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Strandängsvadare har under lång tid minskat i Sverige, och troligtvis är det flera faktorer som samspelar med varandra som 
missgynnar vadare. Genom restaurering av våtmarker kan man förbättra förutsättningarna för vadare, men också för andra 
arter som är knutna till dessa habitat. Därför var det av intresse att göra en inventering över fåglar (främst vadare och 
andfåglar) i den nyrestaurerade invallningen vid Norra Lingenäset i Kristianstads Vattenrike. För att få en uppfattning över 
vilka fågelarter som nyttjar (rastning och/eller häckning) lokalen gjordes en sammanställning på arter, med anteckning om 
deras beteenden, under våren 2012. För att mer specifikt undersöka kvalitén som häckningslokal för vissa fåglar 
(strandängsvadare), samlades data in på bytesdjur (evertebrater) i det nyrestaurerade området och energiinnehållet hos de 
insamlade everterbraterna räknades ut för att ge en uppfattning om hur mycket föda som fanns tillgänglig. Det gjordes även 
en historisk bakgrund om hur människan hävdat våtmarker i landskapet från forntid fram till idag, för att ge en bild över de 
problem som är knutna till de landskapsförändringar som skett. Området har med god marginal tillräckligt med föda för att 
vadarna ska lyckas föda upp sina ungar. Det insamlades även data på vegetationens höjd, och det verkar som om vegetationen 
i området är för kortsnaggad för att vadarfåglarna ska trivas optimalt.  
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Inledning 
     Jag har varit intresserad av djur och natur så länge jag kan minnas, min pappa hade ett helt 

rum fullt med olika akvarier och terrarier, så jag antar att det är därifrån jag fick mitt stora 
naturintresse. Så för mig var det en självklarhet att mitt examensarbete skulle vara något som 
handlade om djur och natur. I början var jag dock osäker på vad jag ville göra, ett tag kände 
jag för att inventera växter, men jag var för osäker på vad och var jag skulle inventera, så det 
blev inget med det. Ett annat förslag var att jag skulle inventera groddjur i Kristianstads 
Vattenrike, men till slut fastnade jag för att inventera fåglar. Jag tog kontakt med Hans 
Cronert på länsstyrelsen och fick reda på att det gjorts en restaurering av en invallad våtmark 
på Norra Lingenäset, och att han var intresserad av att få inventeringar gjorda för att se vilka 
fågelarter som häckade där. Vid senare kontakt med min handledare kom vi även överens om 
att jag även skulle göra en evertebratinsamling i området, för att ta reda på hur förekomsten 
och distributionen av ryggradslösa djur ser ut och på så sätt försöka utröna om det finns 
tillräckligt med föda på lokalen för att strandängsvadare ska kunna lyckas med sin häckning. 
Jag tog även reda på hur hävden av våtmarker i allmänhet har utvecklats och förändrats i 
landskapet från forntid fram till idag för att få en överblick över de hot som vadarfåglar, 
andfåglar och andra djur knutna till våtmarker möter i dagens landskap. 

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med den här undersökningen är först och främst att ta reda på vilka fåglar, och då 
främst vadare och andfåglar, svarar på den restaurering som gjorts i Norra Lingenäsets 
invallning. Detta gjordes genom att ta reda på hur många olika arter och individer som 
observerades vid Norra Lingenäset. Något som specifikt studerades var hur bra den här 
lokalen är som häckningsplats för de fåglar (särskilt vadare) som befann sig i området. Detta 
undersöktes genom att göra en evertebratinsamling inom inventeringsområdet. Jag har även 
jämfört dessa data med andra kända våtmarker inom Kristianstads Vattenrike (dvs. Håslövs 
ängar, Isternäset, och Pulken). Nutida förändringar för vissa fågelgrupper introduceras i 
relation till hur hävd och markanvändning av våtmarker har förändrats från forntiden fram till 
idag.  

 

Introduktion 
Människan har under lång tid utnyttjat våtmarkerna. Främst var slåttern mycket viktig på 
många våtmarker, genom att man tog hö till djuren under vintern när dessa var stallade 
inomhus. Denna slåtter började under järnåldern, då våtmarkshö och lövhö var de viktigaste 
källorna till vinterfoder, men perioden för vinterfodring var antagligen för kort och därför 
stallades alla djur förmodligen inte heller (Emanuelsson 2009). Framförallt var det rikkärr 
som nyttjades för slåtter och bete. En viktig våtmark var översvämningszonen runt naturliga 
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bäckar och åar. Den årliga översvämningen gjorde att marken kunde producera stora mängder 
gräs och starr varje år utan att man behövde gödsla den. Våtmarker kan ha väldigt olika 
produktivitet beroende på näringstillgång; t.ex. slåttermyrar var särskilt viktiga i norra 
Skandinavien, men gav oftast mycket dålig produktion, och man kunde ofta inte slå myren 
varje år (Emanuelsson 2009). Många arter av starr (Carex spp.) och orkideér (Orchidaceae 
spp.) trivs mycket bra i dessa väldigt näringsfattiga våtmarker, men konkurreras annars ut av 
andra arter om det finns för mycket näring i våtmarken.  Buskar och träd saknades ofta på 
hävdade våtmarker (Hävdad mark är mark som påverkas eller nyttjas av människan) eftersom 
man medvetet höll efter dessa för att undvika igenväxning som hade missgynnat 
grästillväxten (Emanuelsson 2009).  

I Sverige på 1800-1900-talen började en allt större utdikning av landskapet, man dränerade 
sjöar och många vattendrag lades ner under jord i olika rörledningar (Hagerberg m.fl. 2004). 
Utdikningen skedde främst för att få mer åkermark, men även för att kunna plantera skog. 
Människan har ända sedan antiken försökt dika ut marker för att kunna använda dessa för 
andra ändamål, men det var först under 1800- och 1900-talen som man hade tillräckligt bra 
teknik och maskiner för att kunna utföra stora dräneringar över stora delar av det svenska 
landskapet. Helge å bröt sig år 1775 ut till en ny väg ut i havet vid Yngsjö. Detta var på grund 
av att bönder hade grävt ett dike för att torrlägga våtmarkerna längs ån (Oveson 2002). År 
1859 påbörjades ett stort dikningsföretag för att torrlägga den del av Hammarsjön som 
kallades Nosabysjön. Det var ett svårt projekt men år 1870 var sjön helt tömd på vatten och 
den gamla sjöbottnen omvandlades till odlingsmark (Oveson 2002). Under 1950- och 1970-
talet gjordes ett flertal invallningsprojekt för att ytterligare utöka arealen av åkermark i 
området (Oveson 2002). I takt med att man började odla vall, så behövdes inte längre 
våtmarkerna och ängarna för slåtter och de förlorade därmed sin funktion för människan och 
kunde nu börja dikas ut i allt högre grad (Emanuelsson 2009). I den nedre delen av Helge å 
finns det inom vattenriket 1100 hektar betesmark, 244 ha med enbart slåtter och 276 ha där 
det sker slåtter samt efterbete (Oveson 2002). Detta visar att slåtterängar har minskat kraftigt i 
Sverige sedan man började odla vall Många våtmarker och sjöar är också väldigt näringsrika 
och kunde göras om till rika givande åkrar när man väl hade dränerat dem. De 
översilningssystem som varit så utvecklade i Sverige hade bara en kort blomstringstid, de 
byggdes under 1800-talets andra hälft och försvann redan under början av 1900-talets första 
årtionden (Emanuelsson 2009). Utdikningen av våtmarkerna ledde till en drastisk minskning 
av alla de djur och växter som är knutna till våtmarker av olika slag, även om vissa klarade sig 
bättre än andra (Emanuelsson 2009). Många andfåglar och vadare förlorade sina 
häckningsplatser och rastplatser. Grodor och paddor blev av med sina lekdammar och många 
växter som tidigare var vanliga blev sällsynta, t.ex. många orkidéer. Insekterna klarade sig 
något bättre på grund av sin förmåga att snabbt kunna förflytta sig, en snabb förökning, och 
tack vare sin storlek vilket möjliggör att även kunna utnyttja mindre vattenhål. Många 
våtmarker används inte av människan längre och är lämnade åt sitt öde. De våtmarker som 
överges kommer på sikt att växa igen med buskar och sly, när mänskliga störningsmoment 
försvinner (Ronnesjö 2006). Detta gör att många arter som är beroende av att landskapet kring 
våtmarken hålls öppen försvinner, såsom orkideér och de flesta strandängsvadare.  
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Många djur och växter är lika beroende av våtmarkerna såsom människan var förr i tiden; 
t.ex. trivs många fåglar, såsom strandängsvadare, mycket bra vid våtmarker som hävdas av 
människan. Även andra fåglar såsom t.ex. gulärla (Motacilla flava) häckar ofta i hävdade 
våtmarker (Mullarney m.fl. 2009). Alla arter av groddjur kräver vattensamlingar för sin 
förökning, även om inte alla lever i eller vid vatten året runt. Även en mängd insekter är 
knutna till vattensamlingar såsom egentliga trollsländor (Anisoptera spp.), dykarbaggar 
(Dytiscidae spp.) och stickmyggor (Culicidae spp.)  

I dagens landskap har många strandängsvadare minskat kraftigt. I Sverige har en del arter 
minskat med mer än 50 % de senaste decennierna, t.ex. sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina 
schinzii), rödspov (Limosa limosa) och enkelbeckasin (Gallinago gallinago) (Ottvall m.fl. 
2008). De vadarfåglar som minskar snabbast är de som är knutna till betade strandängar i 
södra Sverige (Ottvall m.fl. 2008). Flera arter strandängsvadare är till och med på väg att 
försvinna som häckningsfåglar i Sverige, t.ex. sydlig kärrsnäppa som har extremt snäva 
biotopkrav, vilket gör att den har svårt att hitta lämpliga häckningsplatser (Cronert & 
Lindblad 1997). Kärrsnäppan var ursprungligen en fågel som utvecklades på den arktiska 
tundran där majoriteten av individerna fortfarande finns, men som ”hittade” nya passande 
biotoper när människan började hävda landskapet med slåtter och bete (Ekberg & Nilsson 
1994). Det finns även arter inom andra fågelgrupper som uppvisar kraftigt minskande 
populationer, t.ex. vissa tättingar. Dessa är också beroende av människans hävd av landskapet, 
genom bete, slåtter och röjning (Emanuelsson 2009).  

Även lokalt ses nedgångarna tydligt. Kristianstads Vattenrike har tidigare hållit stora bestånd 
av strandängsvadare, men de senaste åren har vadarna varit på stark tillbakagång (Gunnarsson 
m.fl. 2013). Detta är oroväckande då Kristianstads Vattenrike är en ”hotspot” för vadare och 
ett av de viktigaste områdena i Sverige för vissa arter. Området är utsett som biosfärområde 
av UNESCO, för att främja samspelet mellan människa och natur, och är väldigt artrikt och 
har ett välbevarat kulturlandskap. Mer än 260 fågelarter har observerats inom biosfärområdet, 
varav ca 20 finns med på de internationella rödlistorna (Magnusson 2012). Mycket arbete 
läggs ner på att vårda och skydda mångfalden, och det finns därför ett stort behov av att ta 
reda på varför vadarna minskar så kraftigt som de gör. År 2008 gjordes en inventering som 
visade på att det bara fanns ca ett trettiotal par av rödspov i hela vattenriket, och beståndet 
hade då halverats sedan 1997 (Ottvall m.fl. 2008). 2012 hade siffran sjunkit till tolv individer, 
och bara ett enda par observerades med ungar (Cronert 2012). Populationerna av tofsvipa 
(Vanellus vanellus) och rödbena (Tringa totanus) har hållit sig stabila de senaste tio åren i 
stora delar av landet, men populationerna i södra Sverige har uppvisat kraftiga minskningar de 
senaste trettio åren (Ottosson m.fl. 2012). Dessa arter är inte enbart knutna till hävdade 
strandängar, utan är mer flexibla i sitt val av häckningsplats; t.ex. i fjälltrakterna är 
populationerna stabila. Storspov (Numenius arquata) är en annan vadarart som visar negativa 
trender, och har minskat med en tredjedel det senaste decenniet, en minskning som har varit 
konstant över hela landet (Ottosson m.fl. 2012). Det syns även en minskning av andra av 
jordbrukslandskapets fåglar i Sverige (Ottvall m.fl. 2008). Till exempel har den sydliga rasen 
av gulärla minskat, och populationen av sånglärka (Aluada arvenis) har halverats på några 
decennier (Ottvall m.fl. 2008). Denna trend kan bero på den rationalisering och intensifiering 
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som skett inom jordbruket. Även en minskad variation av biotoper syns i dagens landskap och 
många värdefulla restbiotoper har gått förlorade. En annan bidragande faktor till 
minskningarna av de arter som häckar i Sverige tros vara sämre förhållanden på 
övervintringsområdena, t.ex. jordbruksförändringar i västra Europa (Ottvall m.fl. 2008). 

Nationellt sett finns det idag bara en mycket liten del av strandängarna kvar, vilket gör att de 
arter som är knutna till dessa biotoper inte kan uppnå samma antal som de hade förr i tiden 
(Ottvall m.fl. 2008). Det har de senaste åren dock skett en hel del restaureringar och 
nyanläggningar av våtmarker, men trots detta fortsätter många vadarater ändå att minska 
kraftigt, och orsakerna bakom detta är inte helt kända. Man spekulerar i om det beror på en 
alltför enformig hävd, ökat gåsbete, en ökad predation på ägg och ungar, eller att 
populationerna är för isolerade och för små för att stå emot slumpartade händelser såsom 
väderförhållanden. Även jakt tros påverka vissa arter, då de jagas på vissa ställen under 
flyttvägarna (Ottvall m.fl. 2008). Lokalt sett i Kristianstads Vattenrike har de senaste åren 
även präglats av torra vårar, vilket gör att vätor inom våtmarkerna blir små och torkar ut fort, 
vilket påverkar vadarnas häckningsframgång negativt eftersom ungarna till stor del söker sin 
föda i och nära vätor (Gunnarsson m.fl. 2013). Även sommaröversvämningen i Vattenriket 
som ägde rum 2007 tros ha påverkat vadarna negativt, då vattnet avsatte humusavlagringar 
som kan ha påverkat vegetationen som i sin tur kan ha påverkat fåglarnas byten (Gunnarsson 
m.fl. 2013). Att försöka åtgärda problemen med minskade populationer är inte lätt eftersom 
förändringar som kan gynna vissa arter, kan missgynna andra (Ottvall m.fl. 2008). Det krävs 
därför att en avvägning görs om vilken arts behov som ska komma först, och detta kan vara 
mycket svårt att avgöra. 

Det är dock inte alla våtmarksfåglar som är på tillbakagång. Andra fågelgrupper som är 
knutna till våtmarker, t.ex. andfåglarna, går det överlag bra för och vissa arter har kraftigt 
ökande populationer, såsom grågås Anser anser (Ottosson m.fl. 2012). Arten har haft en 
explosionsartad ökning i Sverige, från ca 300 par på 60-talet, till hela 41000 par år 2012 
(Ottosson m.fl. 2012). Cirka 58 % av alla fågelarter som på något sätt är knutna till vatten har 
haft stabila populationer de senaste tio åren, och troliga orsaker är mildare vintrar och att 
många arter av gäss och änder har gynnats av förändringarna i jordbruket, dvs. de har snabbt 
lärt sig att utnyttja de större åkerarealerna med rikare gröda (Ottvall m.fl. 2008). 

På grund av den markanta minskningen av vadare och andra fågelarter knutna till marker 
hävdade av människan, är det viktigt att följa upp hur populationerna av dessa arter förändras 
genom inventeringar och övervakningar. I detta sammanhang är det också viktigt att utvärdera 
naturvårdsåtgärder, såsom restaurering av häckningsplatser, samt försöka identifiera de 
faktorer som påverkar fåglarna negativt. Min förhoppning är att inventeringen och 
undersökningarna presenterade i detta arbete ska kunna bidra till en ökad förståelse för de 
krav som arter knutna till våtmarker och hävdade marker ställer för att trivas och fortplanta 
sig. Jag hoppas även att man kommer att fortsätta restaurera våtmarker då detta är ett av 
förslagen som ofta lyfts fram för att gynna vadare. En sådan restaurering har skett vid Norra 
Lingenäsets invallning.  
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Material och metoder 

Inventeringsområde 
Inventeringsområdet var en nyrestaurerad våtmark öster om Näsby fält i Kristianstads 
Vattenrike (Fig.2) (Latitud: 56° 4'2.04"N, Longitud: 14° 8'48.78"O). Området är ca 35 ha och 
består till största delen av betesmark. När den militära verksamheten på Näsby övningsfält 
upphörde fanns det inte längre något behov av Norra Lingenäsets invallningsföretag (en 
invallning syftar till att skydda omkringliggande mark från översvämningar). Eftersom 
området redan ingick i Näsby fälts naturreservat så gavs det ut ett anbudsunderlag där 
intresserade kunde lägga anbud på området. Paul Eric Jönsson från naturvårdsenheten äger 
numera marken, och ansökte om att få ersättning för att restaurera våtmarken. 
Restaureringsarbetet påbörjades hösten/vintern 2009/2010 genom fällning och klippning av 
träd och buskar. Syftet med restaureringen var att i överensstämmelse med syftet för Näsby 
fält återställa invallningen på Norra Lingenäset för att gynna den biologiska mångfalden och 
skapa en bra miljö för framförallt änder och vadare som är knutna till våtmarker och/eller 
hävdade marker. Mycket av marken står under vatten på senvintern, men mycket av detta är 
borta i juni. Marken är även täckt av en del sly, främst rotskott av de nerhuggna träden t.ex. 
lönn (Acer platanoides) som dock betas ner av de kor som går och betar på markerna vår-höst. 
En del av området har varit åker tidigare, och har annan flora bestående av vanliga åkerogräs, 
som t.ex. maskros (Taraxacum spp).   

"

Figur 1. Karta över Skåne. Den röda punkten visar var i Skåne inventeringsområdet ligger. 

 



?"
"

 

 

 

 

Fågelinventering 
Inventeringen av fågelfaunan i studieområdet ägde rum fyra gånger; 16:e april, 30:e april, 
28:e maj och den 14:e juni år 2012. Datumen valdes ut för att få en helhetsbild över fåglarna 
under hela säsongen. Vissa rastande arter förekommer bara tidigt på året, medans vissa fåglar 
inte anländer till Sverige förrän i början av maj. Inventeringarna ägde rum vid tidig morgon 
(start ca kl. 6) och höll på till dess att hela inventeringsområdet kartlagts, vilket vanligtvis tog 
cirka två timmar. Under alla inventeringar var det soligt väder, vilket kan ha påverkat 
resultatet då vissa fåglar är mer aktiva under fina dagar. Vid inventeringarna användes 
skriften ”Biologiska inventeringsnormer för fåglar” (Naturvårdsverket 1978) och det avsnitt 
om revirkartering som presenteras i denna. Syftet med dessa normer är att uppskatta det totala 
antalet revirhävdande hanar och revirens fördelning, genom att på en karta märka ut var 
sjungande hanar har lokaliserats, samt även information om fåglars beteenden. Nackdelen 
med en revirkartering är att man inte kan få en exakt bild över andelen häckande par, eftersom 
mycket av revirkarteringen grundar sig på sjungande hannar, och bara för att en hanne sjunger 
betyder inte att den har ett revir eller en partner. Vid ankomst till studieområdet gjordes först 
en spaning från områdets östra gräns med kikare (se Fig. 2), för att notera de arter som kunde 
identifieras från avstånd. Sedan påbörjades inventeringen genom att sakta och metodiskt gå 
igenom området i så raka linjer som möjligt för att täcka in hela området. Mellan varje linje 

Figur 2. Fågelinventeringar och evertebratinsamlingar utfördes april-juni 2012 vid våtmarken. Den röda 
punkten visar var den första spaningen av området gjordes i början av varje inventeringstillfälle. De 
svarta strecken visar linjetransekterna längs vilka inventeringen genomfördes. Linjerna följdes så noga 
som möjligt, dock fick avvikelser göras på grund av högt vattenstånd eller stängsel. Den blå 
markeringen visar var den ”våta” delen av inventeringsområdet var beläget. 
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var det cirka 10-20 meters mellanrum (Fig. 2). Det här tillvägagångssättet användes vid varje 
inventeringstillfälle.  

Vid inventeringen noterades alla sedda och hörda fågelarter på en karta, men andfåglar och 
vadare och de fåglar som ”nyttjade” våtmarken prioriterades. Jag noterade hur många fåglar 
som observerades, var de befann sig och vad de gjorde. Häckningar konstaterades genom att 
fågeln/fåglarna varnade högljutt vid närmande eller genom sjungande hannar. Notera dock att 
detta är min bedömning av att fåglarna har häckat, men att den kanske inte ger hela 
sanningen. Bara för att en fågel sjunger eller varnar betyder det inte med absolut säkerhet att 
den häckar. Även kontinuitet av fåglar användes som en indikation på häckning. T.ex. om det 
vid varje inventeringstillfälle fanns tre par tofsvipor i området, så kan man ju anta att de bör 
ha häckat i området. Då jag inte noterade några bon eller ungar i området så kan mina 
antaganden vara felaktiga.  Positionering i fält var bedömningar eftersom exakta lägen (t.ex. 
med GPS) bedömdes för svårt att genomföra (för att minimera störning m.m.).  

Jag noterade även de predatorer som fanns i området och deras beteende, och detta 
inkluderade rovfåglar, måsar och kråkfåglar (inga däggdjurspredatorer observerades). Under 
första inventeringen genomfördes även en hävdklassning av området, där området gavs en 
siffra från 1 till 4 beroende på hur väl hävdat inventeringsområdet var vid starten (1: Väl 
hävdat, 4: Ingen hävd alls) (enligt ”Biologiska inventeringsnormer för fåglar”; 
Naturvårdsverket 1978). En väl hävdad mark har väldigt kort vegetation utan några spår av 
fjolårsvegetation, medans ett område som är helt ohävdat har ett täcke av fjolårsgräs över sig. 
Då vadare gillar våtmarker med en tuvig karaktär kan det u betyda att vadare skulle föredra 
område med hävdklassning 2, men tänk dock på att hävdklassningen är en generell 
uppskattning, och att det fortfarande kan finnas tuvor eller områden med högre vegetation 
inom ett område som fått hävdklassningen 1. Alla noteringar på besökskartan av fåglar och 
hävdklassning digitaliserades efter inventeringarna. I detta sammanställdes alla data och 
individuella artkartor skapades för noterade fåglar. Vid sammanställning av data gjordes även 
avvägningar vilket innebar att korrigeringar gjordes där risk för dubbelräkning av individer 
förelåg. Data för individer av icke-prioriterade arter sammanställdes i en separat artkarta 
kallad ”övriga arter”. Alla noterade predatorer noterades också i en specifik karta. 
Noteringarna om fåglarnas beteenden samt det totala antalet fåglar som observerades under 
hela perioden angavs i kartorna.  

Evertebratinsamling och vegetationsmätning 
För att studera födotillgången för vadarfåglar på lokalen samlades data in på ryggradslösa djur 
en gång i veckan under perioden 16:e april till den 11:e juni. Data samlades med fallfällor (se 
nedan) som grävdes ner med cirka 20 meters mellanrum i en 80 meter lång transekt (två 
transekter cirka 50 meter från varandra användes; Fig. 3). Varje transekt innehöll alltså fem 
fallfällor varav den första var placerad relativt nära vattenbrynet, cirka fem meter från vattnet. 
I vattnet, i förlängningen av transekterna, gjordes det även håvningar efter vattenlevande 
ryggradslösa djur. De fallfällor som användes var plastburkar (diameter 8,5 cm, djup 6 cm) 
som grävdes ner i marken (Schekkerman 2008). Burkarna var fyllda med cirka 2 cm vatten 
med diskmedel för att försäkra sig om att djur som trillade i stannade kvar. För att undvika att 
större djur trillade ner i fällorna försågs de med ett metallnät med maskstorlek 2x2 cm. I de 
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Transekt 1 

Transekt 2 

fall då vattennivån vid en transekt hade sjunkit undan så pass mycket att den första fällan i en 
transekt hamnade mer än 20 meter från vattnet så flyttades transektens sista fälla ner till 
vattenbrynet, för att se till att det alltid fanns en fälla nära vattnet.  

Håvningarna efter ryggradslösa djur gjordes genom att håva i grunt vatten under 30 sekunder 
medan håven stöttes i botten och flyttades framåt. Det gjordes två håvningar per transekt och 
tillfälle. Utöver fallfällorna och håvningarna gjordes även mätning av vegetationshöjden runt 
fällorna på land vid varje tillfälle. Detta gjordes genom att en styv pappskiva (diameter 50 
cm) lades över fällan och mäta avståndet mellan skivan och marken. Det gjordes fyra jämnt 
fördelade mätningar runtom skivan, och medelvärdet av dessa användes senare i olika 
analyser. Detta gjordes för att ta reda på hur vegetationen inom våtmarken tillväxte under 
inventeringsperioden då detta har betydelse för vadarnas häckningsframgång. 

 

 

Fällorna grävdes ner den 16:e april, och detta datum gjordes även de första 
vegetationsmätningarna. De insamlade djuren fördes över till glasburkar fyllda med etanol 
och togs med till Högskolan Kristianstad för analys (se nedan). När en fälla tömts på djur 
riggades den på nytt och förseddes med nytt vatten och diskmedel. Även djuren som 
infångades vid håvningarna fördes över till glasburkar med sprit och togs med till högskolan. 
Strax efter det andra insamlingstillfället släpptes kor ut på våtmarken, och detta ledde till att 
en del fällor blev söndertrampade. Detta resulterade i ett visst databortfall. Även vid 
håvningarna skedde databortfall, då vattnet hade sjunkit så lågt att det inte var möjligt att 
håva.  

Djuren analyserades senare på högskolan, dvs. evertebraterna bestämdes till taxonomisk 
grupp och mättes (gjordes av teknisk personal) för att hamna i en av följande storleksklasser; 
0-2,5 mm; 2,6 -7,5 mm; 7,6 -12,5 mm; 12,6-20 mm; 21-40 mm eller 60+ mm. Förutom att 
bara räkna antalet djur gjordes även en uträkning av djurens energiinnehåll (mätt i kilojoule; 

Figur 3. Transekterna vid Norra Lingenäset. Korta streck anger 
fallfällornas placering. 
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kJ). I denna omvandling räknades först torrvikten ut. Detta kunde göras eftersom det i tidigare 
studier har redovisats starka samband mellan evertebraters storlek och deras torrvikt enligt det 
linjära sambandet V=a+bL. I detta samband står V för torrvikt (!g), L för längd (mm) (i detta 
arbete användes det mittersta värdet i varje storlekskategori), och a och b är skattade 
koefficienter. Koefficienternas värden är olika för varje djurgrupp, och i detta arbete användes 
de som rapporteras i följande artiklarN"Rogers m.fl. 1977, Sample m.fl. 1993, Ganihar 1997, 
Johnston & Cunjak 1999, Miserendino 2001, Sabo m.fl. 2002. Den slutliga 
energiomvandlingen grundade sig på antagandet att ett gram torrvikt motsvarar 23 kJ 
(Schekkerman 2008). Energiinnehållen i diagrammen är standardiserade och grundar sig på 
energiinnehållet per dag, dvs. per 24h.  

 

Resultat 

Fågelinventering och hävdklassificering 
Det totala antalet fåglar som observerades under inventeringarna var 295, fördelat på 31 arter 
(se Tabell 1 för artsammansättning vid de olika inventeringstillfällena). Den vanligaste arten 
över hela perioden var gräsand (Anas platyrhynchos) med ett medelvärde på 11 individer per 
inventering. Vid första inventeringen noterades cirka 32 fiskmåsar (Larus canus), vilket 
gjorde den till den vanligaste arten under denna inventering. Vid andra inventeringen 
dominerade grågås med 11 individer, och vid den tredje inventeringen var det gräsand som 
det fanns flest av. Vid den sista inventeringen den 14:e juni var starflockarna (Sturnus 
vulgaris) som talrikast (Bilaga 36). 

Rastande krickor observerades under de två första inventeringarna, för att sedan inte synas till 
något mer. Samma trend gäller för grågås (Bilaga 3 & 13). Gräsänderna var talrika, och 
många rastande individer påträffades. Utöver dessa tycks åtminstone fyra par ha häckat i 
området. Ett rastande par knipa (Bucephala clangula) påträffades den 16:e april, men denna 
art kunde inte ses under senare inventeringar. Gråhäger (Ardea cinerea) syntes i området 
under inventeringarna den 28:e maj och 14:e juni (Bilaga 30 & 36).  

Vid den första inventeringen noterades fyra par tofsvipor, för att under senare inventeringar 
minska till tre par, som dock fanns kvar under resten av perioden och uppvisade tydliga 
tecken på häckning genom att varna intensivt mot både mig och predatorer (Bilaga 19 & 27). 
Tofsviporna sågs även anfalla kråkor (Corvus corone) och hägrar som landade eller cirklade 
över området. Antalet av rödbena var konstant efter andra inventeringen med två par som 
skred till häckning och varnade högljutt vid närmande. Grönbena (Tringa glareola) rastade i 
området vid den andra och tredje inventeringen, med tre respektive en individ. Den 16:e april 
kunde en storspov höras men inte lokaliseras, och först under den tredje  

Tabell 1"

Arter som noterades i området under de fyra inventeringstillfällena (häckande, rastande eller 
överflygande). H-kolumnen med röd färg betyder att fågeln har indikerat häckning och revirhävdning 
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genom att sjunga eller varna. R-kolumnen med grön färg är för fåglar som rastat eller på annat sätt 
uppehållit sig vid våtmarken utan att visa tecken på att häcka där. Den blåa F-kolumnen står för fåglar 
som har flugit över området utan att landa. T-kolumnen står för det totala antalet individer av en art 
som noterades under varje enskild inventering. TT-kolumnen står för det totala antalet fåglar av en art 
sammanlagt under alla inventeringar. 

 

inventeringen sågs spoven för första gången. Vid den sista inventeringen noterades ett par 
som häckade i den norra, torrare delen av inventeringsområdet (Bilaga 33). 

För sånglärka fanns det vid första inventeringen fem sjungande hanar, och det skymtades även 
ett par (Bilaga 8). Vid inventeringarna den 30:e april och 28:e maj kunde fem hanar i spelflykt 
konstateras, för att minska till två hanar i spelflykt vid den sista inventeringen. Under hela 
perioden noterades ängspiplärka (Anthus pratensis) i spelflykt vid två inventeringar. Gulärla 
dök upp vid den andra inventeringen med en varnande individ och en sjungande hane, och två 
hanar kunde lokaliseras tack vare sin sång under tredje inventeringen. Två sjungande hanar av 
buskskvätta (Saxicola rubetra) noterades, och även hämpling (Carduelis cannabina) och 
gulsparv (Emberiza citrinella) förekom (Bilaga 30).  

Av de fågelpredatorer som kunde konstateras i området förekom alltid en eller flera arter av 
kråkfåglar, dvs. skata (Pica pica), kaja (Corvus monedula) eller kråka (Corvus corone) 
(Bilaga 10, 20, 29 & 35). Fiskmås var också allmänt förekommande, och förekom i högt antal 
under första inventeringen (se ovan). Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus) kunde dock 
bara bekräftas vid ett tillfälle. En ormvråk (Buteo buteo) noterades vid flera 
inventeringstillfällen, flygandes över området (Bilaga 10, 20, 29 & 35).  

Resultatet av den hävdklassning som gjordes vid den första inventeringen visar på ett väl 
hävdat område som fick hävdklassning 1, som är det bästa värdet en mark kan få. Längst 
söderut i inventeringsområdet fanns dock ett område som täcktes av fjolårsgräs som då fick 
hävdklassning 2 (Bilaga 1).   
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Evertebrater och vegetationshöjder 
Det totala antalet insamlade evertebrater för samtliga tillfällen, fällor och transekter var 2437, 
och majoriteten av dessa insamlades på land (Fig. 4). På land dominerade skalbaggar 
(Coleoptera spp.) med 723 individer, äkta spindlar (Arachnida spp.) med 729 insamlade 
exemplar, och tvåvingar (Diptera spp.) med totalt 459 individer. I några av de taxonomiska 
grupperna såsom tvestjärtar (Dermaptera spp.), snäckor (Gastropoda spp.) och fjärilar 
(Lepidoptera spp.) insamlades väldigt få exemplar, ibland bara en enda individ (Fig. 3).  

Vid håvningarna infångades ett betydligt lägre antal djur än i fallfällorna på land; endast 64 
evertebrater totalt insamlades i vatten (Fig. 5). I håvningarna fanns det mest av dykarbaggar 
och fjädermyggor (Chironomidae spp.), med 14 respektive 13 individer. De grupper som 
förekom i lägst antal var egentliga trollsländor (Anisoptera sp.) och snäckor, med endast ett 
insamlat exemplar (Fig. 5). Totalt insamlades 18 taxonomiska grupper på land och nio 
stycken vid håvningarna i vatten (Fig. 4 & 5). 

"

Figur 4. De totala antalen insamlade evertebrater på land, uppdelat på taxonomiska grupper. 
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Figur 5. De totala antalen insamlade evertebrater i vatten, uppdelat på taxonomiska grupper."

De flesta av de insamlade djuren var i storleksklassen 2,6–7,5 mm, med 1395 insamlade djur 
på land, och 39 i vatten (Fig. 6 och 7). Kategorin 0-2,5 mm hade näst mest bland 
evertebraterna på land, men ändå under hälften av antalet djur som fanns i storleksklassen 2,6-
7,5mm, med 506 individer. Det fanns 391 djur i storleken 7,6–12,5 mm. De övriga större 
storleksklasserna hade ytterst få djur. Storleksfördelning i vatten ser något annorlunda ut, 
dock dominerar djur i storleken 2,6-7,5mm som på land, men den minsta storleksklassen hade 
bara en insamlad evertebrat, medan storleksklassen 7,6–12,5 mm var näst vanligast med 16 
djur (Fig. 5 och 6).   

 

"

Figur 6. Storleksfördelningen för insamlade evertebrater på land. 
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Figur 7. Storleksfördelningen för insamlade evertebrater i vatten. 

 

Medelvärdet per fallfälla för antalet djur som insamlades vid de båda transekterna räknades ut 
för att få en bättre överblick över evertebraternas antal över hela insamlingsperioden (Fig. 8 & 
9). Det var inte konsekvent fler eller färre landlevande evertebrater för de olika 
insamlingstillfällena när de båda transekterna jämfördes, och ett parat t-test bekräftade att det 
inte fanns någon signifikant skillnad (p=0,346). Håvningarna vid transekt 1 gav dock 
betydligt fler djur 14:e maj, 28:e maj och 4:e juni, och detta syns som tydliga pucklar i Fig. 8. 
Ett parat t-test visade att det fanns signifikant fler djur i håvningarna vid transekt 1 än vid 
transekt 2 (p=0,046). 

"

Figur 8. Medelantal (±1*SE) ryggradslösa djur som insamlades på land under perioden 23 apr – 11 
jun, 2012. 
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Figur 9. Medelantal (±1*SE) ryggradslösa djur som insamlades vid håvningarna under perioden 23 apr 
– 11 jun, 2012. 

"

En liknande sammanställning som den som användes för att beräkna medelantalet djur 
användes även för att visa medelvärden på energiinnehållet per transekt (Fig. 10 & 11). 
Transekt 2 på land hade den 21-maj det högsta uppmätta energiinnehållet under hela perioden 
(Fig. 10). Parade t-test visade inga statistiska skillnader mellan de båda transekterna, vare sig 
för land (p=0,630) eller för håvningarna (p=0,674).  

"
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Figur 10.  Medelvärden på energiinnehåll (±1*SE) hos de insamlade evertebraterna på land per dag. 
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Figur 11. Medelvärden på energiinnehåll (±1*SE) hos de insamlade evertebraterna i vatten per dag. 
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Vegetationshöjden dokumenterades under åttaveckorsperioden (Fig. 12). Den tycks ha varit 
relativt konstant med små fluktuationer. Medelvärdet på vegetationshöjden vid transekt 1 var 
3,9 cm (SE = 0,2). Vid transekt 2 hade vegetationen medelvärdet 5,1 cm (SE= 0,1). Ett parat 
T-test visade att medelvärdesskillnaden var statistiskt signifikant (p<0,001).  

 

"

Figur 12. Vegetationshöjdens medelvärden (±1*SE) under perioden 16:e apr – 11:e jun, 2012. Den 
streckade linjen visar när betesdjur släpptes ut i inventeringsområdet. 
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Diskussion 
Inledningsvis kan sägas att mina huvudsakliga resultat visar att många fågelarter har varit 
snabba att svara på restaureringen av invallningen, och att ett flertal arter troligtvis häckat i 
området. Storleken på de insamlade evertebraterna följer samma mönster som liknande 
insamlingar (Gunnarsson m.fl. 2013). Energiinnehållet över perioden håller sig relativt 
konstant, även om vissa pucklar och dalar kan skönjas i diagrammen för vissa datum. Detta 
skiljer sig från andra platser i Kristianstads Vattenrike (Håslöv, Isternäset och Pulken) som 
generellt visar en svag ökning under säsongen 2012 (Gunnarsson m.fl. 2013). Vegetationen 
håller sig konstant över hela perioden och visar ingen generell ökning som den gjort vid 
mätningar i andra områden 2012 i Kristianstads Vattenrike. Detta kan tyda på ett alltför högt 
betestryck vid Norra Lingenäset. Nedan följer en mer ingående diskussion av de olika 
resultaten. 

Fågelinventering 
För att få en bild av hur fågeldata 2012 står sig jämfört tidigare år är det intressant och 
relevant att jämföra med data som via artportalen (http://www.artportalen.se/birds/default.asp 
2013) rapporterats från lokalen tidigare. Det ska dock understrykas att dessa data inte har 
samlats in på samma sätt som i min studie. Det har inte gått att hitta tillförlitliga data för 
fåglar som uppehållit sig i den restaurerade invallningen under år 2010, varav jämförelser 
enbart grundar sig på rapporteringar från 2011. Samtliga dessa gjordes av en person (Hans 
Cronert). 

En stor mängd gräsänder noterades, men då inga bon eller ungar har hittats under 
inventeringarna är det svårt att med säkerhet säga om fåglarna har häckat i området eller bara 
rastat. Krickor hade synts rasta i området under 2011 och under 2012 noterades tio individer 
totalt. Att inventera antal häckande krickor är dock svårt på grund av att rastande individer 
syns långt fram på året (Cronert & Lindblad 1997). Även gravand har uppehållit sig i området 
utanför inventeringstillfällena, men tas ändå upp här för att man ska få veta att arten 
uppehåller sig inom den restaurerade invallningen. Det syntes dock inga tecken på att 
gravänderna skulle ha skridit till häckning inom området. Anledningen till att grågås förekom 
i högt antal under de två första inventeringarna, men inte senare på säsongen, beror 
förmodligen på att alla dessa fåglar bara rastade vid våtmarken. Under år 2011 noterades 40 
rastande exemplar inom invallningen. 

År 2011 fanns det sex par tofsvipor inom området, och under mina inventeringar kunde jag 
bara konstatera fyra par. Ett av paren 2012 syntes dock inte till längre fram på säsongen. Detta 
kan bero på att boet blivit förstört av trampande djur, att paret valde att bygga boet på den 
omkringliggande åkermarken, eller att boet blivit plundrat av rovdjur och sedan inte gjort nytt 
försök till häckning. Enligt Cronert & Lindblad (1997) har tofsvipor som häckar på 
jordbruksmark lägre häckningsframgång än de som häckar vid strandängar, främst på grund 
av födobrist i den enformiga miljön och att jordbearbetningen med maskiner förstör bona. Sex 
grönbenor rastade 2011, jag noterade fyra individer under mina inventeringar. Rödbenan 
syntes i varierande antal, men spelande hanar hördes och genom antagningar baserade på 
sjungande hannar och frekvens av individer verkar det som att två par skred till häckning, dvs. 
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samma antal som under 2011. Även enkelbeckasin kunde höras spela vid området, dock 
utanför inventeringstillfällena och tas därför inte med i de bifogade artkartorna. Bland de 
mindre fåglarna hade gulärlan samma antal par som föregående år. Starar började dyka upp i 
stort antal senare på säsongen; troligtvis var det ungfåglar som hade lämnat bona.  

Predatorerna i området har varit relativt konstanta under säsongen. En ormvråk tycks hålla 
revir i området då den synts till vid flera inventeringar. Bland kråkfåglarna var kråka och kaja 
de som syntes till oftast under inventeringarna. Under två inventeringar noterades tofsvipor 
som jagade bort närgångna kråkor ifrån området. Kajorna syntes främst flyga förbi området 
eller födosöka i grupp på omkringliggande vägrenar. Fiskmås syntes vid alla inventeringar, 
dock bara som förbiflygande individer. Enbart vid inventeringen den 30:e april stannade de 
någon längre stund, då ett par cirklade över våtmarken. Det höga antalet fiskmåsar vid den 
första inventeringen berodde på pågående plogningar på de omkringliggande åkrarna, och 
måsarna följde efter traktorerna. Enligt BIN (biologiska inventeringsnormer för fåglar) ska 
man även notera däggdjurspredatorer såsom räv Vulpes vulpes och grävling Meles meles, men 
inga sådana har noterats under inventeringarna. Under mina inventeringar har jag noterat hur 
kråkor som kommit nära området eller landat i närheten där tofsviporna uppehöll sig blev 
attackerade av paren i området. Under en inventering gick alla par samman får att driva bort 
en kråka. På grund av att paren visade sådan aggression mot kråkorna kan det tyda på på att 
kråkorna ofta tar ägg eller ungar. Dock har ingen bopredation noterats. Hägrar syntes i 
området vid två inventeringar, men deras närvaro var inte uppskattad av tofsviporna. Vid ett 
tillfälle tvingades en häger som landat i området lyfta igen då den blev anfallen av ett par 
tofsvipor (Bilaga 36). Detta kan antyda att även hägrarna tar vadarungar. 

Överlag tycker jag att mitt inventerade område, med tanke på sin ringa storlek, har ett rikt 
fågelliv, och det är inga stora skillnader jämfört 2011 även om vissa arter saknades 2012 som 
syntes vid området 2011. Det behöver dock inte vara större faktiska skillnader eftersom jag 
under min begränsade tid i fält kan ha missat ett flertal arter som nyttjade våtmarken som 
rastplats eller för födosök, utan att skrida till häckning. Jag har noterat fyra vadararter och fyra 
andarter inom området, och individer av t.ex. sånglärka och buskskvätta har noterats. 
Våtmarker som restaurerats koloniseras ofta redan inom ett par år av djur och växter; t.ex. 
gulärlan svarar snabbt om det görs en restaurering (Eggers m.fl. 2009). 

Vissa delar av den inventerade våtmarken var väldigt upptrampad av kreatur, särskilt vid 
transekt 2 som användes under evertebratinsamlingarna. Tättingar såsom gulärla och 
sånglärka, men även andfåglar och vadare kan ha fått sina bon söndertrampade; dock behövs 
korna för att hålla marken öppen och förhindra igenväxning av buskar och sly. Även gåsbete 
på denna nyligen restaurerade våtmark kan tillsammans med ett allt för kraftigt bete av 
boskap göra miljön mindre attraktiv för många vadare och småfåglar.   

Vid jämförelse med data från andra våtmarkslokaler i Kristianstad Vattenrike så verkar Norra 
Lingenäset ha en lägre produktion och fågeltäthet (Cronert & Lindblad 1997). Exempel på 
data från (Cronert & Lindblad 2003) är att det på Araslövssjöns 422 hektar hävdad strandäng 
fanns det 93 par tofsvipor, medan det i Vinne och Karpalund med sina 70 hektar endast fanns 
9 par tofsvipor. Detta kan tyda på att min våtmark på 35 ha, som hade tre par tofsvipor, 
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uppvisar en normal täthet för just den arten. Dock ska man nämna att mitt inventeringsområde 
ej är isolerat, det finns gott om välhävdade ängar, betesmarker och våtmarker runt omkring. 
Detta kan leda till en högre täthet då fåglarna har tillgång till en stor andel lämpliga habitat. I 
strandängarna vid Araslövssjön fanns det  även 33 par gräsand, 14 par storspov och 18 par 
rödbenor. Anledningen till en lägre fågeltäthet vid Norra Lingenäset kan bero på att lokalen är 
en relativt ny våtmark, och att en del arter ännu inte hunnit etablera sig. Norra Lingenäset är 
också en relativt liten lokal i jämförelse med andra våtmarkslokaler i Kristianstads Varrenrike. 
Detta gör att fågelarterna som uppehåller sig på Norra Lingenäset aldrig kan nå de 
populationsstorlekar som finns på större våtmarker. Dock kan man anta att fågeltätheten i mitt 
område är på normala nivåer med tanke på den ringa storleken (35 ha). Vädret under våren 
2012 var relativt varmt och soligt med låg nederbörd i söder. Detta kan ha påverkat resultaten 
då det är troligt att det under mer nederbördsrika vårar kommer fler vadare som skrider till 
häckning. Min förhoppning är att mina studier här kan hjälpa andra forskare att få mer 
kunskap om hur fåglar svarar på restaureringar och ge information om de fågelarter som 
uppehåller sig i Kristianstads vattenrike. Även insamlingen av evertebrater hoppas jag kan 
hjälpa andra genom att ge information om födotillgången för vadare i vattenriket.  

Evertebrater 
I jämförelse med insamlingar gjorda på andra lokaler i Kristianstads Vattenrike 2012 
(Gunnarsson m.fl. 2013), märkte jag att fördelningen av taxonomiska grupper av evertebrater 
skiljde sig. Min lokal domineras enligt insamlingarna av spindlar och skalbaggar. Andra 
lokaler dominerades till stor del av hoppstjärtar, följt av äkta spindlar. Dock är äkta spindlar 
och skalbaggar några av de mest talrika evertebratgrupperna så mina data ger nog en 
rättvisbild av fördelningen av ryggradslösa djur.  

Under insamlingarna kan små hoppstjärtar ha missats, dock togs denna evertebratgrupp inte 
med i uträkningarna av energiinnehållet eftersom dessa anses för små för att utgöra föda för 
vadarfåglar (Schekkerman 2008). Vid jämförelse av storleksklasserna noterades att trenden är 
lika jämfört andra inventerade våtmarker i Vattenriket 2012 (Gunnarsson m.fl. 2013); de 
flesta av de insamlade djuren låg i storleksgruppen 2,6-7,5mm. Storleksfördelningen kan bero 
på att fallfällorna hade ett nät över sig, som kan ha förhindrat större insekter från att trilla i. 
När medelantalet infångade djur vid transekterna jämfördes med andra resultat så ligger de 
faktiskt rätt lika de resultat som presenteras i Gunnarsson m.fl. (2013), även om det vid de 
större lokalerna (Håslöv, Isternäset, Pulken) infångades ett större antal djur överlag. Det är 
dock inte antalet djur som är avgörande för fåglarna, utan hur mycket näring och energi de får 
av varje fångat byte (även om antal och energi normalt är tydligt korrelerande). En skillnad är 
att energiinnehållet vid lokalerna som presenteras i Gunnarsson m.fl. (2013) överlag är 
mindre varierande (undantag är Pulken) jämfört vid Norra Lingenäset. Vadarnas ungar 
föredrar att äta byten som är >20 mm (Schekkerman 2008), och de flesta evertebrater som 
infångades låg under denna storleksklass. Enligt tidigare studier måste den genomsnittliga 
fångsten per dag och fälla vara 0,2 kJ eller högre för att vadarungarna ska kunna överleva 
(Schekkerman 2008). Fallfällorna hamnar med god marginal över det här värdet, även om 
transekt två ibland ligger under detta värde. Detta beror troligen på inkompletta dataserier. 
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Att vätorna är mindre produktiva kan ha sin grund i att de torkar upp för snabbt innan 
evertebraterna hinner etablera sig. Det ska också nämnas att vattnet i vätorna var väldigt 
slammigt och gyttjigt, vilket kan ha påverkat smådjuren i vattnet negativt. Energiinnehållet 
vid håvningarna verkar ändå likna de som presenteras i Gunnarsson m.fl. (2013), dock är 
energiinnehållet i Pulken betydligt högre än de värden som Norra Lingenäset har. Håslöv 
verkar dock  ha haft relativt låga värden vid håvningarna efter evertebrater, precis som Norra 
lingenäset. Där ligger värdena på låga nivåer i början av perioden, men ökar kraftigt längre 
fram till följd av att våren fortskrider På grund av att det var fem meter mellan den sista 
fallfällan och vattenbrynet finns ju risken att evertebrater som uppehållit sig vid strandkanten 
eller mitt emellan denna gräns har missats vid insamlingarna. Överlag verkar det som om 
vadarungarna kan finna tillräckligt med föda, och vadarungarna borde därför inte ha några 
problem att överleva på den omkringliggande betesmarken. Jämfört med andra lokaler verkar 
Norra Lingenäset faktiskt ha väldigt bra värden vid fallfällorna på land, vilket tyder på att 
vadarnas ungar borde trivas bra vid lokalen. 

En del problem uppstod under insamlingen av evertebrater. Ibland hände det att fällor blev 
söndertrampade, och tyvärr var transekt 2 placerad på ett område som tycks ha varit en 
omtyckt vandringsled för korna. Därför är dataserierna inte kompletta, och det kan verka i 
figurerna som om transekt 2 hade betydligt färre evertebrater, men så är dock nödvändigtvis 
inte fallet. När det gäller håvningarna blev dessa problematiska längre fram på säsongen, då 
mycket av vattnet i våtmarken torkat ut. Anledningen till det lägre antalet djur i håvningarna 
jämfört fallfällorna är att de senare låg ute i en hel vecka, medan håvningarna bara varade i ca 
30 sekunder.  

Rekommenderad skötsel 
Vid en restaurering av en våtmark måste man först få bukt med vegetationen genom röjning, 
och sedan återuppta slåtter eller bete för att uppmuntra vadarfåglarna att återvända (Svensson 
& Glimskär 1993). Dock är det viktigt att inte ta bort alla växter på en gång, dels för att inte 
störa djurlivet men också för att undvika röjgödslingseffekten. Med röjgödsling menas att när 
man hugger ner träd och buskar, så dör många av rötterna och när de börjar brytas ner ger 
dessa marken en kraftig gödningsdos. Att låta våtmarken ha olika vattenförhållanden under 
året gynnar artsammansättningen, då det förhindrar att enbart arter knutna till torra eller 
fuktiga miljöer tar över helt (Svensson & Glimskär 2001). Markvegetationens höjd tycks vid 
jämförande med Gunnarsson m.fl. (2013) vara relativt lika vegetationshöjden vid Håslöv, men 
lägre än Isternäset och Pulken. Dock syns det för alla lokaler i Gunnarsson m.fl. (2013) en 
ökning av vegetationshöjden över säsongen, trots att det betades på markerna. Vid Lingenäset 
höll sig vegetationshöjden relativt låg över hela perioden, utan att visa tecken på ökning. 
Detta kan vara tecken på att området har ett för hårt betestryck, och detta kan i längden 
missgynna t.ex. vadare. Även grågäss som rastat vid Norra Lingenäset kan ha ökat på 
betestrycket. Gässen har ökat explosionsartat och många andra våtmarker inom Kristianstads 
Vattenrike (t.ex. Isternäset) får troligen under våren ett så pass kraftigt gåsbete att 
vegetationen skadas (Ottvall m.fl. 2008). De våtmarker där gässen även häckar och inte bara 
rastar utsätts för kraftigt bete under hela säsongen och vegetationen är konstant kortsnaggad 
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(Ottvall m.fl. 2008). Möjligtvis bör det tillsättas åtgärder som får ner populationerna av 
grågäss i Kristianstads Vattenrike för att hjälpa de mer utsatta strandängsvadarna. 

Om inte korna hade blivit utsläppta hade vegetationen vuxit sig hög och gjort platsen 
olämplig för vadare och andra hävdberonde arter. Bete sker ofta selektivt, då djur ratar vissa 
växter och äter andra. Olika djurslag betar på olika sätt, och detta påverkar floran (Svensson 
& Glimskär 1993). Det bästa för en betesmark är att ha ett varierat bete med olika djurslag, 
utan att vara alltför intensivt. Då uppnås en varierad flora med tuvor som gynnar en större 
artrikedom. Fågellivet vid våtmarker gynnas av att marken har en tuvig karaktär, då fåglarna 
föredrar att bygga bon vid tuvorna för att försvåra upptäckt av rovdjur (Svensson & Glimskär 
2001). Detta är dock ingen nödvändig åtgärd, då bete med enbart nötkreatur är mycket bättre 
än inget bete alls. Med tanke på Norra Lingenäsets begränsade storlek kan flera djurslag 
samtidigt leda till ett alltför hårt betestryck, och betesmarker som ligger i våtmarker är inte 
alltid lämpliga för alla djurslag (Svensson & Glimskär 1993). Under inventeringstillfällena 
har det inte synts till några ägg eller ungar, men då ungar till vadare ofta är 
kamouflagefärgade är det lätt att missa dessa.  

En sak som missgynnar vadarna är att de tillfälliga vattensamlingarna inom våtmarken verkar 
torka upp snabbt; i slutet av maj och juni fanns det knappt något vatten kvar. Vadarnas ungar 
är till stor del beroende av vätor, då de letar efter föda i det översta lagret av vattnet eller 
sedimentet (Schekkerman 2008), men vätornas storlek är också beroende av vädret som inte 
går att kontrollera. Det finns eventuellt sätt att hålla kvar vattnet längre eller släppa på mer 
vatten, men dessa åtgärder är mycket svåra att genomföra då vätornas storlek främst avgörs av 
väderförhållanden och nederbördsmängder. Då håvningarna gav så få evertebrater kan detta 
tyda på att evertebratfaunan ej har tid att kolonisera dessa tillfälliga vattensamlingar. Dock 
finns det gott om föda på den omkringliggande betesmarken, och där kan ungarna mer än väl 
hitta tillräckligt med föda.  
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Bilagor 
Följande bilagor visar de arter som setts inom den restaurerade invallningen under de fyra 
inventeringarna. Det finns även en hävdklassningskarta som visar hur väl hävdat området är. I 
bilagorna finns ”artkartor” med observationerna för specifika arter separat, eller i vissa fall för 
flera arter samtidigt (”övriga arter” och predatorer). 

• Hävdklassning – Bilaga 1 
• Inventering 1, 2012-04-16  – Bilaga 2-11 
• Inventering 2, 2012-04-30 – Bilaga 12-21 
• Inventering 3, 2012-05-28 – Bilaga 22-30 
• Inventering 4, 2012-06-14 – Bilaga 31-36 

Kartsymboler - förklaring          

         Sjungande hane har lokaliserats. 

         Fågeln har varnat vid närmande. 

         Fågeln har blivit uppstött och flög iväg. 

         Fågeln har flugit över området utan att landa. 

        Sjungande hane har hörts men ej lokaliserats 

        Fågeln har flugit in i området och landat 

        Fågeln har blivit uppstött, men har ej flugit ut ur området utan landat inom gränserna 
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Bilaga 1. Hävdklassning av det inventerade området. 

Bilaga 2. Artkarta över gräsänder (GÄ) som setts den 16 april (Den tunna vita linjen visar var 
inventeringsområdet är beläget) 
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Bilaga 3. Artkarta över grågäss (GG) som setts vid inventeringen den 16 april. 

 

Bilaga 4. Artkarta över rödbenor (RB) som notertas vid inventeringen den 16 april. 
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Bilaga 6. Artkarta över knipor (KN) som setts vid inventeringen den 16 april. 

 

Bilaga 7. Artkarta över krickor (KR) som setts vid inventeringen den 16 april. 
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Bilaga 8. Artkarta över sånglärkor (SL) som setts vid inventeringen den 16 april. 

 

Bilaga 9. Artkarta över storspovar (SP) som noterats vid inventeringen den 16 april. 
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Bilaga 10. Artkarta över de predatorer som noterats vid inventeringen den 16 april. Sedda predatorer inkluderar 
fiskmås (FM), kaja (KA), skata (SK), kråka (KÅ) och ormvråk (OV) 

 Bilaga 11. Artkarta över övriga arter som noterats vid inventeringen den 16 april. Övriga arter inkluderar 
gulsparv (GS), nötväcka (NV), fasan (FN) och ladusvala (LA). 
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Bilaga 12. Artkarta över gräsänder (GÄ) som noterats vid inventeringen den 30 april. 

 

Bilaga 13. Artkarta över grågäss (GG) som noterats vid inventeringen den 30 april. 
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Bilaga 14. Artkarta över rödbena (RB) som noterats vid inventeringen den 30 april. 

 

Bilaga 15. Artkarta över grönbenor (GB) som noterats vid inventeringen den 30 april. 
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Bilaga 16. Artkarta över gulärlor (GL) som noterats vid inventeringen den 30 april. 

 

Bilaga 17. Artkarta över sånglärkor (SL) som noterats vid inventeringen den 30 april. 
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Bilaga 18. Artkarta över krickor (KR) som noterats vid inventeringen den 30 april. 

 

Bilaga 19. Artkarta över tofsvipor (TV) som noterats vid inventeringen den 30 april. 
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Bilaga 20. Artkarta över de predatorer som noterades vid inventeringen den 30 april. Sedda predatorer inkluderar 
fiskmås (FM), kråka (KÅ), kaja (KA) och ormvråk (OV). 

 

Bilaga 21. Artkarta över de övriga arter som noterades vid inventeringen den 30 april. Övriga arter inkluderar 
gulsparv (GS), törnsångare (TS), stare (ST) och buskskvätta (BS). 
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Bilaga 22. Artkarta över gräsänder (GÄ) som noterats vid inventeringen den 28 maj 

 

Bilaga 23. Artkarta över rödbenor (RB) som noterats vid inventeringen den 28 maj 
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Bilaga 24. Artkarta över de grönbenor (GB) som noterades vid inventeringen den 28 maj 

 

Bilaga 25. Artkarta över de gulärlor (GL) som noterades vid inventeringen den 28 maj. 
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Bilaga 26. Artkarta över de sånglärkor (SL) som noterades vid inventeringen den 28 maj. 

 

Bilaga 27. Artkarta över de tofsvipor (TV) som noterades vid inventeringen den 28 maj. 
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Bilaga 28. Artkarta över de storspovar (SP) som noterades vid inventeringen den 28 maj. 

 

Bilaga 29. Artkarta över de predatorer som noterades vid inventeringen den 28 maj. Sedda predatorer 
inkluderar kaja (KA), kråka (KÅ), fiskmås (FM) och skrattmås (SM). 
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Inventering 4 – 2012-06-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 30. Artkarta över de övriga arter som noterades vid inventeringen den 28 Maj. Dessa inkluderar ladusvala 
(LA), hämpling (HP), buskskvätta (BS), gulsparv (GS), gök (GÖ), törnsångare (TS), ringduva (RD), ängspiplärka 
(ÄP), gråhäger (HÄ) och näktergal (NG). 
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Bilaga 31. Artkarta över de sånglärkor (SL) som noterades vid inventeringen den 14 juni. 
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Bilaga 32. Artkarta över de tofsvipor (TV) som noterades vid inventeringen den 14 juni. 

 

Bilaga 32. Artkarta över de rödbenor (RB) som noterades vid inventeringen den 14 juni. 

 



K!"
"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 33. Artkarta över de storspovar (SP) som noterades vid inventeringen den 14 juni. 

 

Bilaga 34. Artkarta över de gräsänder (GÄ) som noterades vid inventeringen den 14 juni. 
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Bilaga 35. Artkarta över de predatorer som noterades vid inventeringen den 14 juni.  Sedda predatorer inkluderar 
fiskmås (FM), kråka (KÅ) och ormvråk (OV). 

Bilaga 36. Artkarta över de övriga arter som noterades vid inventeringen den 14 juni. Dessa inkluderar 
näktergal (NG), gök (GÖ), stare (ST), buskskvätta (BS), fasan (FN), ängspiplärka (ÄP), gråhäger (HÄ), 
hussvala (HS), tornseglare (TO), ringduva (RD) och hämpling (HP). 
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