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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 

På uppdrag av Mölndals stad har Norconsult AB utfört en fågelinventering och en artskyddsutredning för ett 

område i Kikås, lokaliserat i östra delarna av Mölndals stad. Rapporten har tagits fram som ett 

underlagsmaterial till pågående projektering av en förskola inom delar av området. Vidare utgör rapporten ett 

underlagsmaterial som Mölndals stad ska skicka in till Länsstyrelsen för beslut angående behovet av att en 

ansökan om dispens från artskyddsförordningen gällande områdets fågelliv. Det berörda inventeringsområdet 

omfattar tre olika huvudområden, ett mindre område för själva fågelinventeringen (cirka 26 hektar) och ett 

större område för inventering av potentiella miljöer för mindre hackspett (cirka 200 hektar). 

Inventeringsområdenas storlek och lokalisering framgår av Figur 1 och Figur 2. I dessa figurer är även 

området för planerad förskolan med tillhörande parkeringsplats och skolgård markerad. 

Figur 1. Aktuellt område är beläget i Kikås, Mölndal. Det lila området markerar aktuellt utbyggnadsområde för förskolan, 

det gula området är fågelinventeringsområdet och det röda är området som inventerats för potentiella miljöer för mindre 

hackspett (Ortofoto från Mölndals stad 2022). 
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Figur 2. Fågelinventeringsområdets yta är cirka 26 hektar och omfattar aktuellt utbyggnadsområde samt anslutande 
skogbevuxna höjdområden (Ortofoto från Mölndals stad 2022). 

1.2 Arbetets bedrivande 

Det huvudsakliga inventeringsområdet för fågelinventeringen utgjordes av det mindre sumpskogsområde 

(Store mossen) som omfattar aktuellt utbyggnadsområde för en planerad förskola med anslutande parkmiljö i 

norr samt två mindre skogbevuxna höjdområden belägna direkt väster och öster om utbyggnadsområdet, se 

gul markering i Figur 1 och 2. Anledningen till att anslutande naturområden inventerades var att få en mer 

heltäckande bild av fågelfaunan som nyttjar grönområdet och för att kunna bedöma hur dessa påverkas av 

utbyggnaden. Fåglar kan flyga relativt långa distanser i sitt sökande efter föda, varför det är av intresse att 

veta hur fågelfaunan ser ut även i skogsmiljöerna runt omkring utbyggnadsområdet. Utöver detta har även ett 

större område på ca 200 hektar inventerats för potentiella miljöer för mindre hackspett, se röd markering i 

Figur 1. Storleken på inventerat område är i nivå med den revirstorlek som ett par av mindre hackspett nyttjar 

för en framgångsrik häckning (Wiktander et al. 2001). Detta genomfördes för att kunna bedöma om aktuellt 

utbyggnadsområde utgör en del av ett revir för mindre hackspett och hur detta revir påverkas om planerad 

förskola byggs ut.  

Resultaten från dessa inventeringar sammanställs därefter och används som ett underlag till en 

artskyddsutredning gällande de fågelarter som noterats i aktuellt område. I artskyddsutredningen studeras i 

vilken omfattning olika fågelarter inventeringsområdet samt om dessa arter riskerar att påverkas negativt av 

planerad utbyggnad av en förskola inom aktuellt utbyggnadsområde, se vidare Kapitel 3.  
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 Fågelinventering 

Fågelinventeringen genomfördes som en kombinerad linje- och punkttaxering, vilket är ett standardupplägg 

vid kartläggning av häckande fåglar (Naturvårdsverket 2016):   

• Punkttaxering: Längs en på förhand fastlagd rutt förläggs ett lämpligt antal punkter vid vilka inventeraren 

under fem minuter noterar samtliga fåglar, oavsett aktivitet. Antalet punkter och avståndet dem emellan avgörs 

av naturmiljöns beskaffenhet och risken för dubbelräkning eller underskattning av antalet individer.  

• Linjetaxering: Mellan punkterna noteras enbart revirhävdande fåglar.  

I aktuellt område har en viss anpassning av ovanstående metod behövt göras eftersom området är kraftigt 

kuperat, varvid man på vissa ställen längs med den förutbestämda rutten har fått anpassa både punkter och 

rutt mellan punkterna så att hela området kunde lyssnas av. Inventeringsområdet delades också in i 7 mindre 

områden för att tydliggöra var fåglarna observerades, se Figur 3.  

 
Figur 3. Delområden för fågelinventeringen numrerade 1–7. 

I sammanhanget är det viktigt att poängtera att inventeringen inte är någon revirtaxering. Punkt- och 

linjetaxeringar ger ett relativt mått som gör det möjligt att bedöma vilka arter som uppehåller sig eller sannolikt 

häckar inom ett område. Den exakta tätheten framgår inte. Vidare kan områdets betydelse för rastande 

flyttfåglar endast i ringa mån bedömas utifrån detta inventeringsupplägg. För att bedöma ett områdes 

betydelse för rastande fåglar krävs i regel långa serier och en mer omfattande inventering. 

I det aktuella fallet finns ett antal noteringar i Artportalen från det senaste 20 åren (2000–2022), troligen främst 

av närboende – ett material som måste bedömas kritiskt, men i många fall ger viktiga upplysningar, både vad 
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gäller bedömningar av sannolika häckningar i området och sannolikheten att detta är ett viktigt 

födosöksområde för respektive art.  

För att få ett representativt resultat inventerades området vid tre tillfällen under den huvudsakliga 

häckningssäsongen (april-juni) 2022, enligt följande upplägg:  

• Besök 1: 28 april  

• Besök 2: 11 maj  

• Besök 3: 10 juni 

Väderförhållandena under inventeringen var gynnsamma med uppehåll vid samtliga fältdagar. Ungefärlig 

temperatur och vind vid fältbesöken anges nedan:  

• Besök 1: Cirka 15–18°C, lugnt-svag vind  

• Besök 2: Cirka 5–15°C, svag vind  

• Besök 3: Cirka 10–15°C, lugnt, regnskurar 

 

Resultaten från fältbesöken samt genomgången av befintligt underlagsmaterial och data från Artportalen 

sammanställs i text och figurer.  

 Biotopinventering av lämpliga miljöer för mindre hackspett 

I uppdraget har även ingått att genomföra en översiktlig inventering av potentiella miljöer för födosök och 

häckning för arten mindre hackspett inom ett område på cirka 200 hektar, se röd markering i Figur 1 och 2. 

Syftet med denna inventering är få ett underlag för att kunna bedöma om aktuellt utbyggnadsområde utgör en 

del av ett revir för mindre hackspett och hur detta revir påverkas om planerad förskola byggs ut.  

Vid en översiktlig biotopinventering karteras och klassificeras ett område med utgångspunkt från lämpliga 

häcknings- och födosöksmiljöer för mindre hackspett. Data om mindre hackspett från Artportalen och från 

fältbesök samlas in. Därefter görs en sammanvägd bedömning av både häcknings- och födosöksmiljöer för 

mindre hackspett utifrån en tregradig skala utifrån hur lämpliga aktuella miljöer bedöms vara, vilket markeras 

på en karta:  

• mycket lämpliga – rödmarkerade ytor  

• lämpliga – gulmarkerade ytor  

• mindre lämpliga – blåmarkerade ytor  

Vidare har en bedömning gjorts av inventeringsområdets olika naturområdena och vilket värde olika delar av 

dessa har för mindre hackspett. De olika delområdena delas in i mindre områden där man klassificerar 

förhållandena för födosök och häckning var för sig. Delområdenas lämplighet för födosök och häckning 

redovisas i en tregradig skala:  

• A = mycket goda förhållanden  

• B = goda förhållanden  

• C = mindre goda förhållanden  

Första bokstaven står för förutsättningarna till födosök och den andra bokstaven för förutsättningar för 

häckning. Saknas värden helt markeras detta med 0. Absolut bästa området för mindre hackspett blir då ett 

rött område med beteckningen AA och saknas värden blir beteckningen 00 och området markeras inte på 

kartan, se förklaring Tabell 1. Resultaten av bedömningarna sammanställs i en figur med ytor med olika färger 

och samt olika bokstavskombinationer, se Figur 10 och Tabell 2 i kapitel 4.  
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Tabell 1. Förklaring till beteckningar för olika delområdens värde för födosök respektive häckning. 

Omdöme Födosök Häckning 

AA Mycket goda förhållanden  Mycket goda förhållanden 

AB Mycket goda förhållanden Goda förhållanden 

BC Goda förhållanden Mindre goda förhållanden 

B0 Goda förhållanden Saknar värde 

CC Mindre goda förhållanden Mindre goda förhållanden 

C0 Mindre goda förhållanden Saknar värde 

00 Saknar värde Saknar värde 

Denna indelning grundar sig på en subjektiv bedömning av naturområdenas ålder, artsammansättning och 

täthet, samt förekomsten av död ved, högstubbar (framför allt björk) och andra potentiella hålträd (framför allt 

klibbal), lågor och döda grenar. Den lägsta klassen utgör inte direkt någon häckningsmiljö, men kan troligen 

utnyttjas för födosök under delar av året (till exempel klenvuxna eller unga skogsbestånd, samt skogsbestånd 

med stort inslag av barr). Vanligtvis behandlas framför allt lämpliga och mycket lämpliga miljöer vid 

diskussioner om påverkan och ingrepp i hackspettsbiotoperna.  

För aktuellt område görs därefter en bedömning av om planerad utbyggnad av en förskola innebär några 

direkta ingrepp på lämpliga biotoper för mindre hackspett inom planområdet eller om utbyggnaden medför 

någon indirekt påverkan på angränsande biotoper för arten. Vidare görs en bedömning av i vilken grad 

planerad utbyggnad påverkar den lokala populationen av mindre hackspett och dess möjligheter att fortsatt ha 

revir i området vid en utbyggnad. Dessutom ges förslag på åtgärder för att minimera den påverkan som aktuell 

exploatering medför.  
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2 Allmän beskrivning av naturmiljön 

Själva utbyggnadsområdet utgörs främst av en relativt ung blandsumpskog som vuxit upp efter att tidigare 

torvbrytning upphört. Dominerande trädslag är björk, asp och tall, men inslag förekommer av lönn, oxel, bok, 

rönn, fläder, vide, gran och hägg, se Figur 4. Enstaka äldre tallar och björkar förekommer. Fältskiktet 

domineras av triviala arter som blåbär, hallon, skogstjärna, vårfryle, träjon, svalört, mannagräs, veketåg, 

vitsippa, kirskål, och lingon. Det förekommer även rikligt med olika arter av mossor, däribland, björnmossa, 

vågig sidenmossa, västlig hakmossa och olika vitmossor. Till följd av en naturlig igenväxningsprocess och att 

området inte varit föremål för modernt skogsbruk, uppvisar skogen tendenser till skiktning, med träd av olika 

ålder även om huvuddelen av träden är relativt unga. Beskogningen har dock inte pågått under någon längre 

period, varför inslaget av äldre träd (cirka 80 år) är litet. Trots skogens relativa ungdom är inslaget av död ved 

bitvis ganska stort, något som bland annat beror på den fuktiga miljön i kombination med självgallring. Såväl 

lågor och nedfallna grenar som enstaka stående döda träd och högstubbar förekommer inom området och då 

särskilt i områdets sydöstra del. Den döda veden skapar förutsättningar för vedlevande insekter och svampar, 

men möjliggör även för olika typiska skogsfåglar att nyttja inventeringsområdet. Skogsområdet bedöms främst 

utgöra en livsmiljö för vanligt förekommande skogsfåglar, även om skyddsvärda arter i viss mån kan utnyttja 

området för födosök.  

Inom området finns spår från äldre, småskalig torvbrytning i form av fyrkantiga torvhålor med närmast lodräta 

väggar med ingen eller lite vegetation. I hålorna ligger nedfallna grenar och hummus och flertalet av dem är 

delvis vattenfyllda (någon eller några decimeter) under åtminstone vissa delar av året. I området finns även en 

del massor och skräp, bland annat trädgårdsavfall, vilket är vanligt i dylika miljöer inom/i anslutning till tätorter. 

Vidare finns det ett antal stigar, vilket i kombination med parkmiljöerna i norr pekar på att området i någon 

nyttjas för närrekreation.  

 

 

Norr om utbyggnadsområdet finns även en glesare och mer lövdominerad sumpskog med ett mer naturligt 

fuktstråk med några mindre sammanlänkade ”dammar”. Dessa är sannolikt en blandning av naturligt fuktstråk 

och rester från tidigare torvhåligheter men har betydligt mer oregelbunden form och flackare kanter än 

torvhålen i områdets södra del samt står i viss förbindelse med varandra. I fuktstråket växer bland annat 

mannagräs, veketåg och olika starrarter. Fuktstråket utgör en livsmiljö för grodor.  

Figur 4. Till vänster: utbyggnadsområdet utgörs till stora delar av blandsumpskog. Till höger: inslag av död ved 
och torvhålor finns i området. 
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Norr och öster om sumpskogen finns mindre ytor av parkmark som delvis är träd- och buskbevuxna, delvis 

utgörs av klippta gräsytor som omger en större anlagd damm i nordost, se Figur 5. Dammen utgör sannolikt 

också ett större torvhål som sedan grävts ut till en större damm och som fylls på med vatten från diket som 

ansluter i norr. Dammen utgör en livsmiljö för groddjur, bland annat större vattensalamander. Genom 

parkmarken finns ett antal grusade stigar och det finns även ett fåtal parkbänkar utställda i området. 

 

Inventeringsområdet för aktuell fågelinventering utgörs, förutom av ovan beskrivna sumpskog och parkmark, 

av två mindre skogbevuxna höjdområden belägna väster respektive öster om utbyggnadsområdet. Dessa 

utgörs av gles talldominerad skog med inslag av öppna hällmarkspartier på toppen medan sluttningarna och 

de lägre belägna delområdena domineras av lövskog med varierande inslag av ädellövträd. Mellan 

utbyggnadsområdet och höjdområdena ligger en del villor med omgivande trädgårdar och en del 

flerfamiljshus, se Figur 6 och 7.  

 

Figur 6. Höjdområde med blandskog och hällmarkspartier öster om utbyggnadsområdet (Google maps).   

Figur 5. Norr om utbyggnadsområdet finns parkmark med en del träd, buskar och gräsytor samt en större damm. 
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Figur 7. Till vänster: Höjdområde med öppen hällmark och en västsluttning med främst lövskog och en del död ved väster 
om utbyggnadsområdet (Google maps).   

Aktuellt inventeringsområde för potentiella livsmiljöer för mindre hackspett utgörs av bostadsområden med 
omgivande vägar, en kyrkogård och Kikås avfallsanläggning samt en järnväg längst i norr. Insprängt mellan 
bebyggelsen finns ett flertal naturområden som till övervägande del utgörs av skogbevuxna höjdområden. 
Skogsområdena har lite varierande karaktär men ofta växer tallskog med inslag av öppna hällmarkspartier på 
toppen av höjdområden medan sluttningarna och de lägre belägna delområdena domineras av lövskog med 
varierande inslag av ädellövträd. Särskilt i områdets norra del finns ett stort inslag av skogsmiljöer som 
domineras av ädellöv (ek, bok, ask, lönn) som hyser höga naturvärden, se Figur 8. Dessa miljöer beskrivs 
kortfattat i Tabell 4.   

 
Figur 8. Inventeringsområdet för biotoper för mindre hackspett hyser bl.a. ädellövskogsområden med höga naturvärden. 
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3 Fågelinventering 

3.1 Skyddsklassning av fåglar  

Alla Sveriges fågelarter är fridlysta, fridlysningen gäller även deras ägg och bon. I denna rapport presenteras 
vilka av de noterade arterna som är rödlistade och/eller omfattas av fågeldirektivets bilaga 1 (B1).  

Den svenska rödlistan grupperar arterna i enlighet med internationella kriterier i ett system med sex kategorier 

för olika grad av sällsynthet och risk för utdöende: Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), 

Sårbar (VU), Nära hotad (NT) och kunskapsbrist (DD) 

 

3.2 Tidigare fynd    

Utöver de fynd som gjordes vid fältbesöken, är det viktigt att lyfta fram fynd som gjorts i övrigt. Inom och i nära 

anslutning till fågelinventeringsområdet har det noterats ca 80 fågelarter under de senaste 20 åren (2000–

2022). En del av dessa är tydligt kopplade till något specifikt delområde, framför allt skogen och parken kring 

Store mossen. En stor mängd fynd är dock i stället noterade från en eller ett par adresser på Lejonstensgatan 

cirka 300–400 m söderut och härifrån nämns även arter som uppenbart bara är förbiflygande, såsom vitkindad 

gås och kungsörn. En art som däremot har bedömts som möjligen återkommande födosökande är nattskärra 

(fågeldirektivets bilaga 1), som visserligen bara noterats en gång vid Store mossen, men flera gånger hörts 

spela från Lejonstensgatan och som har en stark population kring Rambo mosse, en till två km österut. Detta 

är ett avstånd som arten lätt överbryggar för födosök kring till exempel insektsrika småsjöar under 

häckningstiden. I Figur 9 visas en karta över arter som är rapporterade i Artportalen mellan åren 2000 och 

2022. Alla rapporterade observationer är dock gjorda de senaste 6 åren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Rödlistade arter 

som noterats i Artportalen 

enligt genomförd sökning. 

Även entita är observerad 

kring Lejonstensgatan vilket 

ej framgår av figuren.  
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3.3 Resultat 

Totalt noterades 31 arter, varav 9 rödlistade under inventeringen, se Bilaga 1. Utav de arter som noterats 

under inventeringen samt de arter som är rapporterade i Artportalen från området, bedöms totalt 46 fågelarter 

kunna vara kopplade till naturmiljöer inom inventeringsområdet. Av dessa arter har ett flertal bedömts som 

tillfälliga besökare, som passerat eller vilat kortvarigt, utan att ha någon starkare koppling till området.  

Av dessa 46 fågelarter är det totalt 30 arter som bedömts som häckande, revirhållande eller sannolikt 

regelbundet födosökande inom inventeringsområdet. Dessa arter och hur dessa påverkas av planerad 

förskoleutbyggnad beskrivs i kapitel 5, Tabell 3. Av de 30 fågelarterna är följande 9 rödlistade eller listade i 

fågeldirektivets Bilaga 1 (B1): fiskmås (NT), grönfink (EN), mindre hackspett (NT & B1), nattskärra (B1),  

ärtsångare (NT), grönsångare (NT), svartvit flugsnappare (NT), björktrast (NT) och gråkråka (NT), se Tabell 3 i 

kapitel 5.  

3.4 Samlad bedömning 

Store mosse-området upptar i sin helhet en yta av cirka 2,2 ha och omfattar såväl skogsmark som parkmiljöer 

och en större damm. Planerat utbyggnadsområde utgör en total areal om cirka 1,1 ha och den areal som 

berörs av föreslagen exploatering inom utbyggnadsområdet är cirka 0,8 ha. I områdets nordvästra del kommer 

cirka 0,3 ha av skolgården bevaras som naturmark där befintliga träd bevaras och här finns viss möjlighet till 

kompensationsåtgärder för att skapa lämpliga miljöer för berörda fågelarter. Denna naturmark kommer dock 

vara mer utsatt för slitage och mänsklig störning än idag men även detta kan i viss mån åtgärdas med 

kompensationsåtgärder. Efter planerad utbyggnad kvarstår alltså cirka 1,4 ha natur- och parkmark, dvs. 67 % 

av Store mosse i sin helhet.  

Lövskogen kring Store mossen - hyser tack vare dammen och varierande omgivningar med bergbranter, 

lövskogar och inte minst trädgårdar  en relativt artrik fågelfauna, där ett förhållandevis stort antal småfåglar 

kan samsas under häckningstid Detta beror sannolikt på dammens insektsproduktion och på att det finns en 

del lämpliga boplatser, som trädhåligheter och skrymslen, i kombination med lämpliga födosökningsområden 

medför att ett flertal arter och individer kan samexistera inom det aktuella området. Karaktärsarterna är 

blåmes, talgoxe, rödhake, rödstjärt, björk- och koltrast samt sångare såsom löv- grön- och ärtsångare.  

Sammanfattningsvis kan sägas att inventeringsområdet hyser ett relativt rikt fågelliv framför allt i form av 

häckande småfåglar och att detta till stor del hänger samman med följande naturförhållanden: 

- förekomsten av blandsumpskog, som även om den idag är ganska torr ändå bidrar till förekomsterna av 

mjuk, rötad eller död ved  

- den mer eller mindre fiskfria dammen som producerar stora mängder insekter. 

- närheten till mångformiga och blomrika trädgårdar 

- parkartade partier med gräsmattor, spridda buskar och stora träd av flera trädslag 

- bergsknallar med solexponerad ved, ljung och enar, liksom branter med lövnaturskog  

En del av detta är naturgivet, men mycket kan påverkas genom grönytedesign och skötselåtgärder och 

därmed gynna eller missgynna olika fågelarter. 
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4 Biotopinventering för mindre hackspett  

4.1 Mindre hackspett – ekologi och miljökrav 

Mindre hackspetten lever i löv- och blandskog med förekomst av äldre lövträd, i södra Sverige särskilt 

ädellövträd. Arten födosöker gärna på döda/döende träd eller lövträd med döda grenar. Under vintern kan 

födosök ske även i äldre grandominerad skog, troligen för att den ger bättre skydd mot rovdjur och rovfåglar 

än ren lövskog. Lokalt kan även grov bladvass vara viktig vintertid (ArtDatabanken 2022).  

För häckning krävs döda lövträd (i regel klibbal eller björk, ofta högstubbar), men boträd är sannolikt sällan en 

begränsande faktor. I stället tycks födotillgången under senvinter och vår som viktig i detta avseende. För att 

häcka framgångsrikt behöver ett par cirka 40 hektar äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 

hektar. Revirets storlek ökar med lövskogens uppsplittring. Under vintern utsträcks födosöket till ett större 

område på flera hundra hektar (ArtDatabanken 2022).  

4.2 Resultat 

Inom inventeringsområdet för potentiella livsmiljöer för mindre hackspett kring aktuellt exploateringsområde 

finns ett flertal mindre naturområden, främst i form av skogbevuxna höjdområden, som ligger insprängda 

mellan bebyggelsen. I området dominerar dock bostadsområden med en blandning av villor, radhus och 

flerbostadshus med omgivande vägar, en kyrkogård och Kikås avfallsanläggning samt en järnväg längst i norr. 

Karaktären på skogsområdena varierar, där tallskog och öppna hällmarkspartier dominerar på höjderna 

medan sluttningarna och lägre belägna delar domineras av lövskog. Särskilt i inventeringsområdets norra del 

finns värdefulla ädellövskogsmiljöer.  

Dessa naturområden hyser i varierande grad potentiella miljöer för mindre hackspett, dvs. de har i olika 

utsträckning förekomst av död ved som kan användas för födosök och/eller lämpliga boträd för häckning. De 

olika naturområdena beskrivs och deras lämplighet för mindre hackspett beskrivs kortfattat i Tabell 2 utifrån 

den information som framkommit via fältbesök. De flesta delområden har bedömts som enhetliga, men vissa 

har delats i mindre objekt. Områdenas placering och klassning visas även i Figur 10 och 11 (dessa figurer 

finns även som bilagor i A4-format).  
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Figur 10. Delområden av biotopinventeringen för mindre hackspett, se även Bilaga 2. 

 

 
                          Figur 11. Avgränsade biotoper, deras klassning och lämplighet för mindre hackspett, se även Bilaga 3. 
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Tabell 2. Beskrivning av naturområden inom inventeringsområdet för miljöer för mindre hackspett samt den klassning 

dessa områden har gällande deras lämplighet för födosök och häckning för arten. Klassning enligt metoden som beskrivs 

under avsnitt 1.1.2. 

Nr Kort beskrivning av miljön Klassning  

A Skogbevuxet höjdområde direkt väster om torvmossen. Uppe på höjd främst ung ek, björk, 

enbuskar och en del tall samt hällmarkspartier. I södra delen lågt värde men i norr är värdet 

högre eftersom det finns inslag av äldre lövträd och död ved. I nordost finns en del fuktigare 

delar med döende björk där bohål av mindre hackspett påträffades (värde som bomiljö). 

Västbranten domineras av lövskog med en del död ved och har därmed värde som 

födosöksmiljö.  

I sydost och på 

höjd 00. 

Brant sydväst C0 

Brant väst/nordväst 

B0 

I nordost 0B. 

B Villaträdgårdar i bostadsområde från 1950–1990-tal utan gamla uppvuxna träd. Inget värde 

för mindre hackspett. 

00 

C Mindre höjdområde i väst med främst medelgrov till grov tall på höjden. Område med lövträd 

och buskage som växer relativt tätt närmast bostäderna i söder och väster. I väster en smal 

zon i nedre delen av sluttningen med klena till grova lövträd, visst inslag ädellöv och en del 

död ved med värde som födosöksmiljö.  

I västra delen av 

området C0. 

D Större skogbevuxet höjdområde med främst klen till grov tall, enbuskar och öppen hällmark 

på höjderna. En brant sluttning i väster med glesväxande klena till medelgrova tallar och 

lövträd samt enstaka inslag grova barrträd i sluttningens övre del. I nedre delen dominerar 

lövträden. Generellt saknas medelgrova lövträd och inslaget av död ved är mycket lågt. Lågt 

födosöksvärde i sluttningen 

Västsluttning C0. 

Höjd 00. 

E Höjden (område D) korsas av en kraftledningsgata med tät sly av löv utan värde för mindre 

hackspett. Söder om denna fortsätter höjdområdet med tall och hällmark på höjderna och en 

västsluttning med glest växande tall och enstaka björk med litet inslag av död ved. Hack från 

spillkråka eller eventuellt gröngöling. I söder övergår till miljön i blandskog med tall, ek, en, 

björk. Inslaget av grov tall är stort. I sydost mindre område med asp, oxbär. Området utnyttjas 

av Rävekärrsskolan.  

Västslänt och 

blandskog i söder 

C0 

F Mindre höjdområde med blandskog och en öppen klippt gräsyta omgiven av slänter med 

gräsvegetation på deponerade massor i sydost. I väst finns lövskog i och nedanför 

sluttningen. I nordväst finns fuktigt område dominerat av klena till grova lövträd, främst asp, 

björk, ek och ask samt en del tall och gran. Inslag av död ved och aktiva bohål för större 

hackspett. På toppen av höjdområdet finns hällmarkspartier och skog av främst tall, en, björk 

och lite ung ek. I söder finns en del döda björkar. Västsluttning med klen-medelgrov asp, ek, 

ask, tall, oxbär med litet inslag av död ved och sydväst en zon på 50–70 m med lite äldre 

lövträd och mer död ved. I sydost finns en ridå med fuktig lövskog upp mot 

Kikåsanläggningen med sälg, asp, alm, fågelbär, rönn och mycket död ved, bohål av större 

hackspett noterades. 

Nordväst AB. 

Västsluttning i 

nordväst C0  

Västsluttning 

sydväst BC 

Toppen med 

döende björk 

0B.Blandskog 

mellan hällmark 

BC. Lövridå i 

sydost BC.  

G Kantzon med främst klena till grova träd av balsampoppel, asp, lönn, alm och björk längs med 

gångväg. Visst värde för boplats.  

0C 

H Kraftledningsgata som löper mellan Pixbovägen och badplats med lövsly, utan värde. Ridå i 

väst av tallskog med inslag björk, ek, sälg utan värde. Ridå av blandskog i öst med fuktigare 

partier och stort inslag av lövträd som asp, sälg, ek, lönn, björk och gullregn. Värde för 

födosök och bomiljö. Mindre höjd i sydost med tall på hällmark, inget värde. 

Fuktig lövskog i öst 

BB. 

Kraftledningsgata 

och höjd 00. 

I Sydväst om Pixbovägen växer sälgskog med inslag av björk och asp samt sly av alm, ask och 

ek. Mycket död ved med värde för födosök och boplats. 

Nordost om väg växer fuktig lövskog nedanför sluttningen, liknande den på västra sidan. 

Uppe på höjd finns en del hällmark här växer ung ek, asp och tall. Visst födosöksvärde.   

Lövskog närmast 

väg BB 

Höjd med ungt löv 

C0. 

J Bitvis fuktig lövskog med grov ek, bok, björk, asp och en del död ved. Ädellöv dominerar. 

Värde för födosök. 

B0 

K Bitvis fuktig lövdominerad skog med grov ek, tall, bok, ask, häggmispel och en del hassel. 

Förekommer också en del död ved. Ädellöv dominerar. Värde för födosök 

B0 
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L Ekdominerad ädellövskog med grov ek, bok, ask, hassel, lind och sälg, samt enstaka tall och 

gran. I sydväst rinner en mindre bäck och här finns partier av bergsbranter. Mycket död ved 

och högstubbar. Värdefulla miljöer för mindre hackspett. Längs med järnvägen och sjön 

fortsätter en brant sluttning med liknande ädellövskog med mycket bergsbranter och mycket 

död ved. Gröngöling, svavelticka, och violticka noterade. Mycket höga naturvärden och 

värden för mindre hackspett.  

I sydväst AB. 

Längs järnväg AB. 

M Norr om ädellövskogen övergår miljön i fuktigare lövskog dominerad av klen till grov asp och 

björk med sly av ask, alm, lönn. Enstaka grov ask förekommer och en del död ved. Visst 

värde för födosök och boplats. Åt nordväst minskar värdet då träden är yngre och mindre 

förekomst av död ved. Övergår i väst till kraftledningsgata och ett större röjt område med sly 

utan värde. Bäck. 

Södra delen BC. 

Nordvästra 

skogsdelen C0. 

Kraftledningsgata 

00. 

N Fuktig lövskog med inslag av grov sälg, asp, alm och bok. Undervegetation röjd, begränsat 

med död ved och ingen grov död ved.  

BC 

O Grov lövskog med mycket ek i mindre sänka, lite parkartad miljö utan någon kvarvarande död 

ved. Visst födosöksvärde.  

C0 

P  Mindre höjd med grov lövskog dominerad av bok med inslag av tall och lönn på höjden. I 

princip ingen död ved eller undervegetation.  

C0 

Q  I nordost finns en sluttning med grov och gles bokskog utan undervegetation och död ved. 

Litet värde för födosök. Centralt tätare bokskog med inslag av klen till grov tall, lönn, och 

björk. En del död ved. I söder återigen glesare skog dominerad av grövre bok och björk. Visst 

födosöksvärde.  

Sluttning i nordost 

C0. 

Övriga delar av 

område B0. 

R Norra delen av mindre höjdområde med hällmarkspartier och tallskog. Mest gallrad 

medelgrov tall, björk och bok med ytterst lite död ved. Inget värde för mindre hackspett.  

00 

S Centrala delen av mindre höjdområde med hällmarkspartier och tallskog/blandskog. Mest 

klen-medelgrov tall och blandskog som är röjt. Ingen död ved? Litet födosöksvärde för mindre 

hackspett. 

1F 

T Södra delen av mindre höjdområde med hällmarkspartier och tallskog/blandskog. Mest klen-

medelgrov tall och blandskog som inte är röjt med död ved saknas fortsatt. Litet 

födosöksvärde för mindre hackspett. 

1F 

U Tät ungskog norr om höjdområde P-T utan värden för mindre hackspett 00 

V Utdikad f.d. torvmosse nu med medelålders björkdominerad blandskog på frisk torvmark. 
Förutom björk finns tall, asp, lönn, oxel, fläder, gran, vide och hägg samt en hel del 
trädgårdsrymlingar. Enstaka grov tall och björk. Visst inslag av död ved, framförallt i sydost. 
En del inslag av trädgårdsavfall, skräp och massor, samt torvhålor. 

BC 

 

4.3 Slutsats  

Inventeringsområdet för lämpliga miljöer för mindre hackspett hyser ett flertal områden som är lämpliga till 

mycket lämpliga som födosöksmiljöer och/eller lämpliga miljöer för häckning för arten, vilket särskilt de 

ädellövskogsområdena som ligger i inventeringsområdets norra del i anslutning till Stensjön och Södra 

Långevattnet. I övrigt hyser området främst naturområden som är mindre lämpliga födosöksmiljöer men 

endast sparsamt med häckningsmiljöer. Vissa av naturområden hyser inga miljöer för vare sig födosök och 

häckning för mindre hackspett.  

Själva utbyggnadsområdet som utgör en del av Store mossen, hyser vissa lämpliga födosöksmiljöer och 

mindre lämpliga bomiljöer för mindre hackspett. Därmed utgör utbyggnadsområdet en del av ett möjligt revir 

för arten men en utbyggnad av en förskola bedöms inte i någon större utsträckning påverka artens möjligheter 

att fortsatt födosöka och häcka i omgivningarna. Detta beror bland annat på utbyggnadsområdet utgör en 

ytterst liten del av ett möjligt revir för arten.  

Området Store mosse med sumpskog, parkmiljöer och en större damm upptar en yta av cirka 2,2 ha och 

planerad utbyggnad av förskola med skolgård och parkering upptar totalt en yta på cirka 1, 1 hektar som 
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inhägnas och där exploatering sker inom en yta på cirka 0,8 hektar medan cirka 0,3 hektar sparas som 

naturmark i områdets nordvästra del. I denna del kommer träd bevaras och områdets naturkaraktär sparas 

även om området kommer bli mer utsatt för slitage och mänsklig störning än idag. Denna del kommer 

sannolikt fortsatt ha ett visst värde som födosöksområde för mindre hackspett. Efter planerad utbyggnad 

kvarstår alltså cirka 1,4 ha natur- och parkmark, dvs. 67 % av Store mosse i sin helhet.  

Sammanfattningsvis bedöms inventeringsområdets värde för mindre hackspett vara relativt stort och bedöms 

kunna hysa revir för arten. Generellt bedöms det finnas goda förutsättningar för att det finns lämpliga biotoper 

för arten i naturområden som ansluter till inventeringsområdet, bland annat kring Stensjön och i 

naturområdena nordost om området.  

4.4 Generella åtgärder för att minimera påverkan på potentiella miljöer för mindre hackspett 

Nedan ges exempel på åtgärder och riktlinjer med syfte att skapa/bevara värden för mindre hackspett.  

• Gallra med måtta, spara äldre lövträd och risig skog.  

• Bevara i möjligaste mån död ved av olika typ och ta inte bort döda grenar. 

• Stora, äldre träd som kan utgöra en säkerhetsrisk, kan kapas till högstubbar cirka 3–5 meter över 

marken. 

• I lövskogsområden med liten andel död ved kan sådan skapas, till exempel genom ringbarkning av 

klibbal och kapning av björkar till högstubbar. Detta gäller kanske främst yngre lövskogar, men i 

tätorter är det inte ovanligt att även äldre trädmiljöer endast har ett mindre inslag av död ved. 

• Försumpade skogsmarker bör inte dräneras, då dessa många gånger utgör livsmiljöer för mindre 

hackspett.  

• För att underlätta spridning mellan utpekade miljöer, bör lövträd som till exempel ek, björk och lind 

prioriteras vid nyetablering av vegetation. En parkmiljö med lövträd och faunadepåer av död ved 

skulle kunna fungera som födosökningsmiljö, åtminstone under perioder av större rörelser 

(vinterhalvåret), och därigenom verka som habitat och spridningsstråk. 

• Faunadepåer (helst i form av lövträdslågor av olika dimension) har fördelen att de är relativt 

permanenta och därigenom även kan fungera som habitat för insekter med flerårig larvutveckling – en 

grupp som utgör en viktig födoresurs för mindre hackspett. Utläggning av trädstammar medför ökade 

förutsättningar för vedlevande insekter inom tätorten, något som även vore positivt för den mindre 

hackspetten. En annan aspekt är att faunadepåerna i kombination med enklare informationstavlor 

möjliggör en pedagogisk poäng.  
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5 Artskyddsutredning 

5.1 Bakgrund och syfte  

Mölndal stad har fått i uppdrag av länsstyrelsen att utreda huruvida fåglar nyttjar planområdet och om det 

bedöms finnas någon risk att skyddade arter påverkas. Samtliga i Sverige förekommande arter av fåglar 

omfattas av Artskyddsförordningens 4 §, vilken säger följande: 

4 §   I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna 
förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att: 

1. avsiktligt fånga eller döda djur, 

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 

flyttningsperioder, 

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

 

De skäl för dispens som föreligger är följande: 

14 §   Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 4, 5 och 7 §§ som avser länet 
eller en del av länet. 
En dispens får ges endast om 

1. det inte finns någon annan lämplig lösning, 

2. om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd 

i dess naturliga utbredningsområde, och 

3. dispensen behövs 

a) för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter, 

b) för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan 

egendom, 

c) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt 

överskuggande allmänintresse, 

   d) för forsknings- eller utbildningsändamål, 

e) för återinplantering eller återinförsel av arten eller för den uppfödning av en djurart eller den 

artificiella förökning av en växtart som krävs för detta, eller 

f) för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta 

insamling och förvaring av vissa exemplar i en liten mängd. 

 

Med andra ord behöver det utredas i vilken omfattning berörd artgrupp nyttjar inventeringsområdet, samt om 

denna riskerar att påverkas negativt av planerad utbyggnad. I denna rapport har därför förekomst av de 

fågelarter som regelbundet vistas i inventeringsområdet beskrivits och en bedömning gjorts av hur dessa arter 

påverkas av planerad utbyggnad av en förskola.  

Under sommaren 2022 har dock ett förslag till ändring av artskyddsförordningen tagits fram (Förordning om 

ändring i artskyddsförordningen (2007:845) - Fm 2022:5), vilken kommer att träda i kraft 1 oktober 2022. Exakt 

vad denna lagändring kommer att innebära återstår att se, men skyddet för fåglar kommer att påverkas. Detta 

innebär att följande ändring sker i 4 § Artskyddsförordningen, där fåglarna lyfts ut enligt nedan: 

4 §   Det är förbjudet att: 

1. avsiktligt fånga eller döda fåglar, 

2. avsiktligt förstöra eller skada vilda fåglars bon eller ägg eller bortföra sådana fåglars bon, 
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3. samla in vilda fåglars ägg, även om de är tomma, och 

4. avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod, om inte 

störningen saknar betydelse för att 

a) bibehålla populationen av fågelarten på en tillfredsställande nivå, särskilt utifrån ekologiska, 

vetenskapliga och kulturella behov, eller 

b) återupprätta populationen till den nivån. 

Störning innebär i det här fallet även negativ påverkan på livsmiljö. Exempel på omständigheter som kan tala 

för att populationsnivån inte kan anses vara tillfredsställande är att den aktuella fågelarten är nationellt 

rödlistad, finns upptagen på fågeldirektivets bilaga 1 eller att populationen har genomgått en konstaterad 

kraftig minskning. I övriga fall är utgångsläget att störningen inte bör vara av sådan grad att punkt 4 aktiveras.  

Även paragraf 14 är föremål för en ändring, vilken träder i kraft 1 oktober 2022. Den nya texten framgår nedan 

men innebär i sammanhanget ingen förändring. 

14 §   Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 4, 5 och 7 §§ som avser länet 

eller en del av länet. 

En dispens får ges endast om 

1. det inte finns någon annan lämplig lösning, 

2. om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd 

i dess naturliga utbredningsområde, och 

3. dispensen behövs 

a) för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter, 

b) för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan 

egendom, 

c) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt 

överskuggande allmänintresse, 

d) för forsknings- eller utbildningsändamål, 

e) för återinplantering eller återinförsel av arten, 

f) för den uppfödning av en djurart eller den artificiella förökning av en växtart som krävs för 

återinplantering eller återinförsel enligt e,  

g) för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta 

insamling och förvaring av vissa exemplar i en liten mängd.  

Med ovan beskriven lagändring i Artskyddsförordningen kan det därmed tolkas att man efter 1 oktober 2022 

endast kommer att behöva beskriva påverkan på skyddade fågelarter (rödlistade och/eller upptagna i 

fågeldirektivets bilaga 1). Detta kan därmed bli en återgång av den praxis som gällde innan EU-domstolens 

utlåtande våren 2021.  

5.2 Beskrivning av arter och påverkan av planen 

Totalt har de tre fältbesöken plus sökningen på Artportalen resulterat i en bedömning att 46 fågelarter kan 

vara kopplade till naturmiljöer inom inventeringsområdet. Av dessa arter har 16 bedömts som tillfälliga 

besökare, som passerat eller vilat kortvarigt, utan att ha någon starkare koppling till området. Dessa har 

antingen noterats som tillfälliga eller bedömts inte kunna utnyttja området. För samtliga av dessa arter gäller 

att det inte finns något som tyder på att den kontinuerliga ekologiska funktionen (hädanefter benämnt KEF) 

skulle påverkas och därigenom ej heller deras bevarandestatus.   
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Övriga 30 arter har bedömts vara starkare kopplade till miljöerna inom eller i anslutning till utbyggnadsområdet 

och/eller är mer regelbundet förekommande. Informationen nedan fokusera på det mest väsentliga; var och i 

vilka miljöer de häckar och rastar samt i vilken utsträckning de förekommer inom och i anslutning till 

utbyggnadsområdet. I vissa fall har det dock ansetts vara av vikt att beskriva särskilda faktorer, såsom 

exempelvis revirstorlek och specifika krav på livsmiljö, för att en påverkansbedömning ska vara möjlig. 

Således ges vissa arter mer utrymme än andra. Vissa av de aktuella arterna nyttjar området för födosök, 

medan andra nyttjar det för häckning eller rastning under flyttperioden. Påverkan kan ske på lokal, regional 

och nationell nivå. Tillsammans med arternas olika krav på livsmiljö, revirstorlek och känslighet för störning är 

det något som har påverkat bedömningen av KEF. Till exempel varierar områdesstorleken inom vilket KEF 

bedöms till följd av detta. Dessa arter omnämns i Tabell 3 nedan tillsammans med en kortare beskrivning av 

arternas ekologi samt en bedömning av artens förekomst inom och i anslutning till planområdet samt och 

vilken påverkan planerad utbyggnad av en förskola får för arterna.  

Uppgifter om livsmiljö, populationsstorlek och status är i första hand hämtade från Artfakta (ArtDatabanken 

2022). I det fall uppgifter saknas har i stället Sveriges fåglar 2019 och 2020 (Birdlife Sverige m.fl. 2019 och 

2020), Fågelåret 2019 och 2020 (Birdlife Sverige 2020 och 2021) och Fågelguiden (Svensson m.fl. 2009) 

använts som underlag. Beroende på källa har uppgifter om populationsstorlek ibland angetts i form av antalet 

par, ibland som antalet reproduktiva individer. 

 

Tabell 3. Arter som är frekvent förekommande eller häckande inom eller i direkt anslutning till utbyggnadsområdet. Här ges 

information om ekologi, förekomst i utbyggnadsområdet samt påverkan av planerad utbyggnad. UO = utbyggnadsområde. 

Art Ekologi, förekomst och påverkan av utbyggnation 

Björktrast 
(NT) 

Ekologi: Häckar i skogar, ofta i anslutning till odlad mark, i parker och trädgårdar, över hela landet. 
Svenskt bestånd ca 594 000 par. En minskning av beståndet pågår.   

Förekomst: Utbyggnadsområdet utgör en god häcknings- och födosöksmiljö för cirka 2–3 häckande par. 

Påverkan: En exploatering innebär att arealen häckningsmiljö minskar samtidigt som ökad areal av 
gräsmattor liksom plantering av fler bärande träd, framför allt rönn och oxel kan påverka positivt. Vidare 
kvarstår lämpliga häckningsmiljöer i den direkta omgivningen, inklusive övriga delar av Store mosse-
området. Med hänsyn till detta bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt. KEF 
avseende häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden bedöms 
därför endast ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer 

Blåmes 

Ekologi: Allmän och spridd i skogsmark (löv- och blandskog), öppen mark med inslag av skogsdungar 
och i trädgårdar och parkmiljöer. Hålhäckande art som ofta nyttjar fågelholkar. Enbart kopplad till revir 
under häckningsperioden. Under vinterhalvåret drar arten runt i landskapet på jakt efter föda, ofta i 
sällskap med andra småfåglar (meståg). Svenskt bestånd ca 774 000 par.  

Förekomst: Utbyggnadsområdet utgör en god häcknings- och födosöksmiljö för cirka 2 häckande par. 

Påverkan: En exploatering innebär en reduktion av arealen lämplig häckningsmiljö. Med hänsyn till de 
närmaste miljöerna i omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt.  
KEF avseende häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden 
bedöms därför endast ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska 
nivåer.  

Bofink 

Ekologi: Häckar i skogar, ofta i anslutning till odlad mark, i parker och trädgårdar, över hela landet. 
Svenskt bestånd ca 594 000 par. En minskning av beståndet pågår.   

Förekomst: Utbyggnadsområdet utgör en god häcknings- och födosöksmiljö för cirka 2 häckande par. 

Påverkan: En exploatering innebär en reduktion av arealen lämplig häckningsmiljö. Med hänsyn till de 
närmaste miljöerna i omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt.  
KEF avseende häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden 
bedöms därför endast ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska 
nivåer.  
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Art Ekologi, förekomst och påverkan av utbyggnation 

Fiskmås 
(NT) 

Ekologi: Fiskmås förekommer i hela landet och häckar framför allt vid kuster och sjöar men även lokalt i 
samhällen och jordbruksbygd. Populationen har minskat de senaste 18 åren och fortsatt minskning 
pågår eller förväntas ske.  

Förekomst: Frekvent besökare till dammen direkt norr om UO, men inte alltid önskad som häckande 
pga. uppträdandet vid häckplatsen.  

Påverkan: Bedöms inte påverkas av exploateringen. Även vid ett genomförande av planen kommer 
arten att kunna nyttja dammen.  

Gransångare 

Ekologi: Gransångare häckar företrädesvis lövskog (södra Sverige) eller i lövblandad granskog, men 
även i barrblandskog. Den förekommer, efter en kraftig invandring av den sydliga underarten, över 
större delen av landet från Skåne till Norrbotten och även i de sydliga lappmarkerna 

Förekomst: 1–2 par häckar i området.  

Påverkan:  En exploatering innebär en reduktion av arealen lämplig häckningsmiljö, men fortfarande 
kvarstår häckningsmöjligheter i övriga delar av Store mosse. Med hänsyn till de närmaste miljöerna i 
omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt. KEF avseende 
häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden bedöms därför endast 
ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer 

Gråkråka 
(NT) 

Ekologi: Gråkråka förekommer i hela landet och häckar huvudsakligen i anslutning till jordbruksmark. 
Söker gärna föda bland människors rester på allmänna ytor, samt fågelungar m.m. Populationen har 
minskat de senaste 18 åren med en takt som uppgått till cirka 24%. 

Förekomst: 1–2 par häckar i inventeringsområdet med omland. Ej häckande inom UO. 

Påverkan: Arten kan lokalt påverkas positivt av en utbyggnad då möjligheten till födosök i rester från 
mänsklig aktivitet, men ingen påverkan på regional eller nationell nivå. KEF avseende 
häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget.  

Gråsiska 

Ekologi: Gråsiska förekommer under häckningsperioden i barr- och blandskog, främst i norra Sverige 
men även utmed kusttrakterna i södra Sverige, dock sparsamt på östkusten. Övriga delar av södra 
Sverige utgör övervintringsområde för arten.  

Förekomst: 1 par i UO, troligen häckande. 

Påverkan:  En exploatering innebär en reduktion av arealen lämplig häckningsmiljö. Fortfarande 
kvarstår dock tämligen stora arealer lämpliga miljöer i den direkta omgivningen (inklusive Store mosse).  
KEF avseende häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden 
bedöms därför endast ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska 
nivåer. 

Gräsand  

Ekologi: Gräsand häckar vid vatten spridd över hela landet, även längs kusten och i skärgårdsmiljö. 

Förekomst: 1 par häckar ofta i dammen. 

Påverkan: Ingen risk för påverkan. Även vid en exploatering bedöms ett par kunna häcka i dammen.  

Grönfink 
(EN) 

Ekologi: Grönfinken är en allmän art, som föredrar öppna eller halvöppna miljöer med enbuskar och 
bärande träd. Arten har på senare tid drabbats av en sjukdom, vilket orsakat en stark nedgång och 
rödlistning.  

Förekomst: Arten noterades vid två av besöken i den sydligaste delen av inventeringsområdet. Den kan 

möjligen tänkas häcka med ett par inom eller i anslutning till Store-mosseområdet men miljöerna i 
utbyggnadsområdet motsvarar inte riktigt artens krav.  
Påverkan: Även vid en utbyggnad bedöms arten kunna nyttja Store mosse-området i liknande 
omfattning som i dagsläget. Häckning sker främst i omgivningen. KEF avseende häckningsmöjligheter 
bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Någon påverkan förefaller därför inte vara aktuell, oavsett 
geografisk nivå.  

Gröngöling  

Ekologi: Gröngölingen häckar i lövskog, parker och lövblandad barrskog, ofta i anslutning till odlad 
mark. De tätaste förekomsterna hittar man i landskap med omväxlande natur. Föredrar relativt glesa 
skogar, som exempelvis ekhagar. Spridda trädbevuxna holmar i ett extensivt brukat jordbrukslandskap 
är ett annat exempel på en tänkbar livsmiljö för arten. Den svenska populationen uppskattas till 18 000 
par. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. 
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Art Ekologi, förekomst och påverkan av utbyggnation 

Förekomst: Två individer hördes ropa 11 maj och sågs interagera flitigt vid junibesöket inom 
inventeringsområdet.  

Påverkan: Store Mossen är inte en optimal miljö i sig men blir lämplig tillsammans med omgivande 
trädgårdar och glesa hällmosaiksskoga. Omgivande höjdområden bedöms som viktigare för arten än 
UO. KEF avseende häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget.   

Grönsångare 
(NT) 

Ekologi: Grönsångare häckar i högstammig skog, främst lövskog men även i granskog, i regel utan 
kraftigare undervegetation. Det svenska beståndet uppskattas till cirka 167 000 par. En minskning av 
populationen pågår.   

Förekomst: Noterad sjungande i maj 2019 och maj 2021, men ej under denna inventering.  

Påverkan: Miljön bedöms inte som optimal och arten får bedömas som ej årsvis häckande. Någon 
påverkan på KEF avseende häckningsmöjligheter bedöms därför inte vara aktuell. Utbyggnaden 
bedöms därför endast ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska 
nivåer 

Gärdsmyg 

Ekologi: Gärdsmyg häckar i barr- och lövskog med tät undervegetation, på hyggen samt i bäckraviner. 
Är i sydvästra Sverige en mycket vanlig art. Det svenska beståndet uppskattas till cirka 857 000 par. 
Populationen har ökat kraftigt under senare tid.  

Förekomst: UO berör 1 häckande par. 

Påverkan:  En exploatering innebär en reduktion av arealen lämplig häckningsmiljö, men fortfarande 
kvarstår häckningsmöjligheter i övriga delar av Store mosse. Med hänsyn till de närmaste miljöerna i 
omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt. KEF avseende 
häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden bedöms därför endast 
ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer. 

Koltrast 

Ekologi: Koltrast häckar i skogar, parker och trädgårdar. Den förekommer i hela landet, om än mer 
sparsamt längst i norr.  Det svenska beståndet uppskattas till cirka 1 815 000 par. Populationsstorleken 
tycks vara stabil.   

Förekomst: UO berör ca 1–2 häckande par. 
Påverkan:  En exploatering innebär en reduktion av arealen lämplig häckningsmiljö, men fortfarande 
kvarstår häckningsmöjligheter i övriga delar av Store mosse. Med hänsyn till de närmaste miljöerna i 
omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt  KEF avseende 
häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget.  Utbyggnaden bedöms därför endast 
ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer. 

Koltrasten är inte rödlistad och omfattas inte av fågeldirektivets bilaga 1. Vidare är populationen sta-bil. 
Därigenom bedöms arten inte beröras av den nya 4 § fjärde punkten artskyddsförordningen som träder 
i kraft 1 oktober 2022.    

Kungsfågel 

Ekologi: Kungsfågeln är i stort sett helt bunden barrskog, och främst granskog och granblandad skog. 
Förekommer allmänt i hela landet norrut till Norrbotten och Torne lappmark. Arten har minskat 
kontinuerligt i antal sedan 1990 men under de senaste 10 åren har populationen ökat. 

Förekomst: Ca 1 häckande par i UO som inte utgör optimal häckningsmiljö. 

Påverkan: UO utgör ej optimal miljö och arten bedöms inte vara någon regelbunden häckfågel. KEF 
avseende häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden bedöms 
därför endast ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer. 

Lövsångare 

Ekologi: Lövsångaren häckar i olika typer av skog och trädbevuxna miljöer i hela Sverige. Arten bedöms 
i Sverige representeras av två underarter, vars utbredning kan sägas vara antingen sydlig eller nordlig. 
Den svenska populationen uppgår till cirka 13 miljoner par, varav den sydliga underarten står för cirka 7 
596 000 par och den nordliga underarten står för cirka 5 614 000 par.   

Förekomst:  Arten häckar inom Store mosse-området med enstaka par. UO utgör lämplig 
häckningsmiljö.  
Påverkan:  En exploatering innebär en reduktion av arealen lämplig häckningsmiljö, men fortfarande 
kvarstår häckningsmöjligheter i övriga delar av Store mosse. Med hänsyn till de närmaste miljöerna i 
omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt. KEF avseende 
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Art Ekologi, förekomst och påverkan av utbyggnation 

häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden bedöms därför endast 
ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer. 

Mindre 
hackspett 
(NT & B1) 

Ekologi: Mindre hackspett förekommer i hela landet upp till fjällbjörksbältet. Den lever i löv- och 
blandskog med äldre lövträd. I södra Sverige utnyttjad särskilt ädellövträd. Den svenska populationen 
uppskattas till 8400 reproduktiva individer och populationen har minskar med cirka 25% de senaste 15 
åren. En fortsatt minskning pågår eller förväntas ske. 

Förekomst: Arten är tillfälligt noterad vid mossen och ett gammalt bohål hittades i delområde G. Se 
även kapitel 4. 

Påverkan: Genomförd inventering och analys (kapitel 4) av det större omlandet för mindre hackspett 
resulterar i slutsatsen att UO sannolikt är en del av ett hemområde för arten, men en mindre 
betydelsefull sådan, eftersom skogen är relativt ung, dödvedsfattig och väldränerad genom tidigare 
täktverksamhet och gallringar. Mycket goda födosöks- och häckningsområden finns i omgivningen, 
framför allt i norra delen av inventeringsområdet för mindre hackspettmiljöer. Med hänsyn till ingreppets 
tämligen ringa omfattning (drygt en hektar med mycket goda födosökningsförhållanden och goda 
häckningsförhållanden tas i anspråk) samt att omgivande marker hyser tämligen gott om lika lämpliga 
eller mer lämpliga häcknings- och födosökningsmiljöer, görs bedömningen att möjligheterna för arten att 
även fortsättningsvis häcka i liknande omfattning i omgivningen inte påverkas negativt av planen. KEF 
avseende häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget.  

Nattskärra 
(B1) 

Ekologi: Nattskärra har en ojämn utbredning i södra och mellersta Sverige samt i Norrlands kustland 
upp till Hälsingland. Arten häckar i öppen barr- och lövskog, gärna på tallhedar och tallåsar samt i 
anslutning till hyggen med frötallar. Det svenska beståndet uppskattas till 14 600 reproduktiva individer. 

Förekomst:  Flera noteringar (både fältbesök och maj -21) av spelande fågel ca 400 m söder om 
området kring Lejonstensgatan, närmare den stora spelpopulationen på Rambo mosse. Ett ex spelande 
över Store mossen maj -21.  

Påverkan: Mossen (inklusive UO) bedöms som tillfällig spelplats, men har troligen främst betydelse som 
födoproducent. Utbyggnad bedöms inte minska värdet förutsatt att dammen norr om UO med dess 
insektsproduktion inte berörs. Någon påverkan är i sådana fall inte aktuell, oavsett geografisk nivå.  

Nötväcka 

Ekologi: Nötväcka häckar i lövskog och parker, lokalt även i tallskog. Den förekommer över stora delar 
av landet. Det svenska beståndet uppskattas till cirka 264 000 par. En ökning har skett under de 
senaste tjugo åren, men populationen tycks nu ha stabiliserats. 

Förekomst: UO berör ca 1–2 häckande par 

Påverkan: En exploatering innebär en reduktion av arealen lämplig häckningsmiljö, men fortfarande 
kvarstår häckningsmöjligheter i övriga delar av Store mosse. Med hänsyn till de närmaste miljöerna i 
omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt.  KEF avseende 
häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden bedöms därför endast 
ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer. 

Ringduva 

Ekologi: Häckar i skogsmark men även allmänt i parkmiljöer och trädgårdar. Klarar sig ofta bra i mer 
exploaterade miljöer. Födosöker på öppen mark, bland annat på gräsmattor. Nordliga populationer 
flyttar under hösten och övervintrar längre söderut i Europa. Det svenska beståndet uppskattas till cirka 
980 000 par. Populationen har ökat de senaste 20 åren.   

Förekomst: UO berör möjligen ca 1–2 häckande par 

Påverkan: En exploatering innebär en reduktion av arealen lämplig häckningsmiljö, men fortfarande 
kvarstår häckningsmöjligheter i övriga delar av Store mosse. Med hänsyn till de närmaste miljöerna i 
omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt.  KEF avseende 
häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden bedöms därför endast 
ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer 

Rödhake 

Ekologi: Vanlig art som förekommer i såväl skogsmark som trädgårdar och parker över hela landet. Det 
svenska beståndet uppskattas till cirka 3 847 000 par. En viss ökning av populationen har skett under 
senare tid.   

Förekomst: UO berör möjligen ca 1–2 häckande par 

Påverkan: En exploatering innebär en reduktion av arealen lämplig häckningsmiljö, men fortfarande 
kvarstår häckningsmöjligheter i övriga delar av Store mosse. Med hänsyn till de närmaste miljöerna i 
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omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt. KEF avseende 
häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden bedöms därför endast 
ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer. 

Rödstjärt 

Ekologi: Vanlig art över hela landet. Förekommer i norr främst i barrskogsmiljöer (helst tallskog), men är 
i söder knuten till bland-/lövskog samt även trädgårdar och parker. Det svenska beståndet uppskattas 
till 905 000 par. Under senare tid har populationen ökat, en ökning som främst kopplas till södra 
Sverige.   

Förekomst: UO berör ca 1–2 häckande par. 

Påverkan: En exploatering innebär en reduktion av arealen lämplig häckningsmiljö, men fortfarande 
kvarstår häckningsmöjligheter i övriga delar av Store mosse.  Med hänsyn till de närmaste miljöerna i 
omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt. KEF avseende 
häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden bedöms därför endast 
ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer. 

Skata 

Ekologi: Allmän och spridd i såväl tätorter som på landsbygden. Påhittig opportunist som snabbt lär sig 
att utnyttja olika födoresurser. Den svenska populationen uppskattas till 184 000 par. I regel är det 
tätare mellan reviren i urbana miljöer, men häckningsframgången förefaller där vara sämre än i mer 
rurala dito. 

Förekomst: UO berör 1 häckande par. 

Påverkan:  En exploatering innebär en reduktion av arealen lämplig häckningsmiljö, men fortfarande 
kvarstår häckningsmöjligheter i övriga delar av Store mosse.  Med hänsyn till de närmaste miljöerna i 
omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt. KEF avseende 
häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden bedöms därför endast 
ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer. 

Steglits 

Ekologi: Steglits häckar i öppen löv- och blandskog och höga glesa talldungar, såväl i skogs- och 
jordbrukslandskapet som i mer urbana miljöer. Bland annat nyttjar den gärna fruktträdgårdar. Det 
svenska beståndet uppskattas till cirka 44 000 par. Populationen har ökat kraftigt under senare tid.  

Förekomst:  Ett möjligt par i UO. 
Påverkan: En exploatering innebär en reduktion av arealen potentiell häckningsmiljö, men fortfarande 
kvarstår häckningsmöjligheter i övriga delar av Store mosse. Med hänsyn till de närmaste miljöerna i 
omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt. KEF avseende 
häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden bedöms därför endast 
ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer. 

Större 
hackspett 

Ekologi: Allmän och opportunistisk art som förekommer i olika typer av skog, samt parkmiljöer och 
trädgårdar. Nyttjar en mängd olika födoresurser, från kottar och insekter till ägg och fågelungar. Är även 
en effektiv hålgörare och kan hacka ut bohål i friska träd av olika slag. Den svenska populationen 
uppskattas till 210 000 par och beståndet förefaller över en tjugoårsperiod ha ökat.   

Förekomst: UO berör ca 1 häckande par 

Påverkan: Förutsättningarna för häckning inom UO reduceras, men fortfarande kvarstår 
häckningsmöjligheter i övriga delar av Store mosse. Med hänsyn till de närmaste miljöerna i 
omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras. KEF avseende häckningsmöjligheter 
bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden bedöms därför endast ha marginell påverkan 
på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer. 

Svartvit 
flugsnappare 
(NT) 

Ekologi: Arten häckar i såväl skogsmark som trädgårdar och parker över hela landet men föredrar i 
regel löv- eller blandskog. Sommargäst som anländer i maj och flyttar under augusti/september. Det 
svenska beståndet uppskattas till cirka 1 122 000 par. En minskning av populationen har skett det 
senaste decenniet om cirka 19 procent.  

Förekomst: Sporadiskt häckande i inventeringsområdet, som bedöms lämpligt för häckning, men 
omgivande villaområden bedöms ännu lämpligare.  

Påverkan: Minskat skogsbestånd är negativt, men mer bryn positivt. Arten är främst knuten till 
omgivningen. Exploateringen bedöms inte medföra någon risk för påverkan på häcknings-
förutsättningarna oavsett geografisk nivå. KEF avseende häckningsmöjligheter bibehålls på samma 
nivåer som i dagsläget.  
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Svarthätta 

Ekologi: Svarthätta häckar i lummig lövskog, buskrik blandskog och frodig granskog med insprängda 
lövträd. Den förekommer allmänt i södra och mellersta Sverige. Norröver är förekomsterna mer 
varierande. Det svenska beståndet uppskattas till cirka 1 444 000 par. Populationen har ökat kraftigt de 
senaste tjugo åren.  

Förekomst: 1 par i UO som utgör lämplig miljö.  
Påverkan:  En exploatering innebär en reduktion av arealen lämplig häckningsmiljö, men fortfarande 
kvarstår häckningsmöjligheter i övriga delar av Store mosse. Med hänsyn till de närmaste miljöerna i 
omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt.  KEF avseende 
häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden bedöms därför endast 
ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer.  

Sädesärla  

Ekologi: Sädesärla häckar framför allt vid odlingsmark, bebyggelse och stränder. Den förekommer 
allmänt över hela landet, även i mer urbana miljöer. Boet anläggs i håligheter i murar, broar, bryggor, 
under takpannor eller liknande. I mindre urbana miljöer nyttjas bland annat dikesslänter och åkanter för 
bobygge. Det svenska beståndet uppskattas till cirka 291 000 par. Populationen har minskat något, sett 
ur ett tjugoårsperspektiv.  

Förekomst: 1 par vid dammen.  

Påverkan: Gynnas av öppna hårda eller grusade ytor med närhet till träd och vatten. Några 
häckningsmiljöer tas inte i anspråk. KEF avseende häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer 
som i dagsläget.  Bedöms inte påverkas negativt av utbyggnaden, oavsett geografisk nivå.  

Talgoxe 

Ekologi: Allmän och spridd i såväl skogsmark som i öppen mark med inslag av skogsdungar. Föredrar 
löv- och blandskog men kan även häcka i kanten av barrskogar. Förekommer även i stor utsträckning i 
trädgårdar och parkmiljöer. Hålhäckande art som ofta nyttjar fågelholkar. Är tämligen påhittig vid 
födosök och nyttjar olika resurser 

Förekomst: UO hyser ca 2 häckande par. 

Påverkan: UO är lämplig miljö.  En exploatering innebär en reduktion av arealen potentiell 
häckningsmiljö, men fortfarande kvarstår häckningsmöjligheter i övriga delar av Store mosse. Med 
hänsyn till de närmaste miljöerna i omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett 
märkbart sätt.  KEF avseende häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. 
Utbyggnaden bedöms därför endast ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga 
geografiska nivåer.  

Taltrast 

Ekologi: En vanlig art som är allmän i skogsmiljöer över hela landet. Det svenska beståndet uppskattas 
till cirka två miljoner par och förefaller vara stabilt. I regel tämligen skygg men i urbana miljöer samt 
under flyttperioden är den enklare att syn på. Populationen har ökat under de senaste tjugo åren men 
minskat något de senaste tio åren.   

Förekomst: Noterad sjungande i närområdet vid flera tillfällen.  

Påverkan: UO kan utgöra en liten del av ett relativt stort hemområde. En exploatering enligt tänkt plan 
bedöms innebära ett så ringa ingrepp att det inte finns risk för påverkan på häckningsförutsättningarna i 
hemområdet. KEF avseende häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. 

Ärtsångare 
(NT) 

Ekologi: Ärtsångare häckar i skogsbryn, buskmarker och trädgårdar. Den förekommer i hela landet 
norrut till Jämtland – Norrbotten samt sällsynt i Åsele och Lycksele lappmark.  Det svenska beståndet 
uppskattas till cirka 145 000 par. En minskning av populationen pågår.   

Förekomst: Två revirhävdande hanar noterade i inventeringsområdet, varav en i lämplig lövskogsmiljö 
inom UO.  

Påverkan: En exploatering innebär en reduktion av arealen lämplig häckningsmiljö, men fortfarande 
kvarstår häckningsmöjligheter i övriga delar av Store mosse. Med hänsyn till de närmaste miljöerna i 
omgivningen, bedöms möjligheten att häcka inte försämras på ett märkbart sätt. KEF avseende 
häckningsmöjligheter bibehålls på samma nivåer som i dagsläget. Utbyggnaden bedöms därför endast 
ha marginell påverkan på lokal nivå och ingen påverkan på övriga geografiska nivåer. 



Hålsten Fågelinventering  
  
Uppdragsnr.: 1074433-03   Version: 2 
 

2022-09-01  |  Sida 28 av 32 n:\107\44\1074433\6 leverans\03 handling för externgranskning\2022-09-01 fågelinventering och artskyddsutredning 
hålsten.docx 

 

5.3 Slutsats  

Den aktuella utbyggnaden bedöms innebära ett så litet ingrepp att förutsättningarna för häckning på lokal nivå 

inte riskerar att påverkas mer än marginellt. Inom Store mossen-området och den direkta omgivningen 

kommer det att kvarstå tillräckligt med lämpliga livsmiljöer för samtliga aktuella arter, varför det inte föreligger 

någon risk att den kontinuerliga ekologiska funktionen avseende häckningsmöjligheter försämras.  

Ovanstående bedömning gäller även mot den lagstiftning som träder i kraft 1 oktober 2022 
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Bilaga 1  

Arter observerade under inventeringen och i vilket delområde av inventeringsområdet som de observerades. I 
tabellen anges även vilka arter som är rödlistade (sex kategorier för olika grad av sällsynthet och risk för 
utdöende: Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) och 
kunskapsbrist (DD) och eller omfattas av fågeldirektivets bilaga 1 (B1).  

Art Skydd Delområde 

Björktrast NT 3 

Blåmes  1, 2, 3, 4, 5 

Bofink  1, 3, 4, 5, 6 

Fiskmås NT 1 

Gransångare  6, 7 

Grönfink EN 1, 4 

Gröngöling  1, 2, 4, 5 

Gråkråka NT 1 

Gråsiska  1 

Gråsparv  4 

Gulsparv NT 2 

Gärdsmyg  1 

Kaja  3 

Koltrast  1, 2, 3, 4, 5, 6 

Lövsångare  1, 4 

Nötväcka  1, 2, 3 

Ormvråk  5 

Ringduva  1, 3, 4 

Rödhake  1, 4, 5 

Rödstjärt  1, 2, 3, 4, 5 

Skata  1 

Spillkråka NT, B1 4 

Stare VU 1, 5 

Steglits  1 

Stjärtmes  1 

Större 
hackspett 

 1, 2 

Svarthätta  1, 4, 5, 6 

Svartvit 
flugsnappare 

NT 2 

Sädesärla  1, 4 

Talgoxe  1, 3, 4, 5, 6 

Taltrast  4 

Ärtsångare NT 4, 5 
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