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SAMMANFATTNING  

Inventeringen gjordes som ett moment av ornitologikursen BI480K vid Kristianstads högskola 
och på uppdrag av Göingebygdens biologiska förening.  Syftet var att utföra en 
häckningsinventering vid Stoby- och Magle våtmarker i Hässleholms kommun för att kartlägga 
vilka arter som häckar i områdena samt i vilken utsträckning. Målet var även att kartlägga 
förekomsten av tättingarna rörsångare, sävsångare, sävsparv och gulärla på lokalerna.   
  
Inventeringen utfördes vid tre tillfällen under maj månad 2020 och därefter sammanställdes 
data i tabeller för att sedan föras in i rapporten.  
  
På båda lokalerna sågs att skrattmås var den mest representerade häckande arten och att 
Stoby våtmark som väntat hyste färre arter och individer än Magle våtmark.  Utöver de 
våtmarksfåglar som var i fokus för inventeringen påträffades även en del arter, mest troligt på 
tillfälligt besök, då de normalt lever i annan miljö än vid våtmarker. Exempelvis sågs svärta 
cirkulera kring Stoby våtmark vid ett av besöken och grönbena påträffades vid Magle våtmark, 
lokal Reningsverket, vid ett tillfälle.  
  
De båda våtmarkerna som besöktes störs båda på olika sätt och ser väldigt olika ut. Stoby 
våtmark med dess tätt omslutande vegetation ligger mitt i Läreda industriområde och Magle 
våtmark som vegetationsmässigt är mer öppen än Stoby våtmark, störs istället av mänsklig 
närvaro. Till framtida studier kan störning och livsmiljö vara intressanta faktorer att räkna med 
när man studerar vilka arter som häckar i områdena. 
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INLEDNING 
 
Inventering skedde på uppdrag av Göingebygdens Biologiska Förening, GBF och ingår även 
som en del av kursen BI480K Ornitologi vid Kristianstad högskola 2020.  
 
Syftet med inventeringen är att utöka kunskapen för vilka arter som häckar och i vilken 
utsträckning, i områdena Stoby- och Maglevåtmarker. 
 
Tidigare inventeringar som utförts i områdena är den så kallade Andfågelräkningen, vilken 
genomförs fyra gånger per år (GBF 2020). Denna inventeringen innefattar alla våtmarksfåglar 
och önskemålet från Göingebygdens biologiska förening är nu, att även inventera vilka arter 
som häckar samt förekomsten av Rörsångare, Sävsångare, Sävsparv och Gulärla. 
 

Frågeställningar 

 

• Vilka våtmarksfåglar häckar i Stoby- och Maglevåtmark? 
 

• Hur stort är antalet våtmarksfåglar? 
 

• Förekommer arterna; Sävsparv, Gulärla, Rör- och Sävsångare på lokalerna? 
 
 

BAKGRUND 
 

Varför inventerar man? 
 
För att få en inblick i hur fågelfaunan är i ett visst område utförs inventeringar. Det finns olika 
metoder för hur inventeringen ska utföras på, beroende på vilken frågeställnings som ska 
besvaras. Fåglar är känsliga för förändringar i landskapet och genom att inventera kan en 
översikt av fågelpopulationen kontrolleras. Genom det resultat som framgår kan åtgärder 
skapas för att förbättra förutsättningar för fågelfaunan. 
 
Göingebygdens biologiska förening (GBF) 
 

GBF grundades 1949 och är en idéburen, ideell organisation som delar samma värderingar 
som Naturskyddsföreningen i Skåne. Syftet med arbetet är att främja studiet och skyddet av 
djur- och växtvärlden i Göinge, samt odla intresset för biologiska frågor. 
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UNDERSÖKNINGSOMRÅDENA 
 
Dammarna i både Stoby- och Maglevåtmark skiljer sig mycket åt i utseende, då vissa helt 
saknar omslutande växtlighet och enkelt kan överblickas, medan andra dammar omsluts av 
träd, buskar och vass.  
 

 
STOBY VÅTMARK 
 

Stoby våtmark är en liten våtmark belägen på Läreda industriområde i nära anslutning till både 

stora industrier och tungt trafikerade vägar. Våtmarken ligger omsluten av vegetation och 

samtliga dammar kapslas in av tät växtlighet.  

Figur 1. Drönarbild över Stoby våtmark tagen av Thomas Johnsson. Gula markeringar visar platser varifrån dammarna överblickats och är   

inlagda av Elin Svensson 
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MAGLE VÅTMARK 

 
Magle våtmark är det sista reningssteget från avloppsverket i Hässleholm, där vattnet sakta 
rinner genom dammarna, med hopp om att växtligheten ska binda kväve och fosfor. Området  
är även etablerat för rekreation, med mycket människor i rörelse. 

 
Figur 3.  Översiktsbild Magle våtmark 

Figur 2. Översiktsbild Stoby våtmark 
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Figur 4. Magle våtmark (område 1) inzoomad 

Figur 5. Ormslingan (område 2) & Reningsverket (område 3) inzoomade 
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METODER  
 
Studien utfördes i fält genom observationer och ingen manipulation ägde rum. Båda våtmarkerna 
inventerades tre gånger vardera med en veckas mellanrum under perioden 10–25 maj 2020. Samtliga 
inventeringar startade 06.00 vid Stoby våtmark och fortsatte sedan på Magle våtmark och dess 
tillhörande områden. Tidsåtgången för Stoby var ca 1,5 h och för Magle ca 4 h. Transporttid mellan 
områdena tog ca 10 minuter.  Fokus låg på våtmarksfåglar som gäss, svanar, rallfåglar, sumphöns, 
änder, doppingar, vadare, måsfåglar, tärnor samt tättingarna sävsparv, sävsångare, rörsångare och 
gulärla.  
 
På båda lokalerna utfördes så kallad häckningsinventering där häckningsstatus noterades för samtliga 
individer utifrån en tabell, Häckningskriterier (bilaga 1) tilldelad av GBF.  Utifrån tabellen, delgavs 
individerna en siffra som representerade dess häckningsaktivitet.  
 
Stoby våtmarksinventering, utfördes genom en kombination av punkt- och linjetaxering då varje damm 
endast kunde överblickas från en eller två punkter (figur 1). Stopp gjordes vid varje punkt tills samtliga 
individer var räknade. Fanns inga arter vid punkten togs ett stopp i minst 10 minuter för att invänta 
cirkulerande individer. Därefter besöktes nästa punkt och arter som iakttogs och hördes där, 
noterades. 
 
Inventeringen av Magle våtmarks samtliga tre områden, utfördes mestadels genom en linjetaxering 
där stigarna runt dammarna följdes. Längs dammarna iakttogs och noterades samtliga arter, med 
undantag av platser där vegetation var tät och kapslade in stora delar av dammen, då frångicks 
linjetaxeringen och istället utfördes punktmarkering.  Punktmarkeringar gjordes vid ett gömsle i 
område 1, Magle våtmark (figur 4) samt på område 2, Ormslingan (figur 5). Vid område 3, 
Reningsverket (figur 5) saknades omkringliggande vegetation och sikten var god. 
 
 

Material 
 
Utrustning 

• Tubkikare  

• Handkikare  

• Anteckningsmaterial 

• Kartor  

• Häckningskriterier (tabell) (bilaga1) 

• Fågelguiden: Europas och medelhavsområdets fåglar i fält 

 

Inför utförandet av inventeringen har information tillhandahållits av Thomas Johnsson, 

Göingebygdens biologiska förening, däribland en beskrivning i hur tidigare inventeringar 

utförts och tillhörande drönarbilder över områdena. Varav Stobys drönarbild visar vilka 

punkter som bäst lämpas för överblick. Även tabellen, Häckningskriterier enligt fågelatlas, 

erhölls. 

Karta över Magle våtmark från Hässleholms vatten (figur 4) med tydligt utmarkerade dammar, 

hämtades från deras hemsida, i syfte att under fältbesöken, undgå att missa någon av 

dammarna. 
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För att underlätta inventeringen skapades även tabeller med förväntade arter färdiginskrivna, 
att ha med i fält. Detta ändrades efter första besöket till anteckningsblock och penna då det 
ansågs som en lämpligare metod.  
 

GIS 

 

Kartmaterialet är hämtat från Lantmäteriet, där Terrängkartan Vektor (2020) använts som 

grund för att få en översikt av de olika områdena. 

Genom att öppna nedladdade filer i QGIS skapades polygoner över området för att illustrera 

hur detaljområdet ser ut. I de olika kartorna skapades även etiketter och vägar för att tydligare 

få en bild över området.  

Genom att ange de olika vägarna i attributtabellen och sätta olika färg på dem kunde en 

översiktlig karta skapas.  De färdiga kartorna har sedan, skapats i layout och därefter 

exporterats till dokumentet. 

Samtliga kartor har framställts i QGIS med koordinatsystem SWREF99TM. 

 

Tabeller 

 
Tabellerna 1–6 har framställts i syfte att få en överblick i antalet arter och vilken aktivitet de 
har. Data är insamlad vid fältbesöken och har sedan lagts in i ett Exceldokument.  
 
 

Fältbesök 

 

Vid tre tillfällen har områdena Stoby- och Magle våtmark besökts; 10/5, 17/5 och 23/5.  

Inventeringen har utförts i Stoby våtmark mellan klockan 06.00- 07.30. I Stoby har punkter 

markerats på en drönarbild (figur 1) över området för att lätt kunna se var placering är som 

bäst. Vid punkterna stod vi ca 5–10 minuter för att räkna arterna och skriva in en kod för vilken 

aktivitet de utförde.  

Magle våtmark innefattar 3 större delområden.  För att få en tydlig bild över området använde 

vi oss av miljö- och vattens illustration över våtmarken (bilaga 2). De övriga två områdena 

använde vi oss av drönarbilder (bilaga 3) från Thomas Johnsson, GBF. 

Dokumentation av området genom fotografering gjordes i efterhand på grund av regn och ej 

vattentät kamerautrustning. 
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Litteratur 

 

Den litteratur som huvudsakligen använts är Grant (1999) Fågelguiden: Europas och 

medelhavsområdets fåglar i fält 

 

Arbetsgång 
 

Inför inventeringen har arbetsmöte skett, där en planering utfördes. Mellan inventeringens 

utförande har författarna arbetat individuellt med kartor och text. Rapportarbetet har skett 

löpande och har diskuterats via telefon eller chatt. Uppsatsens förfarande har tagit totalt 40 

timmar att utföra där tidsåtgången har fördeladats på  

• 2 h planering och förberedelser som att skapa kartor, tabeller  

• Fältinventering har utförts vid 3 tillfällen á 6 h 

• Rapportskrivning har skrivits löpande  

• Kartframställning i QGIS  
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RESULTAT  
 
Inventeringen utfördes inom två våtmarksområden i Hässleholms kommun, Stoby våtmark 
och Magle våtmark, under maj månad. 
 
 

Stoby våtmark 

 

Kommentar: Under besöken iakttogs ett litet artantal sett 
utifrån vad en våtmark normalt innehar. Jämförelse av 
tabeller visar att skrattmås är den främst häckande arten men 
också att sångsvan framgångsrikt häckar på våtmarken. Den 
täta vegetationen som omsluter samtliga dammar försvårar 
sikten så de arter som häckar längs strandlinjen kan ha 
missats. Utöver de häckande arterna som sammanställts i 
tabellerna noterades vid första besöket två tranor vid 
våtmarken och vid tredje besöket två svärtor som flög ett 
antal gånger över våtmarken. Vid samtliga besök hördes gök 
och näktergal och vid första besöket även en gröngöling. Vid 
andra besöket iakttogs en drillsnäppa och vid tredje besöket 
fem. En intressant iakttagelse då dessa normalt föredrar 
sandiga stränder vid större sjöar som häckningsbiotop 
(Tjernberg 2008). 

 

Tabell 1. Tabellen visar de arter som enligt Häckningstabellen noterades vid inventeringen på Stoby våtmark 
2020-05-10. Väder: Stundtals duggregn. Ingen vind, molnigt. 6 °C 

Källa: Inventering utförd av Elin Svensson & Jennie Ahlqvist. Tabellen skapad av Jennie Ahlqvist 

 
 
 
 
 
 

Foto: Jennie Ahlqvist 

RUVANDE (4)
I LÄMPLIG 

HÄCKNINGSBIOTOP (20)
 BOBESÖK (15)

Knipa 1 1

Rörsångare 2 2

Skrattmås 1 1 2

Sothöna 8 16 1 25

Sångsvan 1 1

Vigg 2 2

SUMMA 9 22 2 33

FÅGELART

STOBY VÅTMARK 10/5
ANTAL OCH AKTIVITET

TOTALA 

SUMMA 

INDIVIDER
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Tabell 2. Tabellen visar de arter som enligt Häckningstabellen noterades vid inventeringen på Stoby våtmark 
2020-05-17. Väder: Stundtals regn och medelmåttlig vind, molnigt. 11 °C 

Källa: Inventering utförd av Elin Svensson & Jennie Ahlqvist. Tabellen skapad av Jennie Ahlqvist 
 
 
 
Tabell 3. Tabellen visar de arter som enligt Häckningstabellen noterades vid inventeringen på Stoby våtmark 
2020-05-23. Väder: Växlande molnighet/sol. Svag vind, 12 °C 

 
Källa: Inventering utförd av Elin Svensson & Jennie Ahlqvist. Tabellen skapad av Jennie Ahlqvist 
 

 
 

 

RUVANDE (4) BO/ÄGG/UNGAR (1)
I LÄMPLIG 

HÄCKNINGSBIOTOP (20)

Sångsvan 1 1 2

Knipa 8 1 9

Skrattmås 6 9 15

Sothöna 1 1

Drillsnäppa 5 5

SUMMA 6 9 17 32

FÅGELART

STOBY VÅTMARK 23/5
ANTAL OCH AKTIVITET TOTALA 

SUMMA 

INDIVIDER 

Foto: Jennie Ahlqvist Foto: Jennie Ahlqvist 

RUVANDE (4)
I LÄMPLIG 

HÄCKNINGSBIOTOP (20)
 BOBESÖK (15)

Sångsvan 1 1

Skrattmås 1 12 1 14

Sothöna 1 1

Drilsnäppa 1 1

Sävsångare 4 4

SUMMA 2 18 1 21

FÅGELART

STOBY VÅTMARK 17/5
ANTAL OCH AKTIVITET TOTALA 

SUMMA 

INDIVIDER
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Magle våtmark 

 

Kommentar: Under besöken iakttogs ett relativt stort 

antal arter där skrattmås och grågås är starkt 

representerade. Framgångsrik häckning sågs hos 

arterna grågås, vitkindad gås, gräsand, sothöna och 

knipa. Mellan första och andra besöket sågs en 

halvering av knipungar och mellan andra och tredje 

besöket sågs att samtliga av sothönornas ungar 

försvunnit. Vid området Reningsverket (figur 5) sågs 

arterna rödbena och grönbena, den sistnämnda mest 

troligt på tillfälligt besök då den normalt häckar vid 

myrar och mossar (Grant 1999). Vid området 

Ormslingan (figur 5) iakttogs vid tredje besöket en 

tärna, troligtvis fisktärna. Vid samtliga områden finns 

tättingarna sävsparv och rörsångare representerade och 

på samtliga lokaler hördes gök och näktergal.  

 
 
Tabell 4. Tabellen visar de arter som enligt Häckningstabellen noterades vid inventeringen på Magle våtmark 
2020-05-10. Väder: Stundtals duggregn. Ingen vind, molnigt, 6 °C 

 
Källa: Inventering utförd av Elin Svensson & Jennie Ahlqvist. Tabellen skapad av Jennie Ahlqvist 

 
 

 

RUVANDE (4) BO/ÄGG/UNGAR (1)
I LÄMPLIG 

HÄCKNINGSBIOTOP (20)
PARNING (16)  BOBESÖK (15)

Knölsvan 2 9 2 13

Sångsvan 1 3 4

Vigg 1 1

Knipa 4 3 7

Skrattmås 47 151 4 202

Sothöna 3 14 17

Storskarv 2 2

Grågås 47 35 82

Vitkindad gås 9 11 20

Gräsand 7 13 20

Kricka 1 1

Sävsparv 13 13

Rörsångare 7 7

SUMMA 53 67 262 6 1 389

FÅGELART

MAGLE VÅTMARK 10/5
ANTAL OCH AKTIVITET TOTALA 

ANTALET 

INDIVIDER 

Foto: Jennie Ahlqvist Foto: Jennie Ahlqvist 

Foto: Jennie Ahlqvist 
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Tabell 5. Tabellen visar de arter som enligt Häckningstabellen noterades vid inventeringen på Magle våtmark 
2020-05-17. Väder: Stundtals regn och medelmåttlig vind, molnigt, 11 °C 

 
Källa: Inventering utförd av Elin Svensson & Jennie Ahlqvist. Tabellen skapad av Jennie Ahlqvist 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

RUVANDE (4) BO/ÄGG/UNGAR (1)
I LÄMPLIG 

HÄCKNINGSBIOTOP (20)

Sångsvan 1 1

Knölsvan 4 4

Vigg 2 2

Knipa 2 14 16

Skrattmås 37 85 122

Sothöna 3 10 13 26

Gräsand 16 16

Rödbena 2 2

Grönbena 4 4

Sävsparv 5 5

Vitkindad gås 7 7 14

Drillsnäppa 1 1

Grågås 1 44 60 105

Fiskmås 1 1

Kricka 1 1

Storskarv 3 3

Rörsångare 13 13

SUMMA 48 56 232 336

FÅGELART

MAGLE VÅTMARK 17/5
ANTAL OCH AKTIVITET TOTALA 

SUMMA 

INDIVIDER

Foto: Jennie Ahlqvist Foto: Jennie Ahlqvist 
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Tabell 6. Tabellen visar de arter som enligt Häckningstabellen noterades vid inventeringen på Magle våtmark 
2020-05-23. Väder: Växlande molnighet/sol. Svag vind, 12 °C 

Källa: Inventering utförd av Elin Svensson & Jennie Ahlqvist. Tabellen skapad av Jennie Ahlqvist 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUVANDE (4) BO/ÄGG/UNGAR (1)
I LÄMPLIG 

HÄCKNINGSBIOTOP (20)
PARNING (16)

Sångsvan 1 3 4

Knölsvan 2 3 5

Knipa 2 8 10

Skrattmås 39 69 108

Sothöna 5 11 2 18

Gräsand 8 9 17

Sävsparv 14 14

Vitkindad gås 6 6 16 28

Grågås 82 52 134

Gråhäger 1 1

Rödbena 1 1

Gråtrut 2 2

Fisktärna 1 1

Kricka 1 1

Rörsångare 20 20

SUMMA 53 98 211 2 364

TOTALA 

SUMMA  

INDIVIDER

FÅGELART

MAGLE VÅTMARK 23/5
ANTAL OCH AKTIVITET

Foto: Jennie Ahlqvist 
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Felkälla 

 
• Snarlika arter som tex fisktärna och silvertärna. 
• Kan ha missat de individer som ligger i vassen. Svåråtkomlig terräng. Troligtvis ett större 

antal än vad som visas. Tex så gott som bara andhanar vilket kan betyda att honor ligger på 
äggen. 

• Rastande fåglar. 
• Geografiskt ligger Finjasjön väldigt nära Magle våtmark vilket kan avgöra antalet individer 

och antalet arter från besök till besök, då fåglarna förflyttar sig dagligen mellan områdena. 
• Som studenter på kursen BI482K Ornitologi vill vi uppmärksamma att våra resultat kan ha en 

felmarginal. 
 
 

Diskussion  

 
I stort kan ses att Stoby hyser ett betydligt mindre antal häckande individer och arter än 
Magle våtmark. Då vi sökt fakta kring Stoby våtmarks historia utan resultat kan vi inte med 
säkerhet veta hur våtmarken brukats och hur faktorer som vattenkvalitet och vattendjup ser 
ut. Dessa faktorer tillsammans med det faktum att Stoby våtmark omsluts av mycket tät 
växtlighet kan dock vara bidragande till att våtmarken inte lämpar sig för vissa arter. Magle 
våtmark har till skillnad från Stoby våtmark en variation i öppna ytor och inneslutande 
vegetation vilket ger möjlighet till större artvariation. Då man kan tänka att 
artsammansättningen på Stoby våtmark gynnats av att buskage till viss del skövlats hade 
detta troligtvis ökat ljudnivån från omkringliggande industrier och istället fört bort de 
individer som idag häckar på platsen.  
 
Eftersom både Stoby- och Magle våtmark störs på olika sätt, Stoby av tung trafik samt 
industrier och Magle av mänsklig aktivitet, hade det till framtida studier varit intressant att 
vidare utreda om dessa störningar har olika effekt på olika arter och deras 
häckningskriterier.  
  
Inventeringen som utfördes var den första i sitt slag på uppdrag åt GBF vilket öppnar upp för 
fortsatt arbete med att kartlägga häckande fåglar på Stoby- och Magle våtmark. På de 
andfågelräkningar som tidigare utförts av GBF har även Finjasjön inkluderats vilket kan vara 
bra att göra även på framtida häckningsinventeringar. Detta då Magle våtmark och Finjasjön 
geografiskt ligger nära varandra och många fåglar förflyttar sig mellan lokalerna dagligen. 
Således kan de individer vi sett i lämplig miljö (kod 20) på Magle våtmark i själva verket 
häcka i Finjasjön och endast besöka Magle våtmark tillfälligt.  
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BILAGA 1 HÄCKNINGSKRITERIER ENLIGT FÅGELATLAS 

 

 

 

  



   

 

20 
 

BILAGA 2 VATTENVERKETS ILLUSTRATION ÖVER MAGLE VÅTMARK 
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BILAGA 3  

DRÖNARBILD ÖVER MAGLE VÅTMARK, OMRÅDE 1.  

FOTO: THOMAS JOHNSSON 

 

 


