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Uppdrag och undersökningsområde 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Sörstafors Bruk AB genomfört en fågelinventering i ett 15 ha 
stort fabriksområde – Sörstafors bruk (figur 1). En detaljplan för området håller på att tas fram 
där lämplighet för bostäder samt för verksamheter, kontor och sällanköpshandel prövas. 

Inventeringen genomfördes vid fyra tillfällen mellan 13 april och 8 juni 2022 (tabell 1). 

Sörstafors är en tätort vid Kolbäcksån, ca 3 km söder om Hallstahammar. I det område som nu 
inventerats etablerades en industri i mitten av 1800-talet – bl.a. fanns sågverk och tegelbruk. År 
1870 anlades ett pappersbruk, som senare blev Sörstafors Pappersbruk AB och utökades med en 
sulfitfabrik 1905. Andra aktörer kom och gick, och olika verksamheter bedrevs i området. Sedan 
flera år är den industriella verksamheten nedlagd. Invid den gamla fabriken finns ett större vat-
tenkraftverk, byggt 1937 för att utvinna elkraft ur Kolbäcksån. Den gamla fabriksmiljön står ännu 
idag kvar (figur 2, 3 & 4). 

Inom inventeringsområdet och i dess omgivning finns en mängd olika miljöer som sammantaget 
gynnar ett rikt fågelliv. Byggnaderna i sig erbjuder häckningsplatser för vissa arter, medan andra 
gynnas av de vattendrag som rinner utmed (Kolbäcksån) eller genom bruksområdet (Svenby-
bäcken). Här finns också ruderatmark med gräs, träd och buskage (se omslagsfoto) samt skogs-
dungar och åkerholmar. 

Inventeringen har framför allt fokuserat på arter som listas i EU:s fågeldirektiv samt arter som är 
rödlistade i Sverige. Samtliga häckande/revirhävdande eller tillfälligt förekommande arter som 
påträffats under inventeringen har också noterats (tabell 2).  

 

 
Figur 1. Inventeringsområdet Sörstafors bruk och dess läge i förhållande till kringliggande land-
skap. Karta från naturvärdesinventeringen som genomfördes av Ekologigruppen 2021. 
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Figur 2 (t.v.) & 3 (t.h.). Genom bruksområdet rinner Svenbybäcken. Fabriksbyggnader som 
anlades på 1800-talet står än idag kvar. Foton: TC 

 

 
Figur 4. Kolbäcksån med kraftverket och intilliggande fabriksbyggnader, där bl.a. tornseglare 
häckar. Foto: TC 
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Material och metoder 
Inventeringen omfattade fyra besök mellan 13 april och 8 juni 2022. Inventeringstider och väder 
framgår av tabell 1. Metoderna följer i princip de som rekommenderas av Haas m.fl. (2015).  

 

Tabell 1. Inventeringstid och väderförutsättningar. Vind inom parentes avser byvind. 

Datum Tid Molnighet Vind Temp, °C 

13/4 2022 07:00–12:00 Mulet 2 (5) m/s S +1 (6) 

5/5 2022 07:00-12:00 Klart 3 (9) m/s SV +7 (15) 

19/5 2022 07:00-12:00 Klart 1 (4) m/s NO +19 

8/6 2022 07:00-12:00 Halvklart 3 (6) m/s SO +14 (20) 

 

Vid varje dagsbesök genomströvades inventeringsområdet och intressanta miljöer kontrollera-
des. Handkikare av hög kvalitet användes för att underlätta upptäckt och artbestämning av fåg-
lar. Inventeringen har genomförts av Tomas Carlberg. 

Efter utsök i Artportalen och kontroll i fält bedömdes att förutsättningar för spelande nattskärra 
saknas inom inventeringsområdet. Därför genomfördes ingen inventering av nattskärra nattetid. 
Sökning i Artportalen har också gjorts avseende tidigare observationer av sällsynta fåglar. Inget 
av intresse framkom i nämnda sökning. 

 

 
Figur 5. Strandskogsmiljö och spår av industriell verksamhet invid Kolbäcksån, 13 april. Foto: TC 
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Resultat 

Tidigare kända uppgifter 
Inhämtade uppgifter från SLU Artdatabanken/Artportalen innehåller inga uppgifter om fågelarter 
– utöver de som påträffades under inventeringen – som är listade i EU:s fågeldirektiv eller är röd-
listade. 

Inventeringsresultat 
Totalt noterades 59 fågelarter under Naturcentrums inventering 2022 (tabell 2). Inventeringens 
syfte var inte att i detalj undersöka häckningsstatus för samtliga påträffade arter, men 44 arter 
bedöms häcka vid eller i nära anslutning till Sörstafors bruk, varav 38 arter inom själva invente-
ringsområdet. Utifrån inventeringsresultatet har en bedömning gjorts av antalet häckande par av 
respektive art. 

Åtta rödlistade fågelarter bedöms häcka inom inventeringsområdet vid Sörstafors bruk: tornseg-
lare (EN), buskskvätta (NT), björktrast (NT), entita (NT), stare (VU), grönfink (EN), rosenfink (NT) 
och gulsparv (NT). Ärtsångare (NT) och svartvit flugsnappare (NT) häckar i nära anslutning till in-
venteringsområdet. Totalt noterades 17 rödlistade fågelarter. 

En art som är listad i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1 observerades vid Sörstafors bruk: kungsfiskare. 
Arten häckar sannolikt i närområdet i Kolbäcksån och observeras regelbundet i Kolbäcksån utan-
för Sörstafors. Vid ett tillfälle sågs en individ flyga utmed Kolbäcksån för att sedan vika av in i 
Svenbybäcken, som rinner i nord-sydlig riktning genom bruksområdet. Se vidare under kommen-
tarer på sid. 11–16. 

Samtliga fågelobservationer som gjordes i samband med inventeringen 2022 har rapporterats i 
Artportalen. 

 

Tabell 2. Observerade fågelarter vid och i nära anslutning till Sörstafors bruk under inventeringen 
2022. Förekomst anges som H = sannolikt fem eller fler häckande par, h = sannolikt enstaka häck-
ande par, t = tillfällig observation/förbiflygande/sträckande. Totalt observerades 59 fågelarter, 
varav 44 bedöms som sannolikt häckande. Inom själva inventeringsområdet bedöms 38 arter 
häcka. Antal par i Västmanlands län enligt Ottosson m.fl. (2012).  

Art Förekomst 

Antal par i 
Västman-
lands län Kommentar 

Kanadagås h 650 1 par häckar sannolikt i närområdet (Kolbäcksån). 

Vitkindad gås t 2 Tillfälliga observationer av enstaka ex. 

Gräsand h 3900 1 par häckar. 

Knipa h 1000 Häckar i närområdet (Kolbäcksån). 

Gråhäger t 100 Tillfällig observation av förbiflygande individ. 

Ormvråk t 800 Tillfällig observation av förbiflygande individ. 

Sparvhök t 1100 Tillfälliga observationer av förbiflygande individer. 
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Tofsvipa h 2000 

100 ex rastade på fält väster om Sörstafors 13 april, 
och åtminstone ett par häckar sannolikt där. Rödlistad 
(VU). 

Drillsnäppa h 1300 

1 par häckar i ån som rinner i nord-sydlig riktning ge-
nom bruksområdet, 1 par häckar i närområdet (Kol-
bäcksån). 

Skogssnäppa t 700 4 ex rastade tillfälligt 13 april. 

Skrattmås t 2200 9 ex tillfälligt förbiflygande 8 juni. Rödlistad (NT). 

Fiskmås t 1500 
Tillfälliga observationer av förbiflygande individer. Röd-
listad (NT). 

Tamduva H okänt Ca 8 par häckar. 

Ringduva h 28 000 1 par häckar. 

Turkduva h 30 
1 par häckar invid Lindvägen strax utanför inventerings-
området i norr. 

Gök t 1200 1 tillfälligt rastande 19 maj. 

Tornseglare h 11 000 
Upp till 5 par häckar sannolikt i brukets byggnader. 
Rödlistad (EN). 

Kungsfiskare t 7 

Häckar sannolikt i Kolbäcksån i närheten av Sörstafors 
bruk. Sågs i Kolbäcksån invid bruksområdet 13 april 
och 8 juni, vid ett tillfälle flög den även in i ån som rinner 
genom bruksområdet. Rödlistad (VU). Arten är listad i 
EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. 

Större hackspett h 6000 1 par häckar. 

Göktyta h 800 1 par bedöms kunna häcka. 

Sånglärka t 30 000 
Enstaka ex observeras regelbundet över och invid 
Sörstafors; häckar på intilliggande fält och åkermark. 

Ladusvala h 5500 1 par häckar i brukets byggnader. 

Trädpiplärka h 46 000 1 par häckar. 

Sädesärla h 12 000 2 par häckar. 

Forsärla h 120 1 par häckar. 

Rödhake h 85 000 2 par häckar. 

Näktergal h 1000 3 sjungande hanar = 3 revir. 

Rödstjärt h 3000 1 par bedöms häcka. 

Buskskvätta h 6700 1 par bedöms häcka. Rödlistad (NT). 

Taltrast h 40 000 1 par bedöms häcka. 

Rödvingetrast t 17 000 
Noterad tillfälligt, kan möjligen häcka då 1 ex sågs 19 
maj. Rödlistad (NT). 

Björktrast h 10 000 2 par häckar. Rödlistad (NT). 
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Koltrast H 54 000 Ca 5 par häckar. 

Trädgårdssångare h 35 000 2–3 par häckar. 

Svarthätta h 40 000 1 par häckar. 

Ärtsångare t 7000 
Tillfälligt en sjungande 19 maj, kan möjligen häcka. 
Rödlistad (NT). 

Törnsångare h 11 000 1–2 par häckar. 

Kärrsångare h 75 2 sj = 2 revir. Häckar sannolikt. 

Härmsångare h 1000 1 par häckar. 

Lövsångare h 300 000 3 par häckar. 

Gärdsmyg h 8000 1 par häckar. 

Svartvit flugsnap-
pare h 25 000 

2 par häckar alldeles utanför inventeringsområdet. Röd-
listad (NT). 

Talgoxe h 75 000 2 par häckar. 

Blåmes h 20 000 3 par häckar. 

Entita h 1000 1 par bedöms häcka. Rödlistad (NT). 

Nötväcka h 5500 2 par häckar. 

Trädkrypare h 35 000 1 par bedöms häcka. 

Skata t 7000 Tillfälligt observerad förbiflygande. 

Kaja H 8000 5–6 par häckar. 

Kråka t 5500 
Observeras regelbundet i bruksområdet. Rödlistad 
(NT). 

Stare h 15 000 1 par häckar. Rödlistad (VU). 

Bofink h 210 000 2 par häckar. 

Hämpling h 2500 2 par häckar. 

Steglits h 600 2 par häckar. 

Grönfink h 22 000 1–2 par häckar. Rödlistad (EN) 

Stenknäck h 200 1 par bedöms häcka. 

Rosenfink h 300 1 par bedöms häcka. Rödlistad (NT). 

Sävsparv t 4000 1 par sågs 13 april, kan möjligen häcka. Rödlistad (NT). 

Gulsparv h 35 000 2 par häckar. Rödlistad (NT). 
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Tabell 3. Observationer vid och i nära anslutning till Sörstafors bruk av 

fågelarter som är listade i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1 samt rödlistade arter.  

Art Naturcentrum 
2022 

Status i Sverige, 
rödlistan 2020 a) 

Listad i fågeldirek-
tivet, bilaga 1 b) 

Tofsvipa X (ej häckande) Sårbar  

Skrattmås X (ej häckande) Nära hotad  

Fiskmås X (ej häckande) Nära hotad  

Kungsfiskare X (ej häckande) Sårbar X 

Tornseglare X (häckar) Starkt hotad  

Buskskvätta X (häckar) Nära hotad  

Rödvingetrast X (ej häckande) Nära hotad  

Björktrast X (häckar) Nära hotad  

Ärtsångare X (häckar) Nära hotad  

Svartvit flugsnappare X (häckar) Nära hotad  

Entita X (häckar) Nära hotad  

Kråka X (ej häckande) Nära hotad  

Stare X (häckar) Sårbar  

Grönfink X (häckar) Starkt hotad  

Rosenfink X (häckar) Nära hotad  

Sävsparv X (ej häckande) Nära hotad  

Gulsparv X (häckar) Nära hotad  

(a) Kategorierna i den svenska rödlistan (SLU Artdatabanken 2020) anger risken för utdöende i 
landet till följd av till exempel liten utbredning, låg populationsstorlek eller minskande popu-
lation. ”Sårbar” innebär att arten enligt uppställda kriterierna bedöms löpa hög risk att dö ut 
i vilt tillstånd. ”Nära hotad” (tidigare benämnd ”Missgynnad”) innebär att en art inte uppfyll-
ler kriterierna för att vara hotad (dvs ”Sårbar” eller högre hotkategorier), men ligger nära att 
göra det nu eller i framtiden. ”Livskraftig” anges för arter som inte rödlistats.  

(b) För de arter som är upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv ska bl.a. "särskilda skyddsområ-
den" upprättas (artikel 4). Direktivet föreskriver också att medlemsstaterna utanför de skyd-
dade områdena ska "sträva efter att undvika förorening och försämring av livsmiljöer" (arti-
kel 4.4).  
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Kommentarer om påträffade, hänsynskrävande arter 
 

Nedan kommenteras påträffade arter som listas i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1 eller är rödlistade. 

 

A) Arter som bedöms häcka inom inventeringsområdet vid Sörstafors bruk 

 

Tornseglare 

Förekomst. Upp till fem par häckar sannolikt i de stora tegelbyggnaderna invid Kolbäcksån/kraft-
verket (figur 4). 

Status. Tornseglare är rödlistad i kategorin Starkt hotad (EN). Beståndet i Västmanlands län har 
skattats till 11 000 par (intervall 8000–14 000) och till 310 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. 
(2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Den svenska populationen har under en 
20-årsperiod minskat med 25 (20–35) % (SLU Artdatabanken 2020). 

Känslighet. Orsaken till minskningen kan dels bero på händelser i Sverige men möjligen även i Af-
rika. En trolig, eller åtminstone möjlig orsak här hemma i Sverige kan vara ökad brist på lämpliga 
boplatser. Senare tids förändrade takläggningsmetoder, t.ex. när plåttak, platta betongpannor 
eller annat material ersätter storkupiga tegelpannor, eller när fri inflygning till boet förhindras av 
hängrännor, medför att det blir alltmer svårt att finna boplatser med minskad föryngring som 
följd. (SLU Artdatabanken 2020) 
 

Tornseglare är Starkt hotad (EN) i Sverige men är fortfarande vanlig. Naturcentrum ser inget be-
hov av ytterligare undersökningar av artens förekomst inom området kopplat till planerad verk-
samhet, men relevant hänsyn bör tas till de häckande fåglarna. 

Vid exploatering av ett område där tornseglare häckar kan man som kompensationsåtgärd sätta 
upp holkar, specialdesignade för tornseglare, och på så sätt förbättra boplatsmöjligheterna. Vik-
tigt i detta sammanhang är att holkarna placeras högt, helst på minst 3 m höjd över marknivå, 
och att det finns fria inflygningsmöjligheter riktade mot öppen mark. Kravet på fri inflygningsmöj-
lighet beror på att tornseglarna, när de anländer till boplatsen, susar direkt in i bohålet med hög 
hastighet (70 km/tim) och inte har någon möjlighet att väja för träd och buskar. (SLU Artdataban-
ken 2020) 

 

Buskskvätta 

Förekomst. Ett par häckar sannolikt i åkerholmen väster om landsvägen, i anslutning till Svenby-
bäcken. 

Status. Buskskvätta är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västmanlands län har 
skattats till 6700 par (intervall 4800–8600) och till 250 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 15 (6–
21) % under de senaste 10 åren; under de senaste 30 åren har minskningen i Sverige uppgått till 
34–50 % (SLU Artdatabanken 2020). 

Känslighet. Buskskvätta är fortfarande en tämligen vanlig fågel. Arten påverkas negativt av t.ex. 
intensifierat jordbruk och dikning/torrläggning. (SLU Artdatabanken 2020) 
 
Naturcentrum ser inget behov av ytterligare undersökningar av artens förekomst inom området 
kopplat till planerad verksamhet. 
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Björktrast 

Förekomst. Två par häckar vid Sörstafors bruk.  

Status. Björktrast är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västmanlands län har skat-
tats till 10 000 par (intervall 6000–14 000) och till 740 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 17,5 
(10–25) % under de senaste 15 åren. (SLU Artdatabanken) 

Känslighet. Björktrast är fortfarande en vanlig fågel. Populationsminskningen är inte direkt kopp-
lad till exploatering. 

Naturcentrum ser inget behov av ytterligare undersökningar av artens förekomst inom området 
kopplat till planerad verksamhet. 

 

Entita 

Förekomst. Ett par bedöms häcka inom inventeringsområdet, i den strandnära skogen invid Kol-
bäcksån (figur 5).  

Status. Entita är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västmanlands län har skattats 
till 1000 par (intervall 600–1400) och till 120 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 20 
(10–30) % under de senaste 10 åren. (SLU Artdatabanken) 

Känslighet. Entitans ortstrohet och låga spridningspotential verkar göra den ovillig att flyga över 
öppna partier i landskapet. Detta gör att trädridåer och små dungar är viktiga som mellanland-
ningsstationer för ungfåglar som sprider sig. Man kan också hjälpa arten genom att sätta upp få-
gelholkar. Man ska då tänka på att holkarna har tillräckligt litet ingångshål (diameter 26–28 mm) 
för att utestänga talgoxar och sätta upp holkar parvis, så att en ledig holk ska finnas om ett domi-
nant blåmespar flyttar in i en av holkarna. (SLU Artdatabanken 2020). 

Naturcentrum ser inget behov av ytterligare undersökningar av artens förekomst inom området 
kopplat till planerad verksamhet. 

 

Stare 

Förekomst. Åtminstone ett par häckar inom inventeringsområdet vid Sörstafors bruk, i åkerhol-
men väster om landsvägen, invid Svenbybäcken. I bruksområdet finns också miljöer som lockar 
födosökande starar som häckar alldeles i närheten.  

Status. Stare är rödlistad i kategorin Sårbar (VU). Beståndet i Västmanlands län har skattats till 
15 000 par (intervall 9000–21 000) och till 640 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 48 
(41–51) % under de senaste 15 åren (SLU Artdatabanken 2020). 

Känslighet. Stare är fortfarande en vanlig fågel. Arten påverkas negativt av t.ex. bekämpningsme-
del, skogsavverkning och intensifierat jordbruk. (SLU Artdatabanken 2020) 

Naturcentrum ser inget behov av ytterligare undersökningar av artens förekomst inom området 
kopplat till planerad verksamhet. 

 

Grönfink 

Förekomst. Ett, eller möjligen två par bedöms häcka vid Sörstafors bruk. Kan häcka där det finns 
träd och buskage. 
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Status. Grönfink är rödlistad i kategorin Starkt hotad (EN). Beståndet i Västmanlands län har skat-
tats till 22 000 par (intervall 12 000–32 000) och till 660 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. 
(2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. En sjukdom (flagellat) invandrade till 
Sverige 2007 och har sedan dess påverkat beståndet kraftigt negativt. Minskningstakten har upp-
gått till 61 (53–62) % under de senaste 10 åren. (SLU Artdatabanken 2020). 

Känslighet. Grönfink är fortfarande en vanlig fågel. Utöver påverkan av flagellater påverkas arten 
negativt av bekämpningsmedel och intensifierat jordbruk. 

Naturcentrum ser inget behov av ytterligare undersökningar av artens förekomst inom området 
kopplat till planerad verksamhet. 

 

Rosenfink 

Förekomst. Ett par bedöms häcka i bruksområdets norra centrala del, i ruderatmarken med gräs-
mark och träd/buskage, mellan Svenbybäcken och landsvägen. 

Status. Rosenfink är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västmanlands län har skat-
tats till 300 par (intervall 200–400) och till 17 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 25 (0–
50) % de senaste 10 åren. Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära 
gränsvärdet för Sårbar (VU). (SLU Artdatabanken 2020). 

Känslighet. Rosenfinken har under de senaste decennierna gynnats av landskapets storskaliga 
förändring och kan anses som både flexibel i sitt biotopval samt i hög grad anpassningsbar till helt 
nya biotoper. Artens livsmiljö utgörs dock till mycket stor del av tidsmässigt kortvariga igenväx-
ningsmiljöer som i regel är komplexa i sin struktur. (SLU Artdatabanken 2020). 

Naturcentrum ser inget behov av ytterligare undersökningar av artens förekomst inom området 
kopplat till planerad verksamhet. 

 

Gulsparv 

Förekomst. Två par häckar vid Sörstafors bruk, i åkerholmen väster om landsvägen (invid Svenby-
bäcken) och i bruksområdets norra centrala del, i ruderatmarken med gräsmark och 
träd/buskage, mellan Svenbybäcken och landsvägen. 

Status. Gulsparv är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västmanlands län har skat-
tats till 35 000 par (intervall 21 000–49 000) och till 900 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. 
(2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 28 
(20–30) % under de senaste 10 åren. (SLU Artdatabanken 2020). 

Känslighet. Gulsparv är fortfarande en vanlig fågel. Arten påverkas negativt av bl.a. intensifierat 
jordbruk och bekämpningsmedel.  

Naturcentrum ser inget behov av ytterligare undersökningar av artens förekomst inom området 
kopplat till planerad verksamhet. 
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B) Arter som påträffades tillfälligt Sörstafors bruk, eller bedöms kunna häcka i närheten 

Tofsvipa 

Förekomst. 100 ex rastade på åkermark väster om Sörstafors 13 april, och sannolikt häckar minst 
ett par där.  

Status. Tofsvipa är rödlistad i kategorin Sårbar (VU). Beståndet i Västmanlands län har skattats till 
2000 par (intervall 1500–2500) och till 63 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 39 
(30–45) % under de senaste 18 åren. (SLU Artdatabanken 2020). 

Känslighet. Arten påverkas negativt av bl.a. dikning och torrläggning. 

Arten häckar inte inom inventeringsområdet. Naturcentrum ser inget behov av ytterligare under-
sökningar av artens förekomst inom området kopplat till planerad verksamhet. 

 

Skrattmås 

Förekomst. Sågs tillfälligt förbiflygande över Kolbäcksån.  

Status. Skrattmås är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västmanlands län har skat-
tats till 2200 par (intervall 1700–2700) och till 98 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. (2012). 

Den svenska populationen har minskat kraftigt sedan 1980 (SLU Artdatabanken 2020). 

Känslighet. Arten påverkas negativt av bl.a. dikning/torrläggning, jakt och närvaro av annan art, 
t.ex. mink och vildsvin. (SLU Artdatabanken 2020)  

Arten häckar inte inom inventeringsområdet. Naturcentrum ser inget behov av ytterligare under-
sökningar av artens förekomst inom området kopplat till planerad verksamhet. 

 

Fiskmås 

Förekomst. Födosökande individer observeras regelbundet över Kolbäcksån. Häckar som närm-
ast på öar i Kolbäcksån vid Lyckhem, nordost om Sörstafors. 

Status. Fiskmås är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västmanlands län har skat-
tats till 1500 par (intervall 1000–2000) och till 100 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 16 (7–
22) % de senaste 18 åren (SLU Artdatabanken 2020). 

Känslighet. Fiskmås är fortfarande en vanlig art. Arten påverkas negativt av bl.a. dikning/torrlägg-
ning och närvaro av annan art, t.ex. mink och vildsvin. (SLU Artdatabanken 2020) 

Arten häckar inom inventeringsområdet. Naturcentrum ser inget behov av ytterligare undersök-
ningar av artens förekomst inom området kopplat till planerad verksamhet. 

 

Kungsfiskare 

Förekomst. Häckar sannolikt i Kolbäcksån i närheten av Sörstafors bruk. Observeras i Kolbäcksån 
invid bruksmiljön 13 april och 8 juni, vid ett tillfälle flyger en individ in i Svenbybäcken. 

Status. Kungsfiskare är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT) och listad i EU:s fågeldirektiv, bilaga 
1. Beståndet i Västmanlands län har skattats till 7 par (intervall 5–10 och till 250 par i Sverige av 
Ottosson m.fl. (2012). 

Det finns inga tecken på betydande populationsförändring (SLU Artdatabanken 2020). 
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Känslighet. Arten är beroende av strandbrinkar vid lämpliga vattendrag. Påverkas negativt av 
bl.a. miljögifter, fiske, dikning/torrläggning och närvaro av annan art, t.ex. grävling och mink. 

Arten häckar inte inom inventeringsområdet. Naturcentrum ser inget behov av ytterligare under-
sökningar av artens förekomst inom området kopplat till planerad verksamhet. 

 

Rödvingetrast 

Förekomst. Tillfälligt noterad 19 maj. Kan häcka i närområdet. 

Status. Rödvingetrast är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västmanlands län har 
skattats till 17 000 par (intervall 10 000–24 000) och till 1,1 miljoner par i Sverige av Ottosson 
m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 25 
(20–30) % under de senaste 15 åren. Rödvingetrast minskar successivt framför allt i södra delen 
av utbredningsområdet. (SLU Artdatabanken). 

Känslighet. Rödvingetrast är fortfarande en vanlig fågel. Arten påverkas negativt av avverkning 
och dikning/torrläggning. (SLU Artdatabanken 2020). 

Arten häckar inte inom inventeringsområdet. Naturcentrum ser inget behov av ytterligare under-
sökningar av artens förekomst inom området kopplat till planerad verksamhet. 

 

Ärtsångare 

Förekomst. Tillfällig observation av en sjungande individ 19 maj. Kan möjligen häcka vid Sörsta-
fors bruk och sannolikt i närområdet. 

Status. Ärtsångare är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västmanlands län har 
skattats till 7000 par (intervall 4200–9800) och till 250 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 20 (0–
40) % under de senaste 10 åren. (SLU Artdatabanken) 

Känslighet. Ärtsångare är fortfarande en vanlig fågel. Arten påverkas negativt av skogsavverk-
ning; den häckar i skogsbryn, buskmarker och trädgårdar. (SLU Artdatabanken 2020). 

Arten häckar troligen inte inom inventeringsområdet. Naturcentrum ser inget behov av ytterli-
gare undersökningar av artens förekomst inom området kopplat till planerad verksamhet. 

 

Svartvit flugsnappare 

Förekomst. Två par häckar alldeles utanför inventeringsområdet. 

Status. Svartvit flugsnappare är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västmanlands 
län har skattats till 25 000 par (intervall 15 000–35 000) och till 1,4 miljoner par i Sverige av Ot-
tosson m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 19 
(12–23) % under de senaste 10 åren. (SLU Artdatabanken) 

Känslighet. Svartvit flugsnappare är fortfarande en vanlig fågel. Arten påverkas negativt av bl.a. 
skogsavverkning. 

Arten häckar inte inom inventeringsområdet. Naturcentrum ser inget behov av ytterligare under-
sökningar av artens förekomst inom området kopplat till planerad verksamhet. 
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Kråka 

Förekomst. Observeras regelbundet i bruksområdet, och arten häckar sannolikt i närheten. 

Status. Kråka är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västmanlands län har skattats 
till 5500 par (intervall 3500–7500) och till 180 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 24 
(18–27) % under de senaste 18 åren (SLU Artdatabanken 2020). 

Känslighet. Kråka är fortfarande en vanlig fågel. Arten påverkas negativt av bl.a. skogsavverkning. 

Arten häckar inte inom inventeringsområdet. Naturcentrum ser inget behov av ytterligare under-
sökningar av artens förekomst inom området kopplat till planerad verksamhet. 

 

Sävsparv 

Förekomst. Ett par observerades i lämplig biotop invid Svenbybäcken 13 april och skulle möjligen 
kunna häcka där. 

Status. Sävsparv är rödlistad i Sverige i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västmanlands län 
har skattats till 4000 par (intervall 2400–5600) och till 400 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. 
(2012). 

Minskningstakten har uppgått till 15 (10–20) % under de senaste 10 åren. (SLU Artdatabanken) 

Känslighet. Sävsparv är fortfarande en vanlig fågel. Orsakerna till nuvarande minskning i Sverige 
är inte utredd, men i Storbritannien har man konstaterat att försämrad vinteröverlevnad förkla-
rar minskningen. 

Arten häckar troligen inte inom inventeringsområdet. Naturcentrum ser inget behov av ytterli-
gare undersökningar av artens förekomst inom området kopplat till planerad verksamhet. 

 

Allmänna rekommendationer 
 

Åtta rödlistade fågelarter bedöms häcka inom inventeringsområdet vid Sörstafors bruk: tornseg-
lare (EN), buskskvätta (NT), björktrast (NT), entita (NT), stare (VU), grönfink (EN), rosenfink (NT) 
och gulsparv (NT). Ärtsångare (NT) och svartvit flugsnappare (NT) häckar i nära anslutning till in-
venteringsområdet. 

Alla dessa arter är fortfarande vanliga, eller relativt vanliga, i Sverige, men de flesta uppvisar en 
negativ och minskande trend. Naturcentrum bedömer att nämnda arters kontinuerliga ekolo-
giska funktion kan upprätthållas, även efter en eventuell exploatering av området. Naturcentrum 
ser inget behov av ytterligare undersökningar av arternas förekomst inom området kopplat till 
planerad verksamhet, men relevant hänsyn bör tas till de häckande fåglarna. 

Sörstafors bruk har idag miljöer som gynnar ett rikt fågelliv. Genom att minimera påverkan på 
Svenbybäcken, delar av grönytor, skogsdungar, bryn och äldre träd kan områdets fåglar fortleva 
här. Miljöer som går förlorade kan kompenseras med plantering av nya träd och buskar. Några av 
de hotade arterna kan gynnas genom att fågelholkar sätts upp (gäller främst tornseglare och en-
tita). 

Exploatering bör undvikas under fåglarnas häckningstid mellan april och juli. I delar av området 
där inga fåglar häckar skulle viss verksamhet kunna bedrivas året runt. 
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