 20/4-17/6 2018, då min 

fältundersökning ägde rum, samt samma datum under året efter att varje våtmark anlades. 

Detta för jämförelse av våtmarkernas utveckling i artantal och häckning med utgångspunkt 

från både nutid och dåtid, när samtliga våtmarker var nyanlagda (ca 1 år). Jag tillämpade 

samma häckningskriteria som i fältundersökning tillsammans med fåglarnas kända ekologi 

vid bedömningen av dessa fynd. I denna jämförelse har arter med starkare anknytning till 

våtmarker och som uppvisat kriteria 2-20 blivit klassade som “våtmarksarter”, medan arter 

mer knutna till andra biotoper (t ex skog eller fjäll) som rastade eller födosökte i våtmarkerna 

(kriterium 1) räknades till ”övriga”. Arter som kunde anses vara sträckande (migrerande) eller 

förbiflygande inkluderades inte. 
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Tabell 2. Uppgifter för respektive våtmark hämtade från Länsstyrelsen i Halland och 

Artportalen. Totalt = antal artobservationer från Artportalen inklusive både häckande och icke-
häckande arter, våtmarksknutna samt övriga. Häckande = artobservationer med uppfyllda 
häckningskriteria för möjlig, trolig eller säker häckning. Dessa siffror inkluderar ej arter som bedömts 
endast flyga förbi respektive lokal. Arter är fördelade på två olika tidsperioder;  säsongen 2018 
respektive 1 år efter anläggningsår, båda under 20 april - 17 juni. Anläggningsår = när våtmarken 
anlades eller senast var med om väsentlig ombyggnad (t ex nya dammar). Area = vatten- och landyta.  

Lokal Totalt 

2018 

Häckande 

2018 

Totalt 1 

år  

Häckande 1 

år 

Anläggningsår Area 

(ha) 

Larsson 88 37 73 29 2013 5,7 

Trottaberg 21 11 47 25 2006 7 

Källstorp 85 38 74 33 2008 26 

Hjälm 108 46 61 31 2014 55 

Kullagärde 33 21 50 24 2016 22,6 

 

 

Figur 4. Karta över Hallands län med markerade våtmarker som har undersökts i 

Artportalen efter uppgifter om fågelarter och förekomst. Stjärnarps våtmark syns som en 

stjärna i södra Halland, övriga lokaler är namngivna och markerade med punkter. Källa: 

Artportalen  
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Analys och bearbetning  

Insamlad data från både i fält och från Artportalen har analyserats i statistikprogrammet SPSS 

(IBM SPSS Statistics 24) för att undersöka korrelationer, regression samt skillnad mellan 

antal arter (både häckande och icke-häckande) och våtmarkernas ålder samt storlek. För 

korrelationer använde jag ”pearson correlation” för normalfördelad data och för beroende 

”linear regression”. För skillnader använde jag ”paired samples t-test” där två värden från 

samma grupp jämförs, d v s artdata från 2018 och året efter våtmarkens anläggande.   

 

Resultat 

Fältstudier i Stjärnarp 

Under inventeringen noterades totalt 55 fågelarter, varav 31 återfanns inom våtmarkens 

gränser och övriga i omkringliggande miljöer (Appendix 1). Av våtmarksarter sågs 30 under 

dagtid medan ytterligare en observerades under kvällstid (trana). Av dessa var sju rödlistade 

(totalt 10 noterade) enligt svenska rödlistan (ArtDatabanken 2015): gråtrut (VU), sånglärka 

(NT), ängspiplärka (NT), buskskvätta (NT), stare (VU), sävsparv (VU) och gulsparv (VU). I 

genomsnitt sågs 13 våtmarksarter per besök, jämfört med 32 arter totalt i genomsnitt (Figur 

5). Totalt observerades minst 461 individer, maximalt 837 individer om samtliga 

observationer summeras (Figur 6) under inventeringen. Talrikast av våtmarksarter var 

hämpling (98 ind. 27/4), grågås (71 ind. 18/5) och ängspiplärka (60 ind. 27/4), samtliga 

tillfälligt rastande flockar (Figur 7). Dessa tre arter utgör drygt hälften av minimum 461 

individer (229 individer eller 49,6 %). Vanligaste arten observerad, sett till antal besök 

närvarande dagtid vid våtmark, var gräsand (samtliga besök), buskskvätta (9 besök), sothöna 

(9 besök) och knipa (8 besök). Av de övriga arterna sågs nio arter under endast ett av besöken 

(bl a gulärla, mindre strandpipare och sånglärka).  

Figur 5. Antal arter observerade per besök för respektive kategori, blå = våtmarksarter och 

svart = totalt, under perioden 20/4-17/6. Medelvärde våtmarksarter = 13, medelvärde totalt 

= 32. Trendlinjer visar förändringen av antal arter mellan första och sista besöket, vilka 

indikerar en generell minskning av arter medan vår övergår till sommar.  
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Figur 6. Antal individer observerade totalt i våtmark per besök vid Stjärnarp under perioden 

20/4-17/6. Trendlinje visar förändringen av antal arter mellan första och sista besöket, vilken 

indikerar en generell minskning av individer medan vår övergår till sommar.  

 

Figur 7. Antal individer per art observerade i våtmarken under april-juni som antingen 

häckande (blå stapel) eller rastande/födosökande (svart stapel) individer. Artnamn syns under 

respektive stapel och ovanför syns högsta dokumenterade individantal vid ett och samma 

tillfälle i våtmarken. Observera att kategorierna är baserade på tillfället med högst antal 

individer och deras dåvarande syfte med besöket i våtmarken, inte efter högsta 

häckingskriteria. T  ex rastade 71 grågäss vid ett tillfälle, samtidigt bedöms arten till Möjlig 

häckning efter häckningskriteria sett under hela inventeringen. Arter är ordnade efter 

tidpunkt de blev noterade under inventering, d v s tidigast från vänster. 
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Majoriteten av arterna tillhörde småfåglar, s k tättingar, därefter fanns arter av änder, vadare 

och andra grupper (Figur 8). Sett till häckningskriteria genomfördes säkra häckningar hos fem 

våtmarksarter; gräsand, knipa, sothöna, buskskvätta och sädesärla, där samtliga lyckades få 

ungar. Hos 14 arter var utfallet osäkert då dessa föll inom kategorierna troliga (två arter; 

tofsvipa och skogssnäppa) eller möjliga häckningar (övriga 12 arter), medan ytterligare 12 

våtmarksarter ansågs ej tillhöra häckfågelfaunan i våtmarken utan antingen rastade eller 

födosökte (Figur 8). Detta utesluter dock inte att övriga arter som nyttjat våtmarken har häckat 

i omgivande biotoper, men de ansågs inte vara beroende av våtmarken som häckningsbiotop 

och uteslöts därför.  

   

Figur 8. A: Fördelning av observerade våtmarksarter (totalt 31 arter) som tillhör respektive 

fågelgrupper påträffade. ”Övriga” = sothöna, ringduva, tornfalk, havstrut, gråhäger, fasan 

och trana (olika grupper). B: Kategorier av häckningskriteria fördelat över samma 

observerade våtmarksarter.  

Efter att ha analyserat underlaget för genomförd revirkartering (Appendix 2) verkar det som 

att det fanns minst åtta häckande par vid Stjärnarps våtmark; två par buskskvätta, ett par 

knipa, ett par sothöna, ett par skogssnäppa, ett par tofsvipa och minst två par gräsand. 

Buskskvätta uppgick till max sex adulta individer, varav fyra var revirhävdande hanar som 

höll olika områden av våtmarken längs vattendraget. Senare under inventeringen blev minst 

två hanar mer regelbundet synliga med varsin hona, därav två bekräftade revir. De övriga 

arterna visade inte samma spridning inom våtmarken och därför var de lättare att bedöma. 

Knipa sågs som en hane och en hona (ett par) inledningsvis av inventering inom två av 

dammarna och visade parningsbeteenden, för att sen få besök av ytterligare en hane och flera 

honor tillfälligt. Hanarna försvann snart och honorna dröjde sig kvar tills endast en hona med 

ungar kunde observeras. Sothöns sågs som två adulta (ett par) under i princip hela 

inventeringen och senare med ungar, därmed endast ett revir. Skogssnäppa sågs som en till 

två individer vid upprepade tillfällen rasta i våtmarken, ofta varnande för mänsklig närvaro. 

Dessa genomförde i april parningsceremonier vid två tillfällen (trolig häckning) innan de 

sökte sig uppströms våtmarken, vilket försvårade möjlighet att konstatera säker häckning. 

Fortsättningsvis observerades en adult varna vid upprepade tillfällen under inventeringen. 

Tofsvipa sågs som mellan en till tre individer på strandängarna i Stjärnarp och på närliggande 

åker, där de visade revirhävdande beteenden gentemot varandra och andra arter, bl a 

kråkfåglar (jagade bort). Minst två av individerna (ett par) höll revir och uppfyllde därmed 

minimumkriteria för trolig häckning. Av gräsand observerades uppemot 22 individer 

(inklusive 16 ungar fördelat på två kullar) vid ett tillfälle, samtidigt som det observerats 

uppemot 17 adulta individer vid ett annat tillfälle, därför blir totalt minimum 33 individer. Pga 

den täta vegetationen i våtmarken var bedömning av antal par svår och kan därför ha varierat 

mellan 2-8 par (baserat på antal adulta), därav satt till minst 2 par (baserat på antalet kullar).  
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Av våtmarksarter fanns i snitt 2,6 par/ha vatten (vattenlevande arter), medan inom hela 

området fanns 0,6 par/ha (samtliga inkluderade). I övrigt kan nämnas två par stare som 

häckade i uppsatta holkar i närliggande skogsbryn och födosökte regelbundet i våtmarken, 

under sista fältbesöken tillsammans med sina ungar. Många andra arter uppehöll sig i 

Stjärnarp, dock utan att uppvisa tydliga revir- eller häckningsbeteenden. 

Data från Artportalen 

Av övriga våtmarker hade Hjälms flest arter och Trottabergs minst arter under 2018, medan 

Källstorps hade flest och Trottabergs minst under sina första år (Appendix 3). Under 2018 var 

gräsand, knipa, sothöna samt tofsvipa vanligast förekommande vid våtmarkerna, rapporterade 

vid samtliga (Appendix 4). Baserat på häckningskriteria fanns då vid våtmarkerna mellan 8-

36 möjligt häckande arter, 0-7 troligt häckande och 3-6 säkert häckande (Appendix 5).  

Vanligaste arter under första åren var bl a gräsand, kricka, skogssnäppa, tofsvipa och mindre 

strandpipare (Appendix 6). Baserat på häckningskriteria fanns då vid våtmarkerna mellan 11-

31 möjligt häckande arter, 0-5 troligt häckande och 0-10 säkert häckande (Appendix 5).  

Totalt omsätter våtmarkerna 133 arter under 2018 respektive 123 arter under första åren. Arter 

som inte sågs vid Stjärnarp men vid de andra våtmarkerna var t ex årta, skedand, brunand, 

smådopping och sävsångare. Stjärnarp hade tre arter som inte sågs bland övriga våtmarker 

under 2018, samt åtta som bara sågs där jämfört med rapporter från första åren. Alla de 

arterna var fåglar mer knutna till skogsmiljöer än våtmarker.  

Statistisk analys  

Datan från samtliga våtmarker (n = 6) var normalfördelad. Jag fann ingen signifikant 

korrelation mellan antalet arter (häckande eller övriga) och våtmarkernas ålder eller area 

under 2018 (Pearson correlation, p > 0,05). Jag fann däremot en signifikant korrelation mellan 

antalet möjliga häckningar och våtmarkernas area med datan från våtmarkernas första år efter 

anläggande (r = 0,891, p = 0,017).  

Jag fann ingen signifikant regression mellan antalet arter (häckande eller övriga) och 

våtmarkernas ålder eller area under 2018 (Linear regression, p > 0,05). Jag fann däremot en 

signifikant regression mellan antalet möjliga häckningar och våtmarkernas area med datan 

från våtmarkernas första år efter anläggande (r = 0,891, p = 0,017, F = 15,472).  

Jag fann inga signifikanta skillnader i antal arter mellan första åren och 2018 (Paired samples 

t-test, p > 0,05) hos de våtmarker som hade två olika tidsperioder av data (Stjärnarp ej 

inkluderad här).  
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Diskussion 

Fåglar vid Stjärnarp  

Artsammansättningen bestod av främst olika tättingar som nyttjade våtmarkens öppna 

fuktängar, buskage eller omkringliggande miljöer. En säkert häckande art bland dessa var 

buskskvätta, som sågs uppehålla sig i det medelhöga gräshavet mellan dammarna och visade 

starka häckningsbeteenden som varningsläten, samlande av bomaterial, jagande insekter och 

slutligen matandes ungar (Svensson et al. 1999). Detta är en art som trivs i många biotoper, bl 

a på blöt tuv- och betesmark  med varierande gräshöjd och buskage (insekter och skydd) för 

att kunna häcka, gärna nära åstränder eller grunda slättsjöar (ArtDatabanken 2019; Mullarney 

et al 2009). Buskskvättan anses vara en indikatorart för igenväxande fuktmarker, småskaligt 

jordbruk, betesmarker och strandängar (Hultengren & Rosqvist 2003). Denna art har i Halland 

missgynnats av den röjning av odlingshinder som genomförts i jordbruket och återfinns lokalt 

ofta bl a kring anlagda våtmarker (Wirdheim 2014). Den andra säkra häckarten bland 

tättingarna var sädesärla, som noterades vid flera tillfällen i form av enskilda individer och 

senare adult som matade unge i våtmarken. Arten kan ses häcka i en mängd olika habitat 

bland bostadsområden, jordbruksmarker, myrmarker m m (Artdatabanken 2019; Wirdheim 

2014), där gemensamma faktorer brukar vara närhet till människan och vatten. Sädesärlan 

födosöker ofta efter insekter i öppna områden och häckar bl a i stenmurar, rösen och vedhögar 

(Mullarney et al. 2009), exempel på olika odlingshinder. Arten är så pass allmän att den inte 

anses indikera nåt särskilt naturvärde. 

Andra säkra häckfåglar vid Stjärnarp var arter främst knutna till vatten: gräsand, knipa och 

sothöna. Gräsanden har inga höga krav på miljötyp så länge det finns näringsrikt vatten och 

skyddande vegetation tillgängligt, vilket individerna i Stjärnarp ofta nyttjade. Som simand 

kräver den inte särskilt djupa vatten för att kunna födosöka efter vattenväxter eller småkryp 

(Wirdheim 2014; Strand & Weisner 2010). Knipan är en dykand som normalt sett behöver lite 

djupare vatten, och även den har etablerat sig här. Den föredrar egentligen näringsfattiga 

biotoper, men har under senare tid etablerat sig vid mer näringsrika sådana som 

bevattningsdammar och våtmarker, gärna nära träd med gamla hackspettshål eller uppsatta 

holkar som den kan häcka i (Wirdheim 2014; Strand & Weisner 2010). Sothönan attraheras av 

vegetationsrika slättsjöar med bl a vass och näringsrikt vatten, där en riklig 

undervattensvegetation är en viktig födokälla, och har därför gynnats av anlagda våtmarker 

(Wirdheim 2014; Strand & Weisner 2010). 

Två troliga häckarter vid Stjärnarp var tofsvipa och skogssnäppa, båda vadarfåglar. Tofsvipa 

är en fågel som förekommer vanligt i jordbrukslandskap och bl a häckar och rastar vid 

våtmarker (Wirdheim 2014; Mullarney et al. 2009). Individer av tofsvipa vid Stjärnarp 

nyttjade inte bara våtmarkens gräsmarker (som kan hysa boplats) utan även närbelägna 

åkermarker för födosök, vilket passar in på beskrivning av art. Skogssnäppan återfanns både i 

våtmarken och uppströms i anslutning till skog, där fåglarna troligtvis genomförde häckning i 

träd. Arten trivs i alla former av skog där vatten finns, och när ungarna lämnar boet brukar 

den adulta hanen med ungar söka upp närmaste våtmark (Wirdheim 2014; Mullarney et al. 

2009).  

De arter som var observerade som möjliga häckarter blev bedömda framförallt så pga de 

antingen var tillfälliga besökare (t ex mindre strandpipare och gulärla) i Stjärnarp, eller för att 

de aldrig uppvisade tecken på revirhävdande eller påbörjad häckning (t ex grågås och kricka). 

De är likväl arter som passar in i en miljö som överensstämmer med Stjärnarps våtmark och 

dess omgivningar (Wirdheim 2014; Strand & Weisner 2010; Mullarney et al. 2009; 
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Hultengren & Rosqvist 2003) och kan därför under framtida inventeringar möjligen visa 

starkare häckningskriteria.  

Övriga arter utgjorde majoritet, inkluderat både arter som aldrig uppsökte våtmarken och de 

som gjorde det. De som besökte våtmarken gjorde så främst för födosök eller rastade under 

flytt mot annat mål, och var därför inte huvudsakligen knutna till våtmarken som 

häckningsbiotop. Detta inkluderade arter knutna mer till mänskliga bosättningar eller skog än 

våtmarker, t ex olika kråkfåglar, ladusvala, steglits, ringduva och trädpiplärka (Wirdheim 

2014; Strand & Weisner 2010). Det säger egentligen ingenting om våtmarken mer än att den 

tjänar som födokälla eller en rastplats (Strand 2008). Observationer av övriga arter bidrog ej 

till antalet par vid våtmarken, däremot till antalet individer som observerades till minst 461 

individer. De tre arter som utgjorde majoritet (hämpling, grågås och ängspiplärka) var alla 

observerade under enstaka besök som rastande flockar, men blev ändå klassade som möjliga 

häckande arter efter den lämpliga häckningsbiotop de återfanns i (Wirdheim 2014; Strand & 

Weisner 2010; Mullarney et al. 2009). Detta antyder att våtmarken inte bara är viktig för 

häckande fåglar utan även för rastande då de kan vila upp sig innan de flyger vidare (Strand 

2008). Siffran individer kan variera mycket från fall till fall, som vid anlagda våtmarker i 

Skåne (Hammar 2006) där antal rastande individer under vår och höst kunde variera mellan 

78 - 7 961 stycken, bland talrikare arter tillhörde bl a grågås men också olika änder och 

vadare.  

Ett flertal av observerade arter i Stjärnarp ingår i indikatorer för miljömålen Myllrande 

våtmarker södra Sverige (kricka, trana & sothöna), Ett rikt odlingslandskap (bl a tofsvipa, 

buskskvätta, gulärla, stare, hämpling & gulsparv) och Levande sjöar och vattendrag (knipa & 

sothöna) enligt Svensk fågeltaxering (2018). Detta visar på arter som inte enbart sågs på plats 

pga våtmarken i sig utan också för att sammansättningen av biotoper i  landskapet troligtvis 

passade deras behov (Wirdheim 2014; Hultengren & Rosqvist 2003).  

 

Fåglar vid andra våtmarker 

Fågelfaunan vid de övriga våtmarkerna hade mycket gemensamt med Stjärnarp, där andfåglar, 

vadare och tättingar i olika grad rapporterats, med vissa ovanligare tillskott. Dessa 

funktionella grupper kan ses som dels vattenfåglar (t ex änder, doppingar och svanar), 

vassfåglar (t ex skäggmes, kärrhök och sångare) och landfåglar (vadare, gulärla och 

piplärkor), där en funktionell grupp återfinns i en typ av element inom våtmarken (Strand 

2008). Exempelvis fanns vid alla våtmarker gräsand, knipa, sothöna samt tofsvipa under 

2018, och gräsand, kricka, skogssnäppa, tofsvipa och mindre strandpipare registrerades vid 

alla våtmarker under sina första år. Dessa arter är mer eller mindre knutna till vatten och 

återfinns antingen i eller nära våtmarker (Wirdheim 2014; Mullarney et al. 2009; Svensson et 

al. 1999). Många arter registrerades vid de olika våtmarkerna, men långt ifrån alla var 

självklara vid samtliga lokaler. Den mindre strandpiparen är en pionjärart som ofta dyker upp 

vid nyanlagda våtmarker pga blottade partier av jord och grus som finns innan vegetation 

breder ut sig (Strand & Weisner 2010). Ett annat exempel är gulärlan som sågs vid tre lokaler 

under deras första år samt 2018 (inklusive Stjärnarp).  

Sett till resultat kan två trender antydas; tre av våtmarkerna (Larssons, Källstorps och Hjälms) 

hyser fler arter sen sina första år, medan ett par andra hyser istället färre (Kullagärdes och 

Trottabergs). I scenariot när alla våtmarker var ett år gamla varierade totalsiffran mellan 47-

74 arter totalt och 19-33 våtmarksarter, och under 2018 totalt 21-108 arter respektive 11-46 

våtmarksarter. Denna ökning i variation av antal arter kan inte förklaras av bara en faktor då 

många olika faktorer ligger bakom våtmarkernas tillstånd (Strand 2008; Tonderski et al. 
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2002). Två av våtmarkerna är belägna inom Halmstad kommun och därmed närmast belägna 

till Stjärnarp; Larssons och Trottabergs våtmarker. Larssons våtmark ligger strax söder om 

Halmstad nära kusten (Gullander 2013) och här har en ökning skett av både antal häckande 

samt övriga observerade arter. Vid Trottabergs våtmark, som ligger norr om Halmstad och 

längre från kusten, har istället en minskning skett av både häckande och övriga arter. Varför 

detta hänt i Trottaberg kan ha att göra med dess historia av återkommande problem av 

inplanterade karpfiskar, vilket lett till upprepade tömningar av våtmarken, vidare påverkat 

häckningssäsongen (Wirdheim 2017; Persson 2013). Karpar och annan fisk kan konkurrera 

om tillgänglig föda med fågellivet och tillföra onödig näringsbelastning på vattnet (Hassel 

2010). Smådopping är en art som tidigare fanns häckande i Trottaberg men som försvunnit 

från denna våtmark pga fisken, vilket brukar ske när fisk introduceras. Detta problem har inte 

påträffats vid Larssons ännu, och där fanns smådopping under 2018 enligt uppgifter från 

Artportalen. Varför Larssons också är en av de artrikare våtmarkerna kan till stor del bero på 

en koloni av skrattmåsar, som kan utgöra ett effektivt skydd mot predatorer (Wirdheim 2016; 

Strand 2008), bl a räv och kråkor, som annars kan plundra bon på ägg och ungar. 

Källstorps våtmark ligger längs floden Ätran strax utanför Falkenberg sedan 1994 (ombyggd 

2008) och var en av de artrikaste våtmarkerna med 38 häckande arter april-juni 2018. Sen 

innan har omkring 200 arter observerats här och runt 70 av dem häckar (Enckell 2011). 

Hjälms samt Kullagärdes våtmarker är belägna i norra Halland i Kungsbacka kommun, båda 

är relativt nya lokaler sen 2014 respektive 2016. Kullagärde gynnade fågellivet redan 

efterföljande vår med både häckande och rastande fåglar som gäss, änder och vadare. Totalt 

noterades 124 arter under 2017 vid våtmarken (Magnander 2018), varav 50 arter sågs under 

april-juni det året jämfört med 33 arter under samma period 2018. Detta ger antydan om den 

rikliga artförekomst som kan förekomma tidigt efter skapandet av en våtmark, men som snart 

därpå kan minska som resultat av t ex igenväxning (Wyman & Cuthbert 2017; Strand & 

Weisner 2010; Tonderski et al. 2002).  

Sammanställda uppgifter bygger till stor del på en objektiv bedömning av de rapporterade och 

godkända uppgifterna från Artportalen som funnits avseende art och högsta noterade 

häckningskriteria. Avseende häckande arter är det möjligt att fler än angivet i denna 

undersökning är troliga häckningar då huvuddelen utgörs av möjliga som har relativt lätta 

kriteria att observera (Svensson et al. 1999) och inte har studerats under längre tid. Högre 

kriteria kräver ofta mer tid, kunskap och engagemang för att kunna observera, t ex 

parningsceremonier, besök vid sannolik boplats, varnande adult m m (Wirdheim 2014). 

Huruvida säker datan från våtmarkerna är beror på flera faktorer; hur stort intresset är att 

rapportera från området, vilka arter som är av intresse att rapportera, hur tillgänglig våtmarken 

är och hur noggrant man kopplar observation till tid och rum (Murray et al. 2013; Hassel 

2010). Detta leder då till frågan om vem som är observatör: en erfaren ornitolog, eller en 

nybörjare som precis börjat fågelskåda? Det är viktigt att beakta när det kommer till t ex 

atlasinventeringar (Wirdheim 2014; Svensson et al. 1999) och annan uppföljning där metodik 

förbättrats successivt över tid då högre krav på inventerare ställs gällande kunskap om 

fåglarnas ekologi, noggrannhet och objektivitet vid tolkning av observationer, som ska 

rapporteras därefter (Naturvårdsverket 2012; Svensson et al. 1999). Antalet observationer är 

också viktigt, ju fler personer som rapporterar samma sak desto större är sannolikheten att 

observationen stämmer. I andra fall finns endast en observation av en person, då är frågan om 

observatören har rätt eller fel desto svårare att svara på. Här är bevismaterial av stor vikt, där 

ovanligare fynd validerats med bilder, inspelning eller en utförlig rapport. Data från 

Artportalen kan därför anses vara lämplig att använda vid uppföljning av intressanta områden 

(Wirdheim 2014). Uppföljning borde ske några år efter anläggande av ny våtmark (ca 3-5 år 
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efter) då risken är minimal för att för stora skillnader i resultat, och ytterligare några år efter 

det (ca 10 år) som fördjupning (Hassel 2010).    

 

Variabler som påverkar våtmarksfåglar 

Succession har en betydande effekt på lokal artrikedom och sammansättning hos våtmarker då 

de ofta förändras över tid (Holmström 2010; Hultengren & Rosqvist 2003; Tonderski et al. 

2002). En ny våtmark brukar inte vara särskilt artrik första åren innan flertalet tänkbara arter 

hunnit kolonisera den, vilket i sin tur styrs av ett flertal faktorer, bl a närhet till andra 

våtmarker (Murray et al. 2013; Thiere et al. 2009; Tonderski et al. 2002). Fågelfaunan vid 

Stjärnarps våtmark antyder mest på tidig succession, inte särskilt förvånande då den var så 

pass nyligen anlagd och ombyggd, med en vegetation som höll på att etablera sig under 

inventeringsperioden och som mestadels var örtartad. Här kanske man inte förväntar sig att 

finna många arter inom flera år, men vissa arter dras till just denna “nya” miljö med sina 

speciella substrat, bl a den mindre strandpiparen vid de öppna ytor av sand eller grus som 

blottlagts och inte hunnit bli överväxta (Mullarney et al. 2009; Hultengren & Rosqvist 2003). 

När ett bestånd av vass eller kaveldun etablerar sig söker sig ofta fler arter till våtmarken, t ex 

sothöna och olika änder, men allteftersom våtmarkens vegetation tilltar med ålder förändras 

ofta fågellivet ytterligare. Inledningsvis bestående av vatten- och landfåglar (änder, vadare, 

piplärkor m m) som dras till de öppna vatten och omgivningar som då finns, och senare av 

vassfåglar (t ex rördrom, säv- och rörsångare, pungmes m m) som trivs mer i senare stadier av 

våtmarker med tätvuxna områden (Strand 2008; Tonderski et al. 2002). Här är betydelsen stor 

av att hålla gräsängar och stränder öppna genom t ex betande djur eller annan hävd för att 

gynna många fåglar, men samtidigt låta s k “igenväxningsbiotoper” vara kvar för andra arter 

(Strand & Weisner 2010; Hultengren & Rosqvist 2003). Större antal av känsliga vadare och 

änder kan finnas vid nyare våtmarker vars vegetation underhålls då detta skapar öppna vatten- 

och landområden där dessa kan födosöka, samtidigt  som sparade områden av skuggiga och 

täta växtbestånd ger skydd för ägg och ungar (Strand 2008; Tonderski et al. 2002). En s k blå 

bård, en zon av vatten mellan land och vasskant, är en del av våtmarken som också gynnar 

groddjur, insekter och frörika vattenväxter, som i sin tur attraherar änder och vadare att 

födosöka (Strand 2008). Våtmarker är dock utsatta för igenväxning om de lämnas utan att 

olika störningregimer äger rum regelbundet i form av bl a översvämning, bete eller torka 

(Thiere et al. 2009) som startar om successionen. Det klart effektivaste tillvägagångssättet att 

förhindra igenväxning verkar vara att reglera vattennivåer och stressa vegetationen för att få 

en varierad åldersstruktur (Xu et al. 2015; Thiere et al. 2009; Seablom et al. 2001) samt att 

utforma våtmarkens stränder med önskad lutning för att antingen underlätta hävd eller 

försvåra tillväxt av vegetation (Strand 2008; Tonderski et al 2002). De undersökta 

våtmarkerna (utom Stjärnarp) hade inga signifikanta skillnader i artantal mellan sina första år 

och 2018, vilket kan tolkas som att de inte haft en tillräckligt stor förändring av arter för att 

tolkas som signifikant.  

Storleken hos våtmarker verkar ha en bidragande effekt på lokalt fågelliv (Reiter et al. 2015; 

Murray et al. 2013) men även på landskapsnivå (Tonderski et al.  2002). Stora och grunda 

våtmarker brukar generellt ge en större artrikedom jämfört med långa och smala (Hassel 

2010; Strand 2008), och artantal kan vara högre per ytenhet i våtmarker nära till andra 

våtmarker (Tonderski et al. 2002; Thiere et al. 2009). Kanske betyder storlek på våtmark 

mindre för antalet arter om våtmark har andra betydande egenskaper för att gynna fåglar 

(Wirdheim 2014). Jag fann att de två till ytan största våtmarkerna (Hjälms och Källstorps) 

höll den största samlingen av arter både sett till häckande och övriga, men en ansenlig mängd 

arter fanns även vid den till ytan minsta, Larssons (Appendix 3). Jag fann i analys endast en 
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signifikant korrelation och ett beroende mellan antal möjliga häckningar och våtmarkernas 

area när våtmarkerna var ca 1 år gamla. Detta kan bero på att möjliga häckningar utgör 

majoritet av antalet häckande arter vid respektive våtmark, som varierade mindre under de 

första åren (47-74 totalt varav 19-33 våtmarksarter) jämfört med antal från 2018 (21-108 totalt 

varav 11-46 våtmarksarter). Att inga signifikanta samband eller beroenden fanns i övrigt kan 

bero på för litet dataset.  

Då en våtmark innehåller vatten är det föga förvånande att det fanns änder, gäss, vadare och 

andra vattenlevande fåglar i någon utsträckning vid samtliga undersökta våtmarker. 

Vattendjup är en styrande faktor för mycket, bl a produktion av biomassa (effektivast när 

grundare än 0,5 meter) och risk för isfria zoner vintertid (djupare än 0,5 meter) som kan bli 

tillflykt för fisk (Xu et al. 2015; Hassel 2010). Vattendjup kan avgöra om särskilda arter av 

fåglar etablerar sig, där bl a dykänder (t ex knipa) föredrar generellt djupare vatten för 

födosök, medan simänder (t ex gräsand) inte kräver detta då deras föda växer närmare yan 

(Mullarney et al. 2009; Strand 2008). Båda grupperna av fåglar förekom vid Stjärnarp vilket 

antyder att både grundare och djupare delar av vatten fanns, och kan därför vara bra för 

mångfalden av arter. Djupare vatten kan dock som sagt innebära högre överlevnad för 

övervintrande fisk, och fiskfria våtmarker är oftast att föredra för fåglar då det annars medför 

ökad konkurrens om föda och näringsbelastning av vatten. Detta kan i sin tur leda till 

snabbare igenväxning och påverka övrig artsammansättning i våtmarken (Hassel 2010; 

Hansson et al. 2005). Genom Stjärnarp löper Trönningeån idag med en upprättad 

meanderslinga som medför ökade möjligheter för fisk att vandra uppför vattendraget och leka. 

Huruvida detta kommer påverka våtmarkens mångfald av arter beror på de fysiska barriärer 

(jordvallar, dräneringsrör m m) som finns och deras förmåga att stänga fisk ute från 

dammarna (Tonderski et al. 2002), här är underhåll och skötsel av våtmark viktigt.  

Andra faktorer som kan vara avgörande för fåglarna och annan biologisk mångfald är 

våtmarkens omgivning, olika substrat (t ex stenar, buskar, hävdad gräsmark m m) och 

placering i landskapet (Murray et al. 2013; Österling et al. 2007; Tonderski et al. 2002). Lokal 

fågelfauna kan se väsentligt annorlunda ut om våtmarken ligger nära t ex skog eller hav 

(Wirdheim 2014; Hassel 2010). Samtliga våtmarker i denna studie ligger i södra Sveriges 

jordbruksdominerade slättbygd och har det gemensamt inom länet, men lokalt sett har tre av 

dem (Hjälm, Kullagärde och Stjärnarp) längre avstånd till kusten än övriga (Figur 4) och har 

mer skog i deras omgivningar. Stjärnarp hade dessutom tre arter som inte sågs bland övriga 

berörda våtmarker under 2018, samt åtta som bara sågs där jämfört med artobservationer från 

första åren. Dessa arter var mer knutna till skogsmiljöer än till våtmarker, vilket kan bero på 

skillnader i landskapets sammansättning, eller på att ingen rapporterat dessa på Artportalen 

från de andra våtmarkerna.  

Olika substrat inom våtmarken är avgörande för vilka fåglar man finner här, styrs mycket av t 

ex vegetationens variation, men även förekomst av solexponerade stränder, öar, gamla 

hålträd, stenrösen m m (Cherkaoui et al. 2016; Hassel 2010; Hultengren & Rosqvist 2003). 

Enbart lutningen på stränder kan ha en stor betydelse, där flacka stränder med lutning större 

än 1:6 är generellt bra för fåglar och tillåter lättare underhåll av vegetation, alternativt kan 

branta lutningar mindre än 1:2 funka då växtrötter svårare får fäste. Vid Stjärnarp förekom 

främst flacka stränder med liten lutning vilket antyder att underhåll av vegetation kommer 

vara aktuellt i framtiden. Vid en nyanlagd våtmark finns ofta inte mycket buskar, träd eller 

annan hög vegetation då grävmaskiner har röjt upp stora massor jord och skapat en öppen 

miljö redo för sin första säsong. Förekomst av träd i våtmarker kan utgöra en riskfaktor för 

många markhäckande fåglar (t ex vadare) då träden kan tjäna som utkiksplatser för kråkor och 

rovfåglar (Kosicki et al. 2014; Strand 2008; Tonderski et al. 2002). Vid Stjärnarp noterades 

viss förekomst av träd som växte längs ån som löper igenom våtmarken, och under flera 
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besök satt det i dessa varierande mängder kråkfåglar. Rovfåglar noterades också vid flertal 

tillfällen i området flyga förbi samt sitta i omgivningens träd. 

Varje våtmark håller sin egna flora och fauna som influeras av en mängd faktorer, både lokalt 

sett och till hela landskap (Reiter et al. 2015; Murray et al. 2013; Thiere et al. 2009). En faktor 

som kan sägas vara styrande, inte minst när man ska anlägga nya våtmarker, är syftet med 

våtmarken då detta kommer påverkar dess utformning (Bregnballe et al. 2014; Tonderski et 

al. 2002). Man kan skapa våtmarker med ett eller flera syften beroende på vad för 

ekosystemstjänster man vill få ut av dem. Det kan vara  kostnadseffektivt att kombinera olika 

syften (Strand & Weisner 2012; Hassel 2010; Hansson et al. 2005), men det är inte alltid bästa 

lösningen för varje enskilt sådant, som t ex biologisk mångfald. Brist på ordentlig målsättning 

kan bli framtida problem, där t ex hotade arter kan utebli och mängden fåglar i våtmarker 

kunde ha blivit större (Bregnballe et al. 2014). Flera syften kan ha gemensamt att t ex 

vattenförekomsten ökar i berört område, men risken finns att somliga av ursprungliga syften 

prioriteras mer än andra och därmed blir förvaltningen av våtmark obalanserad (Thiere et al. 

2009; Hansson et al. 2005). Stjärnarps våtmark har flera syften, och med rätt skötsel och 

förvaltning kan den säkerligen komma att hålla en hög artrikedom av fåglar och annan 

biologisk mångfald i framtiden, samtidigt som den minskar näringsläckage och bidrar till 

andra ekosystemstjänster.  

 Slutsats 

Stjärnarps våtmark har ett fågelliv bestående av olika grupper, bl a änder, tättingar och vadare, 

som trivs i vatten och på land i öppna omgivningar. De 31 arter som nyttjade lokalen under 

april-juni 2018 gjorde så för att häcka, födosöka eller rasta under flyttning. Framförallt har de 

häckande arterna indikerat på egenskaper hos våtmarken; tidig succession, näringsrikt vatten, 

vegetationsrika partier, rikt insektsliv och öppna strandängar. Stjärnarp har ett flertal 

våtmarksarter gemensamt med övriga undersökta våtmarker och kan i framtiden komma att 

hysa ännu fler, ännu för tidigt att säga. Många faktorer lär komma att påverka framtida 

fågelliv, framförallt successionen, val av skötsel och närhet till andra våtmarker i området. 

Beroende på vad för fåglar och annan biologisk mångfald man vill gynna är planering av en 

genomtänkt förvaltningsplan av betydelse, inte minst för att våtmarkens flera syften ska kunna 

samexistera. Detta kräver kontinuerligt uppföljningsarbete här i framtiden för att se om och 

hur fågelfaunan förändras samt vad det kan bero på.  
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Appendix 1 

 

Tabell 3. Artlista för Stjärnarps våtmark under april-juni 2018. Etiketterna i “Grupp” är 

baserade på högsta häckningskriterium (“Kriterium”) observerat hos arten; M = Möjlig 

häckning (2-4), T = Trolig häckning (5-9), S = Säker häckning (10-20) och Ö = Övriga arter 

(1). Kolumnen “I våtmarken” visar om arten sågs inom våtmarkens gränser (markerad med 

kryss) eller inte (-). 

Artnamn Vetenskapligt namn Rödlista (2015) Kriterium Grupp I våtmarken 

Grågås Anser anser LC 4 M X 

Gräsand Anas platyrhynchos LC 13 S X 

Kricka Anas crecca LC 4 M X 

Knipa Bucephala clangula LC 13 S X 

Fasan Phasianus colchicus LC 3 M X 

Gråhäger Ardea cinerea LC 1 Ö X 

Röd glada Milvus milvus LC 1 Ö - 

Ormvråk Buteo buteo LC 1 Ö - 

Sparvhök Accipiter nisus LC 1 Ö - 

Tornfalk Falco tinnunculus LC 1 Ö X 

Sothöna Fulica atra LC 13 S X 

Trana Grus grus LC 4 M X 

Mi. strandpipare Charadrius dubius LC 4 M X 

Tofsvipa Vanellus vanellus LC 5 T X 

Skogssnäppa Tringa ochropus LC 6 T X 

Storspov Numenius arquata NT 1 Ö - 

Morkulla Scolopax rusticola LC 1 Ö - 

Gråtrut Larus argentatus VU 1 Ö X 

Skogsduva Columba oenas LC 1 Ö - 

Ringduva Columba palumbus LC 1 Ö X 

Spillkråka Dryocopus martius NT 1 Ö - 

Större hackspett Dendrocopos major LC 1 Ö - 

Sånglärka Alauda arvensis NT 2 M X 

Ladusvala Hirundo rustica LC 1 Ö X 

Ängspiplärka Anthus pratensis NT 4 M X 

Trädpiplärka Anthus trivialis LC 1 Ö X 

Sädesärla Motacilla alba LC 13 S X 

Gulärla Motacilla flava LC 2 M X 

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus LC 1 Ö - 

Buskskvätta Saxicola rubetra NT 16 S X 

Taltrast Turdus philomelos LC 1 Ö - 

Koltrast Turdus merula LC 1 Ö X 

Törnsångare Sylvia communis LC 2 M X 

Ärtsångare Sylvia curruca LC 1 Ö - 

Härmsångare Hippolais icterina LC 1 Ö - 
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Lövsångare Phylloscopus trochilus LC 1 Ö - 

Gransångare Phylloscopus collybita LC 1 Ö - 

Kungsfågel Regulus regulus VU 1 Ö - 

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes LC 1 Ö - 

Sv. flugsnappare Ficedula hypoleuca LC 1 Ö - 

Talgoxe Parus major LC 1 Ö - 

Blåmes Cyanistes caeruleus LC 1 Ö - 

Stjärtmes Aegithalos caudatus LC 1 Ö - 

Nötväcka Sitta europaea LC 1 Ö - 

Trädkrypare Certhia familiaris LC 1 Ö - 

Kaja Corvus monedula LC 1 Ö X 

Råka Corvus frugilegus LC 1 Ö X 

Gråkråka Corvus cornix LC 1 Ö X 

Korp Corvus corax LC 1 Ö - 

Stare Sturnus vulgaris VU 1 Ö X 

Bofink Fringilla coelebs LC 1 Ö - 

Hämpling Carduelis cannabina LC 4 M X 

Steglits Carduelis carduelis LC 1 Ö X 

Sävsparv Emberiza schoeniclus VU 3 M X 

Gulsparv Emberiza citrinella VU 4 M X 
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Appendix 2 

 

Bifogat ses artkartor som agerar underlag för säkerställda par/revir i genomförd 

revirkartering. Artnamn står angivet på respektive artkarta ihop med eventuella noteringar. 

Siffror på respektive anger under vilket besöksnummer som observation gjordes.  

 

 

 



4 
 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Appendix 3 

 

 

Figur 9. Antal arter rapporterade under 2018 (svart) och 1 år efter anläggning (grå) vid 

respektive våtmark längs en åldergradient (1-12 år från v. till h.), angiven tillsammans med 

respektive våtmark inom parentes. Notera att Stjärnarp bara syns som en stapel för antal 

under 2018, vilket är synonymt med dess första år efter anläggande. “Häckande arter” 

utgörs av registrerade möjliga, troliga samt säkra häckningar, “Övriga arter” utgör rastande 

och födosökande arter och “Totalt antal” är summan av häckande och övriga. Siffror för 

antal syns inom respektive stapel.  
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Figur 10. Antal arter rapporterade under 2018 (svart) och 1 år efter anläggning (grå) vid 

respektive våtmark längs en storleksgradient (5,7-55 ha från v. till h.), angiven tillsammans 

med respektive våtmark inom parentes. Notera att Stjärnarp bara syns som en stapel för antal 

under 2018, vilket är synonymt med dess första år efter anläggande. “Häckande arter” 

utgörs av registrerade möjliga, troliga samt säkra häckningar, “Övriga arter” utgör rastande 

och födosökande arter och “Totalt antal” är summan av häckande och övriga. Siffror för 

antal syns inom respektive stapel. 
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Appendix 4 

 

Tabell 4. Artlista för samtliga våtmarker granskade från Artportalen under april-juni 2018. 

Observationer är baserade på högsta häckningskriterium observerat hos arten; M = Möjlig 

häckning (kriteria 2-4), T = Trolig häckning (kriteria 5-9), S = Säker häckning (kriteria 10-

20) och Ö = Övriga arter (kriterium 1). Avsaknad av kriterium = arten ej observerad. 

*“Antal VM” summerar hur många av de totalt sex våtmarkerna som hyste respektive art, d v 

s 1 = sedd vid en våtmark, 2 = sedd vid två våtmarker etc. 

Art Stjärnarp Larsson Trottaberg Källstorp Hjälms Kullagärde Antal VM* 

Knölsvan  S  S M  3 

Sångsvan  Ö     1 

Spetsbergsgås   Ö    1 

Grågås M S S S M  5 

Vitkindad gås  Ö Ö  Ö  3 

Kanadagås   S M M  3 

Gravand  M M M   3 

Gräsand S S M M T M 6 

Snatterand  M  M M  3 

Årta  T  M M M 4 

Stjärtand     M  1 

Brunand  M  M M  3 

Skedand  M  M M M 4 

Bläsand  M  M M  3 

Kricka M M  M S M 5 

Storskrake     M  1 

Knipa S S M S M M 6 

Vigg  M M M M M 5 

Smådopping  M    M 2 

Gråhakedopping    S   1 

Storskarv    Ö Ö  2 

Gråhäger Ö Ö Ö Ö Ö  5 

Skogssnäppa T Ö  Ö M Ö 5 
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Ängspiplärka M M  M M M 5 

Sädesärla S M  M M  4 

Gråkråka Ö Ö  Ö Ö  4 

Kaja Ö Ö  Ö Ö  4 

Gulsparv M M  M M  4 

Sävsparv M M  M M M 5 

Hämpling M M  M M  4 

Stenskvätta     M  1 

Buskskvätta S   M S M 4 

Blåhake     T  1 

Tamduva  Ö     1 

Ringduva Ö Ö  Ö Ö  4 

Skogsduva Ö Ö   Ö  3 

Ladusvala Ö Ö  Ö Ö Ö 5 

Hussvala  Ö  Ö Ö Ö 4 

Backsvala  Ö  Ö Ö Ö 4 

Tornseglare  Ö  Ö Ö Ö 4 

Rörhöna  M M    2 

Sothöna S S M S T S 6 

Rödspov  Ö     1 

Enkelbeckasin  M  M M M 4 

Dubbelbeckasin     M  1 

Mosnäppa  Ö   Ö  2 

Småsnäppa  Ö     1 

Drillsnäppa  M Ö T M  4 

Svartsnäppa  Ö Ö  Ö Ö 4 

Gluttsnäppa  Ö  Ö Ö  3 

Grönbena  Ö  Ö Ö Ö 4 

Rödbena  T Ö M M M 5 

Tofsvipa T T M M T S 6 

Strandskata  M M M Ö  4 
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Skärfläcka  T     1 

Ljungpipare     Ö  1 

Brushane  T  Ö Ö  3 

Storspov Ö Ö   Ö  3 

Mindre 
strandpipare M T  M M  4 

Större 
strandpipare  M     1 

Vattenrall    M M  2 

Stare Ö Ö  Ö Ö  4 

Trädpiplärka Ö   Ö Ö  3 

Brun kärrhök  Ö  M T M 4 

Pilgrimsfalk  Ö   Ö  2 

Tornfalk Ö Ö  Ö Ö  4 

Stenfalk  Ö     1 

Steglits Ö Ö  Ö Ö Ö 5 

Råka Ö Ö  Ö   3 

Vaktel     M  1 

Fasan M   M M  3 

Skrattmås  T S M M S 5 

Svarthuvad mås  Ö     1 

Fiskmås  Ö Ö M M M 5 

Dvärgmås  Ö     1 

Silltrut    Ö Ö Ö 3 

Havstrut    Ö Ö  2 

Gråtrut Ö   Ö Ö Ö 4 

Kentsk tärna  Ö     1 

Svarttärna    Ö   1 

Gulärla M M   M  3 

Citronärla     Ö  1 

Forsärla     Ö  1 

Koltrast Ö Ö  Ö Ö  4 
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Björktrast  Ö   Ö  2 

Ringtrast     Ö  1 

Sånglärka M M  M M M 5 

Gräshoppssångare    M T  2 

Törnsångare M M  M S M 5 

Trana M   Ö T M 4 

Morkulla Ö      1 

Taltrast Ö    Ö  2 

Gärdsmyg Ö Ö  Ö Ö  4 

Kungsfågel Ö      1 

Stjärtmes Ö      1 

Rödstjärt Ö    Ö  2 

Grå flugsnappare    Ö   1 

Svartvit 
flugsnappare Ö   Ö Ö  3 

Törnskata  Ö   Ö  2 

Större hackspett Ö    Ö  2 

Mindre hackspett     Ö  1 

Spillkråka Ö    Ö  2 

Sparvhök Ö   Ö Ö  3 

Duvhök     Ö  1 

Röd glada Ö Ö Ö Ö Ö  5 

Ormvråk Ö   Ö Ö Ö 4 

Härmsångare Ö Ö     2 

Sävsångare  M  S M  3 

Kärrsångare  M  M M  3 

Rörsångare  M  M M  3 

Ärtsångare Ö Ö Ö Ö Ö  5 

Trädgårdssångare  Ö  Ö Ö  3 

Svarthätta  Ö  Ö Ö  3 

Grönsångare     Ö  1 
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Gransångare Ö Ö  Ö Ö  4 

Lövsångare Ö Ö  Ö Ö  4 

Rödhake    Ö Ö  2 

Näktergal  Ö Ö Ö Ö  4 

Blåmes Ö Ö  Ö Ö  4 

Talgoxe Ö Ö  Ö Ö Ö 5 

Talltita  Ö     1 

Nötväcka Ö    Ö  2 

Trädkrypare Ö   Ö Ö  3 

Skata  Ö  Ö Ö  3 

Korp Ö    Ö  2 

Bofink Ö Ö  Ö Ö  4 

Grönfink  Ö  Ö M  3 

Gråsparv  Ö     1 

Pilfink  Ö  Ö Ö  3 

Gök  M  Ö M M 4 

Nattskärra     Ö  1 

Gråsiska    Ö Ö  2 

Grönsiska    Ö   1 
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Appendix 5 

 

Figur 11. Fördelning av häckningskriteria över total antal arter observerade vid respektive 

våtmark under 2018, grupperade efter färg. Gul = möjliga häckningar, orange = troliga 

häckningar, röd = säkra häckningar, svart = övriga. Observera att gruppen troliga 

häckningar inte förekommer vid alla lokaler och därför inte syns i alla staplar. Inom parentes 

längs horisontell axel syns våtmarkens ålder (år) jämte lokalnamn, yngst från v. till h..  

 

Figur 12. Fördelning av häckningskriteria över total antal arter observerade vid respektive 

våtmark ett år efter anläggande, grupperade efter färg. Gul = möjliga häckningar, orange = 

troliga häckningar, röd = säkra häckningar, svart = övriga.  Observera att grupperna  

troliga och säkra häckningar inte förekommer vid alla lokaler och därför inte syns i alla 

staplar. Inom parentes längs horisontell axel syns våtmarkens ålder (1 år) jämte lokalnamn.    
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Appendix 6 

 

Tabell 5. Artlista för samtliga våtmarker granskade från Artportalen under april-juni året 

efter anläggande/ombyggnad. Observationer är baserade på högsta häckningskriterium 

observerat hos arten; M = Möjlig häckning (kriteria 2-4), T = Trolig häckning (kriteria 5-9), 

S = Säker häckning (kriteria 10-20) och Ö = Övriga arter (kriterium 1). Avsaknad av kriteria 

= arten ej observerad. *Kolumnen “Antal VM” summerar hur många av de totalt sex 

våtmarkerna som hyste respektive art, d v s 1 = sedd vid en våtmark, 2 = sedd vid två 

våtmarker etc. 

Art Stjärnarp Larsson Trottaberg Källstorp Hjälm Kullagärde Antal VM* 

Knölsvan  M S S   3 

Sångsvan   M M M  3 

Grågås M S M  M M 5 

Kanadagås    M  M 2 

Gravand  M T S   3 

Gräsand S S S S M M 6 

Snatterand  M M M M M 5 

Årta  M T M   3 

Stjärtand  M     1 

Skedand  M M T M M 5 

Bläsand  Ö  M Ö  3 

Kricka M M M M M M 6 

Knipa S M S M M  5 

Vigg  M M M M M 5 

Smådopping  M S M  T 4 

Storskarv    Ö   1 

Gråhäger Ö Ö  Ö Ö  4 

Skogssnäppa T Ö Ö Ö Ö Ö 6 

Ängspiplärka M M   M M 4 

Sädesärla S S   M M 4 

Gråkråka Ö Ö   Ö Ö 4 

Kaja Ö Ö    Ö 3 

Gulsparv M   M   2 
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Sävsparv M M  M M M 5 

Hämpling M M  M M  4 

Rosenfink    Ö   1 

Stenskvätta  Ö M  M  3 

Buskskvätta S   M M M 4 

Tamduva  Ö     1 

Ringduva Ö Ö  Ö Ö  4 

Skogsduva Ö    Ö Ö 3 

Kattuggla      Ö 1 

Ladusvala Ö Ö Ö Ö Ö Ö 6 

Rostgumpsvala   Ö    1 

Hussvala  Ö Ö Ö Ö Ö 5 

Backsvala  Ö Ö Ö Ö Ö 5 

Tornseglare  Ö Ö Ö Ö Ö 5 

Kungsfiskare    Ö   1 

Göktyta      Ö 1 

Rörhöna     M  1 

Sothöna S S  T M M 5 

Småspov  Ö Ö    2 

Enkelbecksain  Ö M  M M 4 

Mosnäppa  Ö Ö Ö   3 

Kärrsnäppa  Ö     1 

Drillsnäppa  Ö M  M Ö 4 

Svartsnäppa  Ö Ö Ö  Ö 4 

Gluttsnäppa  Ö Ö  Ö Ö 4 

Dammsnäppa  Ö     1 

Grönbena  Ö Ö Ö Ö Ö 5 

Rödbena  S S   M 3 

Smalnäbbad 
simsnäppa     Ö  1 

Tofsvipa T S S S M M 6 
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Strandskata  S S M M  4 

Skärfläcka  S Ö    2 

Ljungpipare     Ö  1 

Brushane  M Ö  M  3 

Storspov Ö M T    3 

Mindre 
strandpipare M T S T M M 6 

Större 
strandpipare  Ö T    2 

Vattenrall    M M  2 

Stare Ö Ö Ö Ö Ö Ö 6 

Trädpiplärka Ö     Ö 2 

Trädlärka     Ö  1 

Fiskgjuse  Ö   Ö  2 

Brun kärrhök  Ö  M M  3 

Pilgrimsfalk  Ö  Ö   2 

Tornfalk Ö   Ö Ö  3 

Lärkfalk  Ö  Ö Ö  3 

Steglits Ö     Ö 2 

Råka Ö Ö  Ö   3 

Vaktel    M   1 

Fasan M   M   2 

Skrattmås  M S M M  4 

Svarthuvad mås   Ö    1 

Fiskmås  Ö S M  M 4 

Silltrut     Ö Ö 2 

Gråtrut Ö   Ö  Ö 3 

Fisktärna   Ö    1 

Gulärla M T   M  3 

Citronärla  Ö     1 

Koltrast Ö      1 

Sånglärka M T  M M M 5 
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Gräshoppssångare   M M  M 3 

Törnsångare M M M M M M 6 

Trana M    M M 3 

Morkulla Ö      1 

Taltrast Ö      1 

Gärdsmyg Ö Ö  Ö   3 

Kungsfågel Ö      1 

Stjärtmes Ö   Ö   2 

Rödstjärt Ö Ö    Ö 3 

Svartvit 
flugsnappare Ö Ö  Ö   3 

Grå flugsnappare    Ö   1 

Törnskata    Ö   1 

Större hackspett Ö      1 

Spillkråka Ö      1 

Gröngöling      Ö 1 

Sparvhök Ö Ö Ö    3 

Röd glada Ö   Ö Ö  3 

Ormvråk Ö  Ö Ö Ö  4 

Härmsångare Ö Ö  Ö   3 

Sävsångare    M  M 2 

Kärrsångare    T M M 3 

Rörsångare  M  T M  3 

Ärtsångare Ö   Ö   2 

Trädgårdssångare    Ö Ö Ö 3 

Svarthätta  Ö  Ö Ö Ö 4 

Gransångare Ö Ö  Ö Ö  4 

Lövsångare Ö Ö  Ö Ö Ö 5 

Rödhake    Ö   1 

Näktergal   Ö Ö Ö  3 

Blåmes Ö Ö  Ö Ö  4 
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Talgoxe Ö Ö  Ö   3 

Nötväcka Ö   Ö   2 

Trädkrypare Ö      1 

Skata  Ö Ö    2 

Korp Ö      1 

Bofink Ö Ö  Ö Ö Ö 5 

Grönfink    Ö   1 

Gråsparv  Ö Ö    2 

Pilfink  Ö  Ö   2 

Gök   Ö Ö Ö Ö 4 
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