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Fågelinventering i naturområde längs Överumsån 
Larsgunnar Nilsson, Tjust Fågelklubb 

Bakgrund 
Västerviks kommun genomför inom LONA-projektet Överumsån utveckling av tätortsnära naturområde 
vars syfte bland annat är att bevara naturvärden genom naturvårdsanpassad skötsel och att skapa 
möjlighet till naturbaserad utbildning. Området bedöms både hålla höga naturvärden och höga värden 
för Överumsbornas friluftsliv. Tjust Fågelklubb deltar i projektet för att bidra med kunskap om områdets 
fågelliv och ge råd om områdets framtida skötsel för att gynna fågellivet. Speciellt har klubben 
genomfört en inventering av fåglar i området under första halvåret 2020. Denna inventering presenteras 
här. 

Biotop 
Området är en nordostsluttning med ca 35 meters höjdskillnad från bebyggelsen vid Östralid ned till 

Överumsån. I sluttningen växer ädellövträd, framförallt ek, ask, lönn och alm, men även tall och några 

partier med gran. Längs Överumsån växer al och buskar av olika slag. 

Större delen av området söder om dammen är klassat som Nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och området 

norr om dammen har Skogsstyrelsens karaktär Naturvärde (brant), se figur 1. 

Dammen, byggnaden vid dammen och stenmurar längs ån från dammen och ett stycke nedströms har 

stor betydelse för strömstare och forsärla, vilka i stort sett årligen häckar där.  

Områdets övriga naturvärden beskrivs i en särskild naturinventering. 

 

Fig. 1. Inventerat naturområde inom röd punktstreckad linje. Skogsstyrelsens Nyckelbiotop inom rött skrafferat område samt 
Naturvärde inom orange skrafferat område 
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Metodik 
Inventeringen av fågellivet i området har genomförts dels genom spontana besök från januari till juni och 

dels som strukturerad häckfågelinventering vid några tillfällen. För den strukturerade inventeringen har 

områdesindelning enligt figur 2 använts. 

 

Fig. 2. Indelning av inventerat område 

Den strukturerade inventeringen har genomförts vid tre tillfällen och den mer ostrukturerade 

inventeringen har skett genom besök i området vid 15 tillfällen. 

Resultat 

Observationer 
Redan från årets början noterades förekomsten av strömstare i Överumsån, speciellt från dammen och 

nedströms i områdena 7, 5, 3 och 1. Strömstaren hävdar vinterrevir och endast en strömstare finns inom 

varje revir. Möjligen finns två vinterrevir längs den nämnda sträckan längs ån. Nedströms 

industriområdet finns ytterligare vinterrevir av strömstare och sannolikt sker ett utbyte mellan reviren 

uppströms och nedströms industriområdet.  Redan den 20 januari sågs häckningsinledande beteende 

mellan två strömstarar nära dammen, delområde 7. Den 4 april kunde vi konstatera att den speciella 

holken för arten vid dammen användes av paret. Den 27 april kunde lyckad häckning konstateras och 

fem ungar ringmärktes. 
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Fig. 3. Strömstare (Foto Sven Halling, TFK) 

Den andra arten, som är speciell för området, är forsärla. Den första observationen i området skedde 

den 19 mars. Forsärlan bygger ofta bo i ett hålrum i en stenmur vid vattendrag, dvs. liknade de 

stenmurar som finns nedanför dammen, område 7. Boet kan även placeras på en bjälke under 

takutsprång eller liknande, vilka förutsättningar finns vid byggnaden vid dammens östra del, område 7. 

Den 25 juni sågs tre ungar i detta område, varför häckning även av forsärla konstaterats inom 

inventeringsområdet. 

 

Fig. 4. Forsärla, hona (Foto Ingrid Johansson-Hjortvid, TFK) 

Gärdsmyg är en karaktärsart i strandområdet längs Överumsån från dammen till industriområdet. 

Gärdsmygen föredrar rishögar, rotvältor och liknande för sin häckning. För att gärdsmyg skall trivas 

måste området mellan den nyanlagda stigen och ån förbli vildmark och inte röjas till något liknande en 

park. 
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Ytterligare en karaktärsart vid Överumsån är knipa. En hona med ungar har setts i ån, både under årets 

inventering, men även tidigare år. Knipan häckar i ihåliga träd och boet kan ha varit i någon av de grova 

ekarna eller i en holk inom inventeringsområdet, men kan även varit på annan plats på större avstånd.  

Häckfågelinventering 
Inventering av häckande fågelarter har skett genom att inventeraren sakta gått längs en rutt i området 

och samtidigt noterat sedda och hörda arter inom varje delområde enligt figur 2. Väsentligen har den 

övre stigen från industriområdet följts norrut och därefter har stigen längs ån följts tillbaka. 

Fynd i delområden 

Dessa inventeringar genomfördes den 27 april 08 – 09:30, 25 maj kl 05-07 samt den 12 juni kl 08:30 – 

09:30. 

Område 1: Talgoxe, svarthätta, skata, ringduva, knipa (7 ungar), rödhake, bofink, nötväcka, koltrast, 

nötskrika, blåmes. 

Område 2: Rödhake, svartvit flugsnappare, gärdsmyg, talgoxe, trädgårdssångare, koltrast, svarthätta, 

bofink. 

Område 3: Rödhake, bofink, svartmes, talgoxe, gärdsmyg, skata. 

Område 4: Bofink, större hackspett, lövsångare, talgoxe, entita, ringduva, grå flugsnappare, svarthätta, 

stenknäck. 

Område 5: Gärdsmyg, svarthätta, svartvit flugsnappare, gräsand, nötväcka, rödhake.  

Område 6: Skata.  

Område 7: Bofink, svarthätta, forsärla, gröngöling.  

Område 8: Grönsångare.  

Område 9: Talgoxe, rödhake, lövsångare.  

Område 10: Grönsångare.  

Område 11: Bofink, svarthätta, rödhake.  

Område 12: Knipa (cirka 10 ungar), kaja, gärdsmyg, grönsångare, rödhake. 

Område 13: Svarthätta.  

Område 14: Trädpiplärka, kråka, bofink, nötväcka, talgoxe.  

Område 15: Trädgårdssångare, ringduva.  

Övriga fynd 

Totalt har 42 fågelarter observerats i området, se bilaga. Några är endast överflygande eller tillfälliga 

besökare, t.ex. havsörn, fjällvråk, trana, sångsvan och storskrake. 

Sammanfattning 
Det inventerade området har ur fågelförekomst fem karaktärer:  

Vid Överumsån finns dammbyggnaden med tillhörande stenmurar och en byggnad (1), nedströms 
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dammen de lugnt flytande delarna av ån fram till industriområdet (2) samt stränderna längs ån (3). 

Områdena i väster och söder har påverkan från bebyggelsen (4). Alla delområden ovanför den nyanlagda 

stigen är av lundkaraktär i sluttning (5).  

Förekomsten av övervintrande strömstare och häckningen av strömstare och forsärla vid Överumsån ger 

området en särskild betydelse ur fågelsynpunkt.  

Ån är viktig som födosöklokal för knipa och gräsand under häckningstid. 

Stränderna längs ån är viktiga för arter som gärdsmyg och rödhake.  

I den sluttande lunden med många ädellövträd finns god förekomst av sångare som lövsångare, 

grönsångare, trädgårdssångare och svarthätta, mesar (främst talgoxe och blåmes), nötväcka, trädkrypare 

och hackspettar (främst större hackspett och gröngöling). 

Rekommendation 
Speciell hänsyn skall tas till området vid dammen, byggnaden och de stenmurar som finns nedströms 

med tanke på betydelsen för strömstare och forsärla. Området kring dammen skall inte göras mer 

tillgängligt än möjligheten att passera på stigen så att de hänsynskrävande arterna inte störs. 

Det är viktigt att buskage, rotvältor och rishögar lämnas kvar längs ån som skydd för de arter som häckar 

längs stränderna, t.ex. gärdsmyg och rödhake. 

All föryngring av gran skall röjas bort. 

Det finns anledning att främja fågellivet genom att sätta upp holkar i området. Mesholkar för mesar och 

flugsnappare. Starholkar för stare. Knipholkar för knipor och kattuggla (som saknas på artlistan). Tjust 

Fågelklubb kan bidra med ritningar och anvisningar om uppsättning av holkarna. 

Referenser 
Överumsån - utveckling av tätortsnära naturområde. Lona-ansökan. Västerviks kommun 2018 
 
Artportalen. https://www.artportalen.se 
 
Tjust Fågelklubb. https://tjustfagelklubb.se/ 

 

 

Medverkande inventerare från Tjust Fågelklubb (TFK): 

Kent Gullquist (ansvarig för den strukturerade inventeringen), Ingrid Johansson-Hjortvid, Magnus 

Kasselstrand, Göran Larsson och Larsgunnar Nilsson 

  

https://www.artportalen.se/
https://tjustfagelklubb.se/
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Bilaga 

 Artlista enligt Artportalen 2020-01-01 – 2020-06-30 

Knölsvan 

Sångsvan 

Gräsand 

Knipa 

Storskrake 

Skäggdopping 

Havsörn 

Fjällvråk 

Trana 

Ringduva 

Större hackspett 

Gröngöling 

Nötskrika 

Skata 

Kaja 

Gråkråka 

Svartmes 

Entita 

Blåmes 

Talgoxe 

Ladusvala 

Lövsångare 

Grönsångare 

Svarthätta 

Trädgårdssångare 

Kungsfågel 

Gärdsmyg 

Nötväcka 

Trädkrypare 

Stare 

Koltrast 

Taltrast 

Dubbeltrast 

Grå flugsnappare 

Rödhake 

Svartvit flugsnappare 

Strömstare 

Forsärla 

Sädesärla 

Trädpiplärka 

Bofink 

Stenknäck 

 


