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Inledning 

Bakgrund 
Mellan åren 2004 och 2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och 

fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. För att få plats med infrastrukturen 

genom Ale kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs Göta älv tas i 

anspråk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat 

riksintresse för både naturvården och friluftslivet. För att ge förutsättningar för det 

unika växt- och djurlivet att fortsätta också efter det att vägar och järnvägar 

färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de 

kvarvarande strandängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt 172 hektar. Detta 

arbete kommer att pågå kontinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang 

under cirka 25 år. 

 

Fyra områden ingår i kompensationsprojektet: Stora Viken, Nödinge, Äskekärr och 

Tjurholmen (se figur 1 och 2). Stora Viken är ett stort område som sträcker sig från 

Nödinge i norr och 2,5 km söderut och Nödinge är en smal, 2 km lång 

standängssträcka mellan Nödinge och Nol. Äskekärr sträcker sig nästan 3 km från 

Nol i söder till Tollered i norr. Tjurholmen är en stor flack ö som hör till 

Kungälvssidan av älven. Övriga områden ligger i Ale kommun. 

 

Markerna ägs antingen av Ale kommun eller är privata, men Trafikverket har 

tecknat långsiktiga avtal för att kunna upprätthålla ett kontinuerligt bete och andra 

åtgärder. Endast Tjurholmen är avsatt som naturreservat. En förstudie om 

åtgärdsförslag för delar av strandängarna, med hänsyn till fågellivet, togs fram i en 

rapport 2010 (Ström & Danielsson, 2010), men restaureringsarbetet genomgår en 

ständig bearbetning för att målbilden ska uppfyllas. Inledningsvis har åtgärderna 

främst utgjorts av slåtter och bränning av vassar, röjning av träd och buskar, nya 

stängsel för betesdjuren, utökad betesdrift och anläggning av mindre våtmarker. 

Inte minst genom att underlätta för främst nötboskapen att fortsätta beta 

strandängarna, så kommer det karaktäristiska öppna landskapet utefter älven att 

finnas kvar. Trafikverkets arbete administreras av verksamhetsområde Underhåll, 

enheten för Teknik och miljö. Det praktiska genomförandet, t ex kontakterna med 

beteshållare, stängsling, röjning etc. utförs av Västkuststiftelsen på uppdrag av 

Trafikverket. 

 
Ett miljöuppföljningsprogram har tagits fram (Trafikverket 2017). Inventering av 
strandängsfåglar ingår som en del i miljöuppföljningsprogrammet. Tidigare invente-
ringar har skett enligt följande:  

 Naturcentrum AB utförde 2007 revirkarteringar av områdena Stora Viken, 
Nödinge och Äskekärr (Naturcentrum 2007).  

 Norconsult AB utförde 2009 respektive 2012 revirkartering i områdena 
Stora Viken och Nödinge (Norconsult AB 2009 och Trafikverket 2013) enligt 
samma metod som i Naturcentrum (2007). Närmare beskrivning av metoder 
och resultat finns i Trafikverket (2013). 
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 Dessförinnan hade revirkarteringar utförts 1999 i Stora Viken, Nödinge och 
Äskekärr inom ramen för länsstyrelsens miljöövervakning (Ahlén m fl 2000). 
I Stora Viken och Äskekärr utfördes också en revirkartering redan 1977 (Ar-
vidsson 1980). 

Fågelfaunan på Tjurholmen har inventerats inom ramen för länsstyrelsens miljö-

övervakning av fågelfaunan på strandängar (Länsstyrelsen Västra Götaland 2013 & 

2014). 

Syfte 
I miljöuppföljningsprogrammet slås det fast att årlig inventering av 

häckningstidpopulationer ska utföras i Stora Viken, Nödinge och Äskekärr tills 

restaureringsskedet kan anses klart, vilket innebär till och med 2018 och därefter 

vart tredje år med start 2020. 

 

Syftet är i första hand att få en uppfattning om resultatet av genomförda åtgärder, 

men också hur de berörda älvstrandängarna står sig i förhållande till andra 

inlandsstrandängar i regionen (har ej jämförts ännu).  

Arbetets bedrivande 
Inventeringsarbetet har utförts av biolog Calle Bergil, Melica, se vidare under 

”Metod” nedan. Rapportsammanställning har gjorts av Calle Bergil med stöd av Ola 

Sjöstedt, Norconsult AB. Rapporten har sedan diskuterats med och bearbetats av 

Trafikverket. Gjorda observationer av fåglar har rapporterats i Artportalen under 

projektnamnet ”Trafikverkets kompensationsprojekt Göta älvs strandängar”. 

 

 

 

 

Foto 3. Stora Viken, södra delen, med betesdjur (2017-06-13). 
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Metod 
Inventeringarna 2015, 2016 och 2018 omfattade Stora Viken, Nödinge och 

Äskekärr. 2017 inventerades endast Äskekärr. Tjurholmen inventeras inom ramen 

för länsstyrelsens strandängsinventeringar i skyddade områden. 

 

Fågelinventeringarna 2015 till 2018 har genomförts med en ny metod, jämfört med 

inventeringarna 1977 till 2012. De tidigare inventeringarna 2007, 2009 och 2012 

följde ”revirkarteringsmetoden” enligt ”Handledning för svenska 

häckfågelstaxeringen” (Svensson 1975). Det är samma metod som under samma 

period användes vid länsstyrelsens miljöövervakning, se Ahlén (2000). Fyra fältbesök 

genomfördes då under perioden 1 maj – 30 juni (2007 gjordes fem besök). Perioden 

valdes med syftet att täcka in så många olika arters häckningsperioder som möjligt. 

Hela området vandrades över efter parallella linjer med ca 100 m mellanrum så att 

hela området föll inom maximalt 50 meters avstånd. Arter noterades löpande på en 

karta med symboler för olika beteenden som kunde indikera häckning. Särskild 

uppmärksamhet ägnades åt att avgöra om flera individer kunde noteras samtidigt 

och hur de rörde sig. Efter alla besöken lades alla observationer in på kartskikt, så 

att sedan alla noteringar av varje art kunde studeras och bedömning av antalet 

häckningsrevir kunde göras. 

 

Revirkarteringsmetoden är mycket tidskrävande, men ger ändå relativt svårbedömda 

resultat, dels eftersom osäkerheterna kan vara stora om fåglar häckar eller inte och 

dels svårigheten att skilja ut revir för många arter ur kartmaterialet. De flesta 

strandängsarter sitter inte stilla och sjunger i centrum av sitt revir utan såväl spelar 

och födosöker som varnar över stora områden. Länsstyrelsen i Västra Götaland har 

därför övergått till en metod som istället fokuserar på att få jämförbara 

uppskattningar av ”häckningstidspopulationen” på strandängen. 

Inventeringsmetodiken i fält är liknande, men man lägger fokus på antalet individer 

istället för antalet häckningsrevir och nöjer sig med två besök och 200 meter breda 

korridorer. Alla fåglar behöver heller inte hittas, eftersom metoden snarare 

eftersträvar att ge ett jämförbart index för häckningstidspopulationen än det 

fullständiga antalet. De två besökens olika resultat säger något om medelfelet vid 

inventeringarna. Metoden beskrivs närmare i bilaga 2. 

 

Fältbesök 
Två fältbesök i vardera Stora Viken, Nödinge och Äskekärr genomfördes under 

perioden 15 maj – 15 juni år 2015 och 2016 samt i Äskekärr 2017. Perioden valdes 

med syftet att kunna jämföra de två besöken, samtidigt som de viktigaste arternas 

sång/revirhävdningsperioder täcktes in så väl som möjligt. Datum för 

inventeringarna blev: 

 

2015: Stora Viken 22/5 & 5/6, Nödinge 22/5 & 5/6 och Äskekärr 20/5 & 4/6. 

2016: Stora Viken 16/5 & 7/6, Nödinge 16/5 & 8/6 och Äskekärr 17/5 & 8/6. 

2017: Äskekärr 1/6 & 13/6 

2018: Stora Viken 18/5 & 5/6, Nödinge 15/5 & 5/6 och Äskekärr 23/5 & 7/6. 

 

Vädret bedömdes som lämpligt för inventering vid alla tillfällena. Den 8/6 2016 

(Nödinge och Äskekärr) rådde dock ovanligt lågt vattenstånd och relativt stark vind. 
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Figur 1. Strandängsområdena i den södra delen - Stora Viken respektive Nödinge. 
 

 

 
Figur 2. Strandängsområdena i norra delen – Äskekärr respektive Tjurholmen (Tjurholmen har inte inven-
terats inom ramen för denna studie, men inventeras av länsstyrelsen inom ramen för strandängsinvente-
ringar av fåglar i skyddade områden). 
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Bedömningar av häckningstidspopulation  
Inventeringarna 2015 till 2018 har som nämnts ovan inriktats på 

häckningstidspopulation istället för – som tidigare - antal häckande par. För att 

underlätta jämförelser mellan de nya inventeringsresultaten, uttryckt i 

häckningstidspopulation (hp) och de tidigare, uttryckt i antal häckningsrevir (par), 

har i tabellen nedan båda talen översatts till ett nytt mått som vi har valt att kalla 

”bedömda häckningstidspopulationer”, nedan förkortat ”BHP”. 

 

Av flera skäl räcker det inte att multiplicera antalet noterade par med 2 för att få 

BHP. En population kan innehålla också en andel icke häckande individer, olika för 

varje art och varje lokal. Översättningarna ska heller inte ge den totala 

häckningstidspopulationen utan den som sannolikt hade noterats med den nya 

metoden. 

 

Översättning av måtten har i princip skett enligt följande: 

 

Notera alltså att angivna intervall, t.ex. ”2-3” står för ett bedömt osäkerhetsintervall; 

”2 till 3 häckande par”, medan snedstrecket i kolumnen hp (häckningspopulation) 

t ex ”2/3” separerar talen från de två besöken; ”2 respektive 3 noterade individer”. 

 
  

Från par till BHP: 
1 par  = 2 individer 
0-1 par = en häckning har indikerats. Kan vara bara en spelande fågel. BHP = 1  
5-7 par = 5 säkra häckningar är 10 individer + minst två för att indikera två till.  
BHP = 12 
 
Från hp till BHP: 

10/12 innebär 10 noterade individer ena besöket och 12 andra. Resultatet 

antyder att det måste finnas minst 12 individer i området, men att man vid ett 
besök genomsnittligt noterar 11 individer. BHP = 11 
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Foto 4. Stora Viken, södra strandhagen mot öster (2018-05-31). 
 

 

 
Foto 5. Stora Viken, vy över mellersta strandhagen mot sydost (2018-05-31). 
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Tabell 1. Exempel på redovisning av antal par (par) och häckningstidspopulation (hp) jämfört 
med jämförelsemåttet bedömda minsta häckningstidspopulation (BHP). 

 

 

 

De i tabellerna framräknade minsta häckningstidspopulationerna BHP tar inte som 

vid revirkartering hänsyn till speciella iakttagelser (till exempel starka eller svaga 

häckningsindicier) eller till noteringar utanför själva inventeringarna, av oss eller i 

Artportalen. Detta kan i vissa fall bli påtagligt missvisande, som i fallet med 

tofsviporna i Stora Viken, vilka ofta uppträder i en stor grupp som varierar påtagligt 

från tillfälle till tillfälle under säsongen och ofta utan att uppvisa häckningsindicier. 

Sådan information har dock kunnat inkluderas i bedömningarna i texterna nedan 

uppdelat efter art. 

 

Uppgifterna om populationstrender i landet är hämtade från Lunds Universitets 

projekt Svensk fågeltaxering, via http://www.fageltaxering.lu.se om inget annat 

anges. Projektet drivs av Biologiska institutionen, Lunds universitet, som en del i 

Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram. 

Exempel på bedömningar av häckningspopulationer 
(Data från Stora Viken) 
  2007 2007 2009 2009 2012 2012 2015 2015 2016 2016 

  par BHP par BHP par BHP hp BHP hp BHP 

Strandskata 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 

Större strandpipare 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 

Mindre strandpipare 1-2 3 1-2 3 1 2 1/2 2 0/2 2 

Tofsvipa 0 0 0 0 1-3 6 10/12 10 2/6 2 

Rödbena 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 

Drillsnäppa 0-1 2 0 0 1-2 3 2/2 2 1/1 1 

Enkelbeckasin 5-7 12 7 14 6-7 13 10/12 12 10/13 13 

Summa par vadare 6-10   8-9   9-13           

Summa BHP vadare    17   17   24   26   18 

http://www.fageltaxering.lu.se/
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Foto 6. Nödinge strandhage norra delen mot söder (2018-05-31). 

 
 

 
Foto 7. Nödinge strandhage mellersta delen mot söder (2018-05-31).  
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Foto 8. Äskekärr norra delen och med Tjurholmen mitt i älven (2017-05-18). 
 

 

 

Foto 9. Äskekärr mellersta delen, mot norr (2018-05-31). Redan i slutet av maj 2018 var torkan påtaglig i 
de övre delarna av strandängarna.  
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Foto 10. Utsikt från fågeltornet i Stora Viken (2017-03-15). 

 
 

 
Foto 11. Betad strandängsvegetation vid Stora Viken (2017-09-29).  
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Resultat 
 
Nedan redovisas och kommenteras utvecklingen art för art, dels utifrån en tabell 
med uppskattade bedömda häckningstidspopulationer BHP och dels utifrån 
uppgifter från Artportalen, Svensk Fågeltaxering och inventerarens iakttagelser. 
Uppgifterna från Artportalen är inhämtade i början av oktober 2018.  

För många arter redovisas även diagram från Svensk Fågeltaxering över 
populationsutvecklingen i landet som helhet. 

I diagrammen visar röd linje resultaten baserat på data från taxeringens fritt valda 
punktrutter. Huvuddelen av dessa är från södra Sverige, varför resultaten främst 
speglar populationsförändringar i södra delen av landet.  

Svart linje visar resultaten av standardrutterna, som täcker hela Sverige på ett 
representativt sätt, men som ibland baseras på få individer per år och därför måste 
tolkas med försiktighet.   

 

Strandängsvadare 

Enkelbeckasin 
 
Tabell 2 

Enkelbeckasin - BHP             
  1977 1999 2007 2009 2012 2015 2016 2017 2018 

Stora Viken  20 16 12 14 13 12 13 x 11 

Nödinge   10 8 11 8 8 1 x 2 

Äskekärr 16 20 8 x x 8 3 7 10 

x = området inventerades inte detta år 
 

 
 
Antalet enkelbeckasiner ligger kvar på sin jämfört med 1970- och 1990-talen låga 
nivå i Stora Viken, har halkat ner på kritiskt låg nivå i Nödinge, men ökar igen i 
Äskekärr.  

Den nya lägre nivån i Stora Viken kan delvis vara ett resultat av minskad biotopareal 
på grund av väg-järnvägsbygget. Den kraftiga minskningen skedde dock redan kring 
millennieskiftet, långt innan vägbygget kom igång.  
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Den kritiskt låga nivån på beckasinpopulationen i Nödinge efter 2015 kan möjligen 
åtminstone delvis hänga samman med en kvardröjande effekt av den rätt påtagliga 
arealminskningen i samband med väg-järnvägsbygget.  

I Äskekärr, där enbart en breddad järnväg trängt sig in har minskningen varit något 
mindre och en tydlig ökning skett de senaste åren, möjligen som ett resultat av ökad 
vasslåtter.  

I landet som helhet har enkelbeckasinen enligt Svensk Fågeltaxering haft en lång 
nedgång sen 1970-talet, men kurvan har de senaste åren vänt i en svag uppgång från 
bottennivån kring 2010. 

 

Tofsvipa 
 
Tabell 3 

Tofsvipa - BHP     

  1977 1999 2007 2009 2012 2015 2016 2017 2018 

Stora Viken 10 8 0 0 6 10 2 x 7 

Nödinge x 0 2 0 0 0 0 x 1 

Äskekärr 6 6 2 x x 2 10 0 0 

x = området inventerades inte detta år 

 

 
 

Som påpekades i förra årets rapport blir det för tofsvipan särskilt tydligt att BHP- 

sifforna inte representerar ett antal häckande par. En grupp av vipor uppehåller sig 

ofta, men inte alltid i Stora Viken under häckningssäsongen, men indikerar bara 

häckningsaktivitet ibland. Gruppens genomsnittliga storlek har dock varit större 

under perioden från 2012 än åren dessförinnan. Möjligen hänger detta samman med 

rotorkultiveringen av ett vassområde i södra Stora Viken 2012, som resulterade i 

lösa gungflyn med stark lockelse för många av strandängens fåglar under flera år. 

Enda säkra häckningarna av tofsvipa noterades 2014, två år efter rotorkultiveringen. 

Området vassklipps nu årligen, men populariteten hos viporna och andra 

strandängsfåglar har successivt minskat i takt med att en ny rotmatta tätnat. 

Området är dock fortfarande ett populärt födosöksområde för många arter. 

 

I Nödinge noterades i år första tofsvipan sedan 2007. En varnande vipa noterades 

där även på Artportalen, men det får ändå tillsvidare betraktas som en tillfällighet. 
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I Äskekärr däremot noterades tråkigt nog inga vipor vid 2018 års inventering. Även 

detta kan ha varit tillfälligheter; med bara två inventeringsrundor, anpassade för 

strandängen, kan tofsvipor som håller sig lugna på andra sidan järnvägen lätt undgå 

inventeraren. Även på Artportalen saknas dock noteringar av vipor 2018, frånsett en 

enstaka observation. 

 

Vipor har häckat i Äskekärr i många år; 2010, 2011, 2013 och 2014 enligt 

Artportalen och även 2015 och 2016 enligt våra inventeringar. Vipor har varit på 

plats också 2017 enligt Artportalen, men syntes då inte till vid våra inventeringar. 4-

6 individer tycks oftast ingå i häckningspopulationen. Bona har oftast varit belägna 

på en åker i söder, strax utanför strandängen, men de häckande viporna utnyttjar 

strandängen för födosök och har därför noterats i inventeringarna. Härutöver har 

precis som i Stora Viken rörligare flockar ofta besökt strandängen. Även dessa 

räknas, då de dyker upp, in i häckningstidspopulationen i de nyare inventeringarna. 

Som framgår av diagrammet fortsätter tofsvipan sin långsiktiga negativa trend i 

landet som helhet. 

 

 
Tabell 4. Artportalens obsdata från Stora Viken, gällande tofsvipa. Observera att 0-observat-
ioner så gott som aldrig noteras och att antalet besökande fågelskådare har ökat under peri-
oden. 

Observationer av tofsvipa i Artportalen, Stora Viken 

År Exemplar Observationer 

1980-2006 1-10 (varierar) - 

2007 5 1 

2008 2 1 

2009 4 1 

2010 1-2 6 

2011 1-6 4 

2012 4-11 6 

2013 4-8 6-7 

2014 2-22, 2 häckningar 20-tal 

2015 2-30 35-tal 

2016 2-20 8 

2017 1-25 33 

2018 3-6 2 
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Mindre strandpipare 
 
Tabell 5 

Mindre strandpipare - BHP     

  1977 1999 2007 2009 2012 2015 2016 2017 2018 

Stora Viken 1 0 3 3 2 2 2 x 0 

Nödinge x 0 0 0 0 0 0 x 0 

Äskekärr 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

x = området inventerades inte detta år 

 

 

Mindre strandpipare tycks enligt Artportalen och de tidigare inventeringarna ha 

häckat mer eller mindre regelbundet i Stora Viken i början på 1980-talet. Den har 

sedan varit fåtaligt noterad fram till cirka år 2000, varefter den stadigt noterats med 

2-3 individer, oftast med indikationer på häckning. Uppgången från 2001 

sammanfaller visserligen med påtagligt ökad artrapportering på Artportalen, men de 

fåtaliga noteringarna på 1990-talet – och då alltid av enstaka individer, tyder ändå på 

att arten faktiskt har gått från enstaka icke häckande fåglar till mer eller mindre 

stadig häckning under denna period, ofta med någon extra individ förutom paret.  

 

Ett par uppehöll sig således fortfarande varje år i södra delen av Stora Viken 2015 

och 2016. De första åren efter rotorkultiveringen uppehöll de sig framförallt inom 

det området, men rörde sig då liksom idag fortfarande mycket på de gamla industri- 

och utfyllnadsområdena i söder, där de sannolikt tidigare häckade. Än så länge finns 

tämligen gott om naken jord här, både kring de urgrävda dammarna, på de 

avverkade gamla sandmarkerna och på kalkgrustäckningen av den s k 

Höganästomten. Revirhävdande par är alltså regelbundet noterade i närheten av 

fågeltornet sedan 2001 enligt Artportalen. 2015 och 2016 noterades där 3 fåglar flera 

gånger och 4 fåglar en gång. Häckning konstaterades 2015. 

 

Av okända skäl saknas noteringar av mindre strandpipare helt eller nästan helt från 

åren 2008 och 2017 och tyvärr alltså även för 2018. En möjlig förklaring till de 

uteblivna strandpiparna kan vara att vegetationen nu börjar sluta sig både över det 

rotorkultiverade området och på Höganästomten. Mindre strandpiparen är starkt 

knuten till förekomster av vegetationsfria ytor med sand, lera eller gyttja, i grustag 

såväl som på leriga stränder. 

 

I Nödinge har mindre strandpipare i Artportalen noterats som häckande troligen 

2010, säkert 2011 och möjligen även 2013. Mindre strandpiparen häckade även i 

Äskekärr 1977 och även här tycks den ha återetablerat sig igen på senare år. Ett par 

har noterats på Artportalen 2010 och 2014-2017. Detta par noterades även i vår 

inventering både 2016 och 2017.  

 

Mindre strandpiparen finns ej med i svensk fågeltaxerings fågeltrender, men artfakta 

(SLU 2018) anger den som ursprunglig på leriga sjöstränder där den minskar idag på 

grund av igenväxning, men som starkt ökande på schaktade ytor som grustag och 

liknande ända sen 1940-talet. 
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Rödbena 

                                     

 
Rödbenan som en gång var en typisk fågel på älvstrandängarna noteras här idag 
mycket sällan. Endast 1 observation av en individ finns rapporterad till Artdataban-
ken under 2018. Ingen observation noterades 2017 och endast ett tillfälligt ex 2016. 
 

Rödbenan häckade i Stora Viken med enstaka par 1977 och 1999, och med 3-4 par i 

Äskekärr, men har sedan dess knappt noterats under många år. I april 2014 steg 

dock spänningen när en individ etablerade sig och spelade och markerade revir i 

Stora Viken ända till mitten av maj, dock utan att någon partner dök upp.  

 

Inga noteringar av stationära fåglar under häckningstid finns från Nödinge eller 

Äskekärr. Från Tjurholmen och därmed ibland från nordligaste Äskekärr finns 

däremot sådana noteringar fram till 2001 och mer sporadiskt till 2010. 

 

Rödbenan fortsätter minska i södra Sverige enligt Svensk Fågeltaxering.  

 

 

Brushane, VU 
 

 
Brushanen fortsätter minska starkt i landet.  

 

Brushanen var förr inte helt ovanlig på hävdade strandängar och har tidigare häckat 

bl a på Tjurholmen, noterad där 1980-82. Därefter finns enstaka noteringar; 2005, 

2006, 2014, 2015 och 2016. Dessutom sågs en brushane under fågelinventeringen i 

Äskekärr i maj 2016. Inga observationer i området 2018. 
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Strandskata 

Strandskatan har noterats med spridda besök av 1-2 individer våren 2018, men har 

ej noterats i inventeringen. Strandskatan, som föredrar stora, öppna, kortbetade 

gräsmarker, noterades som häckande med vardera ett par i Stora Viken och 

Äskekärr 1977, men har sedan inte återkommit. Har minskat något i Sverige sedan 

1980-talet. Den ses dock ibland flyga förbi längs älven. 

 

Större strandpipare 

En osäker häckning noterades i Stora Viken 1977, men inga fler häckningsindika-

tioner har noterats i inventeringarna eller Artportalen sedan dess i något av 

områdena. Större strandpiparen har ökat svagt i landet som helhet under perioden, 

men är framförallt en kust- och grusstrandfågel. 

 

 

Strandängsvadare sammantaget 
 
Tabell 6. Bedömd häckningstidspopulation (BHP) av strandängsvadare i Stora Viken 1977-2018. 

Stora Viken, BHP 

  1977 1999 2007 2009 2012 2015 2016 2018 

Strandskata 2 0 0 0 0 0 0 0 

Större strandpipare 1 0 0 0 0 0 0 0 

Mindre strandpipare 1 0 3 3 2 2 2 0 

Tofsvipa 10 8 0 0 6 10 2 7 

Rödbena 4 2 0 0 0 0 0 0 

Drillsnäppa 2 2 2 0 3 2 1 1 

Enkelbeckasin 20 16 12 14 13 12 13 11 

Summa vadare  40 28 17 17 24 26 18 19 

 
 
Tabell 7. Bedömd häckningstidspopulation (BHP) av strandängsvadare i Nödinge 1999-2018. 

Nödinge, BHP 

  1999 2007 2009 2012 2015 2016 2018 

Strandskata 0 0 0 0 0 0 0 

Större strandpipare 0 0 0 0 0 0 0 

Mindre strandpipare 0 0 0 0 0 0 0 

Tofsvipa 0 2 0 0 0 0 1 

Rödbena 2 0 0 0 0 0 0 

Drillsnäppa 0 0 0 1 0 0 0 

Enkelbeckasin 10 8 11 8 8 1 2 

Summa vadare  12 10 11 9 8 1 3 
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Tabell 8. Bedömd häckningstidspopulation (BHP) av strandängsvadare i Äskekärr 1977-2018. 

Äskekärr, BHP 

  1977 1999 2007 2015 2016 2017 2018 

Strandskata 2 0 0  0  0  0  0 

Större strandpipare 0 0 0 0 0 0 0 

Mindre strandpipare 1 0 0 0  1 1 1 

Tofsvipa 6 6 2 2 10 0 0 

Rödbena 6 7 0 0 0 0 0 

Drillsnäppa 2 0 0 0  0  0  0 

Enkelbeckasin 16 20 8 8 3 7 10 

Brushane 0  0  0  0  1 0  0 

Summa vadare 33 23 10 10 15 8 11 

 

 

Övriga vadare 

Drillsnäppa 

Drillsnäppan är ingen egentlig strandängsfågel utan starkt förknippad med steniga 

sjö- och älvstränder under häckningstid. Den finns flerstädes längs älvens strand-

skoningar och småbåtshamnar, liksom vid t ex stenkajen i Stora Viken, men dyker 

också ofta upp vid diken eller småvatten uppe på strandängarna. Drillsnäppan 

noterades i Stora Viken såväl 2015, 2016 som 2018 med enstaka observationer i de 

två områden där den då och då setts tidigare, dels i söder vid kajen och dammarna 

vid tornet och dels i norr nära sumpskogen vid Nödinge småbåtshamn. Båda 

områdena kan antagligen betraktas som utkanter av stadiga hemområden som 

främst omfattar älvstränder med strandskoningar. 

 

I Artportalen är drillsnäppan noterad som sannolikt häckande i småbåtshamnen 

2016 och observerad där även 2015. I södra Stora Viken finns två noteringar av en 

drillsnäppa 2015, tre 2016 och en 2017. 

 

Häckningen vid Nödinge småbåtshamn gör att drillsnäppan noterats som häckande 

i Nödinge 2012, då även denna del av strandängarna ingick i projektet. I norra 

Äskekärr finns stadiga noteringar från Artportalen som tyder på häckning av ett par 

ända sedan 1980, men noteringarna är mer sporadiska på senare år och drillsnäppan 

noterades varken av oss eller andra 2017. De mer sporadiska noteringarna kan dock 

ha med metod/fågelskådarvanor att göra, då drillsnäppan i Äskekärr kanske mest 

håller till vid älvens strandskoningar och sällan på själva strandängen.  

 

Drillsnäppan har av okända skäl minskat stadigt under en lång tid i landet. 

 

Grönbena  

Grönbenan häckar vanligen inte på strandängar, utan hör framförallt hemma på 

mossar och norrländska myrar. Under flyttningen dyker den dock gärna upp på 

dyiga stränder och våtmarker. Typiskt nog finns den första noteringen i Artportalen 

strax efter att rotorkultiveringen genomfördes i södra Stora Viken; i maj 2012. 2014 

noterades grönbenor stadigt där under maj månad. Under 2015 noterades den i 
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Stora Viken på Artportalen och 2016 kom den med i denna inventering med 2 

individer i norr och en i söder 2016. Även 2017 observerades grönbenor i Stora 

Viken, ”stationära” under häckningstid, men ingen grönbena noterades vid 

inventeringen 2018.  

 

Grönbenan har en stadig förekomst i landet. 

 

Skogssnäppa 

Skogssnäppan häckar i småmyrar i skog, men kan som grönbenan rasta vid olika 

våtmarker. Den har noterats tillfälligt i Stora Viken vid våra besök och på 

Artportalen.  

 

Skogssnäppan har en stadig population i landet. 

 
 

Strandängstättingar  

Ängspiplärka, NT 
 
Tabell 9 

Ängspiplärka - BHP             
  1977 1999 2007 2009 2012 2015 2016 2017 2018 

Stora Viken  16 16 32 28 16 7 13  x 6 

Nödinge x 6 8  12  7 1 4  x 3 

Äskekärr 28 56 30  x x 7 8 11 12 

x = området inventerades inte detta år 

 

Tyvärr består den svaga utvecklingen på strandängarna för ängspiplärkan, som nu är 

rödlistad. I landet som helhet minskade ängspiplärkan hastigt i slutet på 1990-talet 

och har sedan långsamt fortsatt att minska. Populationen har efter höga 

toppnoteringar i Stora Viken 2007-2009 och extrema i Äskekärr 1999, rasat ner till 

låga nivåer de senaste åren. Det faktum att topparna inföll olika i de olika områdena 

tyder på att lokala faktorer har stor betydelse.  

 

Gulärla 
 
Tabell 10 

Gulärla - BHP     

  1977 1999 2007 2009 2012 2015 2016 2017 2018 

Stora Viken 10 8 4-6 4 12 12 21  x 9 

Nödinge x 10 0 0 4 4 4  x 3 

Äskekärr 16 34 3 x x 7 12 10,5 14 

x = området inventerades inte detta år 
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Den sydliga gulärlan är bunden till betade eller slåttade, fuktiga strandängar. I det 

betade habitatet föredrar den strandängar med ett relativt lågt betestryck, som ger 

ett tuvigt intryck. Det i allmänhet lägre betestrycket på inlandets strandängar kan 

vara en förklaring till att gulärlan oftast har betydligt högre tätheter här gentemot 

kusten. En mindre del av de sydliga gulärlorna häckar dessutom på högmossar samt 

i ren åkermark. Gulärlan har minskat starkt i landet sedan 1970-talet och varit 

rödlistad, men har i delar av landet börjat erövra åkermark och därmed åter börjat 

öka svagt. Detta gör att den inte längre är rödlistad, trots att populationen utanför 

åkerområdena fortfarande är liten. 

 

Gulärlan har 2018 i stort sett hållit ställningarna i Stora Viken och Nödinge, och 

återhämtar sig glädjande i Äskekärr, troligen som ett resultat av det ökade betet och 

vasslåttern, som båda bedöms gynna gulärlan. Att ökningen skett i Äskekärr, men 

inte i Nödinge och Stora Viken tyder på att det främst handlar om djurbetet, som 

ökat påtagligt i Äskekärr sedan lokalen blev en del av projektet. Vasslåttern har ökat 

högstarrarealen, men blöt svagbetad högstarr med vassuppslag är nog av mindre 

betydelse för gulärlan än de måttligt till väl betade fukt- och friskängar där den 

oftast påträffas. 

 

I Stora Viken minskade gulärlan till låga nivåer till början på 2000-talet, men har 

sedan 2012 hämtat sig helt igen i Stora Viken, och återkommit i Nödinge och 

Äskekärr, men där ännu inte till nivåerna från slutet av 1990-talet. 

 

Sånglärka, NT 
 
Tabell 11 

Sånglärka - BHP             
  1977 1999 2007 2009 2012 2015 2016 2017 2018 

Stora Viken  6 6 0 2 0 0 0 x 0 

Nödinge - - 0 0 0 0 0 x 0 

Äskekärr 4 0 0 x x 2 0 1 0 

x = området inventerades inte detta år 
 

Inga sånglärkor noterades vid inventeringarna 2018, vilket är ett orostecken för 

arten, som minskat stadigt i hela landet ända sedan 1970-talet. Tre stadiga revir 

fanns i Stora Viken 1977 och 1999, men sånglärkan är åren därefter endast tillfälligt 

noterad i Stora Viken 2015 och 2016, men inga fynd därifrån finns registrerade på 

Artportalen 2015 eller 2016. Inga noteringar finns från Nödinge, medan två 

sjungande lärkor noterades i Äskekärr 1977 och sedan återigen 2015, där de också 
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hörts vid tidigare besök i området, och den finns noterad från platsen i Artportalen. 

Att den inte noterades därifrån vid besöken 2016 kan ha slumpmässiga orsaker och 

två lärkor noterades sjungande vid ena besöket 2017. 

 

Sånglärkan har ibland inte räknats in bland strandängsarterna, eftersom boet ofta 

läggs på åkermarker. Den bör dock definitivt räknas som strandängsfågel och 

fortsatt övervakning är viktig. 

 

Buskskvätta, NT 

Även buskskvättan har minskat sedan lång tid i landet, men har tidigare bedömts 

som livskraftig. Minskningstakten har emellertid ökat under senare tid vilket 

medfört att den nu är bedömd som nära hotad (NT). Den är tydligt knuten till 

buskmarker och tidiga igenväxningsskeden, och fanns i stort antal i Äskekärr vid de 

första inventeringarna 1977 och 1999 och finns idag kvar med ett fåtal par i norra 

Äskekärr. 

 

Stenskvätta 

Stenskvättan är allmän i fjällen och vid kusterna, men minskar i jordbrukslandskapet 

i södra och mellersta Sverige. Eftersom den är en typisk torrmarksfågel är det 

möjligt att den inte tagits med i tidigare inventeringar, trots att den är typisk på 

öppna strandängar med torrängs- eller hällmarkspartier. Den är dock frekvent 

noterad i Artportalen i Stora Viken fram till maj, men har ofta försvunnit igen 

framåt sommaren och inte noterats häckande. 
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Strandängstättingar sammantaget 
 

Tabell 12. Häckningstidspopulation (BHP) av strandängstättingar i Stora Viken 1977-2018. 

Stora Viken, BHP 

  1977 1999 2007 2009 2012 2015 2016 2018 

Sånglärka 6 6 0 2 0 1 0 0 

Ängspiplärka 16 18 32 26-30 16 7 13 6 

Gulärla 10 8 4-6 4 12 12 21 9 

Buskskvätta 20 0 0 0 0 0 0 0 

Stenskvätta 0  0  0  0 0  0 0 0 

Summa typiska strandängstättingar 52 32 36-38 32-36 28 20 34 15 

 
 
Tabell 13. Häckningstidspopulation (BHP) av strandängstättingar i Nödinge 1999-2018. 

Nödinge, BHP 

  1999 2007 2009 2012 2015 2016 2018 

Sånglärka 0  0  0  0  0 0  0 

Ängspiplärka 6 8 14 8 1 4 3 

Gulärla 10 0  0  4 4 4 3 

Buskskvätta 4 0  0  0  0 0  0 

Stenskvätta 0  0  0  0  0 0  0 

Summa typiska strandängstättingar 20 8 14 12 5 8 6 

 
 
Tabell 14. Häckningstidspopulation (BHP) av strandängstättingar i Äskekärr 1977-2018. 

Äskekärr, BHP 

  1977 1999 2007 2015 2016 2017 2018 

Sånglärka 4 0 0 2  0 1 0 

Ängspiplärka 28 56 32 7 8 11 12 

Gulärla 16 34 3 7 12 10,5 14 

Buskskvätta 36 34 10 3 2 4,5 1 

Stenskvätta 0 0 1 3 0  0 0 

Summa typiska strandängstättingar 84 124 45 19 22 27 27 
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Övriga arter 
Det bör noteras att denna inventering fokuserar på arter kopplade till de öppna 

hävdade strandängarna, eftersom dessa arter generellt setts som de mest känsliga för 

de areal- och hävdnivåminskningar som drabbat strandängarna utmed Göta älv. 

Dessa arter lämpar sig också bäst för de uppföljningsmetoder som använts. Detta 

hindrar inte att det också finns ett flertal andra arter som är knutna till älvens 

strandnära zoner; till grundvatten, vassar och älvnära kärr. Flera av dessa har också 

nedåtgående trender av olika skäl. Dessa arter har inte varit i fokus för 

inventeringen, särskilt inte med den senaste snabbare metoden, men de har i 

allmänhet noterats, om de kunnat kopplas till aktuellt område. Det bör dock noteras 

till exempel att sävsparv (VU) nu är rödlistad och att skäggmes (NT) är en art 

som kan antas vara känslig för eliminering av vassar, men också är mycket känslig 

för vädervariationer. 

 

Skäggmes, NT  

Skäggmes har noterats då och då vid olika fältbesök och under inventeringarna i 

Nödinge 2015 och 2018, Stora Viken 2016 och 2018 och Äskekärr 2017. I 

Artportalen finns spridda noteringar från alla tre områdena på senare år.  

 

Rosenfink, VU  

Rosenfinken är en busk- och brynfågel som minskat starkt igen efter sin expansion 

på 1970-80-talet. Den har dock hörts sjungande i södra Stora Viken i stort sett varje 

år sedan 2001 enligt uppgifter till Artportalen. Noteringar finns också från flera 

andra buskrika områden utmed älvsträckan, bl a i södra Äskekärr. 

 

Sävsparv, VU, sävsångare och rörsångare 

Eftersom inventeringarna de flesta år varit inriktade främst mot strandängens arter 

och möjligheten att gå nära vassarna varierat starkt är det vanskligt att dra för 

långtgående slutsatser av inventeringsresultaten för dessa vasshäckande arter. 

Sävsparven, som syns mest av dessa tre, och kommit med på rödlistan 2015 på 

grund av nationell nedåtgående trend, har att döma av inventeringarna minskat 

något i både Stora Viken och Nödinge på senare år, liksom i landet som helhet. I 

Äskekärr noterades fler sävsparvar igen 2017, vilket dock kan vara en tillfällighet 

och hänga samman med att det vid båda inventeringstillfällena detta år var lättare än 

vanligt att gå längre ut mot vassen vid inventeringsrundorna, vilket även gav högre 

siffror för säv- och rörsångare.  

 

Kärrsångare 

Kärrsångare är noterad i Stora Viken varje år sedan 2001, utom år 2017. Den är 

också noterad ett flertal gånger i Äskekärr, men inte heller där år 2017. 

 

Brun kärrhök  

Brun kärrhök ses frekvent jagande i både Äskekärr och Stora Viken. Den är noterad 

där under inventeringar 2015 och 2016 och i Äskekärr 2017. Brun kärrhök häckade i 

Stora Viken 2016.  
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Tornfalk  

Tornfalk noteras frekvent födosökande i Äskekärr, och häckar där årligen sedan 

många år i en holk i en kraftledningsstolpe. 

 

Vattenrall  
Vattenrall hördes flertalet gånger såväl 2015, 2016, 2017 som 2018 vid tornet i Stora 

Viken och häckade troligen både 2016 och 2017. 

 

Småfläckig sumphöna, VU  

Småfläckig sumphöna är noterad spelande i södra Stora Viken åren 2001, 2011, 

2014 och 2015, de senare åren med indicier på häckning. 

 

Stare, VU 

En liten grupp om 3 till 5 par häckar i träd och holkar kring tornet i Stora Viken 

och en motsvarande grupp häckar i dungen i sydligaste Äskekärr. Dessa och andra 

starar födosöker ofta på strandängarna. 

 

Sädesärla 

Häckningsuppgifter finns i Artportalen för flera år nära tornet i Stora Viken. Mer 

eller mindre stadiga förekomster märks även i norra Stora Viken, i södra och norra 

Nödinge och södra och norra Äskekärr. Inte heller sädesärlan har tagits med som 

strandängsfågel i tidigare inventeringar. 

 

Grågås  

Grågåsen som expanderat explosionsartat på senare decennier, häckar med ett stort 

antal par på Tjurholmen och besöker ofta Äskekärr. Möjligen har något eller några 

par häckat också där. Häckning skedde i Stora Viken 2015. Det kan vara värt att ha 

en övervakning på gåspopulationen och beteseffekter av gäss i Äskekärr, eftersom 

det kan komma att påverka hanterandet av vassar och betesprefererade områden. 
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Diskussion 
2018 års inventeringar omfattade alla de tre områden som inventerats tidigare inom 

ramen för projektet; Stora Viken, Nödinge och Äskekärr. Det är svårt att dra säkra 

slutsatser om betydelsen av dels exploateringen och dels kompensationsåtgärderna, 

men summan av iakttagelser under inventeringarna och uppgifter från 

ArtDatabanken (Artportalen) och Svensk Fågeltaxering ger dock en del bilder av 

strandängsfåglarnas utveckling relativt olika åtgärder och aktiviteter.  

 

De starka nedgångarna för flertalet av strandängsarterna från 1970-talet har planat 

ut, men på en lägre nivå (figur 3). De stora minskningarna inträffade dock långt före 

bygget av väg och järnväg och har drabbat södra Sverige som helhet och måste 

förklaras med andra orsaker, av vilka igenväxning på grund av upphörd betes- eller 

slåtterhävd troligen är den viktigaste. I de tre undersökta kompensationsområdena 

har igenväxningen av olika skäl varit relativt lindrig och här har genom 

kompensationsprogrammet åtgärder kunnat sättas in för att vända trenden. Ännu 

2018 kan vi dock – med utgångspunkt enbart från fågellivet – inte med säkerhet 

säga att vi lyckats, utan resultaten varierar från art till art, med exempel på både 

positiva och negativa utvecklingar. 

 

 

 
Figur 3. Förändringen i häckningstidspopulation (BHP) mellan 1977 och 2018 för strandängsfåglar (vadare 
och tättingar) vid de tre strandängarna Stora Viken, Nödinge och Äskekärr längs Göta älv. Observera att 
tidsintervallen skiljer sig och kan ge en något missvisande bild samt att alla strandängarna inte är 
inventerade varje år och därför saknar staplar. 

 

 

Den talrikaste strandängsvadaren - enkelbeckasin - ligger kvar på sin jämfört med 

1970- och 1990-talen låga nivå i Stora Viken, har halkat ner på kritiskt låg nivå i 

Nödinge, men ökar igen i Äskekärr. Den nya lägre nivån i Stora Viken kan delvis 

vara ett resultat av minskad biotopareal på grund av väg-järnvägsbygget. Den 

kraftiga minskningen skedde dock redan kring millennieskiftet, långt innan 

infrastrukturens byggnation kom igång. Den kritiskt låga nivån på 

beckasinpopulationen i Nödinge efter 2015 kan möjligen delvis hänga samman med 

en kvardröjande effekt av den rätt påtagliga arealminskningen i samband med väg-
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/järnvägsbygget. I Äskekärr, där enbart en breddad järnväg trängt sig in har 

minskningen varit något mindre och en tydlig ökning skett de senaste åren, möjligen 

som ett resultat av ökad vasslåtter. 

 

Det område som rotorkultiverades 2012 i Stora Viken var inledningsvis och ett antal 

år framåt mycket välbesökt av både tillfälliga besökare och häckande fåglar, t ex 

gulärlor och tofsvipor. Det kan därmed under en period ha bidragit till fler 

häckningar av tofsvipa, bättre häckningsresultat för gulärla och fortsatta häckningar 

av mindre strandpipare, som nu tycks ha försvunnit som häckfågel på denna 

mångåriga lokal. Det troliga är dock att det framförallt varit markarbetena i 

områdena söder om strandängen som underhållit strandpiparna och det faktum att 

vegetationen nu sluter sig allt mer i detta område kan ha bidragit till att de flytt 

fältet. Även om vassen nu klipps årligen har rotfilten nu åter nästan slutit sig och 

produktionen av lättfångade småkryp sannolikt minskat.  

 

Inventeringen 2018 av Äskekärr har gett några positiva och några negativa resultat. 

Intressant är att mindre strandpipare verkar ha återetablerat sig i området, 

gissningsvis som ett resultat av ökat tramp av betesdjur både uppe kring 

servicevägen och på sedimentbankarna utanför vassen. Även uppgången av 

noterade enkelbeckasiner från förra årets mycket låga tal är ett positivt tecken, som 

kan ha liknande orsaker. Beckasinerna bör dock även ha gynnats av att 

vassklippningarna gradvis omvandlat mer vassareal till högstarräng. Oroväckande är 

istället att de mycket ortstrogna tofsviporna i Äskekärr inte kunde noteras vid 

inventeringen och att det även i Artportalen saknades noteringar av 

häckningsindikerande vipor detta år. Förhoppningsvis är detta bara en tillfällighet. 

 

Predation av rovdjur och rovfåglar har på många håll visat sig vara en starkt negativ 

faktor för strandängshäckande fåglar. Även 2018 har tornfalkarna häckat i 

kraftledningsstolpen i Äskekärr samtidigt som brun kärrhök jagat ganska frekvent i 

alla tre områdena och kråkor ses ofta. Även i Stora Viken har nu ett par tornfalkar 

ofta synts jaga över strandängarna. Räv noterades vid ett av Äskekärrsbesöken. 

Även pilgrimsfalk noteras numera allt oftare både i Äskekärr och Stora Viken.  

 

Förslag till ändrad skötsel eller åtgärder 
 

En förnyad rotorkultivering på tidigare eller annan plats bör övervägas, men kanske 

först efter ytterligare något år av utvärdering av den tidigare insatsen, bland annat 

avseende långsiktiga effekter på bärighet för betesdjur.  

 

Det ökade betet i Äskekärr bedöms ha haft positiv betydelse för fågellivet. Ökat 

bete i Nödinge bör övervägas.  

 

Det bör övervägas att ta ner tornfalksholken, liksom att uppmuntra till jakt på kråka 

och räv på strandängarna.  
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Förslag till justeringar i inventeringen 
 

Arter som födosöker på strandängen 

Det skulle vara relativt enkelt och kosta lite i extra resurser att lägga till arter som 

inte häckar inom strandängarna, men där dessa kan utgöra viktiga födosöksmiljöer. 

Detta gäller flera arter som idag är rödlistade eller trängda i kulturlandskapet, t ex 

stare (VU), ladusvala, backsvala (NT), hussvala (VU) och tornseglare (VU). 

 

Predatorer  

Lika enkelt vore att lägga till observationer av arter som kan vara viktiga predatorer 

på vadarnas ungar; framförallt kråkfåglar, räv, tornfalk och brun kärrhök. 

 

Kärr- och strandarter 

Vad gäller våtmarksarter knutna till buskmarker, vassar, kärr och stränder, föreslås 

att observationer av dessa noteras, men att metoden, t ex rutter och spaningstid, 

inte anpassas efter dem. 

 

 

Slutsatser 
Häckfågelfaunan på de tre restaurerade strandängarna Stora Viken, Nödinge och 

Äskekärr har inventerats inom ramen för kompensationsprojektet sedan 2007 och 

dessförinnan av andra aktörer 1977 och 1999. Resultaten har även jämförts med 

noteringar från Artportalen sedan 1980. 

 

Analysen av inventeringarna och uppgifter från Artportalen visar i grova drag att de 

flesta av strandängens fågelarter har kunnat behållas efter väg-/järnvägsprojektet 

(Bana Väg i Väst). De tre vadararterna rödbena, större strandpipare och strandskata 

var borta redan till 2007 års inventering och antalet enkelbeckasiner hade minskat 

(se figur 4). Från 2007 till 2018 skiljer sig resultaten åt för olika arter, men ingen har 

förlorats och uppgångar de senaste åren antyds för arter som gulärla och mindre 

strandpipare (se figur 4 och 5). En påtaglig minskning märks dock för ängspiplärka 

medan enkelbeckasin har minskat något eller blivit kvar på samma låga numerär 

som 2007. Båda arterna har minskat i hela landet under perioden, men kan också 

här ha drabbats negativt av den minskning av den mer högt belägna 

strandängsarealen som exploateringen ändå medfört. Reduktionen av vassar som 

pågått de senaste åren genom bete och slåtter kan ha mildrat nedgången av 

enkelbeckasin medan rotorkultivering och ökat bete sannolikt har varit en orsak till 

uppgången av gulärla. Den mindre strandpiparen i Stora Viken gynnades sannolikt 

av ökad areal barmark, både på grund av rotorkultivering av ett vassområde och 

genom nygjorda röjningar och deponitäckningar (omföring till ”torräng”). Båda 

dessa effekter är nu under avtagande, vilket kan vara orsak till strandpiparens 

försvinnande från Stora Viken 2017 och 2018. 
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Figur 4. Förändringen i häckningstidspopulation (BHP) mellan 1999 och 2018 för strandängsvadare vid de 
tre strandängarna Stora Viken, Nödinge och Äskekärr längs Göta älv. Observera att tidsintervallen skiljer 
sig och kan ge en något missvisande bild. 
 
 

 
Figur 5. Förändringen i häckningstidspopulation (BHP) mellan 1999 och 2018 för strandängstättingar vid de 
tre strandängarna Stora Viken, Nödinge och Äskekärr längs Göta älv. Observera att tidsintervallen skiljer 
sig och kan ge en något missvisande bild. 
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Bilaga 1 
 

Inventerade fåglar – grundtabeller 

  



1977 1977 1999 1999 2007 2007 2009 2009 2012 2012 2015 2015 2016 2016 2018 2018

par BHP par BHP par BHP par BHP par BHP hp BHP hp BHP hp BHP

Strandskata 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

St strandpipare 0-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M strandpipare 0-1 1 0 0 1-2 3 1-2 3 1 2 1/2 2 0/2 2 0 0

Tofsvipa 5 10 4 8 0 0 0 0 1-3 6 12/12 10 6/2 2 7/10 7

Rödbena 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drillsnäppa 1 2 1 2 0-1 2 0 0 1-2 3 1/2 2 1 1 1/0 1

Enkelbeckasin 10 20 8 16 5-7 12 7 14 6-7 13 13/12 12 13/14 13 9/13 11

S:a vadare, BMP 40 28 17 17 24 26 18 19
S:a vadare, par 19-21 14 6-10 8-9 9-13

Sånglärka 3 6 3 6 0 0 1 2 0 0 0-1 1 0 0 0 0

Ängspiplärka 8 16 9 18 16 32 13-17 26-30 8 16 6/5 7 10/11 13 6/6 6

Gulärla 5 10 4 8 2-4 4-6 2 4 6** 12 9/11 12 17/16 21 15/12 9

Buskskvätta 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stenskvätta * * * * * 0 0 1 0 0 0
S:a typiska 

strandängs-

tättingar

52 32 36-38 32-36 28 20 34 15

Sävsångare 18 15 20 14-16 4 1/0 5 X

Rörsångare 20 10 4 8 10 1/0 2 X

Kärrsångare 2 0 0 0 1 X

Gräshoppsångare 2 0 1 0 0 X

Näktergal 0 0 2 1 0 X

Rosenfink 0 0 2 1 0 0

Sävsparv 20 13 17 18-22 17 3/0 12/6 X
S:a övriga 

våtmarkstättingar

62 38 46 42-48 32

1977 1977 1999 1999 2007 2007 2009 2009 2012 2012 2015 2015 2016 2016 2018 2018

Brun kärrhök 1/1 1/0 1

Tornfalk 0 0

Skäggmes 2 0

Grönbena 1/0 7 0

Grågås 0/0 2 2/0 2

Vattenrall 0/0 1 0

Gräsand 6/6 2/9 x

Sädesärla 2/2 0/2 2

Kanadagås 2/0 2/0 2

Knölsvan 3/0 2/0 2

Skogssnäppa 0/2 0

Bilaga 1A      Grundtabell Stora Viken

Bilaga 1A forts.      Grundtabell Stora Viken (Övriga arter)

Bilaga 1A



1999 1999 2007 2007 2009 2009 2012 2012 2015 2015 2016 2016 2018 2018

par BHP par BHP par BHP par BHP hp BHP hp BHP hp BHP

Strandskata 0-0 0 0 0 1/0 0

St strandpipare 0 0 0 0 0 0

M strandpipare 0 0 0 0 0 0

Tofsvipa 1 2 0 0 0 0 0/2 1

Rödbena 1 2 0 0 0 0 0 0

Drillsnäppa 0-1 1 0 0 0/1 1 0 0

Enkelbeckasin 5 10 4 8 5-6 11 4 8 8/8 8 1/1 1 0/2 2

Summa BHP vadare 12 10 11 9 8 1 3
Summa par vadare 6 5 5-6 4-5

Sånglärka * 0 0 0 0 0 0

Ängspiplärka 3 6 4 8 7 12 4 7 1/0 1 4/1 4 1/3 3

Gulärla 5 10 0 0 0 0 2** 4 4/2 4 4/4 4 2/2 3

Buskskvätta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stenskvätta x x 0 0 0 0 x x 0 0 1/0 1 0 0
Summa typiska 

strandängstättingar

10 4 7 6 6

Sävsångare * 9 5 4 2/2 0 3/0 3 x x

Rörsångare * 4 8 2/ 0 1/0 1 x x

Kärrsångare * 0 0 0 x x

Gräshoppsångare * 0 0 0 x x

Näktergal * 0 0 x x

Rosenfink * 1 0 0 0 x x

Sävsparv * 12 12 11 7/5 8 7/2 3 x x

Summa övriga våtmarkstättingar* 22 21 23

1999 1999 2007 2007 2009 2009 2012 2012 2015 2015 2016 2016 2018 2018

par BHP par BHP par BHP par BHP hp BHP hp BHP hp BHP

Brun kärrhök * * * * * * *

Tornfalk * * * * * * *

Skäggmes * * * * * * * 1-0 1 0 0

Grågås 2 2/0 2

Sädesärla 0/4 4 3/0 3 0 0

Gräsand 0/2 2

Stare 6/0 3

Ladusvala 2/0 2

Backsvala 0 0

Bilaga 1B      Grundtabell Nödinge

Bilaga 1B forts.      Grundtabell Nödinge Övriga arter

Bilaga 1B



2015 2016 2017 2018

hp BHP hp BHP hp BHP hp BHP

Strandskata 0 0

St strandpipare 0 0

M strandpipare 0/1 1 2/0 1 1/0 1

Tofsvipa 2/0 2 10/3 10 0/0 0 0

Rödbena 0 0

Drillsnäppa 0 0

Enkelbeckasin 4/8 8 3/2 3 8/6 7 7/11 10

Brushane 1/0 1 0/0 0 0
Summa vadare 10 15 8 11

Sånglärka 2/2 2 0/0 2/0 1 0 0

Ängspiplärka 7/7 7 8/9 8 11/12 11 10/16 12

Gulärla 14/7 7 15/14 12 13/8 10,5 6/21 14

Buskskvätta 2/3 3 1/1 2 3/6 4,5 1/0 1

Stenskvätta 3/0 3 0/0 0/0 0 0
Summa typiska 

strandängstättingar

22 22 26

Sävsångare 6/5 2/0 8/4 6 x x

Rörsångare 4/2 1/0 7/6 6,5 x x

Kärrsångare 0/1 0/0 x x

Gräshoppsångare 0/0 x x

Näktergal 0/0 x x

Rosenfink 0/1 0/0 x x

Sävsparv 7/9 9/3 10/15 12,5 x x

Bilaga 1C forts.  Grundtabell Äskekärr Övriga arter
2015 2016 2017 2018

hp BHP hp BHP hp BHP hp BHP

Brun kärrhök 2/1 1/1 2/0 1 1/0 1

Tornfalk 1/1 1/1 1/2 1,5 1/1 2

Skäggmes 1/2 1,5 0 0

Gräsand 2/4 0/0 x x

Grågås 4/0 8/1 0/0 12/10 11

Knölsvan 4/0 0/2 0/0 3/0 2

Kanadagås 0/1 0/0 0 0

Stare 2/10 2/0 8/25 16,5 6/0 3

Sädesärla 2/0 1/0 1/1 1 2/2 2

Backsvala 5/0 0/0 0 0

Häger 0/1 0/0 x x

Ladusvala 0/3 0/0 0 0

Tornseglare 0/10 7/7 7 0 0

Hussvala 6/4 0/10 5 0 0

Trana 0/2 1 0 0

Knipa 1/0 0,5 x x

Bilaga 1C   Grundtabell Äskekärr

Bilaga 1C



Bilaga 1C forts.  Grundtabell Äskekärr Övriga arter
2015 2016 2017 2018

hp BHP hp BHP hp BHP hp BHP

Brun kärrhök 1/0 1

Havsörn 1/0 1

Tornfalk 1/0 2

Pilgrimsfalk 0/2 2

Kråka 0/4 2

Räv 1/0 1





 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bilaga 2 
 

Instruktion för inventering av fåglar på strandängar i 
Västra Götalands län 
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