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INLEDNING 
Under våren och försommaren 2014 har en fågel-
inventering genomförts av området Huskvarna-
ån nedströms Lillåns mynning samt Lillån ned-
ströms Brånerydsvallen med syfte att undersöka 
fågelfaunan i detta stadsnära grönområde. Arbe-
tet utfördes av Fredrik Litsgård, Ecocom AB på 
uppdrag av Jönköpings kommun. Inventeringen 
var delvis en upprepning men även en utökning 
av en tidigare fågelinventering utförd 1997 som 
endast omfattade Lillåns dalgång. 

Nedan presenteras resultatet av inventering-
en, i kortversion, av den lokala fågelfaunan i om-
rådet som den ser ut idag jämfört med 1997 lik-
som de förändringar som skett i fågelfaunan 
under de senaste 17 åren.  

Resultatet, bedömningar och föreslagna åt-
gärder är tänkta som ett stöd till kommunens 
natur vårdsarbete i området. Avslutningsvis pre-
senteras därför förslag på åtgärder som skulle 
kunna förbättra förutsättningarna för den lokala 
fågelfaunan. 

INVENTERINGEN
Det område som inventerades delades på för-
hand in i tre delområden, nämligen Huskvarna 
ån nedströms Lillåns mynning (1), Lillån norra de-
len (2) och Lillån mellan Brånerydsvallen och Kal-
längen (3), samtliga utmärkta på kartan i figur 1. 
De olika delområdena har olika karaktär. Hus-
kvarnaån är en ganska bred och långsamt ström-
mande å med mycket vass och grunda partier. 
Lillån är en mindre å som rinner ganska snabbt. 
Det finns ingen vass i Lillån och stora delar av 
Lillån omges av olika typer av lövskog.

Inventeringen genomfördes vid tre tillfällen 
under våren och försommaren, 29 april, 15 maj 
och 16 juni mellan kl 05:00 och 08:00.

Syftet med inventeringen var att kartlägga de 
fåglar som häckar i området, vilket innebär att 
samtliga fåglar som sågs eller hördes i området 
antecknades. Vissa fågelarter är svårare än andra 
att inventera eftersom de är nattaktiva eller 
sjunger under andra tider på året. Därför har in-
venteringen kompletterats med uppgifter från 
Artdatabanken om t ex förekomst av ugglor och 
hackspettar i området.

Det inventerade området kan liknas vid en 
grön kil genom Huskvarna, som leder fåglar och 
andra djur från landsbygden och in i staden, till 
glädje för de boende och till nytta för staden. In-
venteringen 2014 visade att dagens fågelfauna 
inte är lika rik och varierande som den vid före-
gående inventeringar, vilket sannolikt beror på 
storskaliga förändringar i fågelfaunan (se t ex 
Lindström m fl 2011) snarare än att områdets för-
utsättningar som häckningsplats skulle ha för-
sämrats avsevärt. Man skall inte heller under-
skatta effekten av att inventeringen har utförts 
av olika inventerare som har olika förmåga att 
upptäcka fåglar. Sammantaget bör ändå sägas 
att småfåglar av olika arter hävdar revir i hela det 
inventerade området och sammantaget kan 
man även säga att det inventerade området fort-
farande har en rik och varierande fågelfauna.

FÅGLAR SOM OBSERVERADES
Under inventeringen observerades 48 olika få-
gelarter vid Huskvarnaån och Lillån som troligen 
häckade i området. Ytterligare några arter obser-
verades som bara flög förbi området på hög 
höjd, som t ex en flock med gråtrutar och en fisk-
gjuse.

Av de 48 fågelarterna som bedömdes häcka i 
området är det stora flertalet mycket vanliga och 
normala fågelarter för dessa biotoper (naturty-
per i området). Arter som talgoxe, blåmes, röd-



Figur 1: Kartan visar det inventerade området med de tre delområdena utmarkerade.
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hake, gärdsmyg, svarthätta och lövsångare är 
vanliga i hela det inventerade området. Artsam-
mansättningen är samtidigt ganska olika i de oli-
ka delområdena. Särskilt skiljer arterna sig åt 
mellan Huskvarnaåns vassrika områden och 
Lillåns lövskogsdominerade dalgång. 

Artantalet och antalet observerade fågelindi-
vider är störst längs Huskvarnaån, något som 
kan förklaras av att området är större och har en 
mer varierad sammansättning av biotoper, där 
både vass, öppet vatten, vårdad parkmiljö och 
fuktig skog förekommer. Nedan listas några av 
de arter som förekommer i de olika delområde-
na. De arter som har markerats med fet stil pre-
senteras närmare längre fram i texten.

HUSKVARNAÅN (DELOMRÅDE 1)
Det långsamt rinnande vattnet och den ofta bre-
da vattenfåran gör den nedre delen av Huskvar-
naån till ett bra habitat för simänder, skrakar och 
vasslevande småfåglar. I den fuktiga åkanten 
växer al som bildar små kärr där flera arter sånga-
re, finkar, hackspettar och rörhönan trivs. Typiska 
arter vid Huskvarnaån är gräsand, kanadagås, 
storskrake, sävsparv, rörhöna, gråsparv, pilfink, 
fiskmås, rödhake, sävsångare, gransångare, törn-
sångare och ärtsångare. I anslutning till Eplanad-
brons östra sida sågs ett par av strandskata som 
sannolikt häckade på ett hustak någonstans i 
närområdet.

LILLÅN, NORRA DELEN (DELOMRÅDE 2)
Den nedre delen av Lillån består av en parklik-
nande miljö med glest stående lövträd av både 
ek och mer vanliga lövträd som asp och björk. 
Skogen tätnar långsamt i takt med att man rör 
sig mot söder längs med ån och de branta ravin-
kanterna med höga gamla lövträd ger intrycket 
av att man inte längre befinner sig i ett tättbe-
byggt samhälle. 

När habitatet (ett område med en eller flera 
biotoper) byter karaktär förändras också artsam-

mansättningen bland fåglarna. I den norra delen 
av delområdet ligger två av Vapenvallens fot-
bollsplaner, där flera björktrastar, koltrastar och 
kajor sökte föda. Inne i skogen är det istället blå-
mesar, talgoxar, svarthättor, bofinkar och ringdu-
vor som ger karaktär åt området, tillsammans 
med björktrastar och koltrastar. Dessutom kan 
här ses både nötväcka, mindre hackspett och 
stenknäck och sannolikt häckade minst 1 par av 
storskrake i något av de gamla träden söder om 
Rogbergavägen. I lövskogen ses och hörs ofta 
gröngölingen och nötskrikan förser sig av ekol-
lon från områdets ekar. Vissa år hörs även grön-
sångarens svirrande sång ifrån trädkronorna.

LILLÅN, SÖDRA STRÄCKAN (DELOMRÅDE 3)
Uppströms Kallängen byter Lillån karaktär och 
blir en något smalare och snabbare rinnande å, 
med småstenig botten och en mer krokig, natur-
lig sträckning. Skogen utvecklar långsamt en 
mer vildvuxen karaktär samtidigt som de hus 
som byggts i åns närhet påminner om områdets 
stadsnära läge. I delområdets norra delar finns 
förutom boningshus en mindre yta som används 
för odling och i delområdets sydligaste del ligger 
en gammal övergiven grusplan som idag an-
vänds av cross-cyklister.

Antalet fågelarter minskar något i detta sydli-
gaste delområde jämfört med de andra delom-
rådena och artsammansättningen har förändrats 
något sedan föregående inventering. En art som 
förekommer och som särskilt kan nämnas är 
forsärlan, som har hävdat revir här i flera år. Den 
buskrika skogen hyser ett flertal gärdsmygar i 
undervegetationen och härmsångarens säregna 
sång hörs i början av juni. Bofinken och gärds-
mygen är särskilt vanliga i området tillsammans 
med lövsångaren. Under mars månad kan 
kattugglans hoande även höras i riktning mot 
Vissmålen i sydväst. 
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FÖRÄNDRINGAR I FÅGELFAUNAN
Fågelfaunan i de två södra delområdena har, 
som tidigare nämnts, inventerats en gång tidi-
gare, år 1997. Det är huvudsakligen samma få-
gelarter som finns kvar, men vissa förändringar 
kan också ses. 

De flesta arterna har minskat i antal och några 
arter som var fåtaliga 1997 noterades inte alls un-
der inventeringen 2014. Fågelarter som har mins-
kat i antal sedan 1997 var bl a trädgårdssångare, 
lövsångare, bofink och koltrast. Av de arter som 
saknades helt i inventeringen år 2014 kan näm-
nas grönsångare, rödvingetrast, strömstare, träd-
krypare, gröngöling och fasan.  Men även om 
vissa arter försvunnit från området har andra ar-
ter tillkommit. Till de arter som inte noterades 
1997 men som observerades 2014 kan nämnas 
gransångare, gråsparv, turkduva och kaja.

Diagrammet i figur 2 användes i redovisning-
en av inventeringen från 1997 och har här kom-
pletterats med resultatet från 2014. Observerade 
fåglar har grupperats på samma sätt som i den 
tidigare rapporten, för att det ska vara möjligt att 
bedöma hur olika biotoper påverkar fågelfau-
nan.  Analysen från 1997 har begränsats till att 
bara omfatta de arter som observerades vid mer 
än 2 av 6 delinventeringstillfällen. Det finns mer 
detaljerade tabeller som bilaga till detta doku-
ment som kan beställas hos kommunekologen.

Diagrammet i figur 2 skall tolkas med viss för-
siktighet eftersom resultatet grundar sig i endast 
tre inventeringsbesök något som gör att enstaka 
observationer av fågelflockar får ett kraftigt ge-
nomslag i resultatet. Det verkar dock som att an-
talet fåglar som är beroende av skog är ganska 
stabilt i hela området längs Lillån. De fågelarter 
som grupperats som ”vanliga fåglar” ser dock ut 

Tabell1: Tabellen redovisar hur inventeringsresultatet i delområde 2 och 3 från 2014 förhåller sig till resultatet från 1997 
års inventering. Kolumnen ”Trend” anger medelvärdet för antalet noterade fåglar i de två delområdena gemensamt.

Skogs och 
lundfåglar

Trend "Vanliga fåglar" Trend Park- och trädgårdsfåg-
lar

Trend

Svarthätta 1,00 Trädgårdssångare - 4,33 Sädesärla - 2
Gärdsmyg 4,33 Lövsångare - 12 Koltrast - 5,33
Rödvingetrast - 4,67 Rödhake - 2 Grönfink - 6
Grönsångare - 0,67 Talgoxe - 3 Nötväcka - 2,67
Härmsångare - 2,00 Bofink - 7,33 Svartvit flugsnappare - 3,67
Mindre hack-
spett

- 0,67 Stare - 2,67

Entita - 1,00 Ringduva 2

Stenknäck - 3

Blåmes - 0,33

Trädkrypare - 2,67

Björktrast - 8

Gräsand - 1

Fasan - 1,67

Större hackspett 0

Gröngöling - 0,67

Törnsångare - 1

Nya arter Nya arter Nya arter

Gransångare 0,33 Gråsparv 0,33 Turkduva 0,67

Kaja 1,33
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att ha minskat i antal i båda delområdena längs 
Lillån med en något större minskning i Lillåns 
norra delområde. Likaså verkar mängden fåglar 
som är knutna till parkmiljöer och trädgårdar ha 
minskat i båda delområdena vid Lillån 2014 jäm-
fört med 1997. 

Gör man en likadan jämförelse mellan de tre 

delområdena under 2014 visar diagrammet en 
bild över var i området de olika artgrupperna fö-
rekommer. Liksom i tidigare diagram har antalet 
fåglar räknats om till jämförbara tätheter (medel-
antal fåglar/inventerad km) och endast de arter 
som observerades vid minst 3 av 9 inventerings-
tillfällen har inkluderats.

Figur 2: Diagrammet visar hur 
 fågelmängden i området såg ut 
under inventeringen 1997 jämfört 
med inventeringen 2014. Eftersom 
de inventerade delområdena är 
olika stora har resultatet för det 
södra (mindre) området räknats om 
och diagrammet visar medelantal 
individer per kilometer.

Figur 3: Diagrammet visar fördel-
ningen mellan de olika artgrupperna i 
de tre delområdena som inventerades 
2014. Tydligt är att fågelarter som är 
knutna till skog och lundmiljöer är 
ovanliga längs Huskvarnaån medan 
de arter som är knutna till park och 
trädgårdsmiljöer är vanliga. Eftersom 
de inventerade områdena är olika 
stora har resultatet för det södra om-
rådet räknats om och visar medelantal 
individer per kilometer.
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VÅRD AV FÖRKOMMANDE 
FÅGELVÄRDEN
Även om inventeringsresultatet antyder att om-
rådets fågelfauna troligen har minskat i antal och 
till viss del även vad gäller artrikedom sedan 1997 
betyder inte det att området blivit ”värdelöst” ur 
fågelsynpunkt. Vilka fågelarter som häckar i om-
rådet förändras något varje år allteftersom natu-
ren långsamt förändras. Dessutom påverkar väd-
ret de flyttande fågelarterna både vad gäller 
vilken väg de flyger under flyttningen och var de 
till slut går till häckning.  Flera av de arter som 
försvunnit från området är arter vars habitatkrav 
sannolikt fortfarande tillgodoses i Lillådalen, 
men som av någon anledning inte hävdade revir 
här under 2014. Både rödvingetrast, gröngöling, 
trädkrypare och grönsångare är arter som kan 
finnas i den typ av skogsområden som finns 
längs Lillån.

Genom att aktivt sköta om naturen kan man 
skapa bättre förutsättningar för vissa arter att tri-
vas i området. Ofta kan små åtgärder betyda 
mycket för fåglarna i ett område. Enkla åtgärder 
kan vara att öka mängden död ved i ett område, 
förbättra möjligheten för fåglarna att hitta häck-
ningsplatser liksom att säkra tillgången på föda 
för särskilt känsliga arter under hela häcknings-
säsongen. Exempel på sådana åtgärder är att 
skapa en mulmholk för insekter som lever av död 
ved eller att skapa skador på medelålders träd 
(sk veteranisering) vilket förbättrar förutsättning-
arna för en rad insekter, svampar och lavar. Att 
sätta upp fågelholkar med varierande storlek 
 eller att skapa/förbättra skogsbryn med buskage 
är andra sätt att skapa förutsättningar för biolo-
gisk mångfald, inklusive ett rikare fågelliv. Buska-
gen kan med fördel vara tidigt blommande arter 
vilket är positivt för vårens första insekter. En rik 
insektsfauna är helt avgörande för häcknings-
framgången hos flera av de mindre fågelarterna i 

området. Många insektsarter, t ex pollinerande 
steklar, begränsas ofta av bristen på bra boplat-
ser. Detta kan på ett pedagogiskt sätt avhjälpas 
genom att man placerar ut bi-holkar och sand-
högar i solexponerade lägen. Dessa bi-holkar 
kan sedan användas i utbildningssyfte i till exem-
pel biologiundervisning.  

Man kan också genomföra större åtgärder där 
man anpassar ett helt habitat så att det ännu 
bättre motsvarar vissa fågelarters behov, vilket 
t ex redan gjorts för forsärlan i det södra delom-
rådet. Den steniga botten som där lagts ut fung-
erar troligen dessutom bra som lekplats för fler-
talet fiskarter.

Det är också viktigt att komma ihåg att vissa 
arter kräver större habitat än vad som finns möj-
ligt att tillgå i Lillåns dalgång eller längs Huskvar-
naån. En vasslevande art som trastsångare eller 
skäggmes kommer inte att överleva i Huskvar-
naån eftersom vassområdet är för litet. De större 
hackspettarterna, som gröngölingen, kan sanno-
likt använda Lillåns dalgång som en del i sitt re-
vir, men gröngölingen är beroende av de närlig-
gande ädellövskogarna för att reviret skall 
överleva. Samma förutsättningar gäller för t ex 
duvhök eller ormvråk, vilka behöver betydligt 
större revir än vad som finns att tillgå längs Lillån 
och Huskvarnaån.

BEGRÄNSA PREDATORER
Ofta påverkas fågellivet i stor utsträckning av lo-
kala små predatorer (rovdjur). Vanligen tänker 
man då på den nordamerikanska minken, mård, 
råtta, nötskrika eller huskatt, av vilka huskatten 
får anses vara det största hotet mot den lokala 
fågelfaunan. De fem djuren påverkar ofta fågel-
livet negativt genom att äta upp fågelägg eller 
fågelungar i boet. Särskilt minken går hårt åt fåg-
lar som häckar i anslutning till vattendrag, som 
kungsfiskare, forsärla och strömstare. 

Mink, råtta och mård kan, om de ställer till pro-
blem, begränsas genom fällor. Även nötskrika är 
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Figur 4: Kartan visar den inventerade sträckan och revir för de mer 
ovanliga fågelarterna som identifierats.
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möjlig att fånga i så kallad ”kråk-fälla”, men ofta 
används jakt med kulvapen för att minska anta-
let nötskrikor. Det är dock tveksamt om nötskri-
kan utgör ett problem för områdets häckande 
fågelfauna. Huskatterna är självklart svåra att 
kontrollera men troligen har halsband med bjäll-
ra en negativ effekt på kattens jaktframgång.

INTRESSANTA OBSERVATIONER
Inventeringen visar tillsammans med uppgifter 
från Artportalen att Huskvarnaån och Lillån hy-
ser ett antal arter som är ovanliga i Jönköpings-
trakten eller som på annat sätt är trevliga inslag i 
miljön. Det gäller framförallt rörhönan, mindre 
hackspetten samt forsärlan. Dessa tre arter kan 
sannolikt främjas genom vård och åtgärder i om-
rådet. Utöver dessa tre fågelarter förekommer 
ett till två revir av kattuggla i dalgångens närhet. 
Det ena reviret finns i närheten av Vissmålen och 
möjligen finns ytterligare ett kattugglerevir vid 
Oset. Söder om det nu inventerade området 

häckar kungsfiskare nästan varje år och vissa år 
häckar även strömstare i Lillån.

RÖRHÖNA
Rörhönan förekommer i vasskanten vid lugna 
vattendrag och lever av både växter och vatten-
levande ryggradslösa djur. Rörhönan finns i Hus-
kvarnaån vid Rumlaborg. Ett rörhönepar fick ut 
fyra ungar vid en av de små öarna mellan Rumla-
borg och Esplanadbron. Möjligen finns ytterli-
gare ett revir nedströms Rumlaborg. Dessutom 
är biotopen lämplig för rörhöna längs hela den 
inventerade delen av Huskvarnaån.

Troligen är den nedre delen av Huskvarnaåns 
vattenlopp en mycket bra biotop för rörhönan 
då mängden vass på vissa ställen är stor och 
vattnet rinner långsamt. Området hyser även 
goda förutsättningar för god tillgång på föda 
och bra häckningsplatser. Det största hotet mot 
arten är sannolikt predation från mink eller gäd-
da samt förändringar i biotopen.

MINDRE HACKSPETT
Mindre hackspett förekommer i två områden 
längs Huskvarnaån och Lillån, dels öster om Va-
penvallen dels i det mer skogsklädda området 
mellan Vapenvallens södra del och garagebygg-
naderna längs Lillåvägen. Dessa två områden ut-
gör troligen två revir. Under inventeringen sågs 
mindre hackspett endast i det södra området, 
men revirhävdande mindre hackspett har hörts 
från det norra området vid Smedbyn och Torg-
bron under senvintern 2014.

Mindre hackspett lever i lövskog med hög an-
del död eller döende ved. På grund av artens 
ringa storlek är förmågan att hacka friska, hårda 
trädstammar begränsad och en hög andel mur-
ken eller på annat sätt lättbearbetad död ved är 
en viktig kvalitet i reviret.

Mängden död eller döende ved verkar vara 
ganska god i de båda områdena och om man vill 
förbättra habitaten kan man sannolikt fokusera 

Kungsfiskare ses ibland fiska i Lillån.
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på att skapa förutsättningar för nyproduktion av 
död ved genom t ex veteranisering, installation 
av en sk ”mulmholk” samt genom att främja 
gamla lövträd. 

FORSÄRLA
Forsärlan har ett revir från Kallängen och upp 
mot Brånerydsvallen och har hållit revir i detta 
område under flera år. Habitatet i Lillån har här 
anpassats för att vara attraktivt för forsärlan och 
även strömstaren, med grunt, snabbt rinnande 
vatten över en småstenig botten där de hittar 
mycket mat. Uppenbarligen är åtgärden bra för 
forsärlan eftersom det är här den oftast ses.

Forsärlan påminner i utseende mycket om en 
sädesärla med utmärker sig med gul mage och 
längre stjärt. Forsärlan förekommer i flera små 
skogsbäckar och åar i kommunen till skillnad 
från sädesärlan som är mer av en generalist i 
landskapet. Att forsärlan häckar på en plats visar 
att ån mår bra och producerar tillräckligt med in-
sekter för att forsärlan skall kunna mata sina 
 ungar. 

Sannolikt är reviret redan fullgott för forsärlan 
och någon habitatförbättring är inte nödvändig. 
Dock bör viss översyn och kontroll av habitatet 
göras med jämna mellanrum så att området fort-
sätter att fungera som revir för forsärlan.

ANDRA INTRESSANTA ARTER
Under inventeringen noterades några fågelarter 
som inte kan sägas vara några karaktärsarter 
 eller särskilt ovanliga arter i området, men som 
ändå utgör trevliga eller intressanta inslag i 
stadsmiljön. Dessa presenteras nedan i första 
hand för att lyfta förekomsten av dem i området.

STRANDSKATA

Under inventeringens första dag observerades 
ett strandskatepar norr om Esplanadbron. 

Strandskatan är ofta knuten till kusten men 
häckar även med enstaka par i Jönköpingsområ-
det. Strandskateparet sågs inte till senare men 
de antas ha gått till häckning på något hustak i 
närheten. Strandskatan är en sparsam häckfågel 
längs Vätterns stränder och arten har på senare 
tid börjat använda hustak i Huskvarna och Jön-
köping som häckningsplats.

TÖRNSÅNGARE

På de gräsklädda kullarna vid Rumlaborg sjöng 
en törnsångare under morgonen den 15 maj. Vid 
påföljande inventeringsbesök, den 16 juni, sågs 
en törnsångarhona samla föda åt ungar på sam-
ma plats. Törnsångaren är inte någon särskilt 
ovanlig fågelart i Jönköpingstrakten och revir 
kan förekomma i flera olika biotoper, som träd-
gårdar, industriområden eller buskrika betade 
hagar. 

STORSKRAKE

I Huskvarnaån ligger det nästan alltid någon 
storskrake och fiskar. Hanen med sin gräddvita 
kropp och sitt chokladbruna huvud eller honan 
med sin jämngråa kropp och mellanbruna hu-
vud med en rufsig tofs är lätta att känna igen. 
Storskraken flyger också upp i Lillån och ses fiska 
söder om Rogbergavägen och troligen häckar 
paren i något av de gamla träden här. 

KATTUGGLA 
Även om inte någon kattuggla påträffades un-
der inventeringen förekommer ett känt kattugg-
lerevir sydväst om Bråneryd, i riktning mot Viss-
målen. Kattugglan är en fenomenal jägare som 
framförallt fångar gnagare som sorkar och råttor, 
men den kan även fånga medelstora fåglar som 
kajor. Under vårnätterna, från slutet av februari 
och en månad framåt, kan man höra kattugglans 
ljusa hoande.
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VÄRDET AV EN RIK  
FÅGELFAUNA I STADEN
Det är allmänt känt att det finns många positiva 
effekter på människan om hon får röra sig i natu-
ren, även om det rör sig om storleksmässigt be-
gränsade områden. Om det dessutom finns ett 
djurliv att uppleva ökar det upplevda värdet av 
naturområdet ytterligare.  Att kunna höra fågel-
sång från sitt hem eller att ha en välbesökt fågel-
matningsplats i närheten kan för många vara be-
rikande. Att ha ett rikt fågelliv i stadsnära 
naturmiljöer har dessutom mera praktiska vär-
den för samhället. De flesta fåglar är insektsätare 

och kontrollerar effektivt mängden insekter i ett 
samhälle. Studier i parkmiljöer i Göteborg visar 
dessutom att fåglarna på ett påtagligt sätt främ-
jar artrikedomen bland insekterna samtidigt 
som de håller individantalet bland insekterna på 
en för omgivningen lagom nivå. 

Fåglar, som ofta är i toppen av näringsväven, 
är utmärkta indikatorer på den lokala naturmil-
jöns hälsa. Om det sprids miljögifter i naturen 
som påverkar vattendrag eller insekter påverkar 
detta snart fågellivet negativt. På samma sätt 
kan kvaliteten på ett restaurerat naturområde el-
ler en restaureringsåtgärd i ett naturområde rela-
tivt enkelt mätas genom studier av fågelfaunan.
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Åtgärd Gynnade arter Kommentar
Veteranisering av medelålders träd Hackspettar, trädkrypare, nötväcka samt 

hålhäckande tättingar
Skapar en kontinuitet bland arter som är beroende av gamla 
ädellövträd

Skapa buskrika skogsbryn Vårens första insekter samt insekts-
ätande småfåglar

Tidigt blommande buskar, t ex sälg, i solexponerade lägen är 
viktigt för vårens första insekter och är även bra födosöksplat-
ser för de häckande småfåglarna.

Anlägg en mulmholk Vedlevande insekter och nedbrytare. 
Mulmholken fungerar då som födokälla 
för ett flertal insektsätande arter

Innehåller död ved och andra organiska material som lång-
samt bryts ner samtidigt vilketgynnar den biologiska mång-
falden i området.

Åtgärd/Översyn av vattendrag Forsärla, strömstare Forsärlan och strömstaren använder ungefär samma habitat 
och en återkommande översyn och ev reparation av det iord-
ningställda habitatet vore positivt. 

Skapa lugna vattenspeglar i Lillån Storskrake, kungsfiskare Särskilt kungsfiskaren använder gärna små lugna vatten för 
att fiska. Storskraken kommer sannolikt att fortsätta att fiska 
vid garagebyggnaderna och nere i Huskvarnaån.

Placera ut fågelholkar Hålhäckande tättingar och humlor Brist på lämpliga bohål är en begränsande faktor för många 
fåglar. Även jordhumlor använder gärna fågelholkar som bo-
plats.

Placera ut bi-holkar T ex pollinerande steklar En mer varierad insektsfauna är positiv både för pollination i 
nä mrådet och dessutom en viktig förutsättning för häck-
ningsframgången hos traktens småfåglar. Se även miljömålet 
om ekosystemtjänster.

Begränsa predatorer Samtliga fågelarter Detta kan vara aktuelltom predation bedöms vara ett pro-
blem i området. Framför allt gäller denna åtgärd den introdu-
cerade minken.

Tabellen redovisar förslag på lämpliga åtgärder för att förbättra förutsättningarna för områdets fågelfauna. 

BILAGA 1 – FÅGELINVENTERING AV HUSKVARNAÅN OCH LILLÅN 2014
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Tabellerna redovisar inventeringsresultatet samt det data som använts för att skapa diagrammen i figur 2 och figur 3. Tabellen är återskapad och redovisar samma urval av arter som analyserades 1997. 
Notera att ytterligare data redovisas i rapporten (Jönköpings kommun 2001) som inte analyserades och därför inte tagits med i dessa tabeller.
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Södra sträckan, Lillån 1997
Fåglar i lövskog, strandskog och lundmiljö Vanliga arter Fåglar knutna till park, trädgård, öppen mark, stora träd, skogsdungar

Svarthätta

gärdsm
yg

rödvingetrast

grönsångare

härm
sångare

m
indre hackspett

entita

skogssnäppa

dom
herre

trädgårdssångare

lövsångare

rödhake

talgoxe

bofink

sädesärla

koltrast

grönfink

nötväcka

svartvit  
flugsnappare

stare

ringduva

stenknäck

blåm
es

trädkrypare

björktrast

gräsand

fasan

större hackspett

gröngöling

törnsångare

03-maj 2 2 1 0 0 1 2 1 0 16 2 7 3 1 7 5 4 0 0 1 2 4 2 2 2 1 0 0 0
18-maj 2 2 2 1 1 0 0 1 3 0 3 4 2 6 2 0 5 0 0 0 0 2 5 0 1 1 0 0
14-jun 6 1 3 1 2 1 0 4 6 2 2 4 1 3 0 4 1 0 2 2 1 0 4 1 0 0 0 1

Summa 10 5 6 2 3 2 2 1 5 25 4 12 11 4 16 7 8 6 0 3 4 5 4 11 3 2 1 0 1
Medel-
värde

3,3 1,7 2 0,7 1 0,7 0,7 1,7 8,3 1,3 4 3,7 1,3 5,3 2,3 2,7 2 0 1 1,3 1,7 1,3 3,7 1 0,7 0,3 0 0,3

Medel-
avvi-
kelse

1,8 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4 0,9 1,6 5,1 0,9 2,0 0,4 0,4 1,6 1,8 1,8 2,0 0,0 0,7 0,9 1,6 0,9 1,1 0,7 0,4 0,4 0,0 0,4

Norra sträckan, Lillån 1997
Fåglar i lövskog, strandskog och lundmiljö Vanliga arter Fåglar knutna till park, trädgård, öppen mark, stora träd, skogsdungar

svarthätta

gärdsm
yg

rödvingetrast

grönsångare

härm
sångare

m
indre hackspett

entita

skogssnäppa

dom
herre

trädgårdssångare

lövsångare

rödhake

talgoxe

bofink

sädesärla

koltrast

grönfink

nötväcka

svartvit  
flugsnappare

stare

ringduva

stenknäck

blåm
es

trädkrypare

björktrast

gräsand

fasan

större hackspett

gröngöling

törnsångare

03-maj 0 0 4 0 0 1 0 1 0 15 4 10 13 2 5 6 2 0 1 3 3 7 2 19 3 0 1 1 0
18-maj 2 0 3 0 1 0 0 2 10 0 6 6 5 8 6 0 4 5 3 2 5 1 10 5 2 0 1 0
14-jun 7 0 1 0 3 0 2 8 10 0 2 10 1 7 2 6 3 5 1 3 7 1 7 5 1 1 0 2

Summa 9 0 8 0 4 1 2 1 10 35 4 18 29 8 20 14 8 7 11 7 8 19 4 36 13 3 2 2 2
Medel-
värde

3 0 2,7 0 1,3 0,3 0,7 3,3 12 1,3 6 9,7 2,7 6,7 4,7 2,7 2,3 3,7 2,3 2,7 6,3 1,3 12 4,3 1 0,7 0,7 0,7

Medel-
avvi-
kelse

2,7 0,0 1,1 0,0 1,1 0,4 0,9 3,1 2,2 1,8 2,7 2,4 1,6 1,1 1,8 2,2 1,6 1,8 0,9 0,4 0,9 0,4 4,7 0,9 0,7 0,4 0,4 0,9
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Södra sträckan, Lillån 2014
Fåglar i lövskog, strandskog och lundmiljö Vanliga arter Fåglar knutna till park, trädgård, öppen mark, stora träd, skogsdungar

svarthätta

gärdsm
yg

rödvingetrast

grönsångare

härm
sångare

m
indre hackspett

entita

skogssnäppa

dom
herre

trädgårdssångare

lövsångare

rödhake

talgoxe

bofink

sädesärla

koltrast

grönfink

nötväcka

svartvit  
flugsnappare

stare

ringduva

stenknäck

blåm
es

trädkrypare

björktrast

gräsand

fasan

större hackspett

gröngöling

törnsångare

29-apr 3 4 0 0 0 0 1 0 0 11 0 4 4 0 3 0 0 0 1 0 0 4 0 4 0 0 1 0 0
15-maj 3 4 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 6 1 0 1 0 3 1 4 0 4 0 0 0 0 0
16-jun 2 4 0 0 1 0 0 1 1 1 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Summa 8 12 0 0 1 0 1 1 14 2 8 10 1 11 1 0 1 1 3 1 8 0 8 2 0 1 0 0

Medel-
värde

2,7 4 0 0 0,3 0 0,3 0,3 4,7 0,7 2,7 3,3 0,3 3,7 0,3 0 0,3 0,3 1 0,3 2,7 0 2,7 0,7 0 0,3 0 0

Medel-
avvi-
kelse

0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4 4,2 0,4 0,9 0,9 0,4 1,6 0,4 0,0 0,4 0,4 1,3 0,4 1,8 0,0 1,8 0,9 0,0 0,4 0,0 0,0

Norra sträckan, Lillån 2014
Fåglar i lövskog, strandskog och lundmiljö Vanliga arter Fåglar knutna till park, trädgård, öppen mark, stora träd, skogsdungar

svarthätta

gärdsm
yg

rödvingetrast

grönsångare

härm
sångare

m
indre hackspett

entita

skogssnäppa

dom
herre

trädgårdssångare

lövsångare

rödhake

talgoxe

bofink

sädesärla

koltrast

grönfink

nötväcka

svartvit  
flugsnappare

stare

ringduva

stenknäck

blåm
es

trädkrypare

björktrast

gräsand

fasan

större hackspett

gröngöling

törnsångare

29-apr 6 3 0 0 0 1 0 0 0 5 0 4 4 1 4 1 2 0 2 3 2 7 0 7 6 0 1 0 0
15-maj 4 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2 1 2 1 0 1 0 7 0 7 0 7 5 0 0 0 0
16-jun 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2 3 3 0 6 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0

Summa 14 6 0 0 0 1 0 1 10 0 13 8 5 9 2 8 1 2 13 2 15 0 15 11 0 2 0 0

Medel 4,7 2 0 0 0 0,3 0 0,3 3,3 0 4,3 2,7 1,7 3 0,7 2,7 0,3 0,7 4,3 0,7 5 0 5 3,7 0 0,7 0 0

Medel-
avvi-
kelse

0,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 1,6 0,0 0,4 0,9 0,9 0,7 0,4 2,2 0,4 0,9 1,8 0,9 2,7 0,0 2,7 2,4 0,0 0,4 0,0 0,0

BILAGA 2 – FÅGELINVENTERING AV HUSKVARNAÅN OCH LILLÅN 2014
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Inventeringsresultat 2014
Fåglar i löv-
skog, strand-
skog och lund-
miljö

Vanliga arter Kråkfåglar Fåglar knutna till park, trädgård, öppen mark, stora träd, skogsdungar Fåglar 
knutna 
till vass

Fåglar 
knutna 
till vat-
ten

Svarthätta

G
ärdsm

yg

G
ransångare

Pilfink

G
råsparv

Trädgårdssångare

Lövsångare

Rödhake

Talgoxe

Bofink

Kråka

Kaja

Skata

Sädesärla

Koltrast

G
rönfink

N
ötväcka

Svartvit  
flugsnappare

Stare

Ringduva

Stenknäck

Blåm
es

Björktrast

G
räsand

Större hackspett

Turkduva

Sävsparv

Sävsångare

Storskrake

Rörhöna

Södra sträckan Lillån
29-apr 3 4 0 0 0 0 11 0 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 4 0 1 0 0 0 2 0
15-maj 3 4 0 0 0 0 2 1 2 2 0 2 1 1 6 1 0 1 0 3 1 0 4 0 0 1 0 0 1 0
16-jun 2 4 0 3 0 1 1 1 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0
Summa 8 12 0 3 0 1 14 2 8 10 0 2 1 1 11 1 0 1 1 3 1 7 8 2 1 1 0 0 3 0
Medel 2,67 4,0 0,0 1,0 0,0 0,33 4,67 0,67 2,67 3,33 0,0 0,67 0,33 0,33 3,67 0,33 0,0 0,33 0,33 1,0 0,33 2,33 2,67 0,67 0,33 0,33 0 0 1,0 0
Medel-
avvikelse

0,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,4 4,2 0,4 0,9 0,9 0,0 0,9 0,4 0,4 1,6 0,4 0,0 0,4 0,4 1,3 0,4 1,6 1,8 0,9 0,4 0,4 0 0 0,7 0,0

Norra sträckan Lillån
29-apr 6 3 1 0 0 0 5 0 4 4 0 0 2 1 4 1 2 0 2 3 1 4 7 6 1 0 0 0 2 0
15-maj 4 2 0 0 0 0 4 0 4 2 0 2 0 1 2 1 0 1 0 7 0 2 7 5 0 1 0 0 4 0
16-jun 4 1 0 0 1 1 1 0 5 2 0 0 0 3 3 0 6 0 0 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Summa 14 6 1 0 1 1 10 0 13 8 0 2 2 5 9 2 8 1 2 13 4 8 15 11 2 1 0 0 6 0
Medel 4,67 2,0 0,33 0,0 0,33 0,33 3,33 0,0 4,33 2,67 0,0 0,67 0,67 1,67 3,0 0,67 2,67 0,33 0,67 4,33 1,33 2,67 5,00 3,67 0,67 0,33 0 0 2,0 0,0
Medel-
avvikelse

0,9 0,7 0,4 0,0 0,4 0,4 1,6 0,0 0,4 0,9 0,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,4 2,2 0,4 0,9 1,8 1,1 0,9 2,7 2,4 0,4 0,4 0 0 1,3 0

Huskvarnaån
29-apr 2 2 3 9 0 0 16 4 8 6 3 7 2 1 7 6 1 1 3 3 0 7 14 11 1 1 4 1 3 4
15-maj 5 5 1 4 1 0 12 2 6 5 1 7 4 2 7 3 0 1 5 5 3 13 11 24 1 1 3 3 5 2
16-jun 3 2 1 16 14 3 6 4 1 6 2 0 5 9 3 0 2 0 20 0 0 37 3 30 0 2 4 4 7 6
Summa 10 9 5 29 15 3 34 10 15 17 6 14 11 12 17 9 3 2 28 8 3 57 28 65 2 4 11 8 15 12
Medel 3,33 3,00 1,67 9,67 5,00 1,00 11,33 3,33 5,00 5,67 2,00 4,67 3,67 4,00 5,67 3,00 1,00 0,67 9,33 2,67 1,00 19,00 9,33 21,67 0,67 1,33 3,67 2,67 5,00 4,00
Medel-
avvikelse

1,1 1,3 0,9 4,2 6,0 1,3 3,6 0,9 2,7 0,4 0,7 3,1 1,1 3,3 1,8 2,0 0,7 0,4 7,1 1,8 1,3 12,0 4,2 7,1 0,4 0,4 0,4 1,1 1,3 1,3

Tabellen redovisar inventeringsresultat från 2014, där arter som 
observerades vid färre än 3/9 inventeringslinjer exkluderats.

BILAGA 2 – FÅGELINVENTERING AV HUSKVARNAÅN OCH LILLÅN 2014
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Sammanräkning och medelvärden till diagram i figur 2.

Södra sträckan, dalgången längd 700 m Norra sträckan, dalgångens längd 1000 m

Skog och 
lund

Vanliga arter

Park och 
trädgård

Skog och 
lund

Vanliga arter

Park och 
trädgård

03-maj 8 11,4* 28 39,8* 31 44* 03-maj 5 42 55
18-maj 8 11,4* 11 15,6* 24 34,1* 18-maj 6 24 57
14-jun 14 19,9* 19 27* 20 28,4* 14-jun 13 30 52

summa 30 42,6 58 82,4 75 107 summa 24 96 164
medel 10 14,2 19,33 27,45 25 35,5 medel 8 32 54,67
medelavvikelse 2,67 3,79 5,78 8,20 4 5,68 medelav-

vikelse
3,33 6,67 1,78

* kompenserad för kortare sträcka med faktor 1,42

1997

2014

Södra sträckan, dalgången längd 700 m Norra sträckan, dalgångens längd 1000 m

Skog och 
lund

Vanliga arter

Park och 
trädgård

Skog och 
lund

Vanliga arter

Park och 
trädgård

29-apr 8 11,4* 19 27* 15 21,3* 29-apr 10 13 36
15-maj 7 9,94* 7 9,94* 23 32,7* 15-maj 6 10 31
16-jun 7 9,94* 9 12,8* 7 9,94* 16-jun 5 9 18

summa 22 31,2 35 49,7 45 63,9 summa 21 32 85
medel 7,33 10,4 11,7 16,6 15 21,3 medel 7 10,7 28,3
medelavvikelse 0,44 0,63 4,89 6,94 5,33 7,57 medelavvi-

kelse
2 1,56 6,89

* kompenserad för kortare sträcka med faktor 1,42

BILAGA 2 – FÅGELINVENTERING AV HUSKVARNAÅN OCH LILLÅN 2014



H
ej

Södra sträckan, dalgångens längd 700 m

Skog och lund Vanliga arter
Park och  
trädgård

29-apr 8 11* 19 27* 15 21*
15-maj 7 9,9* 7 9,9* 23 33*
16-jun 7 9,9* 9 13* 7 9,9*

summa 22 31 35 50 45 64
medel 7,3 10 12 17 15 21
medelavvikelse 0,4 0,6 4,9 6,9 5,3 7,6
* kompenserad för kortare sträcka med faktor 
1,42

BILAGA 2 – FÅGELINVENTERING AV HUSKVARNAÅN OCH LILLÅN 2014

Sammanräkning och medelvärde för samtliga delområden som Inventerades 2014, se diagram i figur 3.

Norra sträckan, dalgångens längd 1000 m
Skog och lund Vanliga arter Park och  

trädgård
29-apr 10 13 36
15-maj 6 10 31
16-jun 5 9 18

summa 21 32 85
medel 7 11 28

medelavvikelse 2 1,6 6,9

Huskvarnaån, inventerad sträcka 2,8 km
Skog och lund Vanliga arter Park och  

trädgård
29-apr 7 2,5* 43 15* 55 20*
15-maj 11 3,9* 30 11* 75 27*
16-jun 6 2,1* 50 18* 104 37*

summa 24 8,6 123 44 234 84
medel 8 2,9 41 15 78 28
medelavvikelse 2 0,7 7,3 2,6 17 6,2
* kompenserad för längre sträcka med faktor 1/2,8=0,357


