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Sammanfattning
Jakobi Sustainability AB har på uppdrag av Ulricehamns kommun utfört en fågelinventering inom ett
område på fastigheten Sanatorieskogen 1:3. Inventeringen utfördes genom besök under höst, vinter och
vår. Revirkartering av fåglar genomfördes under förmiddagen vid tre tillfällen i april-maj 2018.
Revirkarteringen har utförts enligt 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. Alla unika individer markeras i karta. Där två eller fler observationer vid
olika inventeringstillfällen är noterade i närheten av varandra kan en revirhållande individ konstateras.
Resultatet visar att totalt 28 arter nyttjar området under året varav 12 arter bedöms hålla revir under
vår/sommar. I området kunde totalt 30 revir av olika fågelarter identifieras.
Av skyddsvärda fågelarter bedöms kungsfågel och entita hålla tre respektive ett revir i området. Spillkråka
observerades vintertid och bedöms inte hålla revir i området.
Hur stor negativ påverkan en exploatering i området kommer ha på den lokala fågelfaunan avgörs av hur
stor del av naturmiljön som försvinner. Vidtas inga skyddsåtgärder försvinner häcknings-, födosökningsoch spridningsmiljöer för områdets fåglar. Om skyddsåtgärder vidtas i form av bevarande av stråk med
skog, buskage, grova träd och död ved med mera kan påverkan på fågelfaunan reduceras.

3

Fågelinventering av Sanatorieskogen 1:3

2019-10-29

1. Bakgrund
1.1 Uppdrag och syfte
Jakobi Sustainability AB har av Ulricehamns kommun fått i uppdrag att utföra en fågelinventering i
Sanatorieskogen 1:3 inför arbetet med en ny förskola (Figur 1). Syftet med denna inventering är redogöra
för häckande fågelpopulationer, rastande och övervintrande fåglar som kan kräva särskild hänsyn vid
eventuell exploatering.

Ulricehamn

Figur 1. Orienteringskarta över inventeringsområdet Sanatorieskogen 1:3 i Ulricehamns kommun.
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1.2 Geografisk avgränsning
Inventeringsområdet utgörs av ett område som avgränsas i figur 2. Detta område är en del av fastigheten
Sanatorieskogen 1:3.

Figur 2. Översikt över inventeringsområdet.
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1.3 Allmän beskrivning av området
Inventeringsområdet är beläget i utkanten av Ulricehamns stad, sydöst om stadskärnan. Området är ca 6,2
ha stort och utgörs av mindre skogspartier kring mindre ängar och äldre jordbruksmark. Gräsytorna är
delvis påverkade av igenväxning av lägre buskar och sly i kanterna men är till stor del fortfarande öppna.
Skogspartierna varierar men består främst av olika lövträd däribland sälg, björk och ek. I området finns två
mycket grova ekar som är värdefulla för insekter och därmed också insektsätande fåglar. I sydöst finns en
mer grandominerad del med en yngre produktionsyta.

2. Metod
2.1 Metod
Inventeringen utfördes under förmiddagen vid tre tillfällen april och maj 2019. De två första tillfällena av
Liza Andersson, Jakobi Sustainability AB och det sista tillfället av Magnus Lundström, Jakobi Sustainability
AB.
Området har även tidigare inventerats vid fyra tillfällen under hösten samt vintern 2018–2019 av Magnus
Lundström, Jakobi Sustainability AB och Morgan Johansson (underkonsult). Arter noterade vid dessa
tillfällen har ej analyserats för revirkarteringen då tidpunkterna är utanför häckningstid. Arterna utnyttjar
dock området för övervintring och tas därför med i beaktande.
Förenklad revirkartering har utförts enligt 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 analyseras 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.

3. Resultat
3.1 Revirkartering
Totalt observerades 19 fågelarter i inventeringsområdet under fältbesöken i april och maj 2019. Av de
observerade fågelarterna bedöms 12 arter sammanlagt hålla 30 revir (tabell 1).
Tabell 1. Förteckning över antal revir per art i utredningsområdet.
Fågelart
Antal revir
Blåmes
5
Bofink
2
Entita
1
Gärdsmyg
2
Lövsångare
5
Koltrast
2
Kungsfågel
3
Nötväcka
2
Rödhake
5
Svarthätta
1
Talgoxe
1
Taltrast
1
Summa
30
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I Figur 3 illustreras var i inventeringsområdet reviren är lokaliserade. Observera att fåglars revirstorlek
varierar mellan både arter och individer. Storleken på reviren har inte undersökts vid denna inventering
och punkterna i figur 3 är en uppskattning av revirens centrum.

Figur 3. Fågelrevir inom inventeringsområdet.
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Följande sju fågelarter har observerats i området i april-maj vid något enstaka besök: Björktrast, domherre,
grönfink, grönsiska, järnsparv, morkulla och sädesärla.

3.2 Höst och vinter 2018/2019
Området besöktes även vid fyra tillfällen under hösten och vintern 2018/2019. Samtliga 13 fågelarter som
observerades under denna period redovisas i tabell 2.
Tabell 2. Noterade fåglar vid fältbesök under höst och vinter 2018/2019.
5 september 2018 10 oktober 2018
10 januari 2019
Skata
Skata
Skata
Nötväcka
Nötväcka
Nötväcka
Blåmes
Blåmes
Blåmes
Gröngöling
Gröngöling
Domherre
Nötskrika
Nötskrika
Talgoxe
Talgoxe
Koltrast
Koltrast
Kaja
Domherre
Bofink
Ringduva

7 februari 2019
Blåmes
Domherre
Talgoxe
Koltrast
Svartmes
Tofsmes

I april 2019 utfördes av Jakobi Sustainability AB en naturvärdesinventering. Vid detta fältbesök noterades
sång och trummande av spillkråka (NT) samt ormvråk sträckande under inventering, men inga bon eller
lämpliga boplatser av någon av arterna hittades i inventeringsområdet. Spillkråka häckar med all
sannolikhet i barrskogsområdet N, NV Sanatorieskogen.
Totalt bedöms 28 arter nyttja området under året.

4. Samlad bedömning
Resultatet av fågelinventeringen visar att ett flertal vanliga svenska fågelarter utnyttjar området året om.
Något mindre än hälften av fågelarterna håller revir i området. Området är varierat med både löv- och
barrträd, öppna gräsytor och brynmiljöer mot dessa. Variationen gynnar en mångfald av fågelarter och då
främst mindre fåglar som tättingar och sångare vilket denna studie kan visa.

4.1 Skyddsvärda fågelarter
Samtliga fågelarter är fridlysta enligt 8 kap Miljöbalken. Av de observerade fåglarna i området har två
skyddsvärda och rödlistade arter påträffats – spillkråka och kungsfågel.
Spillkråka är rödlistad som nära hotad (NT) och fridlyst enligt 4 § Artskyddsförordningen samt listad i
Fågeldirektivet bilaga I och Bernkonventionens bilaga II (Artdatabanken, 2019_1). Arten bedöms inte hålla
revir i området.
Inventeringen visar att det finns tre revir av kungsfågel (VU) inom inventeringsområdet. Kungsfågel är
rödlistad som sårbar (VU) och fridlyst enligt 4 § Artskyddsförordningen samt listad i Bernkonventionens
bilaga II och Bonnkonventionen bilaga II (Artdatabanken, 2019_2).
Ett par entita observerades under inventeringen i april. Entita inte rödlistad men ändå skyddsvärd då den är
en av minskat med mer än 50% under perioden 1977–2006 och är en av Skogsstyrelsens prioriterade
arter. Arten har stabiliserats något under 2000-talet (Skogsstyrelsen, 2017) men kan få ändrad status i
kommande rödlistning på grund av den dramatiska minskningen över lång tid.
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5. Påverkan och skyddsåtgärder
5.1 Påverkan på områdets fågelfauna vid exploatering
Hur stor negativ påverkan en exploatering i området kommer ha på den lokala fågelfaunan avgörs av hur
stor del av naturmiljön som försvinner. Om exploateringen i området leder till att alla naturmiljöer i
området tas bort kommer det innebära att fåglarnas häckmiljöer och födosöksområden försvinner. Fåglar
som inte häckar i området men som nyttjar det för födosök kommer också påverkas negativt. Även
skyddade spridningskorridorer kommer försvinna. Småfåglar följer gärna buskage och skogsbryn i
förflyttning då det ger ett kontinuerligt skydd från rovfåglar.

5.2 Skyddsåtgärder
För att minska påverkan på områdets fågelfauna föreslår Jakobi Sustainability AB en rad skyddsåtgärder. En
god planerad bebyggelse med häckar, buskar och kulturträd 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. Bevarande av bärande träd och buskar är betydelsefullt för bär- och fröätande
fåglar.
De öppna gräsytorna nyttjas främst av trastfåglar som födosöker efter mask och marklevande insekter. Om
öppna ytor som inte bebyggs, inte heller hårdgörs, bibehålls även öppna födosöksområden för fåglar. En
positiv effekt kan uppnås om öppna ytor hindras från att växa igen. Naturlig flora är att föredra framför
gräsmattor.
Kungsfågel (VU) är generellt knuten till barrskog (Artdatabanken, 2019_2). Reviren i figur 3 visar att
arten förekommer i de delar av området med gran. Att bevara delen med ung, tät granskog är av mindre
betydelse än att bevara äldre granar i det övriga skogsområdet. Detsamma gäller för svartmes och tofsmes.
Åtgärderna kan även vara positiva för den kommande förskoleverksamheten då de bidrar till att bibehålla
närheten till naturen. Områden som inte bebyggs kan utgöra en del av förskolans uterum. Fågelmatning
och holkuppsättning i området kan bidra till barns intresse och lärande om fåglar samt ge positiva effekter
för åtminstone de vanligaste arterna av mes- och trastfåglar.
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.
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