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Yttrande över planprogram för Tändstickan m.fl. 

Tjust Fågelklubb har tagit del av nämnda planprogram och lämnar härmed synpunkter på 

planprogrammet ur ornitologisk aspekt. 

Tändsticksberget, Kulbacken och Lögarebergen är av stor betydelse som tätortsnära natur- och 

rekreationsområde inte bara för människor, som skall uppleva naturen, utan speciellt för de växter 

och djur som finns i området. Vi välkomnar att ett naturreservat inrättas, men vill påpeka vikten av 

att området innefattar hela området Lögarbergen och ängarna öster därom, se bilagd karta. 

Ur ornitologisk synpunkt är Kålgårdsviken, sumpskogen/alskogen innanför Kålgårdsviken, stränderna 

vid Kålgårdsviken och utefter Lögarbergen samt ängarna öster om Lögarbergen speciellt viktiga. 

Kålgårdsviken är en viktig häckningslokal främst för skäggdopping med mer än tjugo häckande par. 

Sannolikt utgör skäggdoppingarna i Kålgårdsviken en lika stor attraktion för många Västerviksbor som 

Slottsholmen!  Våtmarken med alskog innanför Kålgårdsviken utgör en viktig skyddsbarriär för 

fåglarna i Kålgårdsviken men även häcknings- och födosöksbiotop för större- och mindre hackspett 

samt för många tättingar. Vid stränderna utmed Lögarbergen häckar ejder med framgång. Ejder är i 

rödlistan 2020 klassad som Starkt hotad (EN) varför skyddet av dess häckningsmiljö är av mycket stor 

betydelse. Ängarna öster om Lögarbergen med tillhörande holmar av gamla ekar, hasselsnår och 

andra lövskogspartier myllrar av insekter och utgör viktiga häcknings- och födosöksbiotoper för 

många tättingar. Fågelsången där från trastar och sångare är på våren och försommaren ett 

alternativ till Visfestivalen för den som förstår att njuta av naturens ljud.  

Hela området med Lögarbergens och Tändstickbergets tall- och lövskogskogar är viktiga häcknings- 

och födosöksbiotoper för göktyta, spillkråka och gröngöling förutom för tidigare omnämnda större- 

och mindre hackspett. Spillkråkan är rödlistad som nära hotad (NT) och är dessutom listad i 

Artskyddsförordningen, vilket innebär speciella förpliktelser att skydda arten och dess livsmiljö.  

Även mindre hackspett är rödlistad som nära hotad (NT).  

Det har under senare tid i flera sammanhang påtalats hur viktigt det är för människan att vistas i 

naturen. Det föreslagna stadsnära naturreservatet är viktigt av denna orsak. Men det viktigaste är 

ändå att natur bevaras för naturens och alla dess livsformers egen skull så att den biologiska 

mångfalden bevaras.      

Vi tillstyrker ett naturreservat i området med omfattning enligt bifogad karta.  
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Förslagen gräns till naturreservat (streckad svart). På bilden har nyckelbiotoper skrafferats med rött 


