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Sammanfattning
Det EU-finansierade projektet LIFE-Goodstream har haft som fokus att förbättra den ekologiska
statusen av Trönninge ån i södra Halland. En rad åtgärder har utförts för att nå målet med
minskad avrinning från åkermark och ökad biodiversitet i området och på sikt öka den
ekologiska statusen. En åtgärd bland många har varit utplaceringen av ca 300 fågelholkar inom
Trönningeåns avrinningsområde. 223 av dessa har markerats med nr och koordinater så att
dessa kan följas upp under projektets gång. Holkarna placerades ut år 2018. Dessa har sedan
inventerats på försommaren år 2019 och 2020 för att följa olika fågelarters nyttjande av
holkarna i området. 2019 rapporterades en häckningsfrekvens på 10,3 % som sedan ökade till
25,8 % år 2020, med tre nya arter. Totalt 7 olika arter har setts häcka i de uppsatta holkarna.
Hushållningssällskapet och LIFE-Goodstream kommer att fortsätta följa utvecklingen av
häckande fåglar i uppsatta fågelholkar längs Trönninge å.

Abstract
The EU- financed LIFE-Goodstream project aims to improve the ecological status of a small
agricultural stream in the south of Halland, Sweden. A number of different measures have been
developed and constructed in order to reduce run-off from agricultural fields, enhance
biodiversity and improve the status of the stream. One of the many measures have been to
deploy nesting boxes (n=300) for breeding birds within the study area. This was done in 2018
and 223 of the nest boxes where GPS-positioned and marked with ID-numbers to ease future
follow-up. A monitoring survey have been conducted for 2019 and 2020 to estimate number of
occupied nest boxes and species patterns. 2019 had a breeding frequency of 10,3 % that in 2020
had increased to 25,8% with 3 new species recorded using the nest boxes. A total of seven
species are now utilizing the nest boxes. Hushållningssällskapet and LIFE-Goodstream will
continue to monitoring the nest boxes in the future.
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1

Bakgrund

1.1 LIFE-Goostream
LIFE-Goodstream är ett EU finansierat projekt med fokus på att förbättra den ekologiska
statusen av Trönninge ån, en jordbrukså i Södra Halland. Projektet startade 2015 och sträcker
sig fram till år 2021 och drivs av Hushållningssällskapet i Halland. För att uppnå en bättre
ekologisk status av Trönninge åns avrinningsområde har projektet tillsammans med en rad
intresserade markägare uträttat flertalet åtgärder inom projektområdet. Anlagda och
restaurerade våtmarker, buffringszoner, undanröjning av vandringshinder och naturalisering av
åfåran är bara några av de utförda åtgärder som fokuserar på att minska avrinningen från
omgivande åkermark, bromsa övergödningen och öka den biologiska mångfalden.

1.2 Fokus på biodiversitet
Även om ett stort fokus i LIFE-Goodstream har varit att minska avrinning, bromsa övergödning
och buffra höga vattenflöden i Trönninge ån, har även en stor del av arbetet mot en god
ekologisk status inriktats på att gynna biodiversiteten i studieområdet. Ökad biodiversitet är en
viktig faktor för ett mer hälsosamt ekosystem och en förbättrad ekologisk status och ses därför
som en betydelsefull hörnsten i Goodstreams arbete. Åtgärder har skapats för en rad olika
organismgrupper: Groddammar och rishögar för att gynna amfibier som grodor och
salamandrar, vandringshinder har tagits bort för att b.la. gynna fisk. De konstruerade
våtmarkerna i sig gynnar en rad organismgrupper som insekter, trollsländor, amfibier, fåglar
m.fl. Arbetet med att skapa en naturlig å-fåra har gynnat inte bara vattenflödet, fisk och andra
vattenlevande organismer utan även däggdjur som Uttern. För att gynna häckande fåglar i
området har också fågelholkar placerats ut samt insektsholkar för att gynna de solitära bina. För
att läsa mer om LIFE-Goodstreams arbete för att öka biodiversiteten – se Strand et al. (2020).

1.3 Fågelhokar i LIFE Goodstream
2018 placerades ca 300 st fågelholkar ut i Trönningeåns avrinningsområde, varav 223 gavs ID
nummer och dokumenterades med koordinater för att möjliggöra vidare uppföljning (Figur 1).

Figur 1. Översiktskarta av de 223 GPS-markerade holkarna längs Trönninge åns nedre del.
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Fågelholkarna som är utplacerade längs Trönninge ån består av 3 olika typer, utformade för att
gynna olika fågelarter (Figur 2). Den minsta holktypen (t.v.) är konstruerad för att främst gynna
arter som mesfåglar och flugsnappare. Holkarna av mellanstorlek riktar sig främst åt fåglar som
till exempel starar. De största holkarna är i sin tur anpassade för arter som ugglor och knipor.
Men även andra fågelarter kan välja att häcka i de olika holkarna.

Figur 2. De tre holktyperna uppsatta i LIFE-Goodstream.

Figur 3. Utplacerade fågelholkar.
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I och med dagens hårt brukade landskap, saknar många häckande fåglar de håligheter som
utgör bra boplatser. Gamla träd med ihåligheter är en bristvara i dagens landskap och
utplaceringen av fågelholkar kan hjälpa till att skapa häckningsmöjligheter i områden där
bristen på naturliga boplatser begränsar populationer.
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Metod

Fågelholkarna i LIFE-Goodstream har under 2019 & 2020 inventerats för att följa upp hur de
har nyttjats av häckande fåglar i projektområdet. 2019 inventerades holkarna 2 dagar i maj samt
i slutet av juni (Schneider 2019). Under 2020 inventerades holkarna under 3 dagar i början av
juni.
I fält studerades varje holk eller grupp av holkar under minst 15 min. Detta gjordes på behörigt
avstånd från holken där god sikt fortfarande var möjlig, gärna där vegetationen gömde
observatören för att minska risk för att störa fåglarna. Holken hölls under uppsikt med hjälp av
en kikare. Om holken besöktes (fågel flög in i holken för att mata ungar) noterades holken som
”konstaterad häckning”. Art noterades och vid osäkerhet fotograferades besökande fågel för
senare identifiering. I fält noterades även skick på holken eller om holk ej kunde lokaliseras. Alla
inventeringar utfördes i bra väder utan stark vind eller regn.
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Resultat

3.1 Inventerade holkar

Figur 3. Fågelholkar Stjärnarp S.

Under 2019 inventerades 223 holkar av Schneider (2019). 2020 inventerades 175st holkar.
Minskningen i antalet inventerade holkar beror på att alla holkar uppsatta i naturreservatet
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Trönninge Ängar (Figur 1) var nedtagna på grund av underhåll av vegetationen i reservatet. Sex
stycket holkar utspridda i de olika lokalerna saknades i fält och blev på så vis exkluderade från
inventeringen.

3.2 Häckingsfrekvens 2019-2020
Under inventeringarna 2019 observerades 23 bebodda holkar av 223, vilket resulterar i en
häckningsfrekvens på 10,3 % (Figur 4). Vad den låga frekvensen berodde på är dock oklart och
det finns en rad olika faktorer som kan spela in på varför en holk inte blir bebodd. Det kan bero
på faktorer som tiden av inventeringen, matningsfrekvensen hos föräldrarna (om fågeln hinner
besöka holken inom de 15 observerade minuterna), holkens utformning, ålder och placering,
fågelartens närvaro i området, behovet av artificiella boplatser och tillgången till naturliga
boplatser (t.ex. håligheter i träd). Något som också har diskuteras är att fåglar undviker att
nyttja nya holkar och att häckningsfrekvensen ökar med år som holken sitter uppe (Schnider
2019).
Häckningsfrekvens 2019

Ingen häckning

Konstaterad häckning

Häckningsfrekvens 2020

Ingen häckning

Konstaterad häckning

Figur 4. Cirkeldiagram över häckningsfrekvens 2019 och 2020..

För de utplacerade holkarna i Goodstream ser det lovande ut efter 2020 års inventering, då
konstaterades häckning i 44 av 175 holkar, vilket gav en häckningsfrekvens på 25,1% (Figur 4).
En dryg fördubbling av häckade par gentemot förra året.

3.3. Artsammansättning
Som tidigare nämnt är fågelholkarna konstruerade för att gynna olika arter av fåglar. Något som
är intressant är alltså att titta på vilka arter som hittills har valt att häcka i LIFE-Goodstreams
holkar.
Under inventeringen 2019 påträffades 4 olika arter, vanligast var den svartvita flugsnapparen
(Ficedula hypoleuca). Högst häckningsfrekvens 2020 hade talgoxe (Parus major) följt utav
blåmes (Cyanistes caeruleus). Nya arter 2020 var nötväcka (Sitta europaea), knipa
(Bucephala clangula), Pilfink (Passer montanus) (Figur 5).
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Figur 5. Stapeldiagram häckande arter 2019 och 2020

Inte bara har antalet bebodda holkar ökat mellan åren 2019 och 2020 utan även antalet arter.
Från 2019s fyra arter, till 2020s sju arter, vilket betyder tre nya arter under inventeringen 2020.

Figur 6. T.v. Hane Svartvit Flugnappare (Ficedula hypoleuca). T.h. Talgoxe (Parus major)
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Figur 7. T.v. Nötväcka (Sitta europaea). T.h. Pilfink (Passer montanus).
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Slutord

Den här rapporten har presenterat en uppföljning av LIFE Goodstreams utplacerade fågelholkar
inom Trönninge åns avrinningsområde. Utplaceringen av fågelholkar utgör en pusselbit i
åtgärderna för att öka den biologiska mångfalden i området. Även om det är svårt att veta vad en
viss häckningsfrekvens beror på så är det tydligt att det har blivit en ökad beläggning av
fågelholkarna mellan 2019 och 2020. Vilket i sin tur visar att de fyller sitt syfte – att skapa
boplatser till häckande fåglar i området och på så vis gynna den biologiska mångfalden.
Då skillnaden i häckningsfrekvens ökade markant mellan 2019 och 2020 blir det intressant att
se hur trenden kommer att utveckla sig framöver. LIFE-Goodstream och Hushållningssällskapet
Halland planerar att fortsätta med fågelholksinventeringarna även 2021.
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på Hushållningssällskapet och för resultaten hon presenterade i sin rapport (Schneider 2019).
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