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Framsidans foton visar fågelarv som nygrodda småplantor (tv), i knopp, och fullt utvecklad (th). 

 

 

Detta är en projektrapport skriven av Fennicus Natur AB. Företaget drivs av Mikael Hagström. 

Fennicus Natur genomför såväl bredare allmänekologiska inventeringar som mer specialiserade 

inventeringar av kryptogamer och fåglar. Företaget skriver också skötselplaner, genomför guidningar 

och håller enstaka föredrag. Samtliga foton är tagna av Mikael Hagström. 
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Sammanfattning 

Fågelarv är en småvuxen vårblommande ört som är sällsynt och minskande på Svenska fastlandet men 

mer allmän på Ölands alvar. Arten har en av sina två kända växtplatser i Jönköpings län på Västra 

Torget inne i Jönköping. Här har den påträffats både på Olof Palmes plats i den norra delen och i 

Torgparken i den södra delen. Arten finns kvar i ganska stort antal i ett litet område i Torgparken men 

förefaller borta från Olof Palmes plats. 

Bakgrund 
Den sällsynta växten fågelarv upptäcktes på Västra torget år 2008 och har därefter setts årligen på 

lokalen. Den fanns också på den norra delen av torget, på Olof Palmes plats men har inte sett där sedan 

2010. Denna inventering genomfördes för att kartlägga det aktuella förekomstområdet för arten, för att 

på så sätt kunna ta hänsyn till den i parkskötseln. 

Artens ekologi och skötsel av lokalen 
Fågelarv är en småvuxen ettårig ört som, i likhet med de flesta arter med en sådan biologi, är beroende 

av viss störning i vegetationen för att kunna hävda sig mot mer högvuxna arter. Störningen kan bestå i 

att en gräsmatta klipps eller en grusgång krattas men generellt viktigast är störningen från betesdjur på 

sandiga och grusiga marker. Vad gäller förekomsterna på Västra Torget så handlar det om att 

gräsytorna klipps och sköts utan att gödslas eller behandlas med ogräsbekämpningsmedel. Det är 

gissningsvis också viktigt med lövuppsamling kring de närliggande träden. Vill man optimera skötseln 

så bör lövet räfsas hellre än blåsas ihop eftersom räfspinnarna sannolikt gynnar frögroning en smula. 

Vidare så bör inte ytor täckas med så- eller matjord eftersom fröna då hamnar för långt ner i marken 

för att lyckas gro. Bakom de soffor där den största förekomsten av arten är, kan ettåriga örter sås eller 

planteras glest men det är då viktigt att inte själva fågelarven rensas bort. Arten gror både på senhösten 

och på våren så den sista ogräsrensningen på hösten och den första på våren bör sikta in sig på lite mer 

högvuxna växter så att inte fågelarvens groddplantor rensas bort i onödan. Även här är det viktigt att 

undvika att föra på ny jord eller kemiska bekämpningsmedel. En annan enklare lösning är att man 

hävdar ytorna som sandytor där fågelarv och andra småvuxna örter tillåts växa fram till midsommar 

och en eller två mekaniska ogräsrensningar sedan görs under sommaren. 

Metodik och avgränsning 
Både Torgparken och Olof Palmes plats genomsöktes noga okulärt genom att sakta gå genom ytorna 

sektionsvis. Datumet för inventeringen var 3e maj 2017. 

Rödlistan 
Fågelarv är en rödlistad art och den är klassad som sårbar (VU). Rödlistade arter är arter som minskar, 

är särskilt känsliga för pågående markanvändning eller är så sällsynta att de löper risk att dö ut från 

landet enligt ArtDatabankens expertkomittéer (Gärdenfors, U (ed) 2015). De rödlistade arterna delas 

in i olika kategorier utefter hur stor risken för att de ska dö ut från Sverige bedöms vara. Kategorin NT 

är den kategori som innebär den lägsta risken men ändå nästan hotade (Near Threatened), VU står för 

Vulnerable = sårbar, EN står för Endangered dvs starkt hotad, CR står för Critically Endangered, akut 

hotad och sedan finns en kategori DD, Data Deficient, där arter som man saknar tillräcklig kunskap 

om men som ändå tros hamna inom rödlistan hamnar.  
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Resultat 
Fågelarv förekommer inom ett mindre område på torgets södra del, i kanten av den så kallade 

Torgparken (se karta 1 och foto 1 nedan). Här växer den längs med kantstenarna på bearbetad jord och 

även mellan själva stenarna nära ett par parkbänkar (foto 2) samt i gräsmattan i anslutning till samma 

bänkar (foto 3). Antalet plantor är avsevärt mycket lägre 2017 (83 ex) än föregående år (350 ex 

rapporterade), vilket sannolikt beror på nyanläggning av gräsytor i området. 

På torgets norra del, Olof  Palmes plats, kunde inga plantor återfinnas. Arten har inte heller 

rapporterats här ifrån sedan 2010, och befaras därför vara försvunnen från platsen. 
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Karta 1: Fågelarvens aktuella förekomstområde på Västra Torget i Jönköping. 
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Foto 1: Fågelarvens aktuella förekomstområde i Torgparken sedd från Pilgatan (VNV). 

Foto 2: Detaljbild bakom bänkarna. 
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Foto 3: Detaljbild gräsytan bredvid bänkarna. 
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