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Sammanfattning 

Jakobi Sustainability AB har av Ulricehamns kommun fått i uppdrag att utföra en fågelinventering i en 
del av fastigheten Sanatorieskogen 1:3 (norra delen) inför planering av ett nytt bostadsområde (figur 1 
och 2). Syftet med denna inventering är redogöra för häckande fågelpopulationer som kan kräva 
särskild hänsyn vid eventuell exploatering. 

Inventeringen utfördes under förmiddagen vid fyra tillfällen april-juni 2020. Området inventerades den 
7 april, 23 april, 14 maj och 4 juni. Revirkartering har utförts med stöd av Naturvårdsverkets 
standardiserade metoder för fågelinventeringar (Naturvårdsverket, 2012).  

Totalt noterades 35 olika fågelarter i området. Av de observerade fågelarterna bedöms 27 arter 
sammanlagt hålla 91 revir. Området har ett rikt fågelliv av främst skogslevande fåglar. Samtliga 
fågelarter är fridlysta enligt 8 kap Miljöbalken men inga hotade arter bedöms häcka i området. 

Den samlade bilden av resultatet är att sammansättningen av fågelpopulationerna i området inte är av 
stor betydelse ur ett nationellt eller regionalt perspektiv, ej heller lokalt i Ulricehamns kommun.  

Tättingar, som de flesta av områdets fågelarter tillhör, häckar i buskage, trädkronor och håligheter i 
stående, döda träd. Lämpliga häckningsmiljöer finns framför allt i de lövrika delarna av området i norr 
och i väster. De flesta sångfåglar föredrar att sjunga i brynzoner till skogsområden. Uppsatta holkar i 
den unga björkskogen i sydväst har också bidragit till en högre koncentration av häckande småfåglar. 
Överlag var dock hygget och de grantäta skogspartierna mer artfattiga än de lövträdsrika.   

Uppemot hälften av de utpekade reviren bedöms kunna komma att påverkas eller helt försvinna om 
området bebyggs enligt skissen (figur 4) eftersom skog omvandlas till hårdgjorda ytor. Då områdets 
fåglar har relativt små revir bedöms inte fåglar utanför exploaterade områden att påverkas nämnvärt.  

Det bedöms inte som möjligt att bevara majoriteten av reviren inom området som planeras att 
bebyggas men med föreslagna åtgärder kan den negativa påverkan minska något.  
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1. Bakgrund 

 
1.1  UPPDRAG OCH SYFTE 

Jakobi Sustainability AB har av Ulricehamns kommun fått i uppdrag att utföra en fågelinventering i del 
av Sanatorieskogen 1:3 (norra delen) inför planering av ett nytt bostadsområde (figur 1). Syftet med 
inventeringen är redogöra för häckande fågelpopulationer som kan kräva särskild hänsyn vid eventuell 
exploatering.  

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdet. 
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1.2  AVGRÄNSNING 

Inventeringsområdet avgränsas enligt figur 2. Total area är ca 20 hektar. 

Figur 2. Karta över inventeringsområdet. 
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2. Metod 

Inventeringen utfördes under tidig morgon vid fyra tillfällen april-juni 2020. Området inventerades den 
7 april, 23 april, 14 maj och 4 juni (tabell 1). De tre första tillfällena av Liza Andersson, Jakobi 
Sustainability AB och det sista tillfället av Magnus Lundström, Jakobi Sustainability AB. 

Tabell 1. Tid och väder för fältbesöken. 

DATUM TID VÄDER VIND 

7 april 9.00-11.00 Halvklart, 8 oC 5 (11) m/s 

23 april 7.00-10.00 Klart, 4-15 oC 2 (6) m/s 

14 maj 6.00-9.00 Klart-halvklart, 0-5 oC 2 (4) m/s 

4 juni 7.00-10.00 Klart, 16 oC 0 m/s 

Revirkartering har utförts med stöd av Naturvårdsverkets standardiserade metoder för 
fågelinventeringar (Naturvårdsverket, 2012). Sjungande fåglar som hörts och setts samt fåglar i par eller 
med bomaterial kan förväntas hålla revir i närheten. Under fältbesöken gick inventeraren längs linjer 
genom området på ett sådant avstånd att samtliga fåglar kunde upptäckas. Vid lämpliga punkter 
stannar inventeraren upp och lyssnar av omgivningen ett par minuter tills inga nya individer observeras. 
Alla unika individer markeras i karta. Reviren identifieras genom att samtliga observationer av samma 
art från de tre besöken läggs ihop på en karta. Där två eller fler observationer vid olika 
inventeringstillfällen är noterade i närheten av varandra kan en revirhållande individ konstateras. 
Analysen upprepas för samtliga fågelarter. För sent anländande flyttfåglar kan revir konstateras även 
om de endast observerats vid det sista besöket om miljön bedöms som lämplig för dem. 

Samtliga observationer har rapporterats till Artportalen (Artportalen, 2020). 

 
2.1  RÖDLISTADE ARTER 

Rödlistade arter är arter som är upptagna i Rödlistan, som tas fram av Artdatabanken vid SLU och 
fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Rödlistning är ett system som 
utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Rödlistningen är en prognos över risken för 
enskilda arter att dö ut från Sverige vilket har bedömts kvantitativt. Hotkategorierna redovisas i tabell 2 
nedan. Arter i hotkategorierna CR, EN och VU räknas som hotade (SLU Artdatabanken, 2020).  

Tabell 2. Rödlistans kategorier 

NATIONELLT 
UTDÖD 

AKUT 
HOTAD 

STARKT 
HOTAD SÅRBAR 

NÄRA 
HOTAD LIVSKRAFTIG  

KUNSKAPS-
BRIST  EJ  BEDÖMD 

RE CR EN VU NT LC DD NA / NE 
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3. Resultat 

Totalt noterades 35 olika fågelarter i området. Av de observerade fågelarterna bedöms 27 arter 
sammanlagt hålla 91 revir.  Figur 3 visar en karta över samtliga revir i området. Tabell 2 visar 
fördelningen av antal revir per art. Tabell 3 redogör för vilka fågelarter som observerats men som inte 
bedöms häcka i området. Se tabell 1 för förteckning över rödlistans kategorier. 

Figur 3. Karta över identifierade revir. 
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Tabell 2. Fördelning av revir per art. 

FÅGELART 
RÖDLISTNINGS-
KATEGORI  

ANTAL 
REVIR KOMMENTAR 

Björktrast NT 2  
Blåmes  8  
Bofink  8  
Entita NT 1  
Gransångare  1  
Gröngöling  1 Arten har generellt stora revir som sannolikt 

överlappar med inventeringsområdet. Därmed är ingen 
punkt utritad i figur 3. 

Grönsiska  1  
Grönsångare NT 1  
Gärdsmyg  8  
Järnsparv  1  
Koltrast  5  
Kungsfågel  3  
Lövsångare  10  
Nötväcka  3  
Ringduva  2  
Rödstjärt  1  
Rödhake  10  
Skata  1  
Större hackspett  2  
Svarthätta  5  
Svartmes  1  
Svartvit flugsnappare NT 3  
Talgoxe  5  
Taltrast  5  
Trädgårdssångare  1 Minst en hane har sannolikt revir i området men punkt 

kunde inte definieras då arten observerades på spridda 
platser vid tredje och fjärde besöket. 

Trädpiplärka  1  
Ärtsångare NT 1  
SUMMA  91  

 

Tabell 3. Fågelarter som observerats under inventeringen men som inte bedöms häcka i området. 

FÅGELART 
RÖDLISTNINGS-
KATEGORI  KOMMENTAR 

Gråkråka NT Observerades sitta i utkanten av inventeringsområdet vid tre av 
besöken. Inga risbon har noterats. 

Grönfink EN Observerades strax söder om inventeringsområdet vid andra besöket. 
Korp  Jagades av kråkor över området vid första besöket. 
Mindre korsnäbb  Observerades endast under andra besöket och var sannolikt endast 

rastande. 
Nötskrika  Observerades vid två tillfällen sydväst om hygget. Svårt att fastställa 

om det rör sig om revir eller endast födosök. 
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FÅGELART 
RÖDLISTNINGS-
KATEGORI  KOMMENTAR 

Pilfink  Observerades intill trädgård i nordväst vid andra besöket. 
Sparvhök  Observerades i NO hörnet vid första besöket. 
Trädkrypare  Sågs födosöka i området vid andra besöket. 

 

4. Samlad bedömning 

Området har ett rikt fågelliv av främst skogslevande fåglar. Samtliga fågelarter är fridlysta enligt 8 kap 
Miljöbalken. Ett flertal rödlistade arter finns i området. Alla arter som fortfarande är relativt allmänt 
förekommande i Sverige men på senare tid visat vikande populationer (Artdatabanken, 2020). 

Det noterades många individer av sjungande gärdsmygar och rödhakar i området. Särskilt under besök 
1 och 2. Att färre noterats senare kan bero på två anledningar. Dels att häckningen börjat komma igång 
för arterna och behovet av att sjunga för att få en partner finns inte längre, dels för att flera hanar kan 
ha flugit vidare och försökt hävda revir någon annanstans. Det är därmed svårt att säkert veta hur 
många revir av arterna som förekommit i området som lett till lyckad parbildning och häckning. Denna 
rapport får ses som en fingervisning i antal häckningar i området.  

Inventeringen har inte omfattat nattaktiva fåglar men området bedöms inte som lämpligt för häckande 
nattskärra, möjligen enbart för födosök på hygget. Av ugglor så bedöms området endast lämpligt för 
kattuggla. 

4.1  OMRÅDEN AV BETYDELSE FÖR FÅGELFAUNAN 
Den samlade bilden är att sammansättningen av fågelpopulationerna i området inte är av stor 
betydelse ur ett nationellt eller regionalt perspektiv, ej heller ur ett lokalt perspektiv i Ulricehamns 
kommun.  

Inom inventeringsområdet visar figur 3 på kluster av revir i olika delar av skogsområdena. Tättingar, 
som de flesta av områdets fågelarter tillhör, häckar i buskage, trädkronor och håligheter i stående, döda 
träd. Lämpliga häckningsmiljöer finns framför allt i de lövrika delarna av området i norr och i väster. De 
flesta sångfåglar föredrar att sjunga i brynzoner till skogsområden. Hyggeskanten i öster samt gallring 
av gran i övriga delar av området har skapat nya brynzoner och luckighet som sannolikt gynnat 
småfåglar. Flera högstubbar har också skapats i området men de flesta är ännu för färska för att ha 
hunnit bebos av fåglar. Uppsatta holkar i den unga björkskogen i sydväst har också bidragit till en 
högre koncentration av häckande småfåglar. 

En del fåglar utnyttjar öppnare områden i högre grad än slutna skogar. I inventeringsområdet spelade 
en trädpiplärka flitigt på hygget i öster och järnsparven sjöng vid ett par besök. Överlag var dock 
hygget och de grantäta skogspartierna mer artfattiga än de lövträdsrika.  
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4.2  EXPLOATERINGENS PÅVERKAN PÅ FÅGELFAUNAN  
Uppemot hälften av de utpekade reviren bedöms kunna komma att påverkas eller helt försvinna om 
området byggs enligt skissen i figur 4 eftersom skog omvandlas till hårdgjorda ytor. Då områdets fåglar 
har relativt små revir bedöms inte fåglar utanför exploaterade områden att påverkas nämnvärt. 
Möjligen att gröngöling kan komma att påverkas negativt beroende på slutliga utformningen av 
bebyggelsen. Gröna stråk och sparade naturliga träddungar emellan husen skulle kunna minska negativ 
påverkan. 

 

Figur 4. Skiss över planerad nybyggnation inom inventeringsområdet. Kartan visas ej slutgiltig utformning. 
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Träd och buskar föreslås bevaras i den utsträckning det är möjligt. Då de flesta träd inom området för 
planerad bebyggelse är av ung ålder är det möjligt att plantera likvärdiga träd på ett sätt som passar in 
i det nya området. En god planerad bebyggelse med häckar, buskar och träd skulle kunna utjämna 
negativ påverkan för åtminstone de vanligaste fåglarna. För att bibehålla miljöns ekologiska funktion 
för fågellivet är det viktigt att bevara sammanhängande stråk med skog och träd runt området. Då 
bibehålls spridningsvägarna för småfåglar och brynmiljöer som är viktiga häcknings- och 
födosöksmiljöer. Bäckarna, grövre träd och död ved är viktiga element för insektsfaunan och därmed 
också för insektsätande fågelarter och bör bevaras i största möjliga utsträckning. Att bibehålla bärande 
träd och buskar är betydelsefullt för bär- och fröätande fåglar. Fågelholkarna i området kan med fördel 
flyttas till andra träd i området. 

Om stora glasytor uppförs bör dessa förses med dekaler, helst linjemönster (ljusa linjer), eller andra 
lämpliga skydd mot att fåglar flyger in i dem och skadas. 

Det bedöms inte som möjligt att bevara majoriteten av reviren inom området som planeras att 
bebyggas men med föreslagna åtgärder kan den negativa påverkan minska något.  

Avverkningsarbeten bör inte utföras under häckningsperioden april-juni.  
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