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Invånarna längs Trönningeån

Däggdjursfaunan längs en liten
jordbrukså i södra Halland
Pilotprojekt med viltkameror
juni – november 2021

Bakgrund
EU-projektet LIFE-Goodstream syftar till att få Trönningeån i södra Halland att nå God
ekologisk status, minska övergödningsproblematiken samt öka den biologiska mångfalden i och
invid ån (Bild 1). I det här pilot-projektet ”Invånarna längs Trönningeån” har 10st viltkameror
placerats ut sedan juni 2021 för att bevaka däggdjursfaunan längs ån och de anlagda våtmarkerna.
Flera av de valda lokalerna fokuserar dessutom på att följa hur uttern, åns toppredator, rör sig i
systemet.
Viltkamera-studien har även som syfte att visa att varje vattendrag räknas, att även en liten
jordbrukså så som Trönningeån utnyttjas av fler av våra vilda djur än man skulle kunna tro. Att
åtgärder som våtmarker, utrivna vandringshinder, återskapade bäckfåror ger resultat i även de
minsta åar. De skapar mer föda och fler livsmiljöer – vilket i sig leder till möjligheten för fler arter
att uppehålla sig i systemet. Något som har visats sig här i Trönningeån.
”Invånarna i Trönningeån” skall dessutom ge de människor som bor i angränsning till ån en
möjlighet att bekanta sig med de arter man sällan ser eller vet om att man har precis utan för
husknuten.

Bild 1. Övre raden, typiska sträckor av Trönningeån; Nedre raden, LIFE-Goodstreams natuvårdsåtgärder för
att förbättra åns Ekologiska status.

Hittills har viltkamera-projektet identifierat 15st däggdjursarter:
Tabell 1. Artlista av däggdjursarter fångade på viltkameror under perioden juni-november 2021

Artnamn

Familj

Vetenskapligt namn

Utter

Mustelidae

Lutra lutra

Grävling

Mustelidae

Meles meles

Skogsmård

Mustelidae

Martes martes

Mink

Mustelidae

Neostela vison

Iller

Mustelidae

Mustela putorius

Småvessla

Mustelidae

Mustela nivalis

Rödräv

Canidae

Vulpes vulpes

Rådjur

Cervidae

Capreolus capreolus

Dovhjort

Cervidae

Dama dama

Vildsvin

Suidae

Sus scrofa

Fälthare

Leporidare

Lepus europaeus

Ekorre

Sciuridae

Sciurus vularis

Trolig åkersork

Cricetidae

Microtus agrestis

Skogsmus

Muridae

Apodemus sp.

Brunråtta

Muridae

Rattus norvegicus

Utöver de däggdjursarter som passerat våra
kameror har vi även fångat 5-6st identifierade
trollsländsarter, större vattensalamander samt
flertalet arter fåglar.
Bland annat vattenrall, som är en fågelart som
lever sitt liv i våtmarker och vassområden, och
som annars kan vara mycket svår att få syn på
(Bild 2).
Bild 2. Vattenrall vid ån.

.

Den gamla träbron – en hot spot!

Utter

Grävling
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Fälthare

Rödräv

Iller

Bild 3. Arter som passerar samma kamera vid en träbro över ån.

Räv, grävling, utter, mink, iller och harar passerar ständigt över den gamla träbron. Bron ligger i en
attraktiv dalgång med flera anlagda våtmarker, groddammar och mindre skogsdungar – en oas i
jordbrukslandskapet. Trotts att djurtrafiken är hög, är direkta interaktioner arter emellan sällsynt.
Sex stycken av våra svenska mårddjursarter har passerat våra kameror. På flera ställen delar de på
livsmiljöerna vid ån och som mest har vi fyra olika arter (utter, mink, iller, grävling) som alla utnyttjar
den gamla träbron (Bild 3).
Mycket välkommen i systemet är uttern, Trönningeån har dokumenterad utterförekomst från källan
vid sjön Knorran till mynningen i Laholms-bukten. Uttern besöker frekvent flera av de anlagda
våtmarkerna längs ån. En semi-akvatisk toppredator som uttern är en mycket välkommen invånare
som skapar förutsättningar för ett hälsosamt ekosystem. Under hösten har dessutom en hona med
två ungar visat sig på kameror i Trönningeåns nedre delar (Bild 4).

Bild 4. Utter hona med två årsungar.

En sanddyn vid ån
En liten sanddyn vid ån lockar även den många besökare (Bild 5). Här fångar hägern sin fisk (inte ett
däggdjur men ändå välkommen), uttern, minken och skogsmården spillningsmarkerar. Harar, rådjur,
dovhjortar och vildsvin söker vatten och föda. Och även våra mindre invånare dyker frekvent upp så
som den lilla skogsmusen, ekorren och brunråttorna.
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Skogsmård

Dovhjort
Bild 5. Ett urval av de 10st däggdjursarter som hittills passerat den lilla sanddynen vid ån.
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I sandtaget är det fest
Ett gammalt sandtag i angränsning till ån är traktens disco-hak. Film efter film
visar hur dovhjortarna kommer in i sandtaget och släpper loss. Det är inte bara
de yngre individerna som har bus i benen, utan här dansas det – ung som gammal (Bild 6).
De olika jordlagren i branterna ger också möjligheten att fylla på sitt mineralbehov, notera
bilden nedan där dovhjortshinden slickar på sandtagets vägg. Sandtaget har också ett gammalt
gryt och förra året föddes här två rävungar. Men i år står grytet tomt, även om en och annan
räv har försökt komma in på inspektion under hösten, ibland motad i grind av en dovhjortsbock
(Bild 6).

Bild 6. Övre raden, dovhjortslek; Nedre raden, t.v. räv möter dovbock, t.h. dovhind slickar i sig mineraler i
sandväggen.

Vårt minsta mårddjur: Småvesslan
Snabb som en vessla ilar den förbi och blir ett suddigt
streck på filmen (Bild 7). Småvesslan är Sveriges minsta
mårddjur och lever främst på insekter, möss och
småfåglar.

Bild 7. Småvessla.

Viltkamera studien kommer att fortlöpa under 2022 och som alltid vill vi tacka de markägare som
gör studier som dessa möjliga och som tillsammans med LIFE-Goodstream har gjort fantastiska
naturvårdsåtgärder på sina fastigheter.
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Glöm inte att följa LIFE Goodstream
på facebook för att se fler klipp från våra
viltkameror!

