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Bakgrund 
 
De tre vänervikarna Kilsviken, Kolstrandsviken och Åråsviken bildar tillsammans ett ca 90 
km2 stort våtmarkskomplex. År 1988 utpekades hela våtmarkskomplexet som ett Ramsar-
område, dvs. som ett område av internationell betydelse för fågellivet enligt Ramsar-
konventionen, och gavs namnet ”Kilsviken”. Hela området är också ett IBA-område 
(Importent Bird Areas), delar av detsamma även SPA-område (Special Protection Area) enligt 
fågeldirektivet och SCI-område (Site of Community Interest) enligt habitatdirektivet. Inom 
Ramsar-området finns ca 2 700 ha land- och vattenområden avsatta som naturreservat. 
 
Gullspångsälvens mynningsområde i Åråsviken samt Åråsforsarna direkt ovanför detta ingår 
sedan 1988 i Ramsar-området Kilsviken. Nyligen har Ramsar-området utökats till att även 
omfatta Gullspångsälven mellan Åråsforsarna och kraftverket i Gullspång. 
 
Syfte och metod 
 
Syftet med denna rapport är dels att översiktligt redovisa fågelfaunan vid Gullspångsälven 
med mynningsområde, dels att mer detaljerat redovisa de arter som är speciellt angeläget att 
beakta vid planering och genomförande av biotopåtgärder inom detta område. Det behandlade 
områdets yttre gräns framgår av karta, bilaga 2. I bilaga 1 redovisas samtliga fågelarter som 
påträffats inom området. 
 
Bakgrundsmaterialet till rapporten har främst erhållits genom mångåriga systematiska studier 
av fågellivet inom Ramsar-området Kilsviken. Flera för detta våtmarksområde karaktäristiska 
arter, t.ex. rördrom, fiskgjuse och trastsångare, inventeras årligen. Syftet med rapporten 
motiverar inte att försök görs att kvantifiera samtliga uppträdande arters förekomst. Något 
systematiskt sökande i ornitologisk litteratur för att erhålla antalet publicerade fynd av 
tillfälligt uppträdande fågelarter har därför inte skett. Carl Ros och Georg Ros, Stora Årås, har 
granskat texten och gjort värdefulla kommentarer. 
 
För att på ett enkelt sätt kunna redovisa hur olika fågelarter utnyttjar skilda delar av området 
har detta delats in i sex delområden (A-F enligt karta, bilaga 2). Indelningen är schematisk 
och utgår från de olika fågelbiotoper som finns representerade. De sex delområdena kan 
beskrivas på följande sätt: 
 
A    Åråsviken utanför Gullspångsälvens mynning – öppet vatten, stora bladvassbestånd samt 
       starrmader. 
 
B    Åråsforsarna – strömmande/forsande vatten. 
 
C    Kanalen mellan Gullspångsälven och Kolstrandsviken – strömmande/stillastående vatten 
       samt översvämmade/blottlagda sand- och lerbankar. 
 
D    Gullspångsälven utom forssträckor – strömmande vatten. 
 
E    Gullspångsforsen – torrlagd forssträcka under restaurering. 
 
F    Småöar och strandområden vid Åråsviken samt längs Gullspångsälven – skog, 
      buskmarker samt öppen mark med glest stående träd och/eller buskar. 
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Fåglar i olika biotoper 
 
A   Åråsviken utanför Gullspångsälvens mynning – öppet vatten, stora bladvassbestånd 
      samt starrmader. 
 
Delar av detta grunda vattenområde täcks av kraftiga bladvassbestånd som mot stranden 
övergår i en mad bevuxen med högstarrvegetation, mest vasstarr (Carex acuta). Utefter 
många strandavsnitt är högstarrmaden dock smal eftersom bladvassen under senare år 
expanderat från sjön liksom videbuskage (Salix) och klibbal (Alnus glutinosa) från land (se 
även under F).  Ådran som leder Gullspångsälvens vatten norrut runt Lilla Harsholmen och 
sedan västerut mot Storvänern saknar övervattensvegetaion. Däremot finns en del 
flytbladsvegetation och framför allt undervattensvegetation. 
 
Sommar 
Karaktäristiska häckfåglar är rörsångare, sävsparv, skäggdopping och sothöna, de två senare 
dock endast med ett fåtal par. Ett par knölsvanar häckar flertalet år. Några kullar av knipa, 
storskrake och gräsand finns alltid i området, liksom småflockar innehållande främst hanar av 
knipa och gräsand men ofta även några viggar. 
 
I de stora bladvassbestånden nordost om Stora Harsholmen finns häckplatser för speciellt 
skyddsvärda arter som rördrom (1-2 revir), brun kärrhök (0-1 par), trastsångare (2-6 
sjungande) och skäggmes (0-flera par). Vädret under föregående vinter, vassens beskaffenhet 
efter densamma, samt det aktuella vattenståndet påverkar arternas förekomst. Rördrom 
uppträder årligen. Sedan 1994 gäller detsamma för trastsångare. Brun kärrhök alternerar 
mellan ovannämnda vassområde och häckplatser i närområdet. Skäggmes påträffades första 
gången år 1976 och häckar numera nästan årligen. Efter hårda vintrar kan 
skäggmespopulationen dock vara starkt reducerad och endast några få par häcka i hela 
Ramsar-området Kilsviken. 
 
Fiskgjusar, lärkfalkar och hägrar från häckplatser i närområdet födosöker regelbundet. Under 
de senaste åren har födosökande storskarvar allt oftare noterats, dock oftast i små antal. Även 
jagande havsörn ses allt oftare även under sommaren. Vissa dagar samlas hundratals 
skrattmåsar, flera tiotal fisktärnor samt ett mindre antal silvertärnor från häckplatser längre ut 
i Åråsviken och jagar insekter över mynningsområdets vassar. Uppenbarligen producerar just 
dessa vassområden mer lämplig föda för måsfåglarna än många andra vassfält i Åråsviken. 
Vissa dagar, dock ej vid den väderlekstyp måsfåglarna uppträder i, samlas hundratals 
tornseglare för födosök över områdets vassar och öppna vattenytor. 
 
Vår/höst 
Vid islossningstid samlas en del sjöfåglar, främst gräsand, knipa och storskrake i 
mynningsområdet. Som mest kan det röra sig om något hundratal sjöfåglar. Vid denna tid ses 
särskilt ofta födosökande fiskgjuse och havsörn. Under vår- och höstflyttningen i maj och 
augusti/september samlas ofta flockar av svalor, både backsvala, ladusvala och hussvala, för 
födosök över mynningsområdet. Under större delen av året drar skäggmesflockar fram i de 
sammanhängande vassbestånden. Efter en bra häckningssäsong kan det röra sig om flera 
hundra individer. 
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Vinter 
Åtminstone delar av vintern finns öppet vatten i ådran utanför älvmynningen. Ett mindre antal 
sjöfåglar, främst gräsand, knipa och storskrake utnyttjar området. Vid enstaka tillfällen har 
ansamlingar på mer än hundra individer, främst storskrakar, noterats. Några få sothöns stannar 
ofta kvar en bit in på vintern. Den 21 januari 2001 fanns t.ex. 10 ex. kvar utanför 
älvmynningen. Flera havsörnar avpatrullerar regelbundet mynningsområdet. För att klara 
övervintringen är skäggmesflockarna som finns kvar helt beroende av att bladvassen är så 
grov att stråna inte tyngs ned av snö och hindrar fåglarna från att komma åt vassfröna. 
 
Fågelskyddsaspekter 
För fågelfaunan i stort skulle tillskapande av större klarvattenytor vara positivt. För att de 
speciellt hänsynskrävande arterna rördrom, brun kärrhök, trastsångare och skäggmes inte skall 
missgynnas fordras dock omsorgsfull planering av all vegetationsröjning både till tid och plats 
i området. Det bör påpekas att bladvassbestånd som utsätts för vinterskörd inte fungerar som 
häckningsbiotop för ovannämnda arter. Vegetationsröjning måste också planeras så att 
boplatser för fiskgjuse och lärkfalk i närområdet inte störs. 
 
B   Åråsforsarna – strömmande/forsande vatten. 
 
Åråsforsarna är den enda delen av Gullspångsälven som aldrig fryser till helt, inte ens vid 
stark kyla och låg vattenföring. 
 
Sommar/vår/höst 
Inga ansamlingar av fåglar förekommer under dessa tider. Några hägrar och knipor samt 
någon ungkull av storskrake födosöker regelbundet vid forsarna, mer sällan även någon 
storskarv. Enstaka fynd av kungsfiskare görs nästan varje år under skilda årstider. 1992 gjorde 
arten häckningsförsök i en grustäkt i närområdet. 
 
Vinter 
Vid kall väderlek fungerar Åråsforsarna som en ”livsnerv” för övervintrande fåglar. Forsarnas 
karaktärsfågel är strömstare. Antalet varierar ganska mycket mellan olika vintrar och ofta 
även under vinterns lopp. Oftast finns 5-10 fåglar närvarande men upp till 16 ex. har noterats. 
 
Till senare delen av 1970-talet skedde vinterutfodring av sjöfåglar mellan Stora och Lilla 
Åråsforsen. Detta resulterade i att mer än 300 gräsänder kunde finnas kvar hela eller delar av 
vintern. Några tiotal kanadagäss brukade också övervintra vid Gullspångsälven och fanns ofta 
vid matplatsen. Sedan matningen upphört är de övervintrande gräsänderna mycket färre. 
Vinterfynd av kanadagås hör numera till undantagen. Den normala sjöfågelfaunan vid 
Åråsforsarna under vintern består numera av några tiotal knipor, några få storskrakar samt 
ofta några knöl- och sångsvanar. 
 
Sällsynta eller normalt sett flyttande fågelarter påträffas ibland vid Åråsforsarna under 
vintern. Smådopping, rördrom, rörhöna och vattenrall är exempel på sådana arter. 
Kungsfiskare ses en del vintrar, dock ej årligen. 
 
Fågelskyddsaspekter 
Åtgärder för att gynna produktionen av lax- och öring i forsarna torde vara positiva även för 
fågelfaunan. Speciellt vid stark kyla med kraftig isbildning i delar av forsarna har observerats 
att snabb förändring av vattenföringen från minimi- till maximitappning kan vara mycket 
negativ för åtminstone strömstararna. Mellan två dygn har antalet fåglar setts minska från ett 
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tiotal till några få när vattenståndet plötsligt höjts kraftigt. Strömstararnas antal har därefter 
legat kvar på en förhållandevis låg nivå under resten eller stora delar av vintern. 
Strömstararnas försvinnande har säkerligen varit ett resultat av att lämpliga födosöksplatser 
plötsligt saknats. 
 
C   Kanalen mellan Gullspångsälven och Kolstrandsviken – strömmande/stillastående 
      vatten samt översvämmade/blottlagda sand- och lerbankar. 
 
Kanalen färdigställdes år 1970 för att avleda vatten från Gullspångsälven ovanför 
Åråsforsarna till Kolstrandsviken. Den saknar mestadels övervattensvegetation och kantas av 
vallar bestående av sand/grus/sprängsten. Mellan strömfåran och vallarna finns på det 
bredaste avsnittet sand/lerbankar som blottläggs när vattenflödet upphör. De blottlagda 
bankarna är födosöksplats för en del våtmarksfåglar, bl.a. sådana som häckar i den nyanlagda 
våtmarken Marviken nära kanalen. 
 
Sommar 
Flera par tofsvipor från närliggande häckplatser, liksom flera hägrar, utnyttjar 
sand/lerbankarna för födosök. Detsamma gäller för gräsänder och kanadagäss, både 
småflockar av ej häckande fåglar och ungkullar, samt det sångsvanspar och de grågäss som 
häckar i Marviken. Ett fåtal knipor och storskrakar, ibland även någon kull, samt fiskgjuse 
födosöker i kanalen. 
 
Under perioden 1971-1979 häckade upp till fem par mindre strandpipare på de mer eller 
mindre kala sand/grusvallarna intill den nyanlagda kanalen. Vallarna är numera nästan helt 
vegetationstäckta är inte längre någon bra häckningsbiotop för arten. 
 
Vår/höst 
Våtmarksfåglar rastar och födosöker på sand/lerbankarna i större utsträckning än under 
sommaren. Tofsvipa, enkelbeckasin, drillsnäppa, skogssnäppa, grönbena och gluttsnäppa ses 
regelbundet i små antal, medan t.ex. kärrsnäppa, mosnäppa och småsnäppa uppträder mer 
tillfälligt. Hundratals kanadagäss och grågäss slår ofta till i kanalen för att vila och dricka. 
Upp till något tiotal sångsvanar finns också ofta närvarande. 
 
Vinter 
Ett fåtal gräsander, knipor, storskrakar, sångsvanar och knölsvanar utnyttjar kanalen när det 
finns öppet vatten. 
 
Fågelskyddsaspekter 
Sand/lerbankarna har en viss betydelse för fågellivet. För att fungera som födosöksplats för 
flertalet våtmarksfåglar måste eventuellt uppväxande bladvass och annan högvuxen 
vegetation hållas borta från dem. Det bör samtidigt påpekas att den uppvuxna sumpskogen 
norr om ekdungen på kanalens östra sida bör lämnas orörd. 
 
D   Gullspångsälven utom forssträckor – strömmande vatten. 
 
Älvsträckan saknar i stort övervattensvegetation och avgränsas mot fastmarken av en mer 
eller mindre brant strandbrink. På några platser där stranden är flackare finns små 
strandavsnitt som kan karaktäriseras som en betad strandäng. Den värdefullaste strandängen 
ligger vid Kullen på Lilla Årås marker söder om älven direkt ovanför Lilla (övre) Åråsforsen.    
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Även under vintern finns ofta öppet vatten, men vid kall väderlek och litet vattenflöde kan is 
täcka hela älvsträckan utom utloppskanalen från kraftverket. 
 
Sommar 
Flockar av kanadagäss utnyttja regelbundet älven för vila. På t.ex. strandängen vid Kullen 
födosöker regelbundet kanadagäss, både kullar och ej häckande fåglar. Enstaka kullar av 
gräsand, knipa och storskrak påträffas. 
 
Vår/höst 
Särskilt under våren rastar hundratals gäss, främst kanadagäss och grågäss på åkermarkerna 
väster och norr om älven och besöker älven för att dricka och vila. Även änder, både gräsand, 
knipa och storskrak, kan under kortare perioder uppträda flockvis i älven. 
 
Vinter 
Gräsand, knipa och storskrak uppträder i små antal när öppet vatten finns att tillgå. 
 
Fågelskyddsaspekter 
Älvsträckan som är kraftigt påverkad av bottenrensningar och snabba, kraftiga 
vattenståndsvariationer har inget mer påtagligt värde för fågellivet. En minskning av 
korttidsvariationen i vattenflöde skulle vara positivt för fågelfaunan. 
 
E    Gullspångsforsen – torrlagd forssträcka under restaurering. 
 
Den vegetationsfattiga av sten/block/fast berg dominerade torrlagda forssträckan är en mycket 
fågelfattig miljö. 
 
Sommar 
Häckfågelfaunan har inte studerats i detalj, men sädesärla är den enda fågelart som med 
säkerhet kan förväntas häcka i denna biotop. Ett par forsärlor häckade i närheten av 
dammluckorna ovanför forsen år 2002, och sågs även 2003 även om ingen häckning 
konstaterades. 
 
Vår/höst och vinter 
Inga ansamlingar av någon typ av fåglar är att förvänta i denna biotop. 
 
Fågelskyddsaspekter 
De planerade restaureringsåtgärderna kommer tveklöst att vara positiva för fågelfaunan. 
Strömstaren kan vara den fågelart som kommer att gynnas mest. Framtida 
häckningsförekomst är inte utesluten. 
 
F   Småöar och strandområden vid Åråsviken samt längs Gullspångsälven – skog, 
      buskmarker samt öppen mark med glest stående träd och/eller buskar. 
 
Under denna rubrik samlas ett antal biotoper som förekommer utefter Åråsvikens och 
Gullspångsälvens stränder. Åråsvikens strandområden och småöar är flacka och mot vattnet 
ofta bevuxna med salixbuskage (Salix). Innanför buskvegetationen vidtar en lövskogsbård 
med klibbal (Alnus glutinosa) som dominerande trädslag. 
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Längs Gullspångsälven finns mestadels en väl utvecklad strandbrink. I och direkt ovanför 
denna varierar den högre vegetationen alltifrån en rad mycket glest stående lövträd till en 
sluten bård av buskar och lövträd. 
 
Sommar 
De flacka lövskogsbevuxna strandområdena längs Åråsviken hyser en rik småfågelfauna. 
Karaktärsarter är stjärtmes, svarthätta, härmsångare, nötväcka, entita, rödvingetrast samt 
större hackspett. Öarna som ingår i området hyser i princip samma fågelfauna som 
fastlandsstränderna men i ”uttunnat” skick på grund av den ringa arealen. Sävsparv är en 
typisk art för dessa öar och för strändernas salixbuskage. Gök ses regelbundet i denna biotop. 
Flera par mindre hackspett utnyttjar lövsumpskogarna för födosök. Häckplatser finns 
åtminstone vissa år inom området. I sumpskogen sydväst om Amneholm häckar grönsångare. 
Mindre flugsnappare har hävdat revir i samma område. Märkligt nog gjordes det hittills enda 
vinterfyndet i Sverige av denna art vid Amneholm. 
 
I de öppnare biotoperna längs Gullspångsälven förekommer t.ex. törnsångare, törnskata, 
buskskvätta, grönfink, hämpling och gulsparv även om häckplatserna inte alltid ligger inom 
området. 
 
Vår/höst/vinter 
Flera av de karaktäristiska häckfåglarna utnyttjar strandskogen året om. Det gäller t.ex. 
stjärtmes, nötväcka, entita och i viss mån mindre hackspett. Många vintrar födosöker även 
grönsiskor och gråsiskor flockvis i klibbalar längs stränderna. Rönnar (Sobus aucuparia) med 
mogna bär drar till sig flockar med bl.a. trastar och sidensvans. I buskage längs 
Gullspångsälven ses gärdsmyg mer regelbundet vintertid än på någon annan plats i trakten. 
 
Fågelskyddsaspekter 
Lövsumpskogen längs Åråsvikens stränder är värdefull för fågelfaunan. God tillgång till död 
ved, även i klena dimensioner, är viktig för mindre hackspett. Onödig ”städning” i denna 
biotop bör undvikas. Fågelfaunan längs Gullspångsälvens stränder gynnas om bärande träd 
och buskar som t.ex. rönnar, liksom enbuskar och smärre buskage, sparas när urglesning av 
träd- och buskskiktet sker. 
 
Fågelarter att speciellt beakta  
 
I tabellen, bilaga 1, redovisas (med fet stil) de speciellt skyddsvärda fågelarter som påträffats i 
undersökningsområdet. För vissa av arterna redovisas förekomsten i hela Ramsar-området 
Kilsviken utförligare här. Gemensamt för dessa arter är att de förekommer i så stort antal 
inom Ramsar-området Kilsviken inklusive Gullspångsälven med mynningsområde, alternativt 
är så sällsynta i Sverige, att de alltid bör beaktas vid planering av åtgärder i hela Ramsar-
området. 
 
Rördrom  F  VU (se bilaga 1) 
 
Ramsar-området Kilsviken är ett viktigt område för rördrom. Ett bra år noteras 8-11 revir 
(tutande hanar) varav 1-2 i Gullspångsälvens mynningsområde. Häckning genomförs troligen 
varje år men är svår att konstatera om inte speciella insatser görs. Efter kalla vintrar i 
Västeuropa kan antalet revir vara halverat. Det händer att rördrommar försöker övervintra vid 
Åråsviken. Detta lyckas troligen milda vintrar, men ett antal senvinterfynd av döda eller 
döende fåglar vid Gullspångsälvens mynning visar att så inte alltid är fallet. 
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För sin häckning måste rördrommen ha tillgång till sammanhängande täta bladvassbestånd. 
Vassbestånd som utsätts för vinterskörd fungerar inte som häckningsbiotop för vare sig 
rördrom, brun kärrhök, trastsångare eller skäggmes. Det är väl känt var i Ramsar-området 
rördromsrevir ofta brukar finnas. Rördrommen anges som ”sårbar” i den Svenska rödlistan 
över fåglar och finns upptagen i EUs fågeldirektiv. Stort hänsynstagande till arten krävs vid 
all planering av åtgärder i Ramsar-området. 
 
Havsörn  F  VU 
 
Även när situationen var som mest kritisk för Sveriges havsörnsstam under 1960- och 70-talet 
sågs enstaka havsörnar i Ramsar-området Kilsviken under vinterhalvåret. Antalet uppträdande 
havsörnar har därefter successivt ökat. Under de senaste åren har ansamlingar på mer än tio 
individer noterats vid flera tillfällen, främst under tidig vår. 
 
Fr.o.m. 1998 har havsörnar setts regelbundet i Ramsar-området även sommartid. År 2001 
återkom arten som häckfågel till Vänern. Två par häckade framgångsrikt. All verksamhet i 
vänerskärgården måste planeras så att havsörnens boplatser lämnas ostörda. Inga boplatser 
berörs i nuläget av verksamheter inom det angivna undersökningsområdet enligt bilaga 2. 
 
Brun kärrhök  F 
 
Under ett normalår häckar brun kärrhök med 7-10 par i Ramsar-området Kilsviken. Vissa år 
finns ett av paren i Gullspångsälvens mynningsområde. Arten häckar i likartad biotop som 
rördrom, varför hänsynstagande till den senare automatiskt innebär detsamma till brun 
kärrhök. 
 
Fiskgjuse  F 
 
Ramsar-området Kilviken är ett viktigt område för fiskgjuse. Området hyser en ovanligt 
koncentrerad förekomst av häckande gjusar. I mitten av 1970-talet var beståndet mindre än 10 
par, toppåret 1993 hade det ökat till 22 par. Därefter har populationen pendlat mellan 14 och 
18 häckande par. 
 
Största hotet mot de häckande fiskgjusarna är långvarig störning vid boplatsen under vår och 
försommar. Den relativt kortvariga störning som uppstår vid ryssjefiske tycks gjusarna oftast 
klara, medan långvarigt handredskapsfiske i närområdet till boplatser orsakat misslyckade 
häckningar. All verksamhet inom Ramsar-området bör planeras så att störningar undviks vid 
boplatser för fiskgjuse. Regelbunden tillsynsverksamhet i fiskgjusens kärnområde under vår 
och sommar, samt inte minst information till de människor som vistas där, är viktig. 
 
Kungsfiskare  F  VU 
 
År 1992 gjorde kungsfiskare häckningsförsök i en grustäkt i närområdet till Åråsforsarna. 
Annars ses enstaka fåglar flertalet år. Framtida häckningsförekomst är inte utesluten. För att 
kunna häcka måste kungsfiskaren ha tillgång till lämpliga strandbrinkar att gräva ut sitt bo i. 
Det är osäkert om sådana i dagsläget finns tillgängliga vid Gullspångsälven. Försök visar att 
det ofta med begränsad arbetsinsats går att skapa lämpliga boplatser för arten. En sådan insats 
kunde med fördel övervägas som ett led i att öka den biologiska mångfalden i området. 
 

 7



Mindre hackspett  VU 
 
I de löv- eller blandskogsbevuxna fuktmarkerna inom och i anslutning till Ramsar-området 
Kilsviken häckar mindre hackspett med åtminstone ett tiotal par. Någon heltäckande 
inventering av häckningsförekomsten har aldrig gjorts. Arten är beroende av död ved. Även 
döda träd i klena dimensioner, sådana som successivt tillkommer i strandskogens blötare 
partier, utnyttjas flitigt. 
 
Skall den förhållandevis täta populationen av mindre hackspett i Ramsar-området kunna 
fortleva måste betydande arealer strandskog med rik förekomst av död ved finnas tillhands. 
All onödig ”städning” i denna strandbiotop bör undvikas. 
 
Trastsångare  NT 
 
Även om enstaka trastsångare noterades redan på 1970-talet var det först i mitten av 1980-
talet som arten på allvar koloniserade Ramsar-området Kilsviken. Under de sista tio åren har 
förekomsten stabiliserats runt 10-15 sjungande hanar. Det bör då nämnas att 
specialundersökningar i bl.a. Kvismaren visar att antalet häckningar ofta är större än antalet 
sjungande hanar indikerar. 
 
Trastsångarreviren finns alltid i hög, tät och grov bladvass. Arten är ofta granne till rördrom 
och brun kärrhök. Hänsynstagande till dessa arter innebär därför detsamma till trastsångaren. 
Till skillnad från rördrom och brun kärrhök kan trastsångare även hålla tillgodo med ganska 
små bladvassbestånd under förutsättning att dessa är nog höga, täta och grova. Även sådana 
bestånd är skyddsvärda. 
 
Skäggmes  NT 
 
Liksom trastsångaren koloniserade skäggmesen ramsar-området Kilsviken i mitten av 1980-
talet. Första tillfälliga häckningen konstaterades dock redan 1976. Även om skäggmesen 
numera är årlig så varierar antalet häckande par mycket kraftigt från några få till troligen 
minst femtio. Antalsuppskattningen är mycket ungefärlig. Ett antal potentiella häckplatser 
ligger så svåråtkomligt, att arbetsinsatsen för att inventera alla dessa skulle bli 
oproportionerligt stor. Efter en god häckningssäsong drar flera hundra – något år kanske ännu 
fler - skäggmesar flockvis omkring i Ramsar-områdets bladvassar. En enda ogynnsam vinter 
kan dock näst intill utradera hela skäggmesbeståndet. 
 
Liksom trastsångare är skäggmes ofta granne till rördrom och brun kärrhök. Hänsynstagande 
till dessa arter innebär därför detsamma till skäggmes, inte minst till artens vinterflockar. 
Skäggmesens häckplatser ligger ofta närmare stranden, gärna i partier där bladvassbestånden 
splittras upp av videbuskage, kaveldun m.m. Även sådana strandavsnitt med ”blandad” 
vegetation är således skyddsvärda för bl.a. skäggmesens skull. 
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                                                                        Bilaga 1 (5 sidor) 
 
 
 
Tabell över fågelarter påträffade vid Gullspångsälven med mynnings-
område.  
 
 
 
1) I tabellen anges (i förekommande fall) den hotkategori arten tillhör.  
    F   Arten finns förtecknad i bilaga 1 i EUs fågeldirektiv. 
   VU  Arten betecknas som ”Sårbar” i den Svenska rödlistan över fåglar.  
   NT  Arten betecknas som ”Missgynnad” i den Svenska rödlistan över fåglar.  
   DD  Arten misstänks vara ”Missgynnad” men tillräcklig kunskap saknas. 
   
   (  ) omkring artnamnet anger att arten inte anses vara spontant uppträdande. 
 
2) I tabellen beskrivs artens förekomst i det undersökta området (se karta, bilaga 2). 
    H    Häckar/hävdar revir. 
    S    Observeras under häckningstid. 
    F    Observeras under flyttningen. 
    V    Observeras vintertid. 
   Ovanstående symboler kan kombineras med följande: 
   (  )  Ej årlig/tillfällig förekomst. Eventuell siffra anger antalet kända fynd. 
    ö     Ses endast överflygande. Området utnyttjas inte av arten. 
    ?     Trolig men ej dokumenterad förekomst. 
 
 
3) I tabellen noteras den eller de biotoper (A-F) som arten huvudsakligen utnyttjar. Se 
    vidare avsnittet ”Fåglar i olika biotoper” samt bilaga 2:   
    A    Åråsviken utanför Gullspångsälvens mynning – öppet vatten, stora bladvassbestånd 
          samt starrmader. 
   B    Åråsforsarna – strömmande/forsande vatten. 
   C    Kanalen mellan Gullspångsälven och Kolstrandsviken – strömmande/stillastående 
          vatten samt översvämmade/blottlagda sand- och lerbankar. 
   D    Gullspångsälven utom forssträckor – strömmande vatten. 
   E    Gullspångsforsen – torrlagd forssträcka under restaurering. 
   F    Småöar och strandområden vid Åråsviken samt längs Gullspångsälven – skog, 
          buskmarker samt öppen mark med glest stående träd och/eller buskar. 
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Fågelart + 
hotkategori  
1) 

H/S 
 

2) 

F 
 

2) 

V 
 
2) 

Biotop
 
3) 

Kommentarer 
 
4) 

Smålom         F   NT (Sö) (Fö)    
Storlom         F (Sö) (F) Sö  A  
Smådopping       VU   (V) B, D Ett antal vinterfynd.  
Skäggdopping H F (V) A 2-5 par häckar. 
Storskarv S F (V) A-C Ökar. 
Rördrom        F  VU H      (V) A Ett antal vinterfynd.  
Häger S F V A-D Häckar i närområdet. 
Knölsvan           H F V A-D 1-2 par häckar. 
Sångsvan        F S F V A-C Häckar i närområdet. 
(Svart svan)  (F:1)  A 1 ex. 1.10 1993 (Ingrid o. Harald 

Gustavsson). 
Sädgås                 NT  (F) Fö  D  
Bläsgås  (Fö)    
Grågås S F (V) A, C, D Ökat i antal. Häckar i närområdet. 
Kanadagås H F (V) A-D Flera par häckar.  
Vitkindad gås  F (S) (F)  D  
(Stripgås)  (F:1)  D 1 ex. 26.3 1986 (Thomas Landgren). 
Bläsand (S) F  A, C Små antal. 
Snatterand         NT  (Fö)    
Kricka H?/S F  A, C Oftast i små antal.  
Gräsand H F V A-D Ett antal par häckar. 
Stjärtand            NT (S) (F) (V:1) A  
Årta                    VU (S) (F)  A, C  
Skedand             NT (S) (F)  A  
Brunand             VU S F  A Minskat i antal. Nu fåtalig. 
Vigg S F (V) A Fåtalig. Häckar vissa år i närområdet.
Bergand              VU  (F) (V) A  
Alfågel                DD   (F)  A  
Sjöorre (S) (F)  A, C  
Svärta                 NT  (F) (V) A, C, D  
Knipa H F V A-D Flera par häckar. 
Salskrake       F  NT  F (V) A Ett antal vinterfynd. 
Småskrake (S) (F) (V) A  
Storskrake H F V A-D Minst 1-2 par häckar. 
Bivråk            F  VU S Fö  F Häckar i närområdet. 
Glada             F    (Fö:1)  D 1 ex. mot S 12.4 1981 (Hans 

Nordius). 
Havsörn         F  VU S F V A-D, F Ökat i antal.  
Brun kärrhök F (H)/S F  A Häckar årligen i närområdet. 
Blå kärrhök   F  VU  (F) Fö (V) A, C  
Duvhök           (S) (F) (V) A-D, F  
Sparvhök        H?/S F V A-F  
Ormvråk S F (V) C, F Häckar i närområdet. 
Fjällvråk             NT  Fö    
Kungsörn      F   NT  Fö (V)Vö A, C  
Fiskgjuse       F S F  A, C Häckar i närområdet. 
Tornfalk  (F)  C, F  
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Stenfalk         F  (F) Fö  A, C, F  
Lärkfalk S F  A Flera par häckar i närområdet. 
Pilgrimsfalk  F   VU  (Fö)    
Järpe              F (S)   F  
Orre               F (S)   F  
Tjäder            F (S)   F  
Fasan   (V) F  
Vattenrall (S)  (V) A, B  
Rörhöna  (F) (V) B, D  
Sothöna H F V A 2-5 par häckar.  
Trana             F H?/S F  A Häckar i närområdet. 
Strandskata (S)   A Har häckat i närområdet. 
Mindre strand-
pipare                  NT

(H) (F)  C Som mest 5 par häckande 1971-1979.

Större strandpipare (S) (F)  A, C  
Ljungpipare  F  (F)  C  
Kustpipare  (Fö)    
Tofsvipa (H)/S F  C Flera par häckar i närområdet. 
Småsnäppa  (F)  C  
Mosnäppa           NT  (F)  C  
Spovsnäppa  (F)  C  
Kärrsnäppa  (F)  C  
Brushane       F  (F)  C  
Enkelbeckasin H F  A, C Flera par häckar. 
Morkulla H?/S F (V) F Häckar sannolikt. 
Myrspov        F  VU  (Fö)    
Småspov  Fö    
Storspov              NT (S) (F) Fö  F Häckar ev. fortfarande i närområdet. 
Svartsnäppa  (F) Fö  C  
Rödbena (S) (F)  A, C Har häckat i närområdet till A. 
Gluttsnäppa  F  C  
Skogssnäppa (S) F  C  
Grönbena      F  F  C  
Drillsnäppa H?/S F  A-C  
Dvärgmås        (F)  A Nästan årlig. 
Skrattmås S F (V) A-D  
Fiskmås (H) F V A-D Häckar vissa år, andra i närområdet.  
Silltrut  (F)  A  
Gråtrut S F V A-D  
Havstrut S F V A-D  
Tretåig mås        EN   (Vö:1) A 1 juv. 19.1 1993 (Birger Gustavsson).
Skräntärna    F   EN  (F)  A  
Fisktärna       F S F  A  
Silvertärna    F S F  A  
Svarttärna     F  VU  (F)  A Ett antal fynd. 
Sillgrissla  (F:1)  B 1 ex. 20.9 1997 (Inge Löfström). 
Tamduva Sö  Vö   
Skogsduva          VU (S) (F) Fö  C  
Ringduva H?/S F  F Häckar i närområdet. 
Turkduva (Sö)     
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Gök H?/S F  A, F Häckar sannolikt. 
Berguv           F   NT   (V) F  
Sparvuggla    F   (V) F  
Kattuggla S  V F Häckar i närområdet. 
Hornuggla (S)  (V) F Häckar vissa år i närområdet. 
Jorduggla      F   NT  (F)  C  
Nattskärra     F  VU (S)   C Häckade troligen i närområdet 2003. 
Tornseglare S F  A, C Häckar i närområdet. 
Kungsfiskare F  VU (S) (F) (V) A, B, D Nästan årlig. Häckningsförsök i 

närområdet 1992 (Georg Ros). 
Göktyta              VU (S) (F)  F Häckar i närområdet. 
Gröngöling H?/S  V F Häckar i närområdet. 
Spillkråka     F S  V F Häckar i närområdet. 
Större hackspett H  V F  
Mindre  
hackspett            VU 

H  V F Häckar troligen årligen. 

Trädlärka  (Fö)    
Sånglärka S F  C Häckar i närområdet. 
Backsvala (S) F  A, C  
Ladusvala S F  A, C Häckar i närområdet. 
Hussvala S F  A, C Häckar i närområdet. 
Trädpiplärka H?/S F  F Häckar sannolikt. 
Ängspiplärka  F  C  
Rödstrupig 
piplärka              DD 

 (F)  C  

Gulärla (S) F  C  
Forsärla (H:1) (F)  E Häckning 2002. Sedd 2003. 
Sädesärla H F  A-E  
Sidensvans         DD    F (V) F  
Strömstare  F V B  
Gärdsmyg H F V F  
Järnsparv H? F (V) F Häckar troligen. 
Rödhake H F (V) F  
Näktergal (H?/S)   F Häckning sannolik vissa år. 
Rödstjärt (S) (F)  F Kan ha häckat. 
Buskskvätta H?/S F  C, F Häckar i närområdet. 
Stenskvätta (H) F  C Har häckat.  
Kolstrast H F V F  
Björktrast H F V F  
Taltrast H F  F  
Rödvingetrast H F (V) F  
Dubbeltrast (S) (F) (V) F  
Sävsångare H?   A, F Några få par häckar troligen.  
Rörsångare H   A Allmän i bladvassbestånden. 
Trastsångare      NT H   A Årlig sedan 1994. 2-6 sjungande.  
Härmsångare H   F  
Ärtsångare H   F  
Törnsångare H   F  
Trädgårdssångare H   F  
Svarthätta H   F  
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Grönsångare H   F  
Gransångare (S) F  F  
Lövsångare H   F  
Kungsfågel H?/S F V F Häckar i närområdet. 
Grå flugsnappare H   F  
Mindre flug-
snappare        F  VU 

(S:1)  (V:1) F 1 ex. Amneholm 16-17.6 1993 
(Thomas Landgren).1 ex. 1-2.12 
1996 (Alf Arrhenius).   

Svartvit flugsnappare H   F  
Skäggmes            NT H F V A Antalet varierar kraftigt. Första 

fyndet 1976. 
Stjärtmes H  V F  
Entita H  V F  
Talltita H?/S  V F Häckar i närområdet. 
Tofsmes S  V F Häckar i närområdet. 
Svartmes H?/S  V F Häckar i närområdet.. 
Blåmes H  V F  
Nötväcka H  V F  
Trädkrypare H  V F  
Törnskata      F H?/S F  C, F Häckar i närområdet. 
Varfågel  F (V) F Övervintrar nästan årligen. 
Nötskrika S  V F Häckar i närområdet. 
Skata S  V F Häckar i närområdet. 
Kaja H?/S  V F Häckar i närområdet. 
Kråka H  V A-F  
Korp S  V A, C, F Häckar i närområdet. 
Stare H F (V) F  
Gråsparv (S)  (V) F Häckade tidigare i närområdet. 
Pilfink S  V F Häckar i närområdet. 
Bofink H F (V) F  
Bergfink (H?) F (V) F Häckar troligen vissa år. 
Grönfink H F V F  
Steglits  (F) (V) C, F  
Grönsiska H?/S F V F Häckar troligen vissa år. 
Hämpling   H?/S F  C, F Häckar i närområdet. 
Vinterhämpling VU  (F)  C  
Gråsiska  F V C, F  
Mindre korsnäbb (S) (F) (V) F Oregelbundet uppträdande. 
Rosenfink (H) (F)  F Har minskat. Nu ej årlig häckfågel. 
Tallbit                 DD  (F) (V) F Senaste invasion vintern 2002-2003. 
Domherre H?/S F V F Häckar i närområdet. 
Stenknäck (Sö) (Fö)    
Lappsparv  (Fö)    
Snösparv  (F) (V) A, C  
Gulsparv H  V F  
Ortolansparv  F VU  (Fö)    
Sävsparv H F (V) A, C, F  
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