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1. Bakgrund och uppdragets syfte  

Naturvisaren (Olle Kvarnbäck) fick av Länsstyrelsen i uppdrag att göra en fågelinventering av 
två restaurerade strandängsområden i Klarälvsdeltat, den ena vid Nolgårdsviken och den andra 
vid Djupsundsviken. Syftet med inventeringen var att följa upp effekten av den restaurering av 
strandängarna som genomförts som en del i projektet LIFE+Vänern 2013-2018. Målet med 
restaureringen är att återskapa den hävdregim som tidigare bedrevs, och därigenom förbättra 
förutsättningarna för häckande och rastande fågelarter knutna till strandängar. En tidigare 
fågelinventering genomfördes 2014, före restaureringen, med vilken årets resultat jämförs.  
 

2. Beskrivning av områdena   

Nolgårdsviken och Djupsundsviken ligger båda centralt i Klarälvsdeltat (se översiktskarta bil. 1). 
Före restaureringen påbörjades var strandängsområdena, tillsammans omfattande ca 50 ha, 
rejält igenväxta med vass, videbuskage och björksly. Under 2016-2017 genomfördes bl a röjning 
av träd och buskar och fräsning av vass, tuvor, mindre sly och stubbar. Under sommaren 2017 
betades områdena för första gången på många år av nötkreatur.  
 
Nolgårdsviken är den större av de båda strandängarna med ett gynnsamt läge för 
strandängsfåglar eftersom den är omgiven av stora öppna marker, dels Nolgårdsviken med dess 
vidsträckta vassar och grunda vattenområden i nord och väst och dels torra ängsmarker och 
åkrar i söder. Själva strandängen är också öppen efter restaureringen bortsett från några stora 
videbuskage som lämnats kvar i den sydöstra delen av området.  
 
Den restaurerade ängen vid Djupsundsviken är mindre, smalare och ligger inklämd mellan ett 
skogbeväxt hällmarksområde i öster och en lövskogsridå längs Klarälven i väster. Själva 
strandängen är efter restaureringen fri från träd och buskar. Det finns en pöl i den södra delen 
som är omgiven av vass.  
 
Vädret under 2018 var mycket speciellt. Den snörika vintern under 2017-2018 hade gjort 
strandängarna rejält våta och bitvis översvämmade tidigt på våren vilket var gynnsamt för 
rastande och födosökande vadare i april och tidigt i maj. Sen började den stora värmeböljan i 
andra halvan av maj som gjorde att strandängarna snabbt torkade upp och vegetationen växte så 
det knakade. I juni var det därför istället väldigt torrt och högvuxen vegetation, en ogästvänlig 
miljö för små vadarfåglar.   
 
 

3. Metodik 

Fågelinventeringen utfördes under perioden 27 april – 23 juni 2018. Metodiken följde i allt 
väsentligt inventeringen från 2014 (Mangsbo, 2014) samt offertförfrågan (Länsstyrelsen 
Värmland, 2018). Inventeringen omfattade tre delmoment: 1) linjetaxering av samtliga fåglar 
knutna till projektområdena, 2) förenklad revirkartering av vissa våtmarksfåglar samt 3) 
nattlyssning av nattaktiva arter. Målarter för revirkarteringen var: 

• Samtliga våtmarkshäckande vadare, andfåglar, sumphöns, trana, tättingar m.m. (t.ex. 
tofsvipa, gräsand och gulärla)  

• Arter som är utpekade för Natura-2000-området Klarälvsdeltat; rördrom, sångsvan, 
brun kärrhök, brushane, grönbena och småfläckig sumphöna  

• Fågelarter som är kopplade till torrare öppna marker (t.ex. ängspiplärka, sånglärka, 
hämpling och stenskvätta)  

• Arter som trivs i halvöppna vass eller buskmarker och igenväxande miljöer (t.ex. 
buskskvätta, sävsparv, pungmes m.m.) 
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Revirkarteringen har kompletterats med räkning av antalet par för arter där reviren är svåra att 
avgränsa, vilket gäller för t ex de flesta vadare samt änder. Samtliga intressanta fynd av målarter 
och andra intressanta fynd har lagts in i Artportalen. 
 
Många fåglar trivs i kantzonen mellan olika biotoper, t ex mellan vass och strandäng. Därför har 
även arter som nyttjar strandängen för födosök men hävdar revir strax utanför strandängen 
(inom ca 50 m) tagits med i linjetaxeringen och revirkarteringen, t ex sävsparv och sävsångare.  
 
Utvärderingen av antalet par har baserats på sammanställning av fältobservationerna på karta 
för respektive art. Utvärderingen följer rekommendationerna för förenklad revirkartering från 
Naturvårdsverket (2010). Utgångspunkten har varit att minst häckningskriterium E (trolig 
häckning) ska uppnås för att ett revir ska räknas som separat revir. Kriterium E uppnås om 
”permanent revir konstaterats genom sång eller annat till funktionen motsvarande läte eller 
beteende observeras på samma plats under minst två dagar” (Naturvårdsverket, 1978 se bilaga 
3 - häckningskriterier). Med ”plats” menas ett område som inte är större än ett normalt revir för 
arten i fråga. För arter som anländer sent och där bara en eller två besök gjorts under artens 
häckningstid (t ex vissa sångare) har kravet satts lite lägre för att räknas som ett revir. Då har 
även häckningskriterium C (sång) eller häckningskriterie D (par i lämplig häckningsbiotop) 
räknats som ett revir/par.  
 
Olle Kvarnbäck, Naturvisaren har ansvarat för inventeringen och gjort det mesta av fältarbetet. 
Stig Emilsson, Hushållningssällskapet, utförde en inventeringsomgång dagtid samt en 
nattlyssning.  John Kvarnbäck deltog som medhjälpare/fältassistent vid inventeringen 6 juni och 
nattlyssningen 8 juni. 
 
För att komplettera materialet har också sökning gjorts på artportalen för det aktuella området 
och häckningsperioden.  
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Figur 1. Karta över undersökningsområdet och inventeringslinjen vid Djupsundsviken 2018. 

Siffror anger nattlyssningsplatser. 
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Figur 2. Karta över undersökningsområdet och inventeringslinjen vid Nolgårdsviken 2018. 

Siffror anger nattlyssningsplatser. Bokstäver anger delområden.  
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4. Resultat och diskussion 

Utöver nedan redovisade inventeringsresultat gjordes en sökning på Artportalen för 

häckningsperioden (1 mars – 31 juli). Totalt hittades ca 50 observationer utöver de som 

registrerats vid inventeringen. De gav få indikationer på ytterligare revir av någon målart, 

men bekräftade en del av de observationer som gjorts under inventeringen. I de fall de 

påverkat bedömningen av antalet häckande par är det noterat under respektive art nedan.  

 

 

4.1 Nolgårdsviken 

 

4.1.1. Revirkartering  
 
Sångsvan (Cygnus cygnus) 
1 par födosökande på strandängen i april och början på maj. Häckar troligen i vassområdet kring 
Nolgårdsviken. 
 
Kricka (Anas crecca) 
Under inventeringen som mest 18 ex födosökande/vilande i öppningen i vassen i område B den 
28 april. Tidigare i april noterades 60 ex rastande, enligt rapport på Artportalen (AP). 1 spelande 
vid nattlyssning 30 maj. Kricka häckar med stor sannolikhet i Nolgårdsvikens vassområden men 
troligen ej på strandängen.  
 
Gräsand (Anas platyrhynchos) 
1-2 par uppehöll sig regelbundet på strandängen men häckar förmodligen i omgivande 
vassområde. 
 
Rördrom (Botaurus stellaris) 
1 tutande vid flera tillfällen från vassområdet i den norra delen, i närheten av fågeltornet. 
Dessutom ytterligare 1 spelande i närheten av den nya plattformen i västra delen av viken 28 
april.  
 
Brun kärrhök (Circus aeroginosus) 
1 par jagade regelbundet över vassområdet och ibland över strandängen. Häckar med stor 
säkerhet i vassområdet någonstans kring viken.  
 
Vattenrall (Rallus aquaticus) 
1 ex hörd vid båda nattlyssningarna från vassområdet i västra delen av området. Även 
rapporterad därifrån på AP 21 apr. Häckar med stor sannolikhet i vassen.  
 
Trana (Grus grus) 
Minst 1 revir. 1 par uppehöll sig regelbundet på strandängen under häckningssäsongen och 
därtill en ensam individ 25 april och 10 maj.  
 
Mindre strandpipare (Charadrius dubius) 
1 ex observerades på samma plats i område C, nära parkeringen, både 28 april och 10 maj. Sedan 
försvunnen därifrån, men enligt Anders Boström en spelande i närheten av de nya spängerna 23 
maj. Bedöms som 1 revir. Mindre strandpipare är en pionjärart vid restaureringar som trivs där 
det är blottlagd jord i anslutning till våtmarker. 
 
Tofsvipa (Vanellus vanellus) 
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Som mest ca 15 par (max 33 ex) i mitten och slutet av maj. Därefter minskade antalet tofsvipor, 
troligen p g a för hög vegetation för att de skulle trivas. 6 juni observerades blott 14 ex. Bedöms 
enligt revirkarteringen trots allt som 15 revir/par. Ett bo hittades under inventeringen samt 
några ungar som nyligen lämnat sitt bo. Men väldigt få ungar för att vara så många par.  
 
Brushane (Calidris pugnax) 
1 hona födosökte i de blötare delarna av delområde C den 10 maj. Troligen en rastande individ.  
 
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) 
Som mest 6 spelande vid samma besök (nattlyssning 23 juni). Uppskattningsvis 8 revir totalt. 
Svår art att revirkartera eftersom spelet äger rum över stora områden.  
 
Skogssnäppa (Tringa ochropus) 
Förekom under flyttningen i april med som mest 3 ex. 25 april. Inga tecken på häckning. 
 
Gluttsnäppa (Tringa nebularia) 
Förekom under flyttningen med som mest 3 ex. 28 april. Häckar på myrar i skogslandet från 
mellersta Värmland och norrut. 
 
Grönbena (Tringa glareola) 
Regelbunden under flyttningsperioden från 21 april – 10 maj med som mest 6 ex. Därtill en 
spelande individ 23 maj.  
 
Rödbena (Tringa totanus) 
Rapporterad under perioden 25 april – 6 maj med som mest 3 ex. Därefter inga observationer. 
 
Ängspiplärka (Anthus pratensis) NT 
En karaktärsart på strandängarna med 8 revir, de flesta i område B och C, i de stora trädfria 
ytorna.  
 
Gulärla (Motacilla flava) 
Under inventeringen endast en observation av 2 ex den 23 maj. Därtill två rapporter på AP från 
slutet av april (flyttning). Även rapport om ganska mycket rastande gulärlor i augusti-september 
(Gunnar Lagerkvist, pers. medd.) 
 
Gräshoppsångare (Locustella naevia) 
1 sjungande 23 maj samt 30 maj (nattlyssning) i område B. Därefter ej hörd. Bedöms som 1 
revir.  
 
Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus) 
Påfallande talrik i kanten av vassområdet intill strandängen. Minst 5 revir, alla i gränszonen 
mellan vass om strandäng. Hela 8 sjungande vid nattlyssning 30 maj.  
 
Kärrsångare (Acrocephalus palustris) 
1 sjungande vid nattlyssning 30 maj. Även rapport på AP om 1 sjungande i buskagen vid 
parkeringen till nya plattformen 4 juni.  
 
Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus) 
Flera revir i det stora vassområdet kring strandängen, men endast 1 revir som bedömdes vara 
kopplat till inventeringsområdet. 1 sjungande i närheten av den nya plattformen 6 juni 
representerar också troligen ett revir. 
 
Törnsångare (Sylvia communis) 
1 revir i område C.  



 9 

 
Näktergal (Luscinia luscinia) 
1 revir i kanten av inventeringsområdet i södra delen (område D).  
 
Buskskvätta (Saxicola rubetra), NT 
3 revir i maj. I juni inga observationer. Möjligen gav de liksom flera andra arter upp när det blev 
för torrt fram i juni.  
 
Stenskvätta (Oenanthe oenanthe) 
Liknande som buskskvätta. Observerad både 10 maj och 23 maj, i ungefär samma område. Sedan 
inga fler observationer. Bedöms som 1 revir, som övergavs när vegetationen blev för hög. 
 

Skäggmes (Panurus biarmicus) NT 

Hördes utifrån Nolgårdsvikens vassområde vid flera tillfällen. Oklart hur många revir det 
handlar om, men det var snarare enstaka fåglar än större grupper som hördes. 
 
Stare (Sturnus vulgaris), VU 
Mindre flockar födosöker regelbundet i strandängen under häckningssäsongen. Som mest 
rapporterades 40 ex. 21 april (AP).  
 
Hämpling (Linaria cannabina) 
Under inventeringen en observation, 10 maj, av en rastande/födosökande individ. Ingen 
indikation på revir/häckning. 
 
Sävsparv (Emberiza schoeniclus) VU 
En karaktärsfågel i vassarna kring strandängen. Födosöker flitigt på strandängen och många par 
har sitt revir i kanten mellan vass och strandäng. Svårbedömt vilka som skulle räknas som 
häckande inom inventeringsområdet. En generös tolkning ger 8 revir inom 
inventeringsområdet.   
 

 

Övriga observationer 

 
Mindre hackspett. (NT) 1 revirhävdande 6 juni i strandskogen nära parkeringen vid Hammars 
udde. 
Gröngöling (NT). Regelbunden under häckningsperioden. Sågs ibland flyga från Hammars udde 
och tvärs över strandängen till trädridån i väster.  
Ringtrast. 2 ex. rastande 17 april enl. AP. 
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4.1.2. Linjetaxering 
 

      28 apr       10 maj       23 maj       6 juni     

  Artnamn A B C D Tot A B C D Tot A B C D Tot A B C D Tot 

1 Sångsvan           2   1   3                     

2 Grågås   5 2   7 1   18   19   14 46 6 66           

3 Kricka   16   2 18                               

4 Gräsand       1 1   1 2   3             1     1 

5 Rördrom 1       1 1       1     1   1           

6 Gråhäger                           1 1           

7 Brun kärrhök 2       2   1 1   2                 1 1 

8 Fiskgjuse             1     1                     

9 Lärkfalk               1   1                     

10 Trana 1       1 1 2     3   1     1 2       2 

11 Mindre strandpipare     1   1     1   1                     

12 Tofsvipa 8 3 6 6 21 4 8 10 11 33 2 8 14 8 32 2 3 4 5 14 

13 Brushane               1   1                     

14 Enkelbeckasin 3 2 7 7 19   2 6   8 2 3 3   8   1 1 1 3 

15 Skogssnäppa       1 1                               

16 Gluttsnäppa 1       1                               

17 Grönbena     2   2     6   6   1     1           

18 Skrattmås     8   8                               

19 Gröngöling                                     1 1 

20 Ladusvala       1 1                               

21 Ängspiplärka 18 40 18 4 80   2 6   8 1 1 2   4 1 7 4 2 14 

22 Gulärla                       2     2           

23 Sädesärla   3 1 2 6   1 4 1 6     5 1 6 1 3 1 1 6 

24 Gräshoppsångare                       1     1           

25 Sävsångare   1     1 2 1 1 1 5 2 1   1 4   2   4 6 

26 Rörsångare           1       1 1 1 1   3 2   1 1 4 

27 Härmsångare                         1   1 1       1 

28 Törnsångare               1   1               1   1 

29 Trädgårdssångare           1       1                     

30 Näktergal                 1 1                 1 1 

31 Buskskvätta               2 2 4     2 2 4           

32 Stenskvätta               3   3     1   1           

33 Skäggmes     1   1                         2   2 

34 Kråka     1   1     2   2                     

35 Stare 4     4 8     9 7 16 3 1 2 2 8           

36 Grönfink               1   1                     

37 Hämpling               1   1   2 1   3           

38 Sävsparv 1         3   3 4 10           3 2 1 1 7 

 
Tabell 1. Resultat av linjetaxering vid Nolgårdsviken 28 april, 10 maj, 23 maj och 6 juni. Antalet fåglar 
redovisas per delområde A-D. Fokus har varit på fåglar som uppehållit sig inom inventeringsområdet. 
Fåglar som uppehållit sig i kantzonen (ca 50 m bred) mot vassen har tagits med.  
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Rastande vadare 

Utöver de häckande vadarna enkelbeckasin, tofsvipa och mindre strandpipare så 
rastade enstaka individer av brushane, skogssnäppa och gluttsnäppa samt lite talrikare 
med grönbena. Utöver vad som registrerades vid linjekarteringen observerades även 
rödbenor från och till under perioden 25 april – 6 maj med som mest 3 ex.  

 

4.1.3. Nattlyssning 
 

    30 maj     23 juni   

Artnamn Punkt 1 2 3 Tot Punkt 1 2 3 Tot 

Gräsand     1 1         

Kricka 1     1         

Rördrom  1     1         

Vattenrall         1     1 

Trana         1     1 

Enkelbeckasin 1 1   2 1 2 3 6 

Morkulla         1   1 2 

Gräshoppsångare 1     1         

Sävsångare 3 2 3 8   2 2 4 

Kärrsångare 1     1         

Rörsångare 1     1 2     2 

Näktergal   1   1         

 
Tabell 2. Resultat av nattlyssning vid Nolgårdsviken 30 maj samt 23 juni. Det senare besöket 
blev lite förskjutet mot planerat p g a dåligt väder veckan innan.  
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4.1.4  Jämförelser med inventeringen 2014  

 

Revirkartering 

 
Tabell 3. Revirkartering av våtmarksarter vid samt arter kopplade till öppna marker. 
Nolgårdsviken 
 

 

 
Kommentar: Jämförelse mellan revirkarteringen för 2018 och 2014 visar att två vadarfåglar 
tillkommit som häckfåglar, framförallt tofsvipa som ökat från 0 till 15 par men även ett par 
mindre strandpipare. Beståndet av enkelbeckasin är oförändrat med 8 par. Andra arter som 
tillkommit efter restaureringen av strandängarna är ängspiplärka (8 par), törnsångare, 
buskskvätta och stenskvätta. Arter som minskat eller försvunnit är fåglar knutna till kraftigt 
igenväxta marker, som näktergal, pungmes och stjärtmes. Rörsångare och sävsparv har också 
minskat inom det restaurerade inventeringsområdet men finns kvar i det intilliggande 
vassområdet, så någon reell minskning inom hela Nolgårdsviken är det troligen inte frågan om i 
det fallet. 
 

 

  Röd- 2014 2018 

Artnamn lista Revir/par  Revir/par 

Trana   1 1 

Mindre strandpipare   0 1 

Tofsvipa   0 15 

Enkelbeckasin   8 8 

Ängspiplärka NT 0 8 

Gräshoppsångare   1 1 

Sävsångare   4 5 

Rörsångare   6 1 

Törnsångare   0 1 

Näktergal   3 1 

Buskskvätta NT 0 3 

Stenskvätta   0 1 

Pungmes EN 1 0 

Stjärtmes   1 0 

Sävsparv VU 9 2 

        

Antal revir/par   34 48 

Antal arter   9 12 
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Fig. 3. Antal revir av vadare och andra typiska strandängsfåglar vid Nolgårdsviken år 2014 resp. 2018. 
Enkelbeckasin har en oförändrad population medan övriga arter har tillkommit som häckfåglar.  
 

 

 
 
Fig 4. Antal revir av våtmarksfåglar vid Nolgårdsviken primärt knutna till andra miljöer än strandängar, t 
ex vass, videbuskar och andra igenväxningsmiljöer i våtmarker. 
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Linjetaxering 

Nolgårdsviken Röd- 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 

Artnamn lista A A B B C C D D totalt totalt 

Sångsvan     2       1     0 3 

Grågås           1       1 66 

Kricka         16 5     2 5 18 

Gräsand         1   2   1 5 3 

Gråhäger                 1 0 1 

Brun kärrhök   1 2   1 2 1   1 2 2 

Fiskgjuse         1         0 1 

Lärkfalk           1 1     2 1 

Vattenrall   1       1       2 0 

Trana     1   2 2       2 3 

Mindre strandpipare             1     0 1 

Tofsvipa     8   8   14   11 0 33 

Brushane VU           1     0 1 

Enkelbeckasin   2 3 6 3 6 7 2 7 12 19 

Skogssnäppa                 1 0 1 

Gluttsnäppa     1             0 1 

Grönbena         1 2 6     2 6 

Skrattmås             8     0 8 

Ringduva       2   2       2 0 

Gröngöling NT               1 0 1 

Mindre hackspett NT         1       1 0 

Ladusvala       2         1 2 1 

Trädpiplärka   2   2   2       6 0 

Ängspiplärka NT   18   40 25 18   4 25 80 

Gulärla         2         0 2 

Sädesärla     1   3 1 5   2 1 6 

Gräshoppsångare       1   1 1     1 1 

Sävsångare   1 2 2 2 2 1 1 4 5 6 

Rörsångare   1 1 2 1 2 1 1 1 6 4 

Härmsångare     1       1     0 1 

Törnsångare             1     0 1 

Trädgårdssångare     1 2   4       5 1 

Svarthätta   1       1       1 0 

Lövsångare   4   4   4   2   11 0 

Grönsångare     1             1 0 

Grå flugsnappare   1               1 0 

Näktergal                 1 0 1 

Buskskvätta NT           2   2 0 4 

Stenskvätta             3     0 3 

Skäggmes NT         2 2 2   2 2 

Stjärtmes           1   1   1 0 

Blåmes   3   2   3   2   7 0 

Talgoxe   1       2   1   3 0 

Kråka       1     2     1 2 

Stare VU   4   1   9   7 0 16 

Bofink   2   3   2   1   8 0 

Grönsiska           1       1 0 

Grönfink       2   1       2 1 

Hämpling         2   1     0 3 

Sävsparv VU 2 3 5 2 3 3 2 4 12 10 

Antal arter                   32 38 
 
Tabell 4. Linjetaxering i Nolgårdsviken för respektive delområde samt totalt. Angivna siffor är den högsta 
noterade från de fyra inventeringsbesöken. 
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Kommentar: Jämförelse mellan 2018 och 2014 visar att antalet rastande vadare har ökat efter 
restaureringen från i princip inga 2014 till enstaka individer av brushane, skogssnäppa och 
gluttsnäppa samt upp till 6 grönbenor. Även änder och gäss har ökat samt tättingar knutna till 
öppna marker t ex ängspiplärka, sädesärla, buskskvätta, stenskvätta och stare (födosök). 
Tättingar knutna till trädbärande miljöer har av naturliga skäl minskat efter restaureringen av 
strandängarna.  
 
 

Nattlyssning  

 

  Röd- Nattlyssning Nattlyssning 

Artnamn lista 2014 2018 

Gräsand   0 1 

Kricka   0 1 

Rördrom NT 2 1 

Vattenrall   1 1 

Trana   1 1 

Enkelbeckasin   4 6 

Morkulla   3 2 

Gräshoppsångare   1 1 

Sävsångare   2 8 

Kärrsångare   0 1 

Rörsångare   2 2 

Näktergal   3 1 

 
Tabell 5. Nattlyssning vid Nolgårdsviken 2018 respektive 2014. Angivna siffror är den högsta noterade 
från de båda inventeringsbesöken. 

 

Kommentar: Jämförelse mellan de båda åren visar att änder, enkelbeckasin, sävsångare och 
kärrsångare ökat medan framförallt näktergal minskat.  
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4.2 Djupsundsviken 
 
4.2.1 Revirkartering 
 
Sångsvan (Cygnus cygnus) 
1 överflygande på låg höjd mot nordväst vid två tillfällen. Häckar troligen i närheten, men ej i 
inventeringsområdet. 
 
Gräsand (Anas platyrhynchos) 
1-2 par sågs vid flera tillfällen flyga till och från området. Häckar möjligen i den svåröverskådliga 
pölen. 
 
Rördrom (Botaurus stellaris) 
1 ex hördes frekvent från andra sidan viken men ingen i inventeringsområdet. 
 
Brun kärrhök (Circus aeroginosus) 
Fåglar från ett revir jagar inom området. Inga tecken på boplats observerades, kanske bor de i 
Knappstadviken.  
 
Vattenrall (Rallus aquaticus) 
1 ex hörd vid en av revirkarteringarna samt båda nattlyssningarna från vassen kring pölen. 
Bedöms som 1 revir. 
 
Tofsvipa (Vanellus vanellus) 
Ca 7 revir/par fram till slutet av maj, därefter minskande till 9 ex. den 6 juni. Ett bo hittades 
under inventeringen med 4 ägg den 10 maj. Inga ungar noterades under inventeringen.  
 
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) 
Som mest 3-4 spelande vid samma besök (10 maj). Uppskattningsvis 5 revir totalt. Svår art att 
revirkartera eftersom spelet äger rum över stora områden.  
 
Skogssnäppa (Tringa ochropus) 
Förekom under flyttningen i april med som mest 2 ex. 28 april. En av dem spelflög då, men var ej 
kvar på lokalen vid efterföljande besök. 
 
Gluttsnäppa (Tringa nebularia) 
Förekom under flyttningen med som mest 3 ex. 28 april. Häckar på myrar i skogslandet från 
mellersta Värmland och norrut. 
 
Grönbena (Tringa glareola) 
Förekom under flyttningsperioden från 28 april – 10 maj med som mest 4 ex. En individ spelade 
10 maj, men försvann sedan från lokalen. 
 
Ängspiplärka (Anthus pratensis) NT 
Rastar i mängd under flyttningen, som mest 60 ex. 28 april. Revikarteringen gav dock endast 1 
revir. 
 
Gräshoppsångare (Locustella naevia) 
1 sjungande 23 maj i norra änden av området.  
 
Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus) 
3 sjungande vid båda nattlyssningarna, två i vassområdet kring pölen och en i södra änden. Även 
noterad vid revirkartering dagtid. 3 revir. 
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Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus) 
3 revir i vassområdet kring pölen.  
 
Näktergal (Luscinia luscinia) 
2 sjungande vid nattlyssning 29/5. 1 sjungande utanför inventeringsområdet, i strandskogen vid 
Klarälven. Troligen ingen häckning/revir inom inventeringsområdet.   
 
Buskskvätta (Saxicola rubetra), NT 
2 revir. Ett i norra delen och ett nära pölen. Buskskvättorna anlände sent och sågs först vid 
tredje inventeringen 23 maj.  
 
Stare (Sturnus vulgaris), VU 
Födosökande med som mest 20 ex. den 6 juni. Häckar förmodligen i omgivande lövskog. 
 
Sävsparv (Emberiza schoeniclus) 
5 revir i vassområdet kring pölen samt ett precis utanför området i södra änden.  

 

Övriga observationer 

Småfläckig sumphöna 1 ex hördes spela från andra sidan Klarälven, d v s från Knappstadvikens 
strandängar vid nattlyssning 7 juni. 
Mindre hackspett. (NT) 2 trummande 6 juni i strandskogen när parkeringen vid Hammars 
udde. 
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4.2.2. Linjetaxering 
 

    Röd-         

  Artnamn lista 28-apr 10-maj 23-maj 06-juni 

1. Sångsvan     1     

2. Grågås   2 2     

3. Gräsand   3 2 1   

4. Brun kärrhök   2 1   2 

5. Vattenrall     1     

6. Sothöna     1     

7. Trana     1 2   

8. Strandskata       2   

9. Tofsvipa   13 12 14 9 

10. Enkelbeckasin   6 8 4 6 

11. Skogssnäppa   2       

12. Gluttsnäppa   3       

13. Grönbena   4 1     

14. Skrattmås   1       

15. Gröngöling NT       2 

16.. Ängspiplärka NT 60 3 3 2 

17. Sädesärla     3 2   

18. Gräshoppsångare       1   

19. Sävsångare     1 1 2 

20. Rörsångare     2 3 1 

21. Härmsångare       1   

22. Ärtsångare         1 

23. Buskskvätta NT     2 2 

24. Kråka   2       

25. Stare VU 5 3   20 

26. Sävsparv VU 1 6 3 12 

 
Tabell 6. Resultat av linjetaxering vid Djupsundsviken 28 april, 10 maj, 23 maj och 6 juni. Fokus har varit 
på fåglar som uppehållit sig inom inventeringsområdet, inklusive vassen kring pölen. Fåglar som 
uppehållit sig i kantzonen (ca 50 m bred) har tagits med.  

 

Rastande vadare 

Utöver de häckande vadarna enkelbeckasin och tofsvipa så rastade enstaka individer av 
skogssnäppa och gluttsnäppa samt några grönbenor.  
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4.2.3. Nattlyssning 
 

    29 maj     8 juni   

Artnamn Punkt 1 2 3 Tot Punkt 1 2 3 Tot 

Gräsand             1 1 

Kricka     2 2         

Rördrom 1 2 2 3     1 1 

Vattenrall   1         1 1 

Tofsvipa 1 1 1 3         

Enkelbeckasin 3 2 1 6 2   1 3 

Morkulla 1     1 1     1 

Rörsångare           3   3 

Härmsångare         1     1 

Sävsångare   2 1 3   1 2 3 

Näktergal 1 1   2         

 
Tabell 7. Resultat av nattlyssning vid Djupsundsviken 29 maj samt 8 juni.  
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4.2.4  Jämförelser med inventeringen 2014  

 

Revirkartering 

 
Tabell 8. Revirkartering av våtmarksarter vid Djupsundsviken samt arter kopplade till öppna marker. * = 
Siffran inte helt jämförbar då vassområdet kring pölen inte inventerades 2014. 

 

Djupsundsviken Röd- 2014 2018 

Artnamn lista Revir  Revir 

Trana   1 0 

Rördrom   1 0 

Brun kärrhök   1 1 

Vattenrall   1 1 

Tofsvipa   0 7 

Enkelbeckasin   5 5 

Ängspiplärka NT 0 1 

Sädesärla   0 2 

Sävsångare   2 3 

Rörsångare   1 3 

Buskskvätta NT 0 2 

Sävsparv VU 6 5 

        

Antal revir totalt   18 30 

Antal arter   8 10 

 

 

Kommentar: Jämförelse mellan revirkarteringen för 2018 och 2014 visar att tofsvipa 

tillkommit som häckfågel med en kraftig ökning från 0 till 7 par. Beståndet av enkelbeckasin 

är oförändrat med 5 par. Andra arter som tillkommit efter restaureringen av strandängarna är 

ängspiplärka, buskskvätta och sädesärla. Arter som minskat eller försvunnit är trana och 

rördrom. Sannolikt beror det på att mängden vass minskat i området, vilket ger mindre 

skyddande vegetation för dessa arter. Rördrom finns dock kvar i närområdet i minst samma 

omfattning som tidigare (se resultat av nattlyssning) och har förmodligen bara flyttat sig till 

ett annat vassområde. Vasshäckande tättingar som rörsångare, sävsångare och sävsparv har 

klarat restaureringen tämligen väl.  
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Fig. 4. Antal revir av vadare och andra typiska strandängsfåglar vid Djupsundsviken år 2018 resp. 2014. 
Enkelbeckasin har en oförändrad population medan övriga arter har tillkommit som häckfåglar.  

 

 

 

 
 
Fig. 5.  Antal revir av våtmarksfåglar vid Djupsundsviken primärt knutna till andra miljöer än strandängar, 
t ex vass, videbuskar och andra igenväxningsmiljöer i våtmarker. 
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Linjetaxering 

  Röd-     

Artnamn lista 2014 2018 

Sångsvan   1 1 

Grågås   0 2 

Gräsand   1 3 

Rördrom NT 1 1* 

Brun kärrhök   2 2 

Vattenrall   0 1 

Sothöna   0 1 

Trana   2 2 

Tofsvipa   0 14 

Enkelbeckasin   8 8 

Skogssnäppa   0 2 

Gluttsnäppa   0 3 

Grönbena   0 4 

Skrattmås   0 1 

Gröngöling NT 0 2 

Mindre hackspett NT 1 0 

Ängspiplärka NT 0 60 

Trädpiplärka   4 0 

Sädesärla   1 3 

Gärdsmyg   1 0 

Rödhake   1 2 

Koltrast   1 0 

Rödvingetrast   1 0 

Buskskvätta NT 1 2 

Svartvit flugsnappare   1 0 

Gräshoppsångare   0 1 

Sävsångare   2** 2 

Rörsångare   2** 3 

Härmsångare   1 1 

Trädgårdssångare   1 0 

Svarthätta   1 0 

Lövsångare   8 0 

Grönsångare   1 0 

Ärtsångare   0 1 

Kungsfågel VU 1 0 

Stjärtmes   3 0 

Blåmes   6 0 

Talgoxe   3 0 

Pungmes EN 1 0 

Entita   3 0 

Kråka   0 2 

Stare VU 0 20 

Bofink   3 0 

Grönfink   1 0 

Stenknäck   1 0 

Sävsparv VU 8** 12 

Antal arter   32 26 

 
Tabell 9. Linjetaxering vid Djupsundsviken 2018 jämfört med 2014. Angivna siffor är den högsta 
noterade från de fyra inventeringsbesöken. *= Hörd på håll från andra sidan viken. **=Siffran inte helt 
jämförbar då vassområdet kring pölen inte inventerades 2014. 
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Kommentar: Jämförelse mellan 2018 och 2014 visar att antalet vadare har ökat från 
endast enkelbeckasin före restaureringen till 5 arter 2018 varav 3 var rastande 
(skogssnäppa, grönbena, gluttsnäppa) och en häckande (tofsvipa). Även tättingar 
knutna till öppen mark har ökat t ex buskskvätta, ängspiplärka, sädesärla och stare 
(födosökande). Den höga siffran på ängspiplärka (60 ex) rör sig huvudsakligen om en  
stor flock rastande individer 28 april. Tättingar knutna till trädbärande miljöer har av 
naturliga skäl minskat efter restaureringen av strandängarna, vilket också inneburit att 
det totala artantalet minskat något. Det sistnämnda kan också vara en följd av 
bedömningen av fåglar i områdets kant. Grönsångare observerades t ex under 2018 men 
räknades ej med då den bedömdes vara utanför projektområdet och inte vara knuten till 
detta. 

 

Nattlyssning  

 

Artnamn 2014 2018 

Sångsvan 1 0 

Gräsand 1 1 

Kricka 0 2 

Rördrom 1 3 

Vattenrall 2 2 

Enkelbeckasin 5 6 

Morkulla 4 1 

Näktergal 1 2 

Rörsångare 2 3 

Sävsångare 2 3 

 
Tabell 10. Nattlyssning vid Djupsundsviken 2018 respektive 2014. Angivna siffror är den högsta 
noterade från de båda inventeringsbesöken. 
 

 
Kommentar: Jämförelse mellan de båda åren visar huvudsakligen på stor överensstämmelse 
och små förändringar. Kricka, rördrom och näktergal förfaller ha ökat medan morkulla minskat.   

 
 
5. Diskussion och skötselförslag 
 
5.1 Nolgårdsviken 
 
Problem med sent betessläpp och upptorkning 

Ur fågelsynpunkt hade våren och försommaren 2018 två vitt skilda ansikten. Först en april med 
rejäl våröversvämning efter den snörika vintern och kort vegetation. Det var mycket fina 
förhållanden för strandängsfåglar med bl a gott om rastande krickor och ett flertal rastande 
vadararter som rödbena, gluttsnäppa, brushane och grönbena i slutet på april och början på maj. 
Även hög täthet av häckande tofsvipor, ängspiplärka och ett par mindre strandpipare.  
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Sedan kom den stora värmeböljan från mitten av maj och förhållandena ändrades drastiskt. 
Markerna torkade snabbt upp och gräset växte intensivt, vilket ledde till att de flesta fåglar, 
utom ängspiplärkor, trana och kanske enkelbeckasin, succesivt övergav strandängen. Av de ca 
15 paren av tofsvipor som hävdade revir på strandängen hade många lämnat platsen i början på 
juni och bara ett fåtal ungar/ungfåglar observerades. Även buskskvättor och stenskvättor som 
varit där i maj var försvunna i början på juni när vegetationen blivit nästan midjehög. 
 
 
Vilka slutsatser kan man då dra av detta? 

- Betesdjuren släpptes på för sent och i för litet antal för att hinna med att beta av den 
snabba tillväxten under andra halvan av maj. De flesta fågelarter knutna till strandängar 
föredrar en intermediär vegetationshöjd mellan 5-30 cm (Gustafsson, 2006). I början på 
juni var vegetationen nästan meterhög på stora delar av strandängen.  

- När markerna torkade upp saknades de grunda vattenområden där t ex vadare tycker 
om att söka föda. Det var delvis en följd av den torra maj-månaden men har också med 
Vänerns vattenregim att göra. 
 

 

 
Nolgårdsviken 25 april. Mycket fin miljö för strandängsfåglar med grunda vattenområden och 
kort, lätt tuvig, vegetation. 
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Nolgårdsviken 6 juni. Vegetationen är midjehög och markerna är upptorkade. De flesta fåglar har övergivit 
strandängarna. Mannen på bilden är författarens bror som är 192 cm lång.  

 

Restaureringen har givit effekt 

Restaureringen av strandängarna har givit relativt tydlig effekt på fågellivet (se tabell 3, fig 1,2). 
Vadarfåglarna har ökat, framförallt tofsviporna, men även antalet rastande vadare tidigt på 
våren. Andra arter som tillkommit är tättingar knutna till öppna, och/eller fuktiga, marker som 
ängspiplärka (NT, 8 revir), buskskvätta (NT), törnsångare och stenskvätta. Arter som minskat 
eller försvunnit är fåglar knutna till kraftigt igenväxta marker, som näktergal, pungmes (EN) och 
stjärtmes. 
 
Någon större effekt på de arter som är utpekade särskilt för Natura-2000 området Klarälvsdeltat 
kan dock inte noteras. Rördrom, sångsvan och brun kärrhök finns kvar i ungefär samma 
omfattning som tidigare medan brushane, grönbena och småfläckig sumphöna alltjämt saknas 
som häckfåglar. Brushane och grönbena stannande i alla fall till på flyttningen vilket är ett steg i 
rätt riktning. Att få fler rastande och födosökande grönbenor och brushanar samt kanske 
spelande småfläckig sumphöna förefaller vara ett lämpligt mål för den framtida skötseln av 
området. 
 

Skötselförslag 

För att utveckla området till att bli värdefullare för strandängs- och våtmarksfåglar följer här 
några skötselförslag som vuxit fram under inventeringens gång: 
 

➢ Skapa mer vattenkontakt genom att bredda öppningen i vassen mellan strandängen 
och Nolgårdsvikens vattenyta. Den lilla strand som finns idag används en hel del av 
rastande och födosökande fåglar och effekten skulle troligen bli större om stranden 
breddades. Det ger också möjlighet för födosökande fåglar att successivt söka sig längre 
utåt viken när markerna torkar upp. 
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➢ Ta bort de stora, höga, videbuskagen som står ute i strandängen. De bildar en barriär 
mellan de norra och södra delarna av strandängen och kan fungera som utkiksplats för 
predatorer. Många vadarfåglar, i synnerhet, föredrar stora sammanhängande arealer av 
öppen strandäng och videbuskagen begränsar detta. Buskagen var inte heller tillhåll för 
några nattsångare eller andra skyddsvärda tättingar. 

➢ Ökat betestryck på våren-försommaren och tidigare betessläpp. För att hänga med i 
vegetationens utveckling behövs mer djur på våren-försommaren när det växer som 
mest och färre djur, eller tillskottsutfodring, på eftersommaren, när tillväxten avtar. Att 
låta djuren gnaga ner vegetationen på hösten skapar visserligen goda förhållanden tidigt 
nästa vår men räcker inte för att bibehålla en gynnsam miljö under hela 
häckningsperioden. Viktigt också att djuren håller tillbaka vassens utbredning. Ev. kan 
betet vid behov kompletteras med fräsning av tuvor och vass under torrår när marken 
bär att köra på.  

➢ Går det att påverka vattenregimen? En tydlig ”blå bård” innanför vassen saknas på 
denna strandäng, i likhet med de flesta Vänerstrandängar undertecknad besökt.  

➢ Gräv en damm i närheten av den nya plattformen så att det blir fåglar som kommer 
nära för besökare till plattformen.  

 

 

5.2 Djupsundsviken 
 
Djupsundsviken har efter restaureringen fått en överraskande stor och tät population av 
tofsvipa med 7 par. Det motsvarar ca 40 par/km2 vilket är en hög siffra jämfört med andra 
strandängar i närheten, t ex Knappstadviken och Marieberg som vid inventering 2017 hade 9 
respektive 21 par/km2. Det är dock tämligen vanligt att nyrestaurerade strandängar och andra 
fågelvåtmarker får ett kraftigt uppsving i antalet vadare de första åren efter restaurering för att 
sedan successivt avta i attraktionskraft (Strand, 2006). Med ett bra betestryck kan dock 
strandängarna bibehållas i en tidig successionsfas och attraktionskraften på vadarfåglar som 
tofsvipa bestå till stor del.  
 
Tyvärr var utvecklingen under säsongen liknande den som observerades i Nolgårdsviken d v s 
relativt mycket strandängsfåglar tidigt på säsongen för att sen successsivt minska i antal 
allteftersom marken torkade upp och vegetation blev högväxt. Betestrycket var för lågt och 
djuren släpptes för sent för att bibehålla en god häcknings- och födosöksmiljö för de flesta 
strandängsfåglar. Vid ett besök i slutet på juli höll vassen på att komma tillbaka i den södra delen 
av det restaurerade området. 
 
Jämfört med Nolgårdsviken är strandängarna vid Djupsundsviken mindre  
och ligger inte lika öppet och gynnsamt för markhäckande fåglar. Strandängen är på bägge sidor 
omgiven av skog. Omgivande skog har en starkt avskräckande effekt på de flesta 
strandängsfåglar, vilket kunna konstateras i många undersökningar (Gustavsson 2006, 
Zmihorski m fl. 2015, Kvarnbäck, 2017). Samtidigt har Djupsundsviken närhet till andra 
strandängar, främst Knappstadviken, vilket skulle kunna innebära att områdena förstärker 
varandra. Knappstadvikens strandängar lider dock också av närheten till skog. (Kvarnbäck, 
2017). 
 
Möjligen kan just närheten till skog förklara den låga populationen av ängspiplärka, endast 1 
revir registrerades under 2018 jämfört med t ex 8 revir på Nolgårdsvikens strandängar. Även 
antalet rastande vadare var lägre vid Djupsundsviken, men ändå ett stort fall framåt jämfört med 
inventeringen 2014 då inga rastande vadare observerades här och heller inga tofsvipor häckade.   
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Skötselförslag 

För att utveckla området till att bli värdefullare för strandängs- och våtmarksfåglar följer här 
några skötselförslag som vuxit fram under inventeringens gång: 
 

➢ Öka betestrycket. Antalet djur räknades inte under själva inventeringen men vid ett 
besök 27 juli gick 16 kvigor på bete i området, vilket motsvarar ca 1 kviga/ha. Det räcker 
inte alls på en strandäng, med hög tillväxt, särskilt inte på försommaren när det växer 
som mest. Det är också viktigt att djuren släpps i tid så att gräset inte hinner växa ifrån 
dem. 

➢ Bredda den öppna sjöstranden så att det blir en värdefull vadarstrand. Nu var det väldigt 
få vadare och änder som höll till där. 

➢ För att få en riktigt bra miljö för strandängsfåglar skulle en del skog kring strandängen 
behöva tas bort, te x i den södra delen mot Klarälven och Knappstadviken. Här finns dock 
potentiella målkonflikter med skogslevande arter, t ex mindre hackspett och kanske 
pungmes (som dock inte setts i området sen 2014). 

➢ För att skapa en större sammanhängande yta av strandäng bör det också övervägas om 
mer vass kring pölen kan fräsas bort. Det finns så mycket vass i övrigt kring viken att det 
inte bör vara något problem för vasshäckande fåglar. 

 

Källor:  

Gustafson, T. 2006. Bird Communities and Vegetation on Swedish Wet Meadows.  
Doktorsavhandling. SLU, Uppsala. 

Kvarnbäck, O. 2017. Inventering av fåglar på strandängar i Karlstad kommun. Rapport. Karlstad 
kommun. 

Länsstyrelsen. 2018. Offertförfrågan uppföljning av fåglar i projektområdena Klarälvsdeltat och 
Lurö skärgård inom projektet LIFE+Vänern. 2018-03-08.  

Mangsbo, D. 2014. Inventering av fåglar i två områden i Klarälvsdeltat 2014. PM. Länsstyrelsen. 
Naturvårdsverket. 2010. Manual för uppföljning av fåglar i skyddade områden. 
Naturvårdsverket. 1978. Häckningskriterier enligt Biologiska inventeringsnormer, BIN. 
Strand. 2008. Fågelvåtmarker och våtmarksfåglar.  
Zmihorski M., Pärt, T., Gustafson, T., Berg, Å. 2015. Effects of water level and grassland 

management on alpha and beta diversity of birds in restored wetlands. Journal of Applied 
Ecology.  

 
 

Bilagor 

1. Översiktskarta.  

2. Kartor över inventeringsområdena med centrum för revir av typiska strandängsfåglar 

markerade. 

3. Häckningskriterier.  

 
 

 

 

  



 28 

 
   Bilaga 1. Översiktskarta.  
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Bilaga 2a. Djupsundsviken. Ungefärligt centrum för revir av strandängsfåglar 

markerade med punkter.  
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Bilaga 2b. Nolgårdsviken. Ungefärligt centrum för revir av strandängsfåglar markerade 

med punkter.  
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Bilaga 3.   Häckningskriterier  
- enligt Naturvårdsverkets biologiska inventeringsnormer, BIN, från 1978 

 

A Observerad under häckningstid men ej i lämplig häckningsbiotop 
 

B Observerad under häckningstid i lämplig häckningsbiotop 
 

C Sjungande hane eller andra häcknings (revir)-läten eller andra jämförbara 
beteenden observerade vid ett tillfälle. 

D Par (hane och hona tillsammans) observerat i lämplig häckningsbiotop. 

 

E Permanent revir konstaterat genom observation av sång eller annat till funktionen 

motsvarande läte eller beteende på samma plats under minst två dagar. 

 

F Parningsceremonier, parningsspel, parning 

 

G Besök vid sannolik boplats 

 

H Upprört eller oroligt beteende eller varningsläten från vuxna fågelar tydande på ägg 

eller ungar i närheten. 

 

I Ruvfläckar 

 

J Bobyggande eller utgrävning (uthackning) av bohål 

 

K Avledningsbeteende eller fågel som spelar skadad 

 

L Använt bo påträffat 

 

M Nyligen flygga ungar eller dunungar 

 

N Vuxen fågel in i/ut ur bo (bohål) på sätt som antyder att boet är bebott 

 

O Vuxen fågel som bär bort exkrementsäck 

 

P Vuxen fågel med föda åt ungar 

 

Q Äggskal påträffade 

 

R Bo där vuxen fågel iakttagits ruvande 

 

S Ungar hörda från bo 

 

T Ägg eller ungar sedda i bo 

 

 

Kriterierna A-D klassas som möjlig häckning, E-J som trolig häckning och K-T som säker 

häckning. 
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