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Sammanfattning  

På ett område vid sjön Skagerns västra strand i Gullspångs kommun, Hova socken, planeras 
uppförande av fritidshus. Fastigheten Delebäckstorp 1:4 planlades 1983 för 
fritidshusområde. Fastighetsägaren vill nu pröva en ändring av detaljplanen för att 
möjliggöra större och flexiblare byggrätter. Ändringen syftar till att möjliggöra en högre 
utnyttjande grad samt högre byggnadshöjd inom kvartersmark för bostäder. 
 
Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd och inför granskningen behövs en 
komplettering med en naturvärdesinventering, samt utredning av häckande fåglar och 
förekomst av fladdermöss. 

Urbanista stad AB, Göteborg gav under våren Pro Natura i uppdrag att genomföra en 
naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard (SIS standard SS 199000:2014). 

Inventeringen utfördes under perioden april t.o.m. september 2022 och slutsammanställdes 
i september 2022. 

Inventeringen har skett enligt detaljeringsgraden detalj. Detta innebär att naturvärdesobjekt 
med en yta om 10 m2 eller mer samt linjeformade objekt med en längd om minst 10 meter 
samt en bredd om minst 0,5 meter ska kunna identifieras. I uppdraget har också ingått att 
identifiera, dokumentera och avgränsa naturvärdesobjekt med Naturvärdesklass 4. Vidare 
har detaljerad redovisning skett av skyddade arter (växter) enligt 4§ artskyddsförordningen. 
I arbetet har också ingått fördjupad artinventering av häckande fåglar och fördjupad 
artinventering av fladdermöss. 

Fladdermusinventeringen har utförts av Nattbakka Natur, i övrigt har personal från 
Stiftelsen Pro Natura stått för inventeringsarbetet. 

Totalt har en yta om 83 ha inventerats. I detta område har 11 olika naturvärdesobjekt 
identifierats och avgränsats, två objekt med högt naturvärde, ett objekt med påtagligt 
naturvärde och sju objekt med visst naturvärde. 

Naturvärdena i området beror till viss del på dess historia som löväng med god förekomst av 
olika ädellövträd – främst lind och ask. De gamla ädellövträden har funnits både i det som 
varit löväng och som vårdträd vid bebyggelse. Äldre lövträd finns idag kvar på flera ställen. 
Hålträd finns frekvent i området. 

I de centrala delarna finns ett större bestånd med påfallande grov och högvuxen asp på mark 
som är av örttyp. Här finns stora mängder död ved, ofta som mycket grova lågor. 

Jordarna i området är näringsrika/kalkrika och det medför att hassel är den i särklass 
dominerande busken. I stora delar av beståndet finns örtrik och frodig markflora med inslag 
av ovanligare arter. 
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Rikedomen på lövträd och hassel gör att området har en individ- och artrik fauna av 
lövskogsanknutna fåglar. I området har också konstaterats 6-7 olika arter fladdermöss varav 
ett par arter är mer krävande. 
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1. Inledning 

Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av Urbanista stad AB, Göteborg. Kontaktperson har 
varit Sara Nylander. 

Ansvarig har varit Leif Andersson, Pro Natura. Fältarbetet har gjorts av Emma Karlsson, Leif 
Andersson, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson, Pro Natura samt Johan Eklöf, 
Nattbakka Natur och Espen Jensen. 

Fältarbetet för naturvärdesinventeringen har gjorts 6 och 24 april, 30 och 31 maj, 29 juni och 
15 september 2022. 

Naturvärdesinventeringen har utförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) 
SS 199000:2014. Detaljeringsgraden har varit detalj och med tillägget naturvärdesklass 4 
och detaljerad redovisning av skyddade arter enligt 4§ artskyddsförordningen. 

I arbetet har ingått fördjupad artinventering av häckande fåglar och fördjupad 
artinventering av fladdermöss. 

 

2. Bakgrund 

På ett område vid sjön Skagerns västra strand planeras uppförande av fritidshus. Fastigheten 
planlades 1983 för fritidshusområde. Fastighetsägaren vill nu pröva en ändring av 
detaljplanen för att möjliggöra större och flexiblare byggrätter. Ändringen syftar till att 
möjliggöra en högre utnyttjande grad samt högre byggnadshöjd inom kvartersmark för 
bostäder i gällande Förslag till byggnadsplan för fritidsområde Sjötorp (1643-P1). Området 
är inte idag exploaterat utan utgörs till största del av skogsmark.  

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd och inför granskningen behövs en 
komplettering med en naturvärdesinventering, samt utredning av häckande fåglar och 
fladdermöss. 
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3. Uppdraget  

Förfrågan om anbud gavs 2022-01-18. Beställning av naturvärdesinventeringen gjordes 
2022-02-14. 

Inventeringen har skett enligt detaljeringsgraden detalj. Detta innebär att naturvärdesobjekt 
med en yta om 10 m2 eller mer samt linjeformade objekt med en längd om minst 10 meter 
samt en bredd om minst 0,5 meter ska kunna identifieras. I uppdraget har också ingått att 
identifiera, dokumentera och avgränsa naturvärdesobjekt med Naturvärdesklass 4. Vidare 
har detaljerad redovisning skett av skyddade arter (växter) enligt 4§ artskyddsförordningen 

Inventeringsområdet redovisas på karta bilaga 1.  

Inventeringen har gjorts enligt SIS standard SS 199000:2014 med redovisning september 
2022.  

I arbetet har ingått en fördjupad artinventering av fåglar kommer enligt Naturvårdsverkets 
metodik för revirkartering med tre besök från april till juni.  

Vidare har ingått att göra en fördjupad artinventering fladdermöss. Inventeringen har skett i 
enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer kring artkartering av fladdermöss, det 
vill säga, dels med autoboxar, dels manuellt med handhållen ultraljudsdetektor. 

Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering (NVI), är en 
sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten biologisk mångfald. Någon 
bedömning av områdets eventuella geologiska, geomorfologiska eller hydrologiska värden 
har ej gjorts. 

I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte heller 
innehåller detta arbete någon bedömning av områdets sociala värden eller värden för 
friluftslivet. 

Slutligen innehåller arbetet heller inga bedömningar av konsekvenser för biologisk mångfald 
vid en eventuell exploatering av något slag. 

Fältarbetet genomfördes under april till och med september 2022. 
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4. Metodik  

4.1. Naturvärdesinventering (NVI) 
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar 
(NVI) SS 199000:2014. För detaljer i denna så hänvisas till standarddokumenten Svensk 
Standard SS 199000:2014 och Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. 

Grunden i denna standard är att på ett transparent, upprepbart och väldefinierat sätt 
genomföra naturvärdesbedömningar vad gäller biologisk mångfald. Syftet med en 
naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet 
som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och 
naturvärdesbedöma dessa. Ett områdes naturvärde redovisas genom att det tilldelas en 
naturvärdesklass. Naturvärdesinventeringar kan genomföras med olika ambitionsnivåer 
beroende på syftet med inventeringen. Detta gäller huruvida fältarbete ska genomföras eller 
ej, vilken detaljeringsgrad inventeringen ska ha (vilken som är minsta obligatoriska 
karteringsenhet) och om inventeringen ska ha några tillägg (t.ex. identifiering av objekt med 
generellt biotopskydd, inventering av särskilda arter, identifiering och avgränsning av 
områden som har naturvärdesklass 4). I denna inventering ingår tilläggen naturvärdesklass 
4 och fördjupad artinventering av fladdermöss och häckande fåglar. 

En viktig princip i arbetet med naturvärdesinventering enligt standarden är att 
naturvärdesbedömningen ska utgå från två olika bedömningsgrunder – bedömningsgrund 
art och bedömningsgrund biotop. Den första avser i vilken grad arter och arters förekomst 
bidrar till naturvärdet. Den andra är en bedömning av hur biotopen bidrar till den biologiska 
mångfalden. De båda bedömningsgrunderna är naturligtvis beroende av varandra så att 
högre värde från biotopsynpunkt normalt leder till att området också har värden i form av 
artförekomster. 

Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är begreppet 
naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) så är naturvårdsart en 
art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild betydelse 
för biologisk mångfald. Detta är i linje med ArtDatabankens definition av begreppet 
(ArtDatabanken 2013). Enligt ArtDatabanken är naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för 
skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. I 
standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i begreppet 
naturvårdsart. Rödlistade arter markeras i denna rapport med artens rödlistningskategori, 
”NT”, ”VU”, ”EN”, ”CR” och ”DD”. Arter som i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 
(Skogsstyrelsen 2014) använts som signalerarter vilka bedöms indikera förhöjda 
naturvärden i skogsmiljöer har använts som naturvårdsarter. Signalarter markeras i listorna 
över naturvårdsarter med ”S”. I denna inventering har arter som användes i inventeringen av 
ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket 1987, Andersson 1993) använts som indikatorarter 
på naturvärden i gräsmarksmiljöer – och ingår därmed i naturvårdsarterna. Dessa markeras 
med ”ÄoH”. 
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Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är  

• Naturlighet  

• Processer och störningsregimer  

• Strukturer 

• Element 

• Kontinuitet  

• Naturgivna förutsättningar 

• Förekomst av nyckelarter 

• Läge, storlek och form 

Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är företeelser 
som förhållandevis lätt kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt 
bedöma förekomst av andra biotopkvaliteter, som t.ex. naturlighet, processer och 
störningsregimer, kontinuitet, naturgivna förutsättningar och vissa nyckelarter. 

Biotopens värde beror också på hur sällsynt och hotad den är. 

 

Principer för naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive 
bedömningsgrund biotop leder till viss naturvärdesklass. 

I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är en 
sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I 
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naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande naturtyper: Infrastruktur och 
bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, åkermark, äng och betesmark, 
igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin 
mjukbotten, grund marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten, 
biogent rev och bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten, 
vattendrag, antropogen limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp 
används ibland, både i vanligt tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda 
betydelse. Ett exempel är Natura 2000 som använder naturtyp i en annan betydelse.  

Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt identifieras, 
avgränsas, bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering är ett 
avgränsat geografiskt område med naturvärde, som utgörs av en dominerande naturtyp och 
som kan bedömas till en och samma naturvärdesklass. I standarden ska ett 
naturvärdesobjekt vara ett sammanhängande geografiskt område. 

De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är: 

• Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde  

• Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde  

• Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde 

• Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

Områden som ej anses ha betydelse för biologisk mångfald anges som områden med lågt 
naturvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Högsta naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell 
eller global nivå. 

Högt naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional 
eller nationell nivå. 

Påtagligt naturvärde. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara 
av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 
större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Visst naturvärde. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den 
totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Områden med ett lågt naturvärde som bedöms ha ingen eller liten positiv 
betydelse för biologisk mångfald. 

Övrig mark 
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Enligt uppdragsbeskrivningen ska naturvärdesinventeringen på Delebäckstorp utföras som 
fältinventering med detaljeringsgrad detalj. Detta innebär att naturvärdesobjekt med en yta 
om 10 m2 eller mer samt linjeformade objekt med en längd om minst 10 meter samt en 
bredd om minst 0,5 meter ska kunna identifieras. De områden om redovisas i denna 
inventering är de som uppnått naturvärdesklass 4 eller högre.  

Det område som inventerats framgår av bilaga 1 medan avgränsning av naturvärdesobjekt 
redovisas på karta i bilaga 2. Standarden för naturvärdesinventering (NVI) innefattar ingen 
formell landskapsekologisk analys.  

Följande moment har utförts i NVI:n: 

Förarbete 

1. Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet.  

2. Potentiella naturvärdesobjekt har avgränsats. 

3. Fältkartor för arbetet där potentiella naturvärdesobjekt är markerade har tagits fram. 
Fältkartorna har innehållit en bakgrund med ortofoto – och har varit i skalan 1:5000.  

Fältarbete 

Inventering har genomförts i hela det område som redovisas i bilaga 1. I detta område har 
naturtyperna skog och träd samt limnisk strand och småvatten urskilts i 
naturvärdesobjekten. Namnskicket för att benämna olika biotoper följer där så är möjligt 
KNAS (Jönsson 2009), vegetationstyper i Norden (Påhlsson 1998) eller lövskogar i Sverige 
(Löfgren & Andersson 2000). 

Rapportering 

Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. Om 
inga kommentarer anger annat så är redovisade naturvårdsarter noterade under denna 
naturvärdesinventering. 

Den nomenklatur som används för växter, djur och svampar följer Dyntaxa (2021-11-03). 

4.2. Artskydd 
Artskyddsförordningen (2007:845) är meddelad med stöd av miljöbalken och dess regler 
härstammar från EU:s två direktiv Fågeldirektivet (rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 
november 2009) och Art- och habitatdirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets 
direktiv 2006/105/EG) samt svenska fridlysningsregler. Enligt 4, 6–9 §§ skyddas följande 
arter: 

1. djur och växter som i artskyddskyddsförordningens bilaga 1 är markerade med S 
samt ett N eller n, 

2. djur och växter i bilaga 2 i artskyddsförordningen, och 
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3. alla naturligt förekommande fåglar i Sverige. 

I fråga om vilda fåglar och vilt levande djurarter som anges i Artskyddsförordningen bilaga 1 
och som är markerade med N eller n är det förbjudet enligt 4 § 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. 

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. Det första stycket gäller dock inte jakt som 
följer jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). 

Arter som i bilaga 1 (förteckning över vissa djur- och växtarter) till Artskyddsförordningen 
är markerade med S och B har enligt Fågeldirektivet eller Art- och habitatdirektivet ett 
sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden (Fågeldirektivet) eller 
bevarandeområden (Art- och habitatdirektivet) behöver utses. Arten finns upptagen i bilaga 
1 till Fågeldirektivet eller bilaga 2 till Art- och habitatdirektivet. 

Arter som i bilaga 1 (förteckning över vissa djur- och växtarter) till Artskyddsförordningen 
är markerade med x får jagas i vissa medlemsstater i enlighet med nationell lagstiftning som 
tar hänsyn till artens populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion. Arten finns 
upptagen i Fågeldirektivets bilaga 2 del 2 med angivande att arten inte får jagas i Sverige. 

Eftersom alla vilt förekommande fåglar omfattas av artskyddet är det viktigt att tidigt få en 
uppfattning om förekomsten av fåglar i ett område som omfattas av planläggning eller 
exploatering. För att få underlag för att kunna tillämpa Artskyddsförordningen i t.ex. 
planärenden är det därför lämpligt med en fördjupad artinventering av fåglar som ett tillägg 
till naturvärdesinventeringen (NVI). Detta är då en artskyddsutredning som täcker 
fågelfaunan. 

Den metodik som används för att inventera häckande fåglar är en förenklad revirkartering 
enligt Naturvårdsverket 2012a och 2016. För inventeringen används en något modifierad 
variant av den kombinerade punkt- och linjetaxeringen. 

4.3. Metodik för häckfågelinventering 

4.3.1 Fältinventering 

Fågelinventeringen utförs som en förenklad revirkartering där linjetaxering och 
punkttaxering kombineras. En linjetaxering ger en mer detaljerad kännedom av 
förekommande fågelarter jämfört med en punkttaxering då en större yta i området besöks. 
Att kombinera en linjetaxering med en punkttaxering är dock en metod som ger en högre 
kvalité på inventeringen eftersom inventeraren med jämna mellanrum stannar upp och 
noterar fågelobservationer utan att störas av exempelvis ljud från egna rörelser. Under 
fågelinventeringen utförs inga andra inventeringsaktiviteter. Omvänt görs anteckningar om 
fågelfaunan då t.ex. inventering för naturvärdesinventeringen (NVI) utförs. 
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Denna kombinerade taxering innebär att inventeraren promenerar i lugn takt genom hela 
inventeringsområdet och stannar till med jämna mellanrum i ca 5 minuter. 
Inventeringsslingan och ibland också punkterna är förberedda innan fältinventeringen och 
linjerna ger korridorer som har en bredd på 100–200 m beroende på hur tät vegetationen är, 
ju tätare desto smalare korridor. Inventeraren går i största möjliga mån på befintliga stigar, 
basvägar och vägar för att behålla koncentrationen på fåglarna, enbart om ett hinder eller 
alltför svårtillgänglig terräng förekommer ändras inventeringsrutten. Punkterna läggs 200 – 
500 m från varandra beroende på landskapstyp. Alla fågelarter som hörs eller syns noteras. 
Data som samlas in för varje notering är fågelart, antal, aktivitet (häckningskriterier), 
koordinat, observatör, datum och tid. Uppgifterna läggs exempelvis in i ett QField-projekt 
som är laddat i en mobiltelefon eller surfplatta. Om nattbesök ingår i inventeringen utförs 
detta genom punkttaxering där inventeraren besöker strategiskt utvalda platser i 
inventeringsområdet och stannar på varje punkt för att lyssna efter nattaktiva fåglar. 
Häckningskriterierna är de som används av Svensk Fågelatlas och Artportalen (UOF 
Upplands Fågelskådare). Fältbesöken för dagaktiva fåglar sker under minst tre besök, 
utspridda i april, maj och juni. Inventeringen utförs på morgonen samt att minusgrader, 
nederbörd och vind över måttlig styrka undviks. För nattaktiva fåglar besöks området på 
olika punkter i skymning och natt mellan februari till juli, helst under molnfria och vindstilla 
nätter. Under nattbesöken lyssnar inventeraren efter ljud som sång och tiggläten för att 
bedöma förekomsten av exempelvis ugglor. 

I denna inventering ingick inte nattbesök enligt beställningen. Detta innebär att ugglor och 
andra nattaktiva arter ej eftersökts särskilt.  

Datorprogrammet QGIS användes för att förbereda kartor och attributfält för insamling av 
data samt bearbetning av den insamlade datan. Mobilapplikationen QField användes i fält för 
navigation och insamling av data i inventeringsområdet. 

4.3.2 Häckningskriterier 

Eftersom ett viktigt syfte med fågelinventeringen är att utröna vilka fåglar som häckar i 
inventeringsområdet är tolkningen av insamlade data med bäring på respektive arts 
häckningsstatus i området den viktigaste analysuppgiften. Tolkningen av de olika 
häckningskriterierna (20 st) följer den indelning som anges i Svensk fågelatlas och UOF 
Upplands Fågelskådare. Se tabell 1. Häckningsangivelserna anges i de fyra utfallen möjlig, 
trolig eller säker häckning av fågelarten i fråga samt bedömningen att arten sannolikt inte 
häckar i inventeringsområdet. Vid fall där informationen är otillräcklig eller osäker och 
sannolikheten för häckning inte kan bedömas anges detta som oklart. Det bör även nämnas 
att vissa fåglar har ett borevir som normalt är mer intensivt skyddat från inkräktare där 
individens ungar eller bo står i centrum, samt ett födosöksrevir under häckningstiden som 
breder ut sig över en större yta där individen eller paret samlar in mat och generellt inte 
skyddar fullt lika stramt som sitt borevir. För arter som stare och kaja så hävdas 
födosöksreviren knappast alls. Ett annat exempel är tornseglare som kan flyga långt bort 
från boet för att födosöka och födosöksreviret är väldigt väderberoende, något som kan få 
ungarna att behöva vänta i dagar för att få mat då föräldrarna antingen behöver ta omvägar 
eller själva måste äta födan de fångar på grund av försämrat väder. Storlekarna av de olika 
reviren varierar stort mellan olika fågelarter, ofta även beroende på olika biotoper, 
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födotillgång, individer samt var i världen fågelarten befinner sig. Tillförlitliga 
forskningsresultat om detta finns ännu inte för alla arter i Sverige och inte heller någon 
heltäckande sammanställning. 

 

4.3.3 Redovisning av artförekomster 

En viktig del av redovisningen är en kommenterad artlista över samtliga noterade arter i 
inventeringsområdet med respektive arts generella ekologi. Här diskuteras även uppgifter 
om artens förekomst och bedömda häckning i området. Här anges också antalet uppskattade 
revir i området – om arten häckar. Här ingår dessutom observationer gjorda innan denna 
inventering. 

Tabell 1. Aktivitet enligt Artportalen med tillhörande häckningskriterie och dess sannolikhet av häckning. Från UOF 
Upplands Fågelskådare Upplands Fågelskådare 
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Information om fågelarternas levnadssätt har hämtats från böckerna Fåglarna i färg 
(Durango 1964), Fågelguiden (Svensson, Mullarney och Zetterström 2009) och Fåglarna i 
Sverige – antal och förekomst (Ottosson et al. 2012) samt hemsidan Artfakta (SLU 
Artdatabanken 2022a). Revirstorlekar har baserats på täthetsdata från boken Fåglarna i 
Sverige – antal och förekomst (Ottosson et al. 2012). 

Som en översikt redovisas också noterade arter i en tabell med uppgifter om observatörer, 
artens status i olika regelverk och häckningsförhållanden (tabell 3). 

Rödlistade fåglar markeras i denna rapport med artens rödlistningskategori enligt SLU 
Artdatabanken 2020. Rödlistan är en bedömning över arters risk att dö ut i Sverige och utgör 
ett viktigt underlag och stöd för naturvårdsarbeten. 

Tabell 2. Lista över rödlistekategorier enligt Artdatabanken. 

Förkortning Betydelse 
RE Nationellt utdöd 
CR Akut hotad 
EN Starkt hotad 
VU Sårbar 
NT Nära hotad 
DD Kunskapsbrist 
LC Livskraftig 

 
Som bilaga redovisas de rutter som använts vid fågelinventeringen samt en karta över 
samtliga gjorda observationspunkter. 

4.3.4 Kartredovisning av fåglars schematiska revir 

För att se hur häckande arters revir bedöms vara utbredda i inventeringsområdet framställs 
artvisa eller artgruppvisa kartor med observationspunkter samt bedömda revir. De 
gruppvisa kartorna är då över arter med liknande miljökrav – t.ex. utpräglade lövskogsfåglar, 
utpräglade barrskogsfåglar, strandfåglar, fåglar med krav på bryn och luckor i 
skogslandskap. För arter som bedöms häcka i området (baserat på tabell 3) redovisas 
reviren som cirklar där mitten bedöms vara centrum för individens revir, och storleken för 
artens revir som anges i den kommenterade artlistan (7.3). Eftersom någon sammanställning 
av revirstorlek för olika fågelarter inte finns har revirstorleken beräknats genom att använda 
antalet revir (par) per km2 i arbetet Fåglarna i Sverige – antal och förekomst (Ottosson et al. 
2012). Revirstorleken baseras på de schablonvärden som anges för olika biotoper i det 
aktuella länet i biotoper i inventeringsområdet som arten har observerats i under 
inventeringen. Värdena på revirstorleken viktas fram baserat på biotoperna i 
inventeringsområdet. Biotopernas förekomst i området baseras på Nationella Marktäckedata 
(NMD) från Naturvårdsverket samt egna observationer. Om det inte finns schablonvärden 
för aktuell region används istället det närmsta länet eller landskap där värden är angivna. 
Schablonvärdena i boken anges i par/km2 som här räknas om till hektar per revir för att 
kunna bedöma hur många revir inventeringsområdet innehåller. Om arten häckar i kolonier 
eller hävdar ytterst små revir (borevir) markeras reviren istället som punkter. Placering av 
revir gjordes genom att analysera observationerna för arten och se vilka som låg i ett kluster 
samt tillräckligt nära varandra för att kunna ingå i samma revir enligt den bestämda 
revirstorleken. Se figur 1 för ett exempel. Kartorna är schematiska och i verkligheten 



 
Naturvärdesinventering (NVI), Delebäckstorp, Gullspångs kommun. 

 
  17 (80) 

behöver reviren inte vara cirkulära utan kan exempelvis följa olika naturliga gränser som 
exempelvis gränser mellan olika biotoper. 

4.3.5 Biotoper i området 

För att vikta fram storlekar på revir behövs uppgifter om vilka biotoper som förekommer i 
inventeringsområdet. Vi har för detta använt Nationella Marktäckedata (NMD) som också är 
de biotoptyper som ofta används av Fåglar i Sverige – antal och förekomst (Ottosson et al. 
2012). Enligt Nationella Marktäckedata (NMD) finns tolv olika biotoper i 
inventeringsområdet, varav en är exploateringsmark. Majoriteten av ytan täcks av diverse 
lövskog och lövblandad barrskog. Västra delen innehåller en större del barrskog. Spritt i 
området finns diverse öppen mark, särskilt i norr och nordost där det finns större 
sammanhängande ytor öppen mark. Det förekommer en liten andel våtmark av något slag 
samt sjö i områdets östra kant. En liten andel exploateringsmark, i form av grusväg, löper 
genom inventeringsområdet. 

 
Figur 1. Visuellt exempel på hur taltrastens observationspunkter (grön) och uppskattad revirstorlek lett till 
bedömning av hur reviren är utbredda (gul). Reviren ska förstås som schematiska bedömningar baserade på 
observationsdata och kunskap om fågelns biologi. 
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5. Allmänt om naturförhållandena  

 

Karta över inventeringsområdets läge. 

5.1. Geografi och bebyggelse 
Det inventerade området ligger ca 9 km SÖ om Gullspångs tätort. Det är beläget på östsidan 
av den höjdrygg som ligger mellan Skagersvik och Gudhammar. I öster begränsas 
inventeringsområdet av sjön Skagern. I väster ligger vägen (länsväg 2997) mellan Delebäck 
och Kroppfjäll nära områdets västgräns. I norr gränsar området till ett skogsskifte och 
fritidshusområdena vid Delebäckstorp. I söder gränsar området till skogsmarker hörande till 
Kroppfjäll. Den fastighet som berörs av inventeringen är Delebäckstorp 1:4. 

Hela området sluttar mot öster ner mot sjön Skagern. Sjöns yta är inventeringsområdets 
lägsta punkt och ligger på 69 m.ö.h. Områdets högst belägna punkt ligger 112 m.ö.h längst i 
sydväst. Skagern är reglerad för vattenkraft (Gullspångs kraftverk) och får enligt 
vattendomen från 1926 regleras 3 respektive 2,5 meter. Detta medför vattenstånd om 
maximalt +69,39 och som lägst +66,39 vintertid, respektive som lägst +66,89 m.ö.h. 
sommartid (Vänersborgs tingsrätt, Miljödomstolen 2005). Detta innebär att lägstapunktens 
nivå varierar. Nivåskillnaden i området är ca 46 m. Regleringens påverkan på 
strandvegetation och strandzonering är tydlig. 
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Omgivningarna domineras i alla riktningar utom i öster av skogsmark. Längre norrut ligger 
fritidshusområdena vid Delebäckstorp. I öster ligger sjön Skagern. Skagern är Sveriges 
nittonde största sjö 

Inventeringsområdet är i huvudsak rektangulärt och har en utsträckning i nord-sydlig ledd 
av ca 1200 m och i östvästlig ledd en utsträckning av ca 730 m. Totalt har 
inventeringsområdet en yta av 83,0 ha. 

Inventeringsområdet domineras helt av skogsmark, oftast dominerad av lövträd av olika 
slag. Granplanteringar finns främst i de övre västra delarna men också i den södra kanten 
och i den norra kanten. I norr finns stora arealer kalhyggen. Stora delar av de lövklädda 
markerna har gallrats och underröjts på sly och hassel. Denna klenved ligger som ett tjockt 
täcke i stora delar och gör dessa delar mycket svårframkomliga. En del äldre lövbestånd har 
lämnats utan åtgärder. 

I området finns ett tätt nätverk av djupa diken, främst i östnordöst-västsydväst-lig riktning. 
Ett mindre viltvatten finns i den övre södra delen.  

I området finns numera ingen bebyggelse. Vid inventeringens början – våren 2022 – fanns 
två byggnader från äldre bebyggelse hörande till Stora Sjötorp. Dessa revs under sommaren. 

Genom området löper en vägslinga som från länsväg 2997 leder förbi platserna för Lilla och 
Stora Sjötorp. Ett par mindre körvägar ansluter till denna vägslinga. 

5.2. Naturförhållanden 
Den underliggande berggrunden utgörs i sin helhet av granit. Berget går dock inte i dagen 
någonstans i inventeringsområdet. Området täcks av ett mäktigt lager med morän – 5–20 m 
mäktigt. Områdets flora är rik på kalkgynnade arter och detta kan endast förklaras av att 
dessa moräner är rika på kalkhaltiga mineraler. Moränen är förhållandevis rik på block, men 
grova block är fåtaliga. 

Hela området ligger under högsta kustlinjen (HK) (Lindén 2010). 

Hela området dräneras österut till sjön Skagern. Ett stort antal diken påverkar dräneringen. 
Vegetation och vattenföring i dikena tyder på att hela området i olika grad påverkas av 
rörligt grundvatten från höjdområdena i väster. Detta rörliga grundvatten bidrar också till 
områdets näringsrikedom. I några delar i norr finns ordentligt blöta områden trots all 
dikning. 

De skogstyper som finns i området är främst olika lövskogar – aspskog med ädellövinslag, 
lövängsrester, triviallövskog med ädellövinslag, strandskogar. Viktigaste trädslagen är asp, 
björk, ask, lind och klibbal. Mindre framträdande är lönn, rönn, hägg, sälg och sötkörsbär. 
Alm och oxel förekommer endast enstaka. Granskog, mest som planterad yngre gran, finns i 
de högre delarna i väster samt i söder och norr. I ett äldre aspbestånd finns uppslag av gran. 
Framför allt i de norra delarna finns ganska stora ytor kalhyggen. 



 

20 (80) 

Buskskiktet domineras helt av hassel. Till stora delar har hassel röjts under vintern vilket 
gjort att marken under inventeringen täckts av ett tjockt lager av hasselris. Av andra buskar i 
området märks skogstry, olvon, tibast och brakved. Föryngring av ask sätter prägel på stora 
delar. 

Hela området präglas av örtrika vegetationstyper. Ris som blåbär är tämligen ovanliga. 
Vegetationen är högvuxen och frodig och pendlar mellan frisk och fuktig örttyp. Typiska 
växter i fältskiktet är i friska delar lundgröe, blåsippa, vitsippa, vispstarr, ormbär, skogsnarv, 
kirskål, liljekonvalj och piprör. I fuktiga delar är grenrör ofta dominerande, gärna 
tillsammans med tuvtåtel, älggräs, flenört, veketåg, videört, revsmörblomma, majbräken och 
träjon. Hallon finns gärna i bryn och öppna områden. I området finns gott om lundväxter där 
stinksyska och rödblära är frekventa. Mindre frekvent påträffas storrams, bergslok, 
hässleklocka och hässlebrodd. 

I de delar som är granklädda eller som in i sen tid varit öppen åker är markfloran mindre 
artrik. 

Området har till stora delar för drygt ett sekel sedan varit löväng och spritt i området finns 
små bestånd av gräsmarksväxter som svinrot, jungfrulin, gullviva, blekstarr och 
smörblomma. Särskilt utefter vägarna finns gräsmarksarter som rödklint, ängsskallra, 
ängsklocka, grönvit nattviol, prästkrage, blodrot och rölleka. 

Runt resterna efter bebyggelsen, framför allt vid Stora Sjötorp, finns många 
trädgårdsrymlingar och kvarstående prydnadsväxter. Här finns också gott om brännässla 
och hundkäx. 

I de övre sydvästra delarna finns ett viltvatten som torkar ut på sommaren. På grund av 
Skagerns reglering med stora nivåskillnader är strandens vegetation mycket dåligt utvecklad 
– något som är typiskt för reglerade sjöar. 

Fågelfaunan är förhållandevis artrik med många inslag av lövskogsfåglar. Exempel på 
lövskogsarter är mindre hackspett, stenknäck, härmsångare, skogsduva, göktyta, 
rödvingetrast, grönsångare, nötväcka och blåmes.  

I området har noterats 6–7 arter fladdermöss (beroende på artindelningen). Närvaron av 
brunlångöra och fladdermöss från släktet Myotis visar att miljöerna har egenskaper som 
också passar lite mer krävande arter. Den förra är sedan 2020 rödlistad, framför allt på 
grund av ljusföroreningar. Områdets bryn och skogsvägar, kantade av lövträd, ger 
fladdermössen möjlighet att flyga och jaga förhållandevis ostört.  

I området finns i övrigt däggdjur som älg, rådjur, dovhjort och vildsvin. Vissa delar är kraftigt 
påverkade av vildsvinsbök. 

5.3. Kort om markanvändningshistorian 
Enligt den gamla ekonomiska kartan (Häradskartan från 1877–1882) så var stora delar av 
inventeringsområdet vid denna tid ängsmark. I området finns fortfarande äldre ädellövträd 
kvar från denna tid varav en del med hamlingsspår. Ängsmarkerna runt Sjötorp utgjordes av 
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lövängsmark, vilket också den gamla Häradskartan visar genom mängder av lövträdstecken i 
ängsmarken. Också Generalstabskartan från 1910 visar att området i stort var lövklätt. 
Mindre ytor var odlad mark. I den norra kanten fanns utmark täckt av lövrik barrskog, med 
all säkerhet granskog. Bebyggelse fanns vid Stora Sjötorp samt ett torp längre västerut – Lilla 
Sjötorp. Rester efter odlingslandskapet – åkerhak och åkerterrasser, stenrösen och gamla 
träd med hamlingsspår – finns spritt i området. 

Ekokartan från 1960 visar att öppen mark finns där det tidigare varit åkermark. Endast ett 
par åkerlappar är vid denna tidpunkt uppodlade. Torpet Lilla Sjötorp är borta. I den norra 
delen av inventeringsområdet finns vid denna tid fortfarande barrskog. 

Under det senaste halvseklet har området vuxit igen. Till stora delar med lövskog med stor 
ädellövinblandning. I de övre västra delarna har avverkningar skett och markerna har sedan 
planterats med gran som nu är ca 20–30 år gammal. I de norra delarna har barrskogen 
nyligen avverkats. 

5.4 Nuvarande markanvändning 
Området präglas av igenväxning från tidigare ängs- och åkerbruk och av nutida skogsbruk. 
Planterad gran och större kalhyggen präglar de norra och västra delarna, liksom kanten i 
söder. Ett stort antal diken har anlagts, framför allt i de östra delarna. En del av dikena är ca 
en meter djupa. 

Sen 1980-talet har det funnits planer på anläggning av fritidshusbebyggelse. Dessa planer 
har tagit ny fart och flera åtgärder har vidtagits som förberedelse för detta. Grävningar för 
kabelläggning, rivning av äldre hus, markering av fastighetsgränser, kraftiga avverkningar av 
buskar och sly är exempel på detta. 

Ett viltvatten har anlagts i de övre sydvästra delarna. Jakt bedrivs i området och ett par 
jakttorn har uppförts. Av större vilt finns t.ex. vildsvin och älg. Även dovhjort finns i området. 

5.5. Uppgifter om naturförhållandena i befintligt underlag 
Enligt uppgift från beställaren så har markägaren genomfört en inventering av skyddsvärda 
träd i området utan att finna sådana. Vi har under inventeringen identifierat flera som 
uppfyller kriterierna för träd (Naturvårdsverket 2012b). 

Inga skyddsvärda träd har noterats inom inventeringsområdet i de inventeringar som gjorts 
i Gullspångs kommun (Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2015). 

I Gullspångs kommun har ingen inventering av lövskogar genomförts. 

Ett antal fynd finns rapporterade i Artportalen/Observationsdatabasen inom 
inventeringsområdet. Dessa redogörs för, där det är relevant, under de enskilda 
beskrivningarna av naturvärdesobjekten. 

Ingen del av området ingår i länets våtmarksinventering (Länsstyrelsen 1991).  
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Fem områden ingår i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Skogens pärlor). Tre 
nyckelbiotoper och två områden med naturvärden. 

5.6. Inventeringsområdet i planer och program 
Ingen del av det aktuella inventeringsområdet är beläget inom område som klassats som 
riksintresse för naturvård eller friluftsliv. Det saknas också särskilda områdesbestämmelser 
för Natura-2000, naturreservat, biotopskyddsområde eller liknande (Skyddad natur). 

Området berörs i sin helhet av ett förslag till byggnadsplan från 1983 (Gullspångs kommun 
1983). 

Ett förslag till förändring av denna plan finns (samrådshandling) från 2021 (Gullspångs 
kommun 2021). 

Området omfattas ej av strandskyddsbestämmelser enligt sjunde kapitlet miljöbalken 
(1998:808) (Länsstyrelsens geoportal). 

 

.  
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6.	Beskrivningar	av naturvärdesobjekt 

Lövskog NÖ om Stora Sjötorp 

Objekt-ID: Delebäckstorp 1. 

Fältinventeringsdatum: 2015-08-13 och 2021-05-15. 

Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson, Pro Natura. 

Areal: 2,9 ha. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Triviallövskog med ädellövinslag. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Området utgörs av lövskog på mark som förr varit löväng eller odlingsmark. Beståndet är 
hårt gallrat. Ställvis finns hassel i buskskiktet. 

En hel del gräsmarksarter finns i fältskiktet. En del lundväxter har också börjat vandra in. 

Naturvärdesklass:  4. Naturvärdesklassen motiveras av att här finns vissa biotopvärden i 
form av enstaka äldre ädellövträd , liksom vissa artvärden i forma av enstaka fynd av 
naturvårdsarter. 

Värdeelement: Block – enstaka, äldre lind – enstaka. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Tibast Daphne mezereum (S) – enstaka 
Blåsippa Hepatica nobilis (S) – enstaka 
Prästkrage Leucanthemum vulgare (ÄoH) – enstaka 
Tvåblad Neottia ovata (S, §) – enstaka 
Ormbär Paris quadrifolia (S) – enstaka 
Bockrot Pimpinella saxifraga (ÄoH) – enstaka 
Svinrot Scorzonera humilis (NT) – enstaka 
Skogslind Tilia cordata (S) – enstaka 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 
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Gallrad lövskog NÖ om Stora Sjötorp. Foto Emma Karlsson. 
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Lövängsrester, igenväxningsmarker och strandskogar Ö om Stora Sjötorp 

Objekt-ID: Delebäckstorp 2. 

Fältinventeringsdatum: 2022-04-06, 2022-05-31, 2022-06-29 och 2022-09-15. 

Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson, Pro Natura. 

Areal: 5,6 ha. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Lövängsrest av ek-lindtyp, triviallövskog med ädellövinslag,  

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Detta område utgörs av lövängsrester på två platser S och SÖ om Stora Sjötorp 
sammanbundna av en strandskog. 

I den södra lövängsresten finns gammal lind med spår av hamling. Här finns också riktigt 
grova och gamla askar. Några av dessa är döda och mycket stora lågor ligger i beståndet. De 
gamla träden var delvis innanruttna och mycket mulm ligger runt högstubbarna. 

Även i strandskogen finns gott om död ved. I denna del dominerar asp. Trädskiktet är dock 
mycket blandat med hägg, klibbal, lind och björk. 

Hålträd finns i både lövängsresterna och strandskogen. 

Det finns stora samlingar av block i den övre delen av strandskogen. Dessa är sannolikt 
stenrösen från äldre odlingar av markerna högre upp i terrängen. 

I strandskogen har stora ingrepp genom avverkning skett i den södra delen. Här ligger 
mycket klenved kvar efter avverkningarna och gör ställvis marken svårframkomlig. 

I området finns en rad naturvårdsarter noterade. 

Naturvärdesklass: 2. Naturvärdesklassen motiveras av att här finns höga biotopvärden i 
form av gamla ädellövträd, gott om grov och klen död ved i olika nedbrytningsstadier. Här 
finns också påtagliga artvärden genom förekomster av naturvårdsarter. 

Värdeelement: Gammal lind – enstaka, gammal ask – enstaka, högstubbe av ask – enstaka, 
grov låga av ask – flera, låga av klibbal – enstaka, låga av asp – enstaka, grov hassel -enstaka, 
block – frekvent, grovt block – enstaka, hålträd av asp – enstaka, hålträd av klibbal och asp – 
enstaka, klenved – rikligt, odlingsrösen – enstaka. 

Värdestrukturer: Luckighet – måttligt utvecklat. 

Naturvårdsarter:  

Mindre hackspett Dryobates minor (NT) – troligen häckande 
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Svart trolldruva Actaea spicata (S) – enstaka 
Tibast Daphne mezereum (S) – enstaka 
Blåsippa Hepatica nobilis (S) – frekvent 
Vätteros Lathraea squamaria (S) – enstaka 
Ormbär Paris quadrifolia (S) – enstaka 
Storrams Polygonatum multiflorum (S) – enstaka 
Skogslind Tilia cordata (S) – frekvent 

Fällmossa Antitrichia curtipendula (S) – (Artportalen, Skogsstyrelsen) 
Skuggsprötmossa Eurhynchium striatum (S) – enstaka 
Platt fjädermossa Neckera complanata (S) – (Artportalen, Skogsstyrelsen) 
Krushättemossa Ulota crispa s.lat (S) – (Artportalen, Skogsstyrelsen) 

Grå punktlav Acrocordia gemmata (S) – (Artportalen, Skogsstyrelsen) 
Gulnål Chaenotheca brachypoda (S) – (Artportalen, Skogsstyrelsen) 
Lönnlav Bacidia rubella (S) – (Artportalen, Skogsstyrelsen) 
Skriftlav Graphis scripta (S) – enstaka 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Två områden ingår i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. 
Det är dels ett stort stycke av strandskogen (N 2844-1997) och dels lövängsresten längre 
mot väster (N 2845-1997). 

Lagligt skydd:  

Samrådsplikt för skyddsvärda träd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

 

Grova högstubbar och lågor av ask är rester av de trädklädda ängar som en gång fanns i dessa 
marker . Foto Leif Andersson. 
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Strandskog med gamla träd av klibbal, asp och björk. En del huggningar har skett i dessa delar 
och kvistar och klena stammar låg kvar under vår och försommar. Foto Leif Andersson. 

 

Strandskog med ansamlingar av sten. Foto Emma Karlsson.  
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Skagerns strand vid Stora Sjötorp 

Objekt-ID: Delebäckstorp 3. 

Fältinventeringsdatum: 2022-04-06, 2022-05-31 och 2022-06-29. 

Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson, Pro Natura. 

Areal: 0,6 ha. 

Naturtyp: Limnisk strand. 

Biotoper: Block och stenstrand. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Detta objekt utgörs av stranden vid Skagern utmed hela inventeringsområdets östra sida. 

Stranden bildas av sten och block. Eftersom Skagern är en reglerad sjö med ganska stor 
amplitud (3 m) så stabiliseras inte vegetationen på strandzonen. Block och stenar har en 
mycket sparsam vegetation av lavar och mossor. Endast vissa block som sticker upp ovanför 
den högsta vattennivån har en påväxt av lavar och mossor. Inte heller strandväxande 
kärlväxter finns utmed stranden som upplevs påtagligt kal. Ovanför högsta vattennivån tar 
en äldre, naturlig strandskog vid – denna ingår i naturvärdesobjekt 2. 

Naturvärdesklass: 4. Naturvärdesklassen motiveras av att här finns vissa biotopvärden i 
form av främst stenmiljöer utmed stranden och vissa artvärden genom sannolikt häckande 
drillsnäppa.  

Värdeelement: block – tämligen rikligt, grova block – enstaka. 

Värdestrukturer: Inga noteringar.  

Naturvårdsarter:  

Drillsnäppa Actitis hypoleuca (NT) – enstaka 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 
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Strandzonen utmed Skagern. Bortsett från några få block som sticker upp ovan den högsta 
vattennivån så saknas mossor och lavar på stenar och block. Foto Leif Andersson. 
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Lövrika marker vid platsen för Stora Sjötorp 

Objekt-ID: Delebäckstorp 4. 

Fältinventeringsdatum: 2015-08-13 och 2021-05-15. 

Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson, Pro Natura. 

Areal: 3,9 ha. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Triviallövskog med ädellövinslag. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Detta område omfattar det som förr var gårdsmiljöer till ställena Stora Sjötorp och Lilla 
Sjötorp samt vägen dem emellan. Delar av området är ren rivningsmark med rester efter de 
hus som fanns kvar under våren 2022. De har kvar karaktär av gårdsmiljö. Andra ytor är 
tidigare odlingsmark som vuxit igen till lövskog. Andra delar har karaktär av 
igenväxningsmark och är mer öppna. 

Ett antal gamla vårdträd som stått i gårdsmiljöerna och utefter vägen ingår i 
naturvärdesobjektet. Träden är främst äldre askar. Några av dem visar tecken på angrepp av 
askskottsjuka. 

Ett stort antal växter som är kvarstående från gårdsmiljöerna eller flyktingar från 
trädgården finns i detta område. Här finns t.ex. sibirisk blåstjärna, trädgårdsnattviol, stor 
nunneört, sibirisk jättevallmo, hasselört, parksmultron, vanlig syrén och spirea. I kanterna 
finns också en hel del lundväxter som hässleklocka, rödblära och stinksyska. Andra typiska 
arter här är häckvicker, flenört, ormbär, vitsippa, liksom stora mängder av hundkäx och 
ruggar med brännässla. 

Utefter vägen mellan Stora och Lilla Sjötorp finns äldre stenmassor och tippmassor. 

Askarna har en frisk och artrik påväxt av lavar och mossor med arter som fjällig filtlav 
Peltigera praetextata, asplav Lecidella elaeochroma, barksköldlav Melanelixia glabratula, 
kantlavar Lecanora spp., blemlav Phlyctis argena, mjölig brosklav Ramalina farinacea och 
slånlav Evernia prunastri.  

Naturvärdesklass: 3. Naturvärdesklassen motiveras av att här finns påtagliga biotopvärden 
i form av äldre ädellövträd, en del död ved liksom vissa artvärden i forma av enstaka fynd av 
naturvårdsarter. 

Värdeelement: Gammal ask – ett flertal, gammal lönn -enstaka, block – tämligen rikligt, 
husgrunder – tämligen rikligt. 

Värdestrukturer: Luckighet – välutvecklat. 
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Naturvårdsarter:  

Blanksvart trädmyra Lasius fuliginosus (S) – enstaka 

Hässleklocka Campanula latifolia (S) – enstaka 
Blåsippa Hepatica nobilis (S) – frekvent 
Ormbär Paris quadrifolia (S) – frekvent 
Skogslind Tilia cordata (S) – frekvent 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 

 

Platsen för gårdsmiljöerna vid Stora Sjötorp. Foto Emma Karlsson. 
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Stora avverkningar har skett i delar av området. Foto Emma Karlsson. 

 

Askar med varierande hälsotillstånd utmed vägen ner mot Stora Sjötorp. Foto Emma Karlsson. 
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Lövmarker S om Stora Sjötorp 

Objekt-ID: Delebäckstorp 5. 

Fältinventeringsdatum: 2015-08-13 och 2021-05-15. 

Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson, Pro Natura. 

Areal: 1,0 ha. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Triviallövskog med ädellövinslag. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Detta är ett litet område påverkat av äldre tids odling. – det ligger nära Stora Sjötorps före 
detta tomt på vad som för drygt hundra år sen var odlad mark. Det har vuxit igen relativt 
sent, träden är genomgående unga. En hel del lövskogsväxter har dock vandrat in. 

Naturvärdesklass: 4. Naturvärdesklassen motiveras av att här finns vissa biotopvärden i 
form av främst stenmiljöer och en del äldre ädellövträd liksom vissa artvärden i form av 
enstaka fynd av naturvårdsarter. 

Värdeelement: Odlingsrösen – enstaka, block – enstaka, äldre lind – enstaka. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Tibast Daphne mezereum (S) – enstaka 
Vätteros Lathraea squamaria (S) – enstaka 
Ormbär Paris quadrifolia (S) – enstaka 
Gullviva Primula veris (ÄoH) – enstaka 
Skogslind Tilia cordata (S) – frekvent 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 
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Hasselbuskar finns runt små rösen. Foto Emma Karlsson. 

 

Området är kraftigt gallrat. Foto Emma Karlsson. 
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Lövskog 200 m S och SV om Stora Sjötorp 

Objekt-ID: Delebäckstorp 6. 

Fältinventeringsdatum: 2015-08-13 och 2021-05-15. 

Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson, Pro Natura. 

Areal: 6,7 ha. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Triviallövskog med ädellövinslag. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Detta är ett stort område med yngre lövskog. Bestånden är glesa genom hård gallring. Under 
inventeringen låg mängder av klenved och ris kvar. I området finns enstaka äldre träd, 
främst gamla lindar. 

Stora delar av området har tidigare varit odlingsmark. En hel del lövskogsarter har vandrat 
in. 

Markvegetationen är frodig och högvuxen och av örttyp. Marken är frisk till fuktig. En hel del 
diken har dragits genom området. 

Naturvärdesklass: 4. Naturvärdesklassen motiveras av att här finns vissa biotopvärden i 
form av stenmiljöer och äldre ädellövträd, liksom vissa artvärden i forma av enstaka fynd av 
naturvårdsarter. 

Värdeelement: block – enstaka, , gammal lind – enstaka.  

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Gökärt Lathyrus linifolius (ÄoH) – enstaka 
Tvåblad Neottia ovata (S, §) – enstaka 
Ormbär Paris quadrifolia (S) – enstaka 
Gullviva Primula veris (ÄoH) – enstaka 
Svinrot Scorzonera humilis (NT) – enstaka 
Skogslind Tilia cordata (S) – enstaka 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 
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Kraftigt gallrad del av objektet. Foto Emma Karlsson. 
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Aspskog SV om Stora Sjötorp 

Objekt-ID: Delebäckstorp 7. 

Fältinventeringsdatum: 2022-05-31, 2022-06-29 och 2022-09-15. 

Inventerare: Leif Andersson, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran 
Carlsson, Pro Natura. 

Areal: 5,4 ha. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Aspskog, triviallövskog med ädellövinslag. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Detta är en högvuxen skog som främst präglas av gammal grov asp. Det finns inslag av andra 
träd i trädskiktet som lind, ask, björk (båda arterna) och klibbal. Trädskiktet är påtagligt 
olikåldrigt.  

I buskskiktet finns rikligt med grov hassel. Som underväxt finns en hel del uppslag av gran. 
Också ask föryngrar sig rikligt i beståndet. 

Detta område präglas också av mängder av död ved i olika storlekar. Framför allt finns här 
mycket grova lågor av asp. I skogen finns gamla stubbar efter gallringar. Både lövträd och 
gran har avverkats vid gallringarna. 

Ytstrukturen i detta objekt är märkligt med små kullar och ryggar som höjer sig en halv 
meter över omgivningen. Ursprunget till dessa är oklart. 

Vildsvinsbök finns i delar av skogen. 

Stora stenrösen med tämligen stora block finns i de nedre nordöstra delarna. Det är troligen 
sten från tidigare odlad mark längre ner österut.  

Fältskiktet är glest med stora ytor bar jord. Stenbär liksom träjon och majbräken är vanliga. 
Markfloran vittnar om hög näringsrikedom med en rad lundväxter. Här finns t.ex. blåsippa, 
vispstarr, skogsfibblor, ormbär och tvåblad. Ett intressant fynd är den i norra Västergötland 
sällsynta lundskaftingen. På marken finns här och var kransmossa Rhytidiadelphus 
triquetrus. 

Svampfloran är artrik både vad avser vedsvampar och vad avser marklevande svampar. 

På hassel hittas typiska arter som frätskinn Vuilleminia comedens, ockraporing Chaetoporus 
nitidus, hasselticka Dichomitus campestris och kantarellmussling Plicatura crispa. 

På klibbal hittas arter som alticka Mensularia radiata och sammetsskinn Stereum 
subtomentosum. 
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På ved av asp noteras t.ex. slingerticka Cerrena unicolor, svedticka Bjerkandera adusta, 
zonticka Trametes ochracea, platticka Ganoderma applanatum och aspticka Phellinus 
tremulae. 

På björk noteras arter som björkticka Piptoporus betulinus och fnöskticka Fomes fomentarius. 

Bland marksvamparna noteras flera arter som tyder på bättre markförhållanden som de 
båda violspindlingarna Cortinarius harcynicus och Cortinarius violaceus, brokkremla Russula 
cyanoxantha, marsipankremla Russula grata, äggkremla Russula vitellina och tajgakremla 
Russula taigarum. 

Epifyter på asp är mest vanliga arter som aspmossa Pylaisia polyantha, plattsvepemossa 
Radula complanata, bandmossa Metzgeria furcata, hjälmfrullania Frullania dilatata och 
barkskål Lasiobelonium corticale men även signalarter som dvärgtufs Scytinum teretiusculum 
förekommer. 

Naturvärdesklass: 2. Området har mycket höga biotopvärden genom mycket stor förekomst 
av grov och högvuxen asp, rikligt med död ved i olika grovlekar och av olika lövträdsslag 
samt näringsrik mark av lundörttyp. Området har också påtagligt artvärde genom förekomst 
av flera naturvårdsarter och stor artrikedom av svampar. 

Värdeelement: Grov hassel, grov och gammal asp – rikligt, stenrösen – enstaka, block – 
rikligt, grov asplåga – frekvent, låga av klibbal – enstaka, låga av ask – rikligt, klenved – 
rikligt.  

Värdestrukturer: Olikåldrighet – tydligt utvecklat. 

Naturvårdsarter:  

Svart trolldruva Actaea spicata (S) – enstaka 
Lundskafting Brachypodium sylvaticum (Sällsynt art – enstaka) 
Tibast Daphne mezereum (S) – enstaka 
Blåsippa Hepatica nobilis (S) – frekvent 
Tvåblad Neottia ovata (S, §) – enstaka 
Ormbär Paris quadrifolia (S) – enstaka 
Svinrot Scorzonera humilis (NT) – enstaka 
Skogslind Tilia cordata (S) – frekvent 

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri (S) – enstaka 
Krushättemossa Ulota crispa s.lat. (S) – enstaka 

Grå punktlav Acrocordia gemmata (S) – (Artportalen, Skogsstyrelsen) 
Skriftlav Graphis scripta (S) – frekvent 
Dvärgtufs Scytinium teretiusculum (S) – enstaka 

Barrviolspindling Cortinarius harcynicus (NT) – flera fynd 
Lövviolspindling Cortinarius violaceus (S) – flera fynd 
Hasselticka Dichomitus campestris (S) – flera fynd 
Lentaria dendroidea (Sällsynt art) – enstaka 
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Kantarellmussling Plicatura crispa (S) – enstaka 
Fläckticka Skeletocutis nivea s.lat. (S) – frekvent 
Småtagging Steccherinum oreophilum (Sällsynt art) – enstaka 

Artrikedom: Området har stor artrikedom med avseende på storsvampar, både 
marksvampar och vedsvampar. 

Tidigare inventeringar: Tre områden ingår i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. De 
centrala delarna är klassade som en nyckelbiotop (N 2939-1997). På ömse sidor om 
nyckelbiotopen är skogen klassad som objekt med naturvärde (N 2940-1997). 

Lagligt skydd: Saknas. 

 

Grov, högvuxen aspdominerad skog i naturvärdesobjekt 7. Foto Emma Karlsson. 
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Det är gott om död ved i beståndet. Foto Emma Karlsson. 

 

Ställvis finns riktiga moras av grova asplågor med gott om vedsvamp. Foto Leif Andersson. 
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Lundskafting Brachypodium sylvaticum från den grova aspskogen. Foto Emma Karlsson. 

 

Håriga ledknutar från lundskafting Brachypodium sylvaticum. Foto Emma Karlsson. 
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Viltvatten 550 m SV om Stora Sjötorp 

Objekt-ID: Delebäckstorp 8. 

Fältinventeringsdatum: 2022-06-29. 

Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson, Pro Natura. 

Areal: 0,1 ha. 

Naturtyp: Småvatten. 

Biotoper: Viltvatten. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Objektet utgörs av en grävd damm nära den södra delen av vägslingan in i området. Dammen 
har ett starkt varierande vattendjup under årstiderna. Sommartid (2022) fanns mycket lite 
vatten i dammen. 

Vegetationen i dammen präglas av en ganska artfattig vegetation av sumpkärrsväxter som 
mannagräs, blåsstarr, ältranunkel, löktåg och enstaka trådtåg. I kanterna av dammen finns 
stora ruggar av grenrör och spritt med älggräs och videört. 

Runt dammen finns grävmassor. Här finns en del uppslag av klibbal och viden. 

De rent limniska värdena, t.ex. groddjur, har ej undersökts men på grund av de stora 
vattenståndsvariationerna bedöms dessa vara tämligen låga. 

Naturvärdesklass: 4. Naturvärdesklassen motiveras av att här finns vissa biotopvärden i 
form av främst vattenyta i ett skogslandskap. 

Värdeelement: Block i vatten – enstaka. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter: Inga noteringar. 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 
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Vattnet i viltvattnet torkar ut under sommaren. Foto Leif Andersson. 
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Större område med lövskog SV om Stora Sjötorp 

Objekt-ID: Delebäckstorp 9. 

Fältinventeringsdatum: 2015-08-13 och 2021-05-15. 

Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson, Pro Natura. 

Areal: 5,1 ha. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Triviallövskog med ädellövinslag. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Ett stort område med kraftigt gallrad lövskog av björk, ask och asp. Mycket ris och klenved 
ligger kvar efter röjningarna. Kvarstående finns bl.a. äldre lövträd av lind. Enstaka äldre 
askar finns också. Markfloran är av örtrik typ med stor förekomst av lundgröe och grenrör. 

Naturvärdesklass: 4. Naturvärdesklassen motiveras av att här finns vissa biotopvärden i 
form av äldre ädellövträd. 

Värdeelement: Block – enstaka, äldre lind – enstaka. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Skogslind Tilia cordata (S) – frekvent 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 
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Hela naturvårdsobjekt 9 utgörs av kraftigt gallrad skog. Emma Karlsson. 
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Skogsdunge vid Skagern i sydöst 

Objekt-ID: Delebäckstorp 10. 

Fältinventeringsdatum: 2022-06-29. 

Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson, Pro Natura. 

Areal: 1,2 ha. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Triviallövskog med ädellövinslag. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Detta är en kraftigt gallrad skog med triviallöv, främst asp och björk. Enstaka lindar finns i 
beståndet. I kanterna finns gran. Beståndet är tämligen ungt. 

Markfloran visar som på andra platser i inventeringsområdet på god näringsrikedom och 
med en del lundväxter. 

Naturvärdesklass: 4. Naturvärdesklassen motiveras av att här finns vissa biotopvärden i 
form av främst ädellövträd, liksom vissa artvärden i forma av enstaka fynd av 
naturvårdsarter. 

Värdeelement: Block – enstaka, äldre lind – enstaka, hasselbuketter – enstaka. 

Värdestrukturer: Inga noteringar.  

Naturvårdsarter:  

Svart trolldruva Actaea spicata (S) – enstaka 
Ormbär Paris quadrifolia (S) – enstaka 
Storrams Polygonatum multiflorum (S) – enstaka 
Gullviva Primula veris (ÄoH) – enstaka 
Skogslind Tilia cordata (S) – enstaka 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 
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Gallrad skog i inventeringsområdets sydöstra del. Foto Emma Karlsson. 
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Kantskog 775 m SSV om Stora Sjötorp 

Objekt-ID: Delebäckstorp 11. 

Fältinventeringsdatum: 2022-06-29. 

Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson, Pro Natura. 

Areal: 0,8 ha. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Triviallövskog med ädellövinslag. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Detta är en kantskog mot fastigheten i söder. Den kännetecknas av sin rikedom på hassel 
som här ej avverkats. Flera av hasselbuketterna är vida och här finns grova stammar av 
hassel. Här finns också en hel del ädellövträd, bl.a. skogsalm som annars är ovanlig i 
inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass: 4. Naturvärdesklassen motiveras av att här finns vissa biotopvärden i 
form av främst stora hasselbuketter liksom vissa artvärden i form av enstaka fynd av 
naturvårdsarter. 

Värdeelement: Grov hassel – tämligen frekvent, vida hasselbuketter – tämligen frekvent, 
block – enstaka. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Ormbär Paris quadrifolia (S) – enstaka 

Platt fjädermossa Neckera complanata (S) – enstaka 

Skriftlav Graphis scripta (S) – enstaka 

Hasselticka Dichomitus campestris (S) – enstaka 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 
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Stora hasselbuketter i naturvärdesobjektet. Foto Leif Andersson. 
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7. Resultat av häckfågelinventeringen 

7.1. Allmänt 
Under inventeringen 2022 gjordes tre besök för att inventera fåglar. Samtliga av dessa (24 
april, 30 maj och 29 juni) inventerades dagaktiva fåglar. Enstaka observationer gjordes 
under naturvärdesinventeringens fältarbete som kompletterade den särskilda 
fågelinventeringen. 

Totalt gjordes 501 fågelobservationer under inventeringen 2022. Från området finns sedan 
tidigare (Artportalen) fyra fågelobservationer. Femton olika rödlistade fågelarter har 
noterats i området. Fyrtiotre olika arter bedöms kunna häcka i området. Av dessa har sju 
arter noterats under omständigheter så att häckning bedöms som säker. Åtta arter har 
noterats under omständigheter så att häckning bedöms som trolig. Ytterligare tjugoåtta arter 
har noterats under omständigheter så att häckning bedöms som möjlig. Tolv rödlistade arter 
bedöms kunna häcka i området varav häckning bedöms säker för två arter, trolig för en art 
och för de övriga nio bedöms häckning som möjlig. Totalt har femtiotvå arter noterats i 
inventeringsområdet – samtliga har noterats 2015 eller senare (tabell 3). 

7.2. Noterade fågelarter 
Tabell 3. Samtliga noterade fågelarter med svenskt namn, vetenskapligt namn, status enligt rödlistningen 2020, om 
arten ingår i EU:s Fågeldirektivet Bilaga 2 (2020), om arten observerades under projektets fältinventering (2022), 
om arten har noterats av annan observatör samt bedömning av sannolikheten att arten häckar i området. X = Ja. 
*Samtliga observationer av annan person är gjorda mellan 2015–2017 av Johnny Karlsson (Artportalen). 
 

Art Rödliste-
kategori 

Ingår i 
Fågeldirektivet 

Obs under 
fältinv. 

Obs via 
annan* 

Häckning 

Buskskvätta 
Saxicola rubetra 

NT  X  Säker 

Dubbeltrast 
Turdus viscivorus 

LC X X  Säker 

Stare 
Sturnus vulgaris 

VU X X  Säker 

Större hackspett 
Dendrocopos major 

LC  X  Säker 

Trädgårdssångare 
Sylvia borin 

LC  X  Säker 

Blåmes 
Cyanistes caeruleus 

LC  X  Säker 

Bofink 
Fringilla coelebs 

LC  X  Säker 

Gärdsmyg 
Troglodytes 

LC  X  Trolig 

Koltrast 
Turdus merula 

LC X X  Trolig 

Lövsångare 
Phylloscopus trochilus 

LC  X  Trolig 
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Mindre hackspett 
Dryobates minor 

NT  X  Trolig 

Nötväcka 
Sitta europaea 

LC  X  Trolig 

Rödhake 
Erithacus rubecula 

LC  X  Trolig 

Svarthätta 
Sylvia atricapilla 

LC  X  Trolig 

Talgoxe 
Parus major 

LC  X  Trolig 

Drillsnäppa 
Actitis hypoleucos 

NT  X  Möjlig 

Gransångare 
Phylloscopus collybita 

LC  X  Möjlig 

Gräsand 
Anas platyrhynchos 

LC X X  Möjlig 

Grönfink 
Chloris chloris 

EN  X  Möjlig 

Grönsiska 
Spinus spinus 

LC  X X Möjlig 

Grönsångare 
Phylloscopus sibilatrix 

NT  X  Möjlig 

Gök 
Cuculus canorus 

LC  X  Möjlig 

Göktyta 
Jynx torquilla 

LC  X  Möjlig 

Härmsångare 
Hippolais icterina 

LC  X  Möjlig 

Järnsparv 
Prunella modularis 

LC  X  Möjlig 

Kungsfågel 
Regulus regulus 

LC  X  Möjlig 

Ringduva 
Columba palumbus 

LC X X  Möjlig 

Rödvingetrast 
Turdus iliacus 

NT X X  Möjlig 

Skogsduva 
Columba oenas 

LC X X  Möjlig 

Spillkråka 
Dryocopus martius 

NT X X  Möjlig 

Steglits 
Carduelis carduelis 

LC  X  Möjlig 

Svartmes 
Periparus ater 

LC X X  Möjlig 

Svartvit flugsnappare 
Ficedula hypoleuca 

NT  X  Möjlig 

Sädesärla 
Motacilla alba 

LC  X  Möjlig 

Talltita 
Poecile montanus 

NT  X  Möjlig 
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Taltrast 
Turdus philomelos 

LC X X Möjlig 

Trädpiplärka 
Anthus trivialis 

LC  X  Möjlig 

Törnsångare 
Curruca communis 

LC  X  Möjlig 

Ärtsångare 
Curruca curruca 

NT  X  Möjlig 

Trädkrypare 
Certhia familiaris 

LC  X  Möjlig 

Kråka 
Corvus corone 

NT X X  Möjlig 

Stenknäck 
Coccothraustes coccothraustes 

LC  X  Möjlig 

Morkulla 
Scolopax rusticola 

LC X  X Möjlig 

Fiskmås 
Larus canus 

NT X X  Ej sannolik 

Kaja 
Corvus monedula 

LC X X  Ej sannolik 

Korp 
Corvus corax 

LC  X  Ej sannolik 

Lärkfalk 
Falco subbuteo 

LC  X  Ej sannolik 

Skrattmås 
Chroicocephalus ridibundus 

NT X X  Ej sannolik 

Sparvhök 
Accipiter nisus 

LC  X  Ej sannolik 

Stjärtmes 
Aegithalos caudatus 

LC  X  Ej sannolik 

Gröngöling 
Picus viridis 

LC  X  Ej sannolik 

Tornseglare 
Apus apus 

EN  X  Ej sannolik 

Nötskrika 
Garrulus glandarius 

LC X  X Ej sannolik 

7.3. Kommentar kring noterade fågelarter 
Blåmes (LC) häckar helst i lövskog eller blandskog men även i annan skogsmark, parker och 
trädgårdar. Boet återfinns i hålträd eller fågelholkar. Födan består av frön och insekter. Det 
är en stannfågel men som ibland kan göra flyttrörelser åt sydväst.  
 
Under inventeringen noterades arten vid samtliga besök, bland annat en flygg individ vilket 
bedöms som säker häckning. Blåmes har en genomsnittlig revirstorlek på 7,5 ha i 
barrlövblandskog i Götaland och 3,8 ha i övrig lövskog i Västra Götalands län. I detta 
inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 5,7 ha. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 7 revir (bilaga 6). 
 
Bofink (LC) häckar i all slags skog, parker och trädgårdar, men gärna i en något öppnare 
skog. Boet byggs i en stamklyka som sedan döljs genom utsmyckning med lavar och mossor. 
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Födan består av frön och insekter. Bofinken övervintrar oftast i Danmark eller längre 
söderut men kan under milda vintrar stanna kvar i Sverige vintertid.  
 
Arten observerades i hela området och under samtliga besök, bland annat en flygg individ 
vilket bedöms som säker häckning. Bofink har en genomsnittlig revirstorlek på 2 ha i gran- 
och övrig barrskog, 1,6 ha i barrlövblandskog och 1,4 i övrig lövskog i Västra Götalands län. I 
detta inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 1,7 ha. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 28 revir (bilaga 7). 
 
Buskskvätta (NT) häckar på öppna låglandsområden som exempelvis fuktig betesmark och 
starrmyrar med taiga och låga viden. Boet placeras i en tuva och födan består av insekter. 
Arten är en flyttfågel och övervintrar i Afrika. 
 
Under inventeringen noterades individer i norra delen i anslutning till kalhyggena, bland 
annat en flygg unge i juni vilket bedöms som säker häckning. Buskskvätta har en 
genomsnittlig revirstorlek på 18,8 ha på kalhygge i Västra Götalands län. I detta 
inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 18,8 ha. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir (bilaga 12). 
 
Drillsnäppa (NT) häckar vid steniga och grusiga stränder längs sjöar och vattendrag. Boet 
utgörs av en grop i marken som är dold i vegetationen. Födan består av insekter och andra 
småkryp. Den svenska populationen övervintrar i Västafrika. 
 
Under inventeringen noterades arten vid två besök, varav ena som sjungande vilket bedöms 
som möjlig häckning. Drillsnäppa saknar schablonvärden om revirstorlek och markeras 
därför som punkt. I inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir (bilaga 12). 
 
Dubbeltrast (LC) häckar i skogsmark, gärna i tallskog med små gläntor. Boet placeras i träd 
och födan består av bland annat insekter, daggmaskar och frukt från mistel eller rönn. 
Vintertiden spenderas i centrala och västra Europa. 
 
Under inventeringen noterades arten i juni, bland annat med mat i näbben vilket bedöms 
som säker häckning. Dubbeltrast har en genomsnittlig revirstorlek på 75 ha i övrig skog i 
Götaland. I detta inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 75 ha. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir (bilaga 7). 
 
Fiskmås (NT) häckar i anslutning till vatten som vid kuster, floder, öar, våtmark och sjöar, i 
koloni eller enstaka par. Boet placeras gärna på upphöjd mark som ex på en klippa, låga träd 
eller hustak, oftast nära vattnet. Födan består av ex daggmaskar, skalbaggar och fisk. 
Vintertid flyttar fiskmåsen ofta, men inte alltid, söderut till exempelvis Danmark och 
Frankrike. 
 
Arten observerades som förbiflygande en gång under samtliga besök vilket inte bedöms som 
häckning i inventeringsområdet. 
 
Gransångare (LC) häckar i skog, som högstammig lövskog eller granskog med lövinslag. 
Arten finns i Sverige med en nordlig underart och en sydlig (nominatformen). Den sydliga 
finns främst i ädellövskog i södra Götaland. Boet byggs på marken eller lågt i tät vegetation. 
Födan utgörs av insekter och den flyttar söderut och finns kring exempelvis Medelhavet 
under vintern.  
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Arten noterades under samtliga besök som sjungande vilket bedöms som möjlig häckning i 
området. Den nordliga gransångaren en genomsnittlig revirstorlek på 216,7 ha i övrig 
barrskog och barrlövblandskog i Dalarnas län. Den sydsvenska formen har normalt avsevärt 
högre revirtätheter, vilket omvandlat till revirstorlek ger avsevärt mindre revir. Vi gör 
bedömningen att det i inventeringsområdet kan finnas 1–2 revir vilket omfattar hela 
området (visas ej på karta). 
 
Gräsand (LC) häckar i alla typer av biotoper som ger tillgång till vatten, inklusive mindre 
vatten som diken och gölar. Placeringen av boet varierar, på platser som i trädhål, på 
byggnader eller under buskage. Gräsanden är en allätare och de flesta individer flyttar till 
Nordsjöländerna vintertid.  
 
Under inventeringen observerades en hona under ett besök i en lämplig häckningsbiotop 
vilket bedöms som möjlig häckning. Det finns inget schablonvärde för den aktuella biotopen 
(småvatten) och i detta inventeringsområde markeras därför reviret i punktform. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir i anslutning till vattnet i den södra delen 
(bilaga 12). 
 
Grönfink (EN) häckar i biotoper som skogsbryn, hagmarker, dungar, buskmarker, parker 
och trädgårdar. Boet byggs i ett träd, buske eller spaljé. Födan består av frön och insekter 
och det är vanligt att arten övervintrar i Sverige.  
 
Under inventeringen hördes sjungande grönfink under april vilket bedöms som möjlig 
häckning. Grönfink har en genomsnittlig revirstorlek på 35 ha i skogsmark i Västra Götalands 
län. I detta inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 35 ha. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir (bilaga 8). 
 
Gröngöling (LC) häckar i halvöppna biotoper som odlingsbygd med hagmarker, öppna löv- 
och blandskogar, parker och dungar. Den hackar ut ett bohål i ett grovt lövträd, ofta asp. 
Födan består främst av myror. Arten är en stannfågel som ofta uppehåller sig i närheten av 
uppväxtplatsen. 
 
Under inventeringen noterades uthackade hål i en myrstack av stackmyror i nordvästra 
delen av inventeringsområdet, något som är vanligt förekommande i gröngölingens 
födosökande. Detta bedöms dock inte som häckning i inventeringsområdet. 
 
Grönsiska (LC) häckar i barr- och blandskog, gärna i högstammig granskog med tillgång till 
al och björk för föda. Boet byggs högt upp i en gran. Födan består av frön och insekter. Under 
milda vintrar stannar arten i Sverige men flyttar annars söderut mot centrala och södra 
Europa.  
 
I inventeringen noterades arten vid samtliga besök, bland annat som sjungande vilket 
bedöms som möjlig häckning. Grönsiska har en genomsnittlig revirstorlek på 15 ha i 
granskog i Götaland och i genomsnitt 33,3 ha i barrlövblandskog i Svealand. I detta 
inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 24,2 ha. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 2 revir (bilaga 5). 
 
Grönsångare (NT) häckar gärna i sluten skog, allra helst i bokskog med inslag av yngre träd 
men även i ekskog eller granskog med inslag av lövträd. Boet hittas på marken bland 
vegetation. Födan utgörs av insekter. Arten är en flyttfågel och övervintrar i Afrika.  
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Under inventeringen noterades arten bland annat som sjungande i juni vilket bedöms som 
en möjlig häckning. Grönsångare har en genomsnittlig revirstorlek på 18,8 ha i 
barr/löv/blandskog i Västergötland och övrig lövskog i Västra Götalands län. I detta 
inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 18,8 ha. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 2 revir (bilaga 7). 
 
Gärdsmyg (LC) häckar i en variation av biotoper men med en tät och risig undervegetation, 
exempelvis i skog eller vid hyggen med rishögar. Boet byggs i en rotvälta, rishög eller dylikt 
av mossa och fjädrar. Födan utgörs av insekter och spindlar. Den är delvis en stannfågel, men 
vissa individer övervintrar söder om Sverige.  
 
I inventeringen noterades arten under alla besök, bland annat som varnande vilket bedöms 
som trolig häckning. Gärdsmyg har en genomsnittlig revirstorlek på 18,8 ha i skogsmark och 
25 ha på kalhygge i Västergötland. I detta inventeringsområde används den genomsnittliga 
revirstorleken på 21,9 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 4 revir (bilaga 10). 
 
Gök (LC) häckar i all slags skogsmark, odlingsbygd, alpin terräng och kusthedar. Arten 
bygger inte ett eget bo utan lägger sina ägg i andra fågelarters bon, främst tättingar, och låter 
häckningen skötas av värdfågeln istället. Hanen har ett bestämt revir som den försvarar mot 
andra gökar, medans honan är mer rörlig och kan ses besöka flera gökhanars revir 
(*fågeln.se*). Födan består av levande djur som bland annat insekter och fjärilslarver. Gök är 
en flyttfågel och övervintrar i tropiska Afrika. 
 
Under inventeringen hördes en gök som sjungande i söder i maj vilket bedöms som möjlig 
häckning. Gök har en genomsnittlig revirstorlek på 666,7 ha i barrlövbland-, ädellöv- och 
övrig lövskog och 750 ha på kalhygge i Västra Götalands län. I detta inventeringsområde 
används den genomsnittliga revirstorleken 708,4 ha. I inventeringsområdet bedöms det 
finnas 1 revir (bilaga 11). 
 
Göktyta (LC) häckar i halvöppna biotoper som exempelvis igenväxande hagmarker, 
skogsmark med insprängda åkrar och lövträdsdungar. Boet placeras i ett redan befintligt hål 
i träd eller holk. Födan utgörs av främst myror och arten övervintrar i Afrika. 
 
Under inventeringen observerades en individ i norr i maj som sjungande vid ett hålträd 
vilket bedöms som möjlig häckning. Göktyta har en genomsnittlig revirstorlek på 1250 ha i 
skogsmark i Västra Götalands län. I detta inventeringsområde används den genomsnittliga 
revirstorleken 1250 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir vilket omfattar hela 
området (visas ej på karta). 
 
Härmsångare (LC) häckar i skogsmark som tät ekskog, dungar i betesmark och lummiga 
trädgårdar. Boet hittas hängande i en grenklyka och födan består av insekter. Den 
övervintrar i tropiska Afrika. 
 
Under inventeringen noterades arten i den östra delen som sjungande vilket bedöms som 
möjlig häckning. Härmsångare har en genomsnittlig revirstorlek på 37,5 ha i övrig lövskog i 
Västra Götalands län. I detta inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 
37,5 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir (bilaga 7). 
 
Järnsparv (LC) häckar i skogsmark, gärna i täta granbestånd men även i trädgårdar och 
parker med täta buskage. Boet byggs i en tät buske eller lågt i ett barrträd. Födan utgörs av 
främst insekter och arten övervintrar i västra och södra Europa.  
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Under inventeringen noterades arten som sjungande samtliga besök vilket bedöms som 
möjlig häckning. Järnsparv har en genomsnittlig revirstorlek på 37,5 ha i granskog och övrig 
barrskog samt 15 ha i barrlövblandskog och övrig lövskog i Götaland. I detta 
inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 26,3 ha. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir (bilaga 9). 
 
Kaja (LC) häckar i diverse biotoper med håligheter som i byggnader, hålträd och holkar där 
boet byggs. Arten är en allätare och är en stannfågel förutom i norra Sverige.  
 
Under inventeringen observerades förbiflygande kajor i april vilket inte bedöms som 
häckning i inventeringsområdet. 
 
Koltrast (LC) häckar i skog, parker, trädgårdar och enbuskmarker. Boet hittas bland annat i 
en buske eller spaljé. Födan består av mask, insekter och bär. Arten är delvis en flyttfågel, 
särskilt i norra Sverige.  
 
Under inventeringen observerades koltrast varje besök, bland annat som varnande vilket 
bedöms som trolig häckning. Koltrast har en genomsnittlig revirstorlek på 5 ha i 
barrlövblandskog och 3,8 ha i övrig lövskog i Götaland. I detta inventeringsområde används 
den genomsnittliga revirstorleken 4,4 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 10 revir 
(bilaga 11). 
 
Korp (LC) häckar i många olika miljöer som fjäll, skogsmark och bergiga kustområden. Boet 
byggs på en klipphylla eller i ett grovt träd. Den är allätare och huvudsakligen stannfågel. 
 
Under inventeringen noterades arten endast i april som förbiflygande vilket inte bedöms 
som häckning i inventeringsområdet. 
 
Kråka (NT), även kallad gråkråka, häckar i olika typer av biotoper som skog, bevuxna 
stränder, dungar och större parker men gärna i anslutning till odlad mark. Boet byggs i en 
trädkrona, ofta mycket dolt. Arten är en allätare där födan utgörs av bland annat avfall, as, 
ägg och insekter. Det är en stannfågel och Sverige får ofta besök av övervintrande individer 
från Finland och Ryssland.  
 
Under inventeringen observerades en förbiflygande, lockande individ i april och maj vilket 
tillsammans med en passande häckningsbiotop i inventeringsområdet bedöms som möjlig 
häckning. Kråka har en genomsnittlig revirstorlek på 150 ha i skog i Västra Götalands län. I 
detta inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 150 ha. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir vilket täcker hela området (visas ej på karta). 
 
Kungsfågel (LC) häckar i barrskog eller blandskog med graninslag. Boet byggs väl dolt på en 
grangren av mossor, lavar och spindelväv. Födan består av spindlar och insekter och i södra 
Sverige är arten en stannfågel.  
 
Under inventeringen noterades sjungande individer samtliga besök vilket anses vara möjlig 
häckning. Kungsfågel har en genomsnittlig revirstorlek på 5 ha i övrig barrskog och 13,3 ha i 
barrlövblandskog i Götaland. I detta inventeringsområde används den genomsnittliga 
revirstorleken 9,2 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 3 revir (bilaga 4). 
 
Lärkfalk (LC) häckar i diverse biotoper som jordbrukslandskap, barrskog och bergiga 
områden, helst i närhet till sjö, myr eller älv. Boet hittas i träd, ofta i ett gammalt bo av någon 
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annan fågel som exempelvis kråka. Födan består av större insekter samt fåglar som fångas i 
luften. Till vintern flyttar arten till Afrika. 
 
Under inventeringen noterades arten en gång som födosökande vilket inte bedöms som 
häckning i inventeringsområdet. 
 
Lövsångare (LC) häckar i biotoper som innehåller träd eller högre buskar, exempelvis skog 
och trädgård. Boet hittas oftast på marken med ett tak byggt av bland annat fjädrar. Födan 
består av insekter och arten övervintrar i Afrika.  
 
I inventeringen observerades lövsångare samtliga besök, bland annat som varnande vilket 
bedöms som trolig häckning. Lövsångare har en genomsnittlig revirstorlek på 1,3 ha i 
barrlövblandskog och 1 ha i övrig lövskog i Götaland. I detta inventeringsområde används 
den genomsnittliga revirstorleken 1,2 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 22 revir 
(bilaga 11). 
 
Mindre hackspett (NT) häckar i lövskog och blandskog med inslag av äldre lövträd. Den 
hackar ut sitt bohål i ett murket lövträd. Födan utgörs av insekter som ofta hittas under 
tunna döda grenar. Den är en utpräglad stannfågel som sällan rör sig långt från 
häckningsplatsen. 
 
Under inventeringen noterades arten som upprörd i närheten av ett hålträd vilket bedöms 
som trolig häckning. Mindre hackspett har en genomsnittlig revirstorlek på 375 ha i 
skogsmark i Västra Götalands län. I detta inventeringsområde används den genomsnittliga 
revirstorleken 375 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir vilket omfattar hela 
området (visas ej på karta). 
 
Morkulla (LC) häckar i tät och fuktig skogsmark, gärna med gläntor. Boet är enkelt och 
placeras i en fördjupning på marken. Den lever av smådjur som skalbaggar och daggmask. På 
vintern kan också exempelvis frö ingå i födan. Arten övervintrar i södra Europa. 
Observationer görs främst under kvällstid i häckningsperioden då morkullan flyger en viss 
rutt i skymningen och återvänder till samma plats. Under dagtid gömmer den sig i snår och 
kan noteras om den skräms upp från gömstället. 
 
Morkulla är noterad en gång i inventeringsområdet av annan person och saknar beskrivning 
av aktivitet. Inventeringsområdet innehåller passande häckningsbiotop för arten i nordväst 
där arten är rapporterad vilket leder till en bedömning om möjlig häckning, dock ett svagare 
häckningskriterium. Observationen är gjord av Johnny Karlsson 2016-03-26 (Artportalen). 
Under vår inventering ingick inte inventering av nattaktiva fåglar vilket antagligen medför 
att vi inte gjort någon notering. Morkulla har en genomsnittlig revirstorlek på 26,7 ha i 
granskog och blandlövblandskog i Västra Götalands län. I detta inventeringsområde används 
den genomsnittliga revirstorleken 26,7 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir 
(bilaga 7). 
 
Nötskrika (LC) häckar i både barrskog, lövskog och större parker med tätare vegetation, 
men gärna i närhet av ek, bok eller avenbok där den söker efter mat som kan sparas till 
vintern. Arten är en allätare och förutom ollon och frön äter den exempelvis ägg. Boet byggs i 
en hög buske eller träd och arten är en stannfågel de flesta år.  
 
Arten är noterad två gånger i inventeringsområdet av en annan person. Ena observationen 
saknar beskrivning av aktivitet och den andra är noterad som förbiflygande. 
Observationerna är gjorda av Johnny Karlsson 2015-10-26 och 2015-11-15 (Artportalen). 
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Häckning bedöms som ej sannolik på grund av oklara tidigare observationer och att ingen 
observation av arten gjordes under inventeringen trots goda förutsättningar tidsmässigt. 
Häckningskriteriet är dock svagt. 
 
Nötväcka (LC) häckar i blandskog och lövskog med inslag av äldre träd samt i större 
trädgårdar och parker. Boet hittas i hålträd och om hålet är för stort kan det förminskas med 
lera. Födan utgörs av insekter, frön och nötter. Arten är en stannfågel.  
 
Under inventeringen noterades arten samtliga besök, bland annat som varnande vilket 
bedöms som trolig häckning. Nötväcka har en genomsnittlig revirstorlek på 25 ha i 
barrlövblandskog och 7,5 ha i övrig lövskog i Västra Götalands län. I detta 
inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 16,3 ha. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 3 revir (bilaga 6). 
 
Ringduva (LC) häckar i skog, parker och trädgårdar, gärna ogallrad granskog. Boet byggs i 
en tät gran, som en gles plattform. Födan består främst av frön men även annat växtbaserat 
som frukt och groddar. Arten är delvis en stannfågel men de flesta flyttar och övervintrar i 
västra och sydvästra Europa.  
 
Under inventeringen observerades sjungande ringduva samtliga besök vilket anses som 
möjlig häckning. Ringduva har en genomsnittlig revirstorlek på 15 ha i barrlövblandskog och 
övrig lövskog i Västra Götalands län. I detta inventeringsområde används den genomsnittliga 
revirstorleken 15 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 4 revir (bilaga 5). 
 
Rödhake (LC) häckar i skog, gärna i en frodig granskog med lövinslag men även i lövskog 
med graninslag eller täta buskage samt i trädgårdar och parker. Boet byggs i en ihålig stubbe, 
rotvälta eller skreva. Födan utgörs av insekter, sniglar och mask. Arten är främst en 
flyttfågel.  
 
Under inventeringen observerades arten samtliga besök, bland annat som varnande vilket 
bedöms som trolig häckning. Rödhake har en genomsnittlig revirstorlek på 2,7 ha i granskog, 
3,8 ha i barrlövblandskog samt 3,8 ha i övrig lövskog i Götaland. I detta inventeringsområde 
används den genomsnittliga revirstorleken 3,4 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 
15 revir (bilaga 9). 
 
Rödvingetrast (NT) häckar framförallt i buskmarker och fuktig skog. Boet byggs lågt i ett 
träd, i en stubbe eller på marken. Födan består av diverse småkryp. Under höst och vinter 
ingår även bär i dieten. De flesta rödvingetrastar i Sverige flyttar till Sydvästeuropa. 
 
Under inventeringen noterades arten som sjungande samtliga besök vilket bedöms som 
möjlig häckning. Rödvingetrast har en genomsnittlig revirstorlek på 37,5 ha i 
barrlövblandskog och övrig lövskog i Västergötland. I detta inventeringsområde används 
den genomsnittliga revirstorleken 37,5 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir 
(bilaga 7). 
 
Skogsduva (LC) häckar i skog och större ostörda parker med hålträd, i vissa fall på klippiga 
kuster och byggnader med hål. Boet placeras i hålrum, helst i hålträd. Födan består av 
diverse växter som frön och bär. Den övervintrar i västra och sydvästra Europa. 
 
Under inventeringen noterades en sjungande individ i nordost vilket bedöms som möjlig 
häckning. då täthetsuppgifterna är från 1970–80-talen och arten hade en kraftig nedgång 
efter detta. Den generella revirstorleken ligger – eller låg – på 32,1 ha i Sverige. På grund av 



 
Naturvärdesinventering (NVI), Delebäckstorp, Gullspångs kommun. 

 
  59 (80) 

den osäkra storleken markeras reviret i denna rapport som punkt. I inventeringsområdet 
bedöms det finnas 1 revir (bilaga 7). 
 
Skrattmås (NT) häckar både i sjöar och vid kusten. De lever ofta i täta kolonier. Arten är en 
allätare som tar för sig av vad omgivningen har att bjuda på. Övervintringen sker i 
Västeuropa men många kan också stanna i Sverige. 
 
Under inventeringen noterades en förbiflygande skrattmås vid ett tillfälle vilket inte bedöms 
som häckning i inventeringsområdet. 
 
Sparvhök (LC) häckar i skog och boet byggs i ett barrträd. Födan utgörs till största delen av 
småfåglar. Vissa individer flyttar medan andra stannar i Sverige över vintern. 
 
Under inventeringen noterades en födosökande sparvhök en gång vilket inte bedöms som 
häckning i inventeringsområdet. 
 
Spillkråka (NT) häckar skog med grova träd, helst i tall- och blandskog. Boet placeras i ett 
hålträd som den har hackat ur själv eller hål sedan tidigare. Födan består av diverse insekter, 
bland annat hästmyror. Den är främst en stannfågel som håller sig inom sitt revir året om. 
 
Under inventeringen noterades en sjungande individ vilket bedöms som möjlig häckning. 
Spillkråkans genomsnittliga revirstorlek på 625 ha i skogsmark i Västra Götalands län. I 
detta inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 625 ha. 
Inventeringsområdet bedöms ingå i ett revir vilket omfattar hela området (visas ej på karta). 
 
Stare (VU) är en kulturgynnad fågel som häckar i samhällen och i jordbruksbygd. Den bygger 
sitt bo i en hålighet, t.ex. under en takpanna eller i ett gammalt hackspettshål. Gräsmarker 
med kort vegetation är viktiga för födosök under häckningstiden. Födan består till största 
delen av larver och maskar. De flesta svenska starar övervintrar på de brittiska öarna. Milda 
vintrar kan en del stanna kvar i Sverige. 
 
Under inventeringen noterades arten i april och juni, bland annat med mat i näbben vilket 
bedöms som säker häckning. Stare har en genomsnittlig revirstorlek på 7,5 ha i 
jordbruksmark i Västra Götalands län vilket inte stämmer överens med biotopen i 
inventeringsområdet där arten noterats (hygge och lövskog) och markeras därför i denna 
rapport som punkt. I inventeringsområdet bedöms det finnas 2 borevir (bilaga 8). 
 
Steglits (LC) häckar i parker, trädgårdar och skogar nära öppna marker. Boet byggs i en 
grenklyka. Födan utgörs mest av frön från korgblommiga växter som tistlar. Arten 
övervintrar i Sydvästeuropa men många kan även stanna i Sverige och besöker då gärna 
fågelmatningar. 
 
Under inventeringen noterades en sjungande individ i april vilket bedöms som möjlig 
häckning. Steglits har en genomsnittlig revirstorlek på 375 ha i jordbruksmark i Västra 
Götalands län vilket inte stämmer överens med biotopen i inventeringsområdet där arten 
noterats (bryn och lövskog) och förekomsten markeras därför i denna rapport som punkt. 
 
Stenknäck (LC) häckar i lövskogar och blandskogar med bärande träd som fungerar som 
födokälla. Boet byggs i en grenklyka. Födan består av frön och kärnor som den knäcker med 
sin kraftiga näbb medan ungarna matas med fjärilslarver. Under vintern kan arten 
förekomma i stora flockar på platser med god födotillgång och vissa flyttar även ner till 
kontinenten för att övervintra där. 
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Under inventeringen noterades en födosökande individ i en passande häckningsbiotop vilket 
bedöms som möjlig häckning, dock ett svagare häckningskriterium då tillgången till bärande 
träd är begränsad i inventeringsområdet. Stenknäck har en genomsnittlig revirstorlek på 
150 ha i övrig lövskog i Västergötland. I detta inventeringsområde används den 
genomsnittliga revirstorleken 150 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir vilket 
omfattar hela området förutom en liten del i söder (visas ej på karta). 
 
Stjärtmes (LC) häckar i lövskog och blandskog i orörda partier med rik undervegetation, 
gärna med hassel och sälg, samt med inslag av dödved. Boet byggs i en grenklyka av mossor 
och spindelväv som döljs med hjälp av näver och lavar. Födan består av frö, insekter och 
spindlar. Arten är främst en stannfågel.  
 
Under inventeringen observerades arten en gång, en lockande flock, vilket inte bedöms som 
häckande i inventeringsområdet. 
 
Större hackspett (LC) häckar i alla typer av skog men främst i skog innehållande gran och 
tall, där barrträdens frön används som vinterföda, samt lövskog med stort aspinslag, 
slysumpskog, i större parker eller vildvuxna trädgårdar. Boet hittas i hålträd. Födan består 
av insekter, frön och till viss del fågelägg.  
 
Under inventeringen hördes bland annat tiggläten från ungar vilket ger en säker häckning. 
Större hackspett har en genomsnittlig revirstorlek på 75 ha i skogsmark i Västra Götalands 
län. I detta inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 75 ha. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 2 revir vilket omfattar hela området (visas ej på 
karta). 
 
Svarthätta (LC) häckar i fuktig eller skuggig skog med tät undervegetation, men även i 
frodiga parker. Boet hittas lågs i en buske eller liknande. Födan består av frukt och insekter 
och arten är en flyttfågel.  
 
Under inventeringen noterades arten samtliga besök, bland annat som varnande vilket 
bedöms som trolig häckning. Svarthätta har en genomsnittlig revirstorlek på 5 ha i 
barrlövblandskog och 1,8 ha i övrig lövskog i Västra Götalands län. I detta 
inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 3,4 ha. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 10 revir (bilaga 9). 
 
Svartmes (LC) häckar helst i barrskog, ofta med ett inslag av högvuxna granar, men även i 
blandskog och yngre skog med tillgång till barrträd. Boet hittas i hål och ibland i en rotvälta 
eller skreva. Födan utgörs av insekter och frön. Arten är huvudsakligen en stannfågel men 
vissa individer flyttar till Sydvästeuropa.  
 
Under inventeringen noterades arten som sjungande i april vilket bedöms som en möjlig 
häckning. Svartmes har en genomsnittlig revirstorlek på 32,1 ha i granskog och 
barrlövblandskog i Västra Götalands län. I detta inventeringsområde används den 
genomsnittliga revirstorleken 32,1 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 2 revir 
(bilaga 4). 
 
Svartvit flugsnappare (NT) häckar i öppen blandskog eller öppen lövskog samt i trädgårdar 
och parker, gärna med gamla ekar. Arten är polygam. Boet hittas i hålträd eller fågelholkar. 
Födan utgörs av insekter och den är en flyttfågel som övervintrar i Afrika.  
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Under inventeringen noterades arten som sjungande i maj vilket bedöms som möjlig 
häckning. Svartvit flugsnappare har en genomsnittlig revirstorlek på 10,5 ha i 
barrlövblandskog och 5 ha i övrig lövskog i Västra Götalands län. I detta inventeringsområde 
används den genomsnittliga revirstorleken 7,8 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 
3 revir (bilaga 8). 
 
Sädesärla (LC) häckar i flera olika biotoper, gärna i öppnare biotoper som jordbruksmark, 
vid gårdar och sjöstränder men även i exempelvis öppen skogsmark. Boet placeras t.ex. i en 
stenmur, ventil eller under en tegelpanna. Födan består av insekter och arten övervintrar 
främst i Mellanöstern och Afrika. 
 
I inventeringen noterades arten under två besök, bland annat som sjungande vilket bedöms 
som möjlig häckning. Sädesärla har en genomsnittlig revirstorlek på 33,3 ha på kalhygge i 
Götaland och 7,5 ha vid bebyggelse i Västra Götalands län. Alla förutom en observation 
gjordes i anslutning till kalhyggen, den sista observationen gjordes på en grusväg vid ett 
mindre upplag i närheten av de nyligen rivna husen vid Stora Sjötorp. I denna inventering 
används därför inte schablonen för skogsmark (150 ha) i bedömningen trots närliggande 
skog. I detta inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 20,4 ha. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 3 revir (bilaga 12). 
 
Talgoxe (LC) häckar i skog, parker och trädgårdar. Boet hittas i hålträd eller fågelholk. 
Födan består exempelvis av insekter, frön och talg. Arten övervintrar i Sverige.  
 
Under inventeringen observerades individer bland annat som varnande vilket bedöms som 
trolig häckning. Talgoxe har en genomsnittlig revirstorlek på 3,8 ha i barrlövblandskog och 
2,5 ha i övrig lövskog i Götaland. I detta inventeringsområde används den genomsnittliga 
revirstorleken 3,2 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 10 revir (bilaga 11). 
 
Talltita (NT) häckar i skiktade barr- och blandskogar. Boet hackas ut ur en murken 
högstubbe och i vissa fall kan ett gammalt hackspettshål användas. På sommaren är insekter 
den huvudsakliga födan, medan dieten vintertid är mer fröbaserad. Det är en stannfågel, men 
unga individer gör ibland korta flyttningar. 
 
Under inventeringen noterades en lockande individ i juni i en passande häckningsbiotop 
vilket bedöms som möjlig häckning. Talltita har en genomsnittlig revirstorlek på 66,7 ha i 
barrskog och barrlövblandskog i Västra Götalands län. I detta inventeringsområde används 
den genomsnittliga revirstorleken 66,7 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir 
(bilaga 5). 
 
Taltrast (LC) häckar i frodig skog och boet byggs ofta i en unggran, Födan utgörs av sniglar, 
insekter och mask. Arten är en flyttfågel och övervintrar i västra och södra Europa.  
 
Under inventeringen noterades sjungande taltrast samtliga besök vilket bedöms som möjlig 
häckning. Taltrast har en genomsnittlig revirstorlek på 5 ha i barrlövblandskog och 7,5 ha i 
övrig lövskog i Götaland. I detta inventeringsområde används den genomsnittliga 
revirstorleken 6,3 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 5 revir (bilaga 9). 
 
Tornseglare (EN) häckar i varierande biotoper, boet läggs i håligheter som i en ventil, 
väggspricka, under takpannor eller hål i en torraka. Boet nyttjas ofta i flera säsonger. Födan 
består av diverse insekter och spindlar. Arten övervintrar i Afrika.  
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Under inventeringen observerades tornseglare som födosökande vid ett besök. I området 
finns en del hålträd men en häckning i inventeringsområdet bedöms som ej sannolik. Arten 
är överlag mer bunden till håligheter i större byggnader eller under storkupiga takpannor. 
Sådana miljöer saknas i inventeringsområdet. En mindre andel tornseglare häckar i hålträd 
med hål högt upp i trädet skapat av exempelvis hackspettar och med kravet att hålet är riktat 
mot en öppen terräng för att förenkla inflygningen. Träd som uppfyller dessa krav på hålträd 
observerades inte under besöken. 
 
Trädgårdssångare (LC) häckar i skog med gläntor, dungar, vildvuxna parker och 
högstammiga större trädgårdar med undervegetation. Boet hittas lågt i en buske eller tät 
örtvegetation. Födan utgörs av frukt och insekter. Arten är en flyttfågel som övervintrar i 
Afrika.  
 
Under inventeringen noterades arten bland annat bärandes på bomaterial och varnande 
vilket bedöms som säker häckning. Trädgårdssångare har en genomsnittlig revirstorlek på 5 
ha i barrlövblandskog i Götaland och 2,4 ha i övrig lövskog i Västra Götalands län. I detta 
inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 3,7 ha. I 
inventeringsområdet bedöms det finnas 6 revir (bilaga 8). 
 
Trädkrypare (LC) häckar i skog, gärna med barrinslag. Boet hittas i hålträd och 
barksprickor och födan består av spindlar och insekter. Arten är oftast en stannfågel.  
 
Under inventeringen observerades trädkrypare födosökande i passande häckningsbiotop 
vilket bedöms som möjlig häckning. Trädkrypare har en genomsnittlig revirstorlek på 10,5 
ha i blandlövblandskog och övrig lövskog i Västra Götalands län. I detta inventeringsområde 
används den genomsnittliga revirstorleken 10,5 ha. I inventeringsområdet bedöms det 
finnas 1 revir (bilaga 5). 
 
Trädpiplärka (LC) häckar i öppen skog, ofta i hällmarkstallskog, myrkanter, hyggen med 
kvarstående tallar, skogsbryn, gläntor i blandskog och hagmark. Boet byggs på marken under 
grästuvor eller buskar. Födan utgörs av främst insekter och arten är en flyttfågel som 
övervintrar i Afrika. 
 
Under inventeringen noterades arten samtliga besök som sjungande vilket bedöms som 
möjlig häckning. Trädpiplärka har en genomsnittlig revirstorlek på 9,4 ha i skogsmark i 
Västra Götalands län. I detta inventeringsområde används den genomsnittliga revirstorleken 
9,4 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 3 revir (bilaga 8). 
 
Törnsångare (LC) häckar i snår och högörtsvegetation. Boet byggs bland buskar och 
vegetation nära marken. Födan består av spindlar och insekter. På höstflyttningen kan den 
även äta en del bär. Arten är en flyttfågel och övervintrar söder om Sahara. 
 
Under inventeringen noterades arten som sjungande i maj vilket bedöms som möjlig 
häckning. Törnsångare har en genomsnittlig revirstorlek på 15 ha i jordbruksmark i Västra 
Götalands län vilket inte helt överensstämmer med inventeringsområdets biotop där arten 
noterats (hygge och bryn) och markeras i denna rapport som punkt. I inventeringsområdet 
bedöms det finnas 1 revir (bilaga 10). 
 
Ärtsångare (NT) häckar i öppen skog med gläntor och buskage, trädgårdar med buskar, 
talldungar och ibland i ren buskmark. Boet byggs i en tät buske och födan består av insekter. 
Arten flyttar under vintern till Afrika.  
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Under inventeringen noterades en individ som sjungande i maj vilket bedöms som möjlig 
häckning. Ärtsångare har en genomsnittlig revirstorlek på 75 ha i barrlövblandskog och 
övrig lövskog i Västra Götalands län. I detta inventeringsområde används den genomsnittliga 
revirstorleken 75 ha. I inventeringsområdet bedöms det finnas 1 revir (bilaga 8). 
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8. Sammanfattning av naturvärdena i 
området  

Naturvärdena i området kan delas upp i några teman som dock sammantaget bildar en 
helhet.  

Områdets historia som löväng med god förekomst av olika ädellövträd – främst lind och ask 
– är en viktig grund. De gamla ädellövträden har funnits både i det som varit löväng och som 
vårdträd vid bebyggelse. Äldre lövträd finns idag kvar på flera ställen. Hålträd finns frekvent 
i området. 

I de centrala delarna finns ett större bestånd med påfallande grov och högvuxen asp på mark 
som är av örttyp. Här finns stora mängder död ved, ofta som mycket grova lågor. 

Jordarna i området är näringsrika/kalkrika och det medför att hassel är den i särklass 
dominerande busken. I stora delar av beståndet finns örtrik och frodig markflora. En del 
lundväxter förekommer varav ett fynd av lundskafting är anmärkningsvärt i dessa trakter. 

Rikedomen på lövträd och hassel gör att området har en individ- och artrik fauna av 
lövskogsanknutna fåglar. I området har också konstaterats 6-7 olika arter fladdermöss varav 
ett par arter är mer krävande. 

De omfattande gallringar och röjningar av underväxt och sly som nyligen gjorts kan ha 
medfört att biotoperna är mindre gynnsamma för vissa fåglar och deras revir därför är 
större och antalet revir därmed färre. Några andra kan ha gynnats av att skogen är gles och 
ljusöppen. 
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Bilaga 1: Karta över inventeringsområdet och inventeringsrutt 
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Bilaga 2: Karta över gjorda fågelobservationer 
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Bilaga 3: Karta över observationer av rödlistade fåglar 
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Bilaga 4: Karta över revir för fåglar förekommande i barrskog 

Observera att reviren är schabloniserade och gränserna behöver därför inte vara exakta. 
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Bilaga 5: Karta över revir för fåglar med preferens för barr- eller blandskog 

Observera att reviren är schabloniserade och gränserna behöver därför inte vara exakta. 

 



 

74 (80) 

Bilaga 6: Karta över revir för fåglar med preferens för löv- eller blandskog 

Observera att reviren är schabloniserade och gränserna behöver därför inte vara exakta. 
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Bilaga 7: Karta över revir för fåglar förekommande i skogsmark 

Observera att reviren är schabloniserade och gränserna behöver därför inte vara exakta. 
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Bilaga 8: Karta över revir för fåglar förekommande i luckig skog eller bryn 

Observera att reviren är schabloniserade och gränserna behöver därför inte vara exakta. 
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Bilaga 9: Karta över revir för fåglar förekommande i skog med tät undervegetation 

Observera att reviren är schabloniserade och gränserna behöver därför inte vara exakta. 
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Bilaga 10: Karta över revir för fåglar förekommande i biotop med tät vegetation 

Observera att reviren är schabloniserade och gränserna behöver därför inte vara exakta. 
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Bilaga 11: Karta över revir för fåglar förekommande i flera typer av biotoper 

Observera att reviren är schabloniserade och gränserna behöver därför inte vara exakta. 
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Bilaga 12: Karta över revir för fåglar förekommande i öppen mark eller vatten 

Observera att reviren är schabloniserade och gränserna behöver därför inte vara exakta. 
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Inventering av fladdermöss i samband med detaljplanering av Stora 
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Bakgrund och uppdrag 

Med anledning av detaljplanering av Stora Sjötorp/Delebäck vid sjön Skagern i Gullspångs kommun, 

ska en naturvårdsinventering genomföras, inklusive inventering av fladdermöss.  Detta uppdrag 

består i att undersöka vilka fladdermusarter som rör sig i området, beskrivning av eventuell påverkan 

vid byggnation samt vilka åtgärder som i så fall kan vidtas.   

 

2022-09-25 

nattbakka.com 



 

  

Metodik 
Inventering skedde i första hand med autoboxar (Pettersson D500x), det vill säga ultraljuds-

detektorer som automatiskt spelar in ljud från förbipasserande fladdermöss. Boxarna placerades på 

nio olika positioner (figur 1) vid sammanlagt fyra olika tillfällen: 11 – 14 juni, 22 – 24 juli, 20 – 22 

augusti och 21 – 24 september 2022, det vill säga 10 nätter under såväl yngelsäsong (när honor 

samlas i kolonier och föder ungar) som under migrations- och parningsperiod. Varje autobox satt ute 

mellan två och fyra nätter och spelade in ljud från solnedgång till soluppgång (med standard-

inställning Profile2). Inspelade ljud lagrades på minneskort och analyserades manuellt (dvs utan 

programvara med auto-id) i efterhand med hjälp av BatSound 4.4 (Pettersson Elektronik).  

 

På grund av att missförstånd av uppdraget placerades autobox 1 – 3 norr om det egentliga 

inventeringsområdet (i fritidsområdet Delebäck), varför en kompletterande inventering genomfördes 

i september med punkterna 5 – 9. Såväl box 4 som box 5 kan dock anses vara representativa också 

för områdets södra del, varav den senare användes vid alla fyra inventeringstillfällena. Som helhet är 

området bara 1,5 km2 stort, vilket kan jämföras med hemområdet för exempelvis nordfladdermus 

som är cirka 60 km2. Fladdermöss rör sig alltså med lätthet över hela det inventerade området inom 

loppet av ett par minuter. Det vill säga, även om den södra delen av området endast inventerades i 

september, bör de närliggande punkterna spegla aktivitet och artantal tillräckligt väl för att 

inventeringen ska anses vara korrekt.   

 

Utöver inventering med autoboxar, inventerades den norra delen av projektområdet också manuellt 

med handhållen ultraljudsdetektor (Echometer Touch) vid två tillfällen: 11 juni och 23 juli. 

Inventeringen skedde till fots och från bil enligt figur 1, från solnedgång och cirka 2 timmar framåt. 

Fladdermössen artbestämdes på plats men spelades också in för senare kontroll med hjälp av 

BatSound 4.4 (Pettersson Elektronik). 

 

Figur 1. Inventeringsområde och utplacering av 

autoboxar. Observera att box 6 – 9 endast har placerats 

ut i september (se metodik-text) 

1 2 
3 

5 

4 

6 
7 

8 

9 



Område och tidigare artfynd 
Inventeringsområdet är litet och begränsas av fritidsbebyggelse i norr och sjön Skagern i öster. I den 

västra delen löper en mindre väg i nord-sydlig riktning. Stora delar består av barrproduktionsskog i 

olika stadier med stort inslag av sly, det vill säga en allt för tät skog för fladdermöss att flyga i. Men 

längs skogsvägar och mot Skagerns strand (särskilt i sydost) finns också partier med ädellöv, vilket 

gynnar insektsproduktion och därmed fladdermöss. Även äldre hålträd, potentiellt utnyttjbara som 

boplatser, finns i området. Väster- och söderut fortsätter skogsområdet i ett större samman-

hängande område. Söder om området finns också ett flertal gårdar med äldre kulturlandskap, vilket 

är gynnsamt för fladdermöss.  

I Delebäck fritidsområde och på fyndplatser inom tre kilometer från inventeringsområdet har man 

tidigare funnit fyra fladdermusarter (Artportalen 2022-09-22): gråskimlig fladdermus, nordfladder-

mus, dvärgpipistrell och vattenfladdermus, förhållandevis vanliga arter som kan förväntas i området.  

   
Längs områdets skogsvägar förekommer en hel del lövträd och en del äldre träd med håligheter.  

 

Resultat 
Sammanlagt noterades 6 – 7 fladdermusarter (tabell 1): större brunfladdermus, nordfladdermus, 

dvärgpipistrell, brunlångöra, vattenfladdermus, mustasch/tajgafladdermus och obestämd art ur 

släktet Myotis. Alla Myotis-arter är svåra att skilja åt, särskilt mustasch- och tajgafladdermus, vilka 

man brukar benämna som en och samma. Bland de oidentifierade Myotis-inspelningarna misstänker 

vi dock inte någon annan art än de redan noterade, det vill säga vattenfladdermus och/eller 

mustasch/tajgafladdermus. Båda dessa identifierades också under den manuella inventeringen. Även 

nordfladdermus och dvärgpipistrell observerades manuellt (figur 1).  

Förutom större brunfladdermus, vilken endast passerade i augusti (sannolikt migrerande individ), var 

alla arter spridda i större delen av det undersökta området. Mest frekvent förekommande var 

dvärgpipistrell som identifierades på alla positioner vid alla inventerade tidpunkter. Särskilt många 

inspelningar noterades vid position 1 längs ett lövskogsbryn i Delebäck fritidsområde. Sannolikt bor 

det en koloni i området. Antal inspelningar är dock inte samma sak som antal individer. En enda 

fladdermus kan ge upphov till många inspelningar genom att flyga i närheten av autoboxen. Men det 

speglar ändå aktiviteten på platsen. Även nordfladdermöss noterades jaga flitigt i området, särskilt 

vid position 5. Avsaknaden av nordfladdermus på punkt 6 – 9 förklaras med att aktiviteten för denna 

art var som störst tidigt på sommaren och att de försvann från området i augusti. Vattenfladdermöss 

spelades framför allt in vid position 3 men några av de icke artbestämda Myotis-inspelningarna tillhör 

sannolikt skogsflygande vattenfladdermöss, särskilt i den strandnära lövskogen vid position 9. 

Brunlångöra noterades spritt men sparsamt. Denna art är dock tystlåten och underskattas ofta i 

inventeringar. Sannolikt rör den sig i hela inventeringsområdet.  
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 Tabell 1. Identifierade arter och antal inspelningar i genomsnitt per autobox och natt.  

Figur 1. Manuellt identifierade arter 
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      dvärgpipistrell 

      vattenfladdermus 

      mustasch/tajgafladdermus 
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Slutsatser och åtgärder 
Det inventerade området är för litet för att ensamt försörja hela fladdermuskolonier och ska snarare 

ses som en del av en större enhet. Åt flera håll sträcker sig ett liknande landskap med skog och 

gårdsmiljöer och området är sannolikt en viktig passage och plats för jakt. Särskilt närheten till vatten 

ökar insektsproduktionen och gör området attraktivt. Nordfladdermus och dvärgpipistrell, som 

anpassar sig väl till (sparsam) bebyggelse, var vanliga i Delebäck fritidsområde. Närvaron av 

brunlångöra och Myotis även i denna del visar att miljöerna har egenskaper som också passar lite 

mer krävande arter. Den förra är sedan 2020 rödlistad, framför allt på grund av ljusföroreningar. 

Områdets bryn och skogsvägar, kantade av lövträd, ger fladdermössen möjlighet att flyga och jaga 

förhållandevis ostört.  

Områdets ringa storlek gör att en exploatering sannolikt inte påverkar fladdermöss på regional skala. 

Mer lokalt riskerar jaktområden och flygvägar att försvinna. Både nordfladdermus och brunlångöra är 

rödlistade. Den förra är dock fortfarande en av våra vanligaste arter men är under minskning. Den 

senare drabbas hårt av exploateringar när belysning och öppna ytor breder ut sig på bekostnad av 

skog och bryn. Därför rekommenderas att exploateringen tar hänsyn till detta och bibehåller stora 

delar grönyta samt arbetar med faunavänlig belysning (se exempelvis Eklöf & Rydell 2020), det vill 

säga närvarostyrd belysning och/eller svaga, nedåtriktade lampor som inte belyser skogskanter eller 

vatten. Viktigt är att det fortsatt finns gröna (och mörka) länkar med omgivande landskap, före-

trädelsevis söder- och västerut, så att fladdermössen kan utnyttja en större areal samt områdets 

lövskogsmiljöer och Skagerns strand (figur 2). Partierna med produktionsskog är mindre intressanta 

för fladdermöss.    

 

Figur 2. Förslag på grönstråk 

som bör sparas eller bebyggas 

sparsamt så att fladdermöss 

fortsatt kan nyttja löv- och 

strandnära skog samt passera 

till och från området 

 


