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EU-projektet LIFE Goodstream syftar 
till att få Trönningeån i södra Halland att 
nå god ekologisk status, minska övergöd-
ningsproblematiken samt öka den biolog-
iska mångfalden i och invid ån. I ett del-
projekt inom LIFE-Goodstream som vi 
kallar för ”Invånarna längs Trönningeån” 
har tio viltkameror varit på plats sedan 
juni 2021 för att bevaka däggdjursfaunan 
längs ån. Flera av de valda lokalerna foku-
serar dessutom på att följa hur uttern, åns 
toppredator, rör sig i systemet. 

Viltkamerastudien har även som syfte 
att visa att varje vattendrag räknas, att även 
en liten jordbruksbäck som Trönningeån 
utnyttjas av fler av våra vilda djur än man 
skulle kunna tro. Att åtgärder som våtmar-
ker, utrivna vandringshinder, återskapade 
bäckfåror ger resultat i även de minsta 
bäckar. De skapar mer föda och fler livs-
miljöer vilket i sig leder till möjligheten för 

fler arter att uppehålla sig i systemet, något 
som har visat sig här i Trönningeån. ”In-
vånarna i Trönningeån” skall dessutom ge 
de människor som bor i angränsning till 
ån en möjlighet att bekanta sig med de art-
er man sällan ser eller vet om att man har 
precis utan för husknuten.

Kamerorna har ständigt överraskat oss 
med nya arter av djur längs ån, och så här 
efter ett halvt års filmande står det klart att 
även en så pass liten och oansenlig bäck 
som Trönningeån hyser ett rikt djurliv. 
Hittills har vi identifierat 15 däggdjursarter 
och som bonus ett 30-tal fågelarter. Dess-
utom är kvaliteten på filmerna så pass bra 
att det går att artbestämma även mindre 
arter som dyker upp som ”bifångst” på 
filmklippen. Till exempel har vi noterat 
större vattensalamander, bålgeting, amiral-
fjäril och sex arter av trollsländor. Vi har 
också fått se roliga och intressanta beteen-

Viltkameror avslöjar djurlivet 
längs en jordbruksbäck

Räven tassar över en träbro en morgon i juli.
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Några av de däggdjur som fångats på bild av viltkamerorna: Från vänster till höger och upp-
ifrån och ner: utter, skogsmård, rådjur, mink, småvessla och dovhjort.
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den, som när dovhjort och rådjur slickar 
på branterna i ett gammalt grustag, för-
modligen för att få i sig mineraler, eller när 
dovhjortsbocken ser ut att försöka mota 
iväg en räv som vill förbi. Utter och iller 
har jagat och fångat grodor på filmerna 
och ett klipp visar hur en gråhäger snappar 
en ängstrollslända i flykten. 

Att djur använder sig av samma stigar 
och passager i landskapet är också tydligt, 
den gamla träbron som räven tassar över 
på bilden används också frekvent av gräv-
ling, mink, utter, iller och hare, men de är 
noga att inte stöta på varandra. Vad gäller 
utter så är det extra roligt att vi nu kan be-
kräfta tidigare spår- och spillningsinvente-
ring och även visa att den spridit sig ytter-
ligare i systemet. Vi har via filmklipp 
dokumenterat utterförekomst hela vägen 
från mynningen upp till Knorrasjön och 
även dokumenterat lyckad reproduktion 
genom filmer av hona med ungar dels 
långt upp i systemet, bara en km från sjön, 
och dels nerströms, nära mynningen. 

Det är också kul att få se arter som är 
svårsedda i naturen eftersom de antingen 
är skygga eller nattlevande. Vi har fått fil-
mer på däggdjursarter som småvessla, 

skogsmård, utter och grävling och bland 
fåglarna till exempel vattenrall och dvärg-
beckasin. Vattenrallen fick också ut en 
unge som vi kunde följa utvecklingen av 
vecka för vecka. Kamerorna ger också ny 
kunskap vad gäller utbredning och beteen-
den. Kungstrollslända är en av våra större 
trollsländearter och den anses vara starkt 
knuten till rinnande vatten i skogen och 
påstås undvika jordbrukslandskapet. Våra 
kameror har dock visat att den är regel-
bunden längs Trönningeån. 

Listan på däggdjursarter hittills omfat-
tar: utter, grävling, skogsmård, mink, iller, 
småvessla, rödräv, rådjur, dovhjort, vild-
svin, fälthare, ekorre, åkersork, större 
skogsmus, brun råtta. Det ska bli väldigt 
spännande att se vad som fångas på film 
framöver!

Några sekvenser är hopklippta till 10–
12 minuter långa filmer och upplagda på 
Youtube. Googla på LIFE-Goodstream på 
Youtube så kan ni se dom. Vill ni läsa mer 
om projektet så se: www.goodstream.se 

John Strand & Sofia Hedman, 
Hushållningssällskapet Halland

Fler viltkamerafynd: röd glada och vattenrall, i båda fallen ungfåglar.


