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Fig. 1. Födosökande forsärla vid Mölndalsån i Forsåkerområdet

Foto: Kåre Ström

1. Bakgrund och uppdrag
Med anledning av pågående planprogramarbete och planerade vattenverksamheter i och kring
Mölndalsån i området Forsåker i Mölndal har Ornis Pelagicus, Kåre Ström Ekologi-Konsult,
fått i uppdrag av Sweco Environment AB att utföra en fågelinventering för bedömning av
påverkan på fågellivet i området (Mölndals stad 2015). Fågelinventeringen kommer att utgöra
en del av miljökonsekvensbeskrivningen för planerade vattenverksamheter och avser främst
fågellivet i Forsåkerområdet (f.d. Papyrus industriområde vid Mölndalsån (Sweco 2015)).
Eftersom att revir- och häckningsområden för flera arter, t.ex. för strömstare, även kan
omfatta anslutande åsträckor såväl uppströms som nedströms Forsåker har det totala
inventeringsområdet utsträckts något och har omfattat fågelförekomsten vid Mölndalsån från
Stensjön, via Grevedämmet, Kvarnbyn och Forsåkerområdet, till Gamla Kungsbackavägen,
dvs längs en ca 2 km lång sträcka av ån.
Inventeringen omfattar ca 2 km lång sträcka från Stensjön till Mölndalsån strax nedströms E6
i Mölndal Åsträckan är huvudsakligen belägen inom Forsåkers programområde.
Inventeringen omfattar bl.a. fåglar knutna till vattenmiljön bl.a. strömstare, forsärla och olika
änder vid ån. Huvudfokus i inventeringen ligger på en undersökning av fågellivet inom själva
programområdet för Forsåker. Planprogrammet för Forsåker syftar till genomförande av en tät
sammanhållen blandstad med ombyggnad eller rivning av gamla industribyggnader och ny
bebyggelse för bostäder, handel, kommunal service kontor och verksamheter (karta fig. 2).
För genomförandet av planen erfordras vattenverksamheter inom planområdet i form av
ombyggnation av ”Övre damm” uppströms Forsebron, anläggande av bypass-rör, ny å-ränna
som delvis öppnar upp en kulverterad sträcka av Mölndalsån som idag är belägen under
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byggnader, anordnande av badplats samt upprustning/komplettering av erosionsskydd
nedströms fabriksområdet.
Vid inventeringen har särskild uppmärksamhet riktas mot vattenanknutna fågelarter som
forsärla, strömstare och kungsfiskare samt eventuellt förekommande rödlistade fågelarter och
särskilt skyddsvärda arter enligt EU:s fågeldirektiv. Bedömningen av inventeringsresultaten
och risk för påverkan har för vissa arter även gjorts mot bakgrund av tidigare dokumentation
av fågellivet i den nedre delen av Mölndalsån. Särskilt skyddsvärda arter och vattenanknutna
arter har kommenterats. Förslag har även lämnats på vissa hänsynsrekommendationer och
lämpliga skyddsåtgärder som bör vidtas för att minimera risken för påverkan på dess arter.

2. Forsåker planprogram
Målsättningen med planprogrammet för Forsåker är att skapa en stadsmiljö i och kring det
område som en gång utgjorde Papyrus pappersbruk. Det är tänkt att omvandla det gamla
bruksområdet till en blandstad och tillvarata den historiska miljön och Mölndalsåns lopp
genom området. Bebyggelsen skall i huvudsak utgöras av olika kvarter på mellan fyra och åtta
våningars höjd. Den överbyggda delen av Mölndalsån friläggas och rustas upp och en
badplats anordnas vid ån. Kvarnbygatan flyttas söderut och kantas med nya byggnader.
Förutom bostäder skall Forsåker även innehålla handel, kontor och kommunal service. En
miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för förslaget. Parkmiljö skall omge Mölndalsåns
nedre lopp och i något läge breddas till en större park och flera gångbroar skall korsa ån
(Mölndals stad 2015 och Sweco 2015).
Mölndalsån utgör en central del i planprogrammet. Förutom att öppna upp överbyggda delar
av ån är avsikten att även att begränsa höga flöden och skapa sänkt vattenhastighet och
säkrare miljö vid åstränderna. Planer finns på att minska lutningen genom olika åtgärder och
avleda stora vattenmängder i underjordiska bypass-rör parallellt med den öppna åfåran.
Dagvattnet skall fördröjas genom gröna tak och växtlighet längs gatorna. Även andra åtgärder
har övervägts, bl.a. att ändra på åns lopp och ta bort den naturliga meanderkröken i områdets
södra del.
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II.

III.

I.

Fig 2. Karta. Översiktlig vy över inventerad del av Mölndalsån inkl. Forsåkerområdet.
(Google Map).

3. Beskrivning av inventeringsområdet
Fågelinventeringen omfattar i huvudsak Mölndalsån med strandbrinkar inom
Forsåkerområdet, men även grönområden inom området, bl.a. den gamla igenväxande
fruktträdgården. Angränsande åsträckor uppströms och nedströms planområdet ingår också
för jämförelser och av ekologiska skäl då reviren för vissa fågelarter, t.ex. strömstare, kan
omfatta åpartier både inom och utanför själva planområdet (se karta fig. 2).
Inventeringsområdet har därför delats in i tre områden:
Delområde I. Stensjön- Forsebron, Grevedämmet - Kvarnbyn
Delområde II. Forsebron – Privatvägen, Forsåker-Papyrusområdet
Delområde III. Privatvägen – Bazarvägen.

3.1 Delområde I
De övre området kring Mölndalsån från Stensjön via Grevedämmet och fallen i Kvarnbyn till
Forsebron domineras av starkt forsande partier med en damm och våtmark vid Grevedämmet.
Området är sedan lång tid känt för att hysa en av regionens största population av
övervintrande och rastande strömstare samt även goda häckningsmiljöer för strömstare och
forsärla (Ström 2008, 2012 och 2014, GOF 2010a och Artportalen 2015). Det finns god
tillgång på boplatser, sittstenar i forsande partier samt födounderlag i form av olika
vatteninsekter, bl.a. sländlarver. Vid Grevedämmet finns även lugnare partier, en damm och
våtmark med tät vegetation med tillgång till slam- och sandbankar med förekomst av såväl
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häckande som rastande samt övervintrande gräsand, knipa och storskrake. Ån är på sträckan
omgiven av en lummig bård av strandvegetation, men korsas av flera broar.

3.2. Delområde II
I nuläget är endast en kort åsträcka, ca 100 m, i den övre delen av Forsåkerområdet öppen.
Det är ett forsande parti strax nedströms Forsebron, medan en längre sträcka längre nedströms
delvis är kulverterad eller överbyggd av gamla fabrikslokaler. Centralt i området finns en
vattenreservoar och ett bredare dammliknande parti med kaveldun. Nedströms denna del är ån
öppen och forsande, men stensatt, och därefter en meandrande krök strax innan Privatvägen,
som utgör gräns för planområdet i söder. Åstränderna är brant nedskurna med gles vegetation
och enstaka större träd, bl.a. al och alm. Strandvegetationen är något tätare i den lugnflytande
delen strax uppströms bron vid Privatvägen. I anslutning till området vid själva ån finns
smärre grönytor, träd- och buskridåer, samt en i söder angränsande igenväxande
fruktträdgård. Från ornitologisk synpunkt är området mycket ringa känt då det under lång tid
ingått ett inhägnat och slutet industri- och bruksområde. Fågelrapporter eller
inventeringsunderlag över området saknas i stort sett.

3.3. Delområde III
Denna del av Mölndalsån utgörs av ett lugnflytande och meandrande parti från Privatvägen
till Gamla Kungsbackavägen och till kulverten vid Bazarvägen. Ån är övertäckt vid
Kungsbackaleden. Strax nedströms leden eller E6 finns även ett mindre forsande parti. Vid de
öppna partierna av ån är strandvegetationen i huvudsak tät med en lummig bård av lövträd.
Mot Gamla Kungsbackavägen finns dock ett öppet parkartat område med gräsytor. Vid den
lugnflytande delen av Mölndalsån vid Gamla Kungsbackavägen förekommer en del trastar
och änder, bl.a. gräsand och knipa.

4. Områdets status och dokumenterade värden
I översiktsplanen för Mölndal från 2006 anges verksamheter i Forsåkerområdet. I en
pågående fördjupad översiktsplan föreslås att Forsåker blir ett bebyggelseområde med
grönytor och områden för rekreation – främst bostäder, arbetsplatser, service och mindre
grönytor. Delar av Mölndals industriområde och Kvarnbyn, och även Grevedämmet, utgör
riksintresse är riksintresse för kulturmiljö och friluftsliv (Mölndals stad 2015). Den
övervägande delen av programområdet finns med i Mölndals stads kulturmiljövårdsprogram
som området Papyrus med föreskrifter om att vissa byggnader bör bevaras och att
tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar skall ske varsamt. I en naturinventering som
genomfördes 2014 bedömdes själva ån ha ett högt naturvärde enligt naturvärdesklass 2, vilket
överensstämde med remissversionen av Mölndals stads naturvårdsprogram (Naturcentrum
2014). De omgivande åstränderna och vegetationen i den mer lungflytande meandrande delen
av ån samt vissa grön- och parkområden, bl.a. kring Rehnströmska villan, bedömdes ha ett
påtagligt naturvärde enligt naturvärdesklass 3 (Naturcentrum 2014)

5. Tidigare uppgifter och undersökningar av fågellivet
5.1 Allmänt
Fågellivet vid Mölndalsån inom Forsåkerområdet är mycket litet känt eftersom området varit
ett inhägnat bruks- och industriområde utan tillträdesmöjligheter för allmänheten. Enstaka
fågelobservationer finns i Artportalen från de sista två åren, bl.a. några tättingarter som
rödstjärt, törnsångare och ärtsångare (Artportalen 2015). De fågelarter som är av särskilt
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intresse i samband med planläggningen av Forsåkerområdet är de som är knutna till
vattenmiljön i området. Det är främst strömstare och forsärla, men även drillsnäppa samt
gräsand, knipa och storskrake är knutna till vattenmiljön och förekommer normalt i stora delar
av åsystemet. De anslutande åpartierna utanför Forsåker, ån vid Grevedämmet och Kvarnbyn,
och kanske den lugnflytande åsträckan i parkområdet mellan E6 och Gamla
Kungsbackavägen, är välbesökta och för dessa delar finns en omfattande dokumentation av
fågelobservationer på Artportalen, bl.a. över förekomsten av strömstare och forsärla, men
även av andra arter i och vid ån.

5.2 Strömstare
Mölndalsån är en av de viktigaste åarna i Västsverige som övervintringslokal och
häckningslokal för strömstare (Fredriksson 1974, Götmark 1975, Ström 2008, 2012 och 2014,
GOF 2010a och 2010b). Gamla stenfundament och tillgång på bottenlevande vatteninsekter,
främst sländlarver av olika slag, ger bra boplatsmöjligheter och födounderlag för strömstaren.
Mölndalsåns nedre lopp, nedströms Stensjön vid Grevedämmet och vid Kvarnbyn, utgör en
av de åsträckor som hyser de största antalen övervintrande och rastande strömstare. Från
Stensjön till Forsebron förekommer i princip årligen 1-2 par häckande strömstare (Artportalen
2015). Mölndalsån tillhör kategorin större och stabila åar, som har god vattenkvalité och är
motståndskraftiga mot försurning. Återfynd av ring- och färgmärkta strömstarar indikerar att
en stor andel av dem sannolikt utgörs av flyttande fåglar från bl.a. norska häckningsområden
(Ström 2008).

5.3. Forsärla
Forsärlan har en stark ställning i Mölndalsåns vattensystem, dit den anländer tidigt på
vårvintern i mars-april och påträffas både i huvudfåran och längs biflöden, även i mycket små
bäckar med vattenfall och forssträckor (Ström 2008 och GOF 2010) En stor andel utgör
sträckande och rastande fåglar, men en förhållandevis stor population stannar kvar och häckar
i olika delar av Mölndalsåns vattensystem. I Mölndal förekommer forsärla häckande vid
Grevedämmet och vid Kvarnbyn. Från Stensjön till Forsebron, strax nedströms Kvarnbyn
häckar som regel minst 2 par forsärla (Ström 2008, GOF 2010a och 2010b , Artportalen
2015). Tillgången till lämpliga boplatser, gamla kvarnbyggnader och äldre brokonstruktioner
spelar sannolikt en stor roll i den nedre delen av ån, i forsande partier från Stensjön ända ned
till dalgången vid E6. När kvarnar helt förfaller och moderna betongbroar ersätter gamla balkoch träbroar, flyttar eller försvinner forsärlan från tidigare gamla och säkra häcklokaler, vilket
varit fallet på flera ställen i Mölndalsån (Ström 2008).

6. Fågelinventeringen – genomförande och metodik
Undersökning av fågellivet, främst av vattenanknutna fågelarter, strömstare, forsärla och
drillsnäppa samt vissa andfåglar har utförts i form av en fältinventering av i huvudsak
häckande, revirhävdande och rastande fåglar under perioden mars – maj 2015. Syftet med
inventeringen har varit att kartlägga fågelförekomsten vid Mölndalsån i Forsåker, tidigare f.d.
Papyrus pappersbruk och industriområde och där allmänheten inte har tillträde. Fågellivet har
inte närmare och heltäckande blivit undersökt tidigare. Mot denna bakgrund och att revir- och
häckningsområden för flera arter, t.ex. för strömstare, även kan omfatta anslutande åsträckor
såväl uppströms som nedströms Forsåker har det totala inventeringsområdet utsträckts något
och har omfattat fågelförekomsten vid Mölndalsån från Stensjön, via Grevedämmet,
Kvarnbyn och Forsåkerområdet, till Gamla Kungsbackavägen . Vid inventeringen har använts
handkikare, Leica 8x32. Inventeringen har utförts enligt tillämpliga kriterier i BIN,

9

Naturvårdsverkets riktlinjer och Atlasinventeringens definierade häckningskriterier (Svensson
1975, Naturvårdsverket 1978, Svensson m.fl 2002).

7. Resultat av inventeringen
Resultatet av inventeringen framgår av Tabell 1 och Tabell 2 (bilaga 1 och 2). I tabell 1
framgår fågelförekomsten i stort, dvs. i hela inventeringsområdet vid de olika
inventeringstillfällena och i tabell 2 redovisas de fågelarter som påträffats enkom inom
Forsåkerområdet. Sammantaget har 50 olika fågelarter noterats i inventeringsområdet, varav
43 arter av dessa inom Forsåkerområdet. Med tanke på att Forsåker till stor del utgörs av
byggnader samt hårdgjorda industri- och ruderatmarker var det överraskande riklig förekomst
av fåglar i området. Fågelarterna påträffats främst vid ån eller i strandvegetationen samt i den
s.k. fruktträdgården.
Av tabell 1 och 2 (bilaga 1 och bilaga 2) framgår att det påträffats 5 rödlistade fågelarter i
inventeringsområdet, där samtliga påträffades i Forsåkerdelen (delområde II), Gröngöling
(NT), hussvala (VU), gråkråka (NT), stare (VU) och gulsparv (VU). Tre av dem, gröngöling,
stare och gulsparv hördes även längre uppströms, vid Grevedämmet, i delområde I
(Artdatabanken 2015). Vid inventeringen observerades ingen särskilt skyddsklassad art enligt
EU:s fågeldirektiv. I området förekom både häckande forsärla och strömstare. Strömstaren
letade sländlarver på den stensatta raka forsträckan i området (se fig 3.), där det fanns flera
sittstenar och fundament att spana efter föda ifrån. Sannolikt häckade strömstare paret under
någon övertäckt del av ån eller möjligen längre uppströms i själva Forsåkerområdet. Forsärla
häckade med 1-2 par, varav en säkerställd häckning strax nedströms den övertäckta delen i
höjd med vattenreservoaren. Ytterligare ett par häckade troligen längre nedströms nära kröken
vid Privatvägen, där ytterligare en forsärla varnade och sökte föda vid några av
inventeringstillfällena.
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Fig. 3. Åsträckan i Forsåker, där strömstare födosökte och troligen även häckade.

Foto KS

Vid ån noterades även flera par häckande ladusvala och fiskmås. Drillsnäppa flög upp strax
intill bron vid Privatvägen och varnade ljudligt. Gräsand häckade strax intill ån vid ”dammen”
i anslutning till det tänkta utloppsläget för bypass-rören, men äggen blev rövade och
häckningen spolierades. Även knipa och möjligen också storskrake häckade i Forsåkerdelen
av ån. I strandvegetationen vid ån noterades flera sjungande eller varnande tättingarter, bl.a.
olika trastar, sädesärla, gärdsmyg, bofink, rödhake, gransångare, lövsångare, svarthätta och
svartvit flugsnappare. På öppna gräsytor i fruktträdgården letade stare föda och från träd och
buskar noterades sjungande rödstjärt, gulsparv, trädgårdssångare, törnsångare och ärtsångare
samt även entita och större hackspett.
Ytterligare några arter av totala antalet vid inventeringen förekom utanför Forsåkerområdet,
bl.a. gröngöling, grönsångare och järnsparv och stenknäck vid strandskogen och i
våtmarksområdet vid Grevedämmet. Nedströms Forsåker vid parkområdet intill Gamla
Kungsbackavägen påträffades också stenknäck, taltrast samt en gråhäger.
Strömstare och forsärla häckade även uppströms Forsåker och noterades varnande och med
mat i näbben under häckningstiden. Sammantaget vid ån från Stensjön till Mölndalsåns
dalgång vid Bazargatan förekom 3-4 par forsärla, varav 1 par vid Grevedämmet, ett par vid
Kvarnbyn och 1-2 par inom Forsåkerområdet. Strömstare förekom med 2-3 par, 1 par vid
Grevedämmet, 1 par vid Kvarnbyn och sannolikt även ett par inom Forsåkerområdet.

8. Bedömning av Forsåkerprogrammet och de planerade
vattenverksamheternas påverkan på fågellivet
8.1 Allmänt
Trots den industri- och bruksmiljö som präglar stora delar av Forsåkerområdet finns det kvar
en stor andel grönstråk, natur- trädgårds- och parkområden inom området samt en åsträcka
med omväxlande forsande och lugnflytande partier med omgivande strandskog. Fågellivet är
förhållandevis rikt, särskilt i och vid åbrinkarna samt i den igenväxande gamla
fruktträdgården. Förutom förekomsten av fem rödlistade arter, gröngöling, Picus viridis (NT),
hussvala, Delichon urbicum (VU), gråkråka, Corvus cornix (NT), stare, Sturnus vulgaris
(VU) och gulsparv, Emberiza citrinella (VU) förekommer häckande och sannolikt även
rastande strömstare och forsärla i Forsåkerområdet (se även nedan). Den planerade
utbyggnaden av Forsåkerområdet kommer sannolikt att medföra att åtminstone tre av de
rödlistade arterna försvinner i området, gröngöling, stare, och gulsparv.

8.2 Vattenanknutna arter
Forsåker kan inte ses isolerat utan utgör en sammanhängande del av ett värdefullt åparti i
Mölndalsån för både häckande, rastande och övervintrande bestånd av strömstare och forsärla.
Åsträckan från Stensjön till E6 i Mölndalsåns dalgång har stabila bestånd av dessa båda arter
med optimal med forsande partier med rikligt födounderlag, sländlarver och vatteninsekter
samt god tillgång till skyddade boplatslägen i murar, brovalv och kvarnbyggnader. Som
nämnts tidigare utgör Mölndalsån tillsammans med Säveån några av de mest värdefulla
vattendragen för dessa vattenanknutna arter, vilket gäller både häckande rastande och
övervintrande bestånd (Ström 1996, 2008 och 2012 och 2014, GOF 2010a och 2010b). Vid en
översiktlig inventering av strömstare på tidigare kända häckningslokaler under häckningstid i
andra delar av Mölndalsån samt i Tvärån förekom endast enstaka strömstare, vilket kan tyda
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på ett dåligt år för häckande strömstare i åsystemet i stort, men där sträckan nedströms
Stensjön utgör ett undantag och framstår som en optimal och stabil häckmiljö för arten. Vid
Den planerade utbyggnaden av Forsåkerområdet medför stor risk för att strömstare och
forsärla upphör att häcka inom den del av ån som ligger inom planområdet i Forsåker, även
om den nu övertäckta strömsträckan skulle öppnas upp (vattenreglering, störningar,
habitatfragmentering och färre boplatser). Det gäller även häckande gräsand vid åbrinken.
Knipa och storskrake förekommer tidvis i denna del av ån, men häckar sannolikt längre
uppströms eller nedströms området. Avledning av höga flöden via särskild fåra, kulvert eller
kanal skulle kunna bli en positiv åtgärd som underlättar strömstarens födosök efter sländlarver
vid stenar på bottnarna.

9. Förslag på hänsyn med rekommendationer och åtgärder
I samtliga planalternativ föreslås en förhållandevis tät och sammanhållen bebyggelsestruktur i
nära anslutning till ån, bl.a. i kvartersblock, vilket är särskilt påtagligt i den övre och centrala
delen av Forsåkerområdet. Stora delar av grönstrukturen bryts upp och tas i anspråk för
bostäder och verksamheter. Den igenväxande fruktträdgården går till synes helt förlorad. Det
är dock positivt att de övre överbyggda och kulverterade åpartierna öppnas upp och synliggörs
och kan göras mer tillgänglig även för vattenväxter, fågelliv och olika vattenorganismer. I
samband med det vidare planarbetet och utredning av miljökonsekvenser bör följande
aspekter beaktas med hänsyn till förekomsten och bevarande av vattenanknutna fågelarter:
¤ Mölndalsån från Stensjön till dalgången vid Gamla Kungsbackavägen skall ses som en
sammanhållen åsträcka av stor regional betydelse för rastande, övervintrande och rastande
strömstare och forsärla med god förekomst av födounderlag och häckplatser med skyddade
boplatslägen
¤ Gamla bruks- och kvarnmiljöer med stenfundament och broar bör i största möjliga
utsträckning bevaras. De erbjuder som regel optimala boplatslägen och gynnar häckning av
strömstare och forsärla.
¤ En bård av strandvegetation utgör en artrik miljö och är viktig för skydd och spridning av
olika organismer, även för olika vattenanknutna fågelarter, inte bara strömstare och forsärla
utan även för drillsnäppa och olika andfåglar som knipa, gräsand och storskrake. Vi åar
bredare än 3 m krävs en skyddszon på minst 20 meter (Degerman 2008).
¤ I ett biologiskt mångfaldsperspektiv är det viktigt att så långt det är möjligt bevara åns
naturliga och meandrande lopp, dvs. tillvarata åns omväxlande forsande och lugnflytande
partier med varierad bottenfauna och skuggande strandvegetation. Stora gamla lövträd är
särskilt värdefulla i området, tex. al ask och bok. Det gäller även naturligt bredare och
dammliknande delar av ån med vass eller kaveldun. För forsärla, som lever av insekter även
på land är det viktigt med strandvegetation närmast ån och tillgång till insektsrika sandbankar
i ån.
¤ För strömstarebeståndet är det viktigt att bevara så naturliga vattenståndsfluktuationer som
möjligt och att flödesförhållanden inte väsentligen förändras med kulvertering, terrassering av
ån och anläggande av dammar. Strömstaren behöver tillgång till relativt grunda forsande
partier i ån med god förekomst av åtkomlig bottenfauna från uppstickande stenar, varifrån
fåglarna kan spana efter byten som sländlarver och andra vatteninsekter. Vid restaurering av
åpartier, tex. att öppna upp en tidigare kulverterad sträcka, kan det vara gynnsamt för både
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strömstare och forsärla att man lägger ut sittstenar i vattnet för att underlätta
födosöksbetingelserna för respektive arter.
För övriga arter, bl.a. vissa rödlistade arter som stare och gulsparv samt olika tättingarter i
övrigt kan det värdefullt att bevara en och större andel av grönstråk med lövträd, buskar och
gräsytor, t.ex. bevara någon del av den ursprungliga fruktträdgården.
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Bilaga 1
Tabell 1. Fågelinventering vid Mölndalsåns nedre lopp Grevedämmet, Kvarnbyn och Forsåker våren 2015
Delsträcka I = Stensjön - Forsebron (Grevedämmet), Delsträcka II = Forsebron - Privatvägen (Forsåker),
Delsträcka III = Privatvägen - Bazargatan.
EU = Skyddsv enl fågeldirektivet, R = rödlistad i olika hotkategorier NT (nära hotad) VU = sårbar
Art
Delsträcka Status
27-mar
16-apr
05-maj
Kanadagås
III
tillf
x
Gräsand
I, II och III
H/R
x
x
x
x
Storskrake
I,II,III
H/R
x
Knipa
I, II och III
H/R
x
x
x
x
Gråhäger
III
tillf
x
Tornfalk
II
Tillf
x
Drillsnäppa
I och II
H/R
x
Fiskmås
Ioch II
H/R
x
x
x
x
Tamduva
I och II
H/R
x
x
Ringduva
II och III
H/R
x
x
x
x
Gröngöling (NT)
I och II
H/R
x
St.hackspett
II
H/R
x
x
x
Hussvala (VU)
I och II
H/R
x
Ladusvala
I
H/R
x
Forsärla
I, II och III
H/R
x
x
x
x
Sädesärla
I, II och III
H/R
x
x
x
Strömstare
III
H/R
x
x
x
Gärdsmyg
I, II och III
H/R
x
x
x
Järnsparv
I
H/R
x
Rödhake
I,II och III
H/R
x
x
x
x
Koltrast
I, II och III
H/R
x
x
x
x
Taltrast
III
H/R
x
Björktrast
I, II och III
H/R
x
x
x
x
Trädgårdssångare II
H/R
x
x
Svarthätta
I, II och III
H/R
x
x
x
Törnsångare
II
H/R
x
Ärtsångare
II
H/R
x
Grönsångare
I
H/R
x
Gransångare
I
HR
x
x
Lövsångare
I,II och III
H/R
x
x
x

Sid 1

Anmärkn
22-maj
2 ex tillfälligt rastande nära E6
flera par, varav 1 par i Forsåk
några par, >2ex i Forsåker
1 par i Forsåker
1 ex i ån nedströms E6
1 ex födos fruktträdg Forsåk
1 ex varn Privatv i Forsåker
flera par, varav >4 par i Forsåk
Flera ex, varav 2 ex Forsåker
talrik i veg vid ån hela sträckan
1 ex hörd ropande Grevedäm
1 par Greved. 1 ex i Forsåker
Flera ex, varav 2 ex Forsåker
talrik, varav > 4-5 par i Forsåk
3-4 par, varav 1-2 i Forsåker
Flera ex varav > 3 par i Forsåk
tre par, varav 1 par i Forsåker
talrik i veg vid ån hela sträckan
enstaka ex sjungande
talrik i veg vid ån hela sträckan
talrik i veg vid ån hela sträckan
1 ex sj nedstr Privatv Forsåker
talrik i veg vid ån hela sträckan
2 ex sjung trädg i Forsåker
talrik i veg vid ån hela sträckan
2 ex sjung trädg i Forsåker
>2 ex sjung trädg i Forsåker
enstaka ex
flera i veg i/vid ån hela sträckan
flera i veg i/vid ån hela sträckan

Bilaga 1
Tabell 1. Fågelinventering vid Mölndalsåns nedre lopp Grevedämmet, Kvarnbyn och Forsåker våren
Delsträcka I = Stensjön - Forsebron (Grevedämmet), Delsträcka II = Forsebron - Privatvägen (Forsåker),
Delsträcka III = Privatvägen - Bazargatan.
EU = Skyddsv enl fågeldirektivet, R = rödlistad i olika hotkategorier NT (nära hotad) VU = sårbar
Sv.vit flugsnappare I, II och III
H/R
x
x
Entita
III
H/R
x
x
Blåmes
I,II och III
H/R
x
x
x
x
Talgoxe
I,II och III
H/R
x
x
x
x
Nötväcka
I och II
H/R
x
x
x
x
Trädkrypare
III
H/R
x
Kaja
II, III
H/R
x
x
x
Skata
II+III
H/R
x
Gråkråka (NT)
II
H/R,tillf
x
x
Korp
II
Tillf/H?
x
Stare (VU)
I, II och III
H/R
x
Grönsiska
I, II
H/R
x
x
Gråsiska
I och II
H/R
x
x
Pilfink
II
H/R
x
x
Grönfink
I, II och III
H/R
x
x
x
Bofink
I,II och III
H/R
x
x
x
Stenknäck
I och III
H/R
x
x
Gulsparv (VU)
I, II
H/R
x

Sid 1

2 ex

Anmärkn
talrik i veg vid ån hela sträckan
enstaka ex, 1 ex i Forsåker
talrik i veg vid ån hela sträckan
talrik i veg vid ån hela sträckan
talrik i veg vid ån hela sträckan
vid s. infarten Forsåker
talrik i och vid ån
enstaka ex/par hela åsträckan
enstaka ex/par hela åsträckan
en korp ljudlig i Forsåker
flera ex/par hela åsträckan
flera ex hörda hela åssträckan
flera ex hörda
enstak ex trädg Forsåker
flera ex hörda hela åssträckan
flera ex hörda hela åssträckan
enstaka ex/par i veg vid ån
enstaka ex., Stensjön/Forsåker

Bilaga 2
Förteckning över observerade fåglar i och kring Mölndalsån i Forsåker mars-maj 2015
H/R = Häckande och/eller revirhävdande, R= Rastande, T= Tillfällig observation
Art
H/R
R
T
Lokal /biotop
Gräsand
H/R
Två par, häckade vid ån. Ett bo prederat
Storskrake
H/R
Två hannar sågs i ån nära Privatvägen
Knipa
H/R
Två par sågs. En häckn observerad
Tornfalk
T
Födosökte spanade över fruktträdgården
Drillsnäppa
H/R
1 ex varnade vid Privatvägen och nedstr
Fiskmås
H/R
Flera häckande par på industritak
Tamduva
H/R
Enstaka ex sågs vid och på byggnader
Ringduva
H/R
Flera ex i och kring ån
Gröngöling (NT)
H/R
Hörd vid Grevedämmet o Forsåker
St.hackspett
H/R
1 ex hördes vid trädgården
Hussvala (VU)
H/R
2 ex vid byggnad nedstr kulverterad del
Ladusvala
H/R
Minst 4 par vid byggn ind.området
Forsärla
H/R
1-2 par inom Forsåkerområdet
Sädesärla
H/R
trol 3 par i Forsåkerområdet
Strömstare
H/R
1 pa troligen i Forsåker, Bo ej funnet
Gärdsmyg
H/R
Flera ex sjungande i veg längs ån
Rödhake
H/R
Flera ex sjungande i veg längs ån
Rödstjärt
H/R
1 ex sjungande i trädgården
Koltrast
H/R
Fler par i lövskogspartierna i och vid ån
Björktrast
H/R
Fler par i lövskogspartierna i och vid ån
Trädgårdssångare H/R
Enstaka sjungande i trädgården
Svarthätta
H/R
Flera ex sjungande i veg längs ån
Törnsångare
H/R
Några sjungande ex i trädgården
Ärtsångare
H/R
Några sjungande ex i trädgården
Grönsångare
H/R
Enstaka ex sjungande i veg längs ån
Gransångare
H/R
Flera ex sjungande i veg längs ån
Lövsångare
H/R
Flera ex sjungande i lövskogsveg
Sv.vit flugsnappare H/R
Enstaka ex sjungande i Forsåkerområdet
Blåmes
H/R
Flera ex/par i lövskogspartier och vid ån
Entita
H/R
1 ex noterades mellan ån och fruktträdg
Talgoxe
H/R
Flera ex/par i lövskogspartier och vid ån
Nötväcka
H/R
Flera ex/par i lövskogspartier och vid ån
Kaja
H/R
Flera ex observerade i Forsåkerområdet
Skata
H/R
Enstaka ex observerade i Forsåker
Gråkråka (NT)
H/R
R?
Flera par i lövskogspartierna
Korp
T
Flera par i lövskogspartierna
Stare (VU)
H/R
Enstaka ex observerade i Forsåker
Grönsiska
H/R
Enstaka ex hörda i Forsåker
Gråsiska
H/R
Några ex observerade i området
Pilfink
H/R
Något ex observerad i området
Grönfink
H/R
Enstaka sjung ex i lövskogsmiljöer
Bofink
H/R
Flera ex/par i lövskogspartier och vid ån
Gulsparv (VU)
H/R
1 sjungande ex i trädgården o Grevedäm.

