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Häckfågelfaunan i Tämnarens strandsko-
gar och andra strandnära områden
Text: Fredrik Friberg och Ulrik Lötberg • Foto: Ulrik Lötberg

Resultatet av en inventering vid sjöns västra sida (inom Västmanlands län) 2004 och 
en inventering av östliga strandskogar (Uppsala län) 2003

strandskog av varierande bredd och innanför 
den finns mest ett öppet jordbrukslandskap. 
Låglänta områden belägna mindre än 300 me-
ter från stranden består till övervägande delen 
av yngre skog som förmodligen vuxit upp 
efter sänkningen 1953. I mer kuperad terräng 
med mark belägen åtminstone två meter över 
sjöytan, som vid Kalvnäset, finns skogspartier 
som är äldre än hundra år.

Redan tidigare har det varit känt att delar 
av strandskogen är mycket artrik och att den 
på vissa platser närmast påminner om partier 
i Nedre Dalälvsområdet. Denna strandskog är 
omväxlande till sin karaktär och innehåller allt 

Vegetationen längs Tämnarens strän- 
der har i stor utsträckning påverkats  
av regleringar i sjöns vattenstånd. 

Efter 1953 års sänkning har ett bälte av skog, 
huvudsakligen björk, vuxit upp längs alla 
låglänta stränder och området innanför 1977 
års vallar har efter regleringen förbuskats i 
snabb takt (Lundin 1993). Något kreatursbete 
av betydelse förekommer inte längre och även 
det bidrar till igenväxningen.

Öster om Tämnaren finns stora skogs-
områden som sträcker sig mer eller mindre 
obrutna flera kilometer bort från stranden. 
Merparten av den västra stranden är också 
den täckt av skog, men här rör det sig om en 

För det mesta kan man känna igen en spetsebergsgås på den ljusa ryggen. Men för att vara säker måste 
man även se de skära benen (Pink-foote goose) och den korta näbben (kortnæbbet gås).
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från ekhagar och alkärr till mer fågelfattiga 
granplanteringar och blöta björkskogar. Flera 
fågelarter, bl.a. mindre hackspett, har visat sig 
vara relativt vanliga i partier av strandskogen 
runt sjön. Det har dock aldrig tidigare genom-
förts några inventeringar med målsättningen 
att inhämta fakta om häckfågelfaunan; de 
olika arternas förekomst och numerär.

Med syftet att bättra på kunskapen om 
häckfågelfaunan i Tämnarens strandskogar 
genomförde Upplands Ornitologiska Före-
ning under år 2003 en inventering av de delar 
som är belägna i Uppsala län (finansierad av 
Upplandsstiftelsen). Inventeringen visade att 
arter som t.ex. mindre hackspett, gransång-
are, stjärtmes och nötkråka förekom i förhål-
landevis höga numerär (Friberg, Friberg & 
Gustafsson 2004).

På uppdrag av länsstyrelsen i Västman-
lands län genomförde sedan Upplands Ornito-
logiska Förening våren 2004 en inventering av 
häckfågelfaunan i länets strandskogar, d.v.s. 
i de strandnära områdena längs hela den väs-
tra stranden av Tämnaren. Syftet med denna 
inventering var att:

1. kartlägga förekomsten av hotade eller 
på annat sätt sårbara fågelarter,

2. peka ut delområden som är av stor be-
tydelse för fågelfaunan och

3. presentera förslag till åtgärder för att 
bevara och utveckla fågelfaunan.

Uppdraget genomfördes i sin helhet och 
resultaten presenteras nedan. När det gäller re-
dovisningen av vissa hotade, eller på annat sätt 
sårbara, arters förekomst kommer den också 
att innehålla en samlad bild av deras numerär 
och förekomst kring hela sjön, d.v.s. inklusive 
Upplands län. Områdesredovisningen berör 
dock bara Västmanlands län och detsamma 
gäller presentationen av för fågelfaunan 
särskilt betydelsefulla områden samt presen-
tationen av förslag till åtgärder för att bevara, 
skydda och utveckla fågelfaunan.

Inventeringsmetod
Inventeringsområdet i Västmanlands län 
delades in i tolv delområden; U1 till U12 (se 
karta på sidan 23) och inventeringsmetodiken 
som följdes var densamma som i Uppsala 
län. Varje område besöktes vid tre tillfällen 
våren/försommaren 2004 (april, maj och i 
juni) och vid val av dag för inventeringsbe-
sök undveks de med dåligt väder (blåst, regn 
etc.). Inventeringarna startade i gryningen och 
tillvägagångssättet var att inventeraren gående 
följde stranden av ett delområde åt gången, 
först på ett avstånd av cirka 100 meter från 
vattenlinjen och sedan tillbaka cirka 300 meter 
därifrån. Inventeraren beskrev översiktligt 
naturtypen och antecknade intressanta nyck-
elarter som påträffades. De fågelarter som 
skulle noteras var: alla rovfågelarter, tjäder, 
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orre, järpe, kornknarr, vaktel, spillkråka, grå-
spett. gröngöling, mindre hackspett, tretåig 
hackspett, gransångare, grönsångare, mindre 
flugsnappare, rosenfink, göktyta, trädlärka, 
törnskata, skogsduva, stjärtmes, stenknäck 
och ortolansparv. Par, alternativt sjungande 
hanar, av dessa arter registrerades som häck-
ande om de befann sig i för respektive art 
lämplig häckningsbiotop under häckningstid. I 
samband med denna inventering registrerades 
även förekomst av fågelarter i/vid själva sjön; 
t.ex. rördrom och trastsångare.

För att erhålla en total bild av häckfågel-
faunan kring Tämnaren kompletterades 2003 
års inventering i Uppsala län under 2004 med 
fyra delområden belägna längst upp i norr (se 
karta på sidan 23). Det antal par som regist-
rerades i dessa har dock inte räknats med i 
totalsumman för respektive art som redovisas 
för båda länen nedan.

Fågelfaunan i Tämnarens strand—
skogar: En summering av inven—
teringarna 2003 och 2004
Inventeringarna 2003 och 2004 visar att 
strandskogarna vid Tämnaren har en art- och 
många gånger individrik häckfågelfauna. 
Här finns flera exempel på påfallande täta 
häckningsförekomster av i Uppland annars 
vanligtvis sparsamt förekommande arter (bl.
a. 35 revir mindre hackspett och 40 revir 
gransångare). Resultaten visar också att det 
ofta är stora skillnader i förekomst av flera 
arter mellan den östra och den västra stranden 
av sjön. I strandskogarna i Uppsala län fanns 
t.ex. samtliga sju revir av nötkråka samt 17 av 
25 stjärtmesrevir. Å andra sidan påträffades 
istället hela 47 av totalt 52 revir av rosenfink, 
12 av 15 revir av gröngöling och samtliga tre 
trädlärkerevir i Västmanlands län.

Dessa stora olikheter i förekomst för flera 
fågelarter visar att det uppenbarligen också 
finns storskaliga skillnader mellan strand
skogarna i de två länen. I och för sig inven-
terades de inte ett och samma år, men den 
översiktliga inventering av häckfågelfaunan 
som ånyo gjordes 2004 i Uppsala län visade 

inte på några avgörande mellanårsvariationer 
som skulle kunna förklara differensen. Skill-
naderna beror istället mest på strandskogarnas 
delvis olika karaktär. Skogarna längs den östra 
stranden består mest av bland- och barrskog 
på delvis kuperad mark. Vegetationen på dessa 
ofta mer höglänta marker har inte påverkats 
lika mycket av regleringarna som den på de 
mer låglänta områden som finns längs den 
västra stranden (Kalvnäset är ett undantag). 
Skogarna längs den östra stranden är därför 
vanligtvis äldre och mer omväxlande. Strand-
skogarna i väster gränsar också mestadels 
till innanför liggande jordbruksmark vilket 
sannolikt förklarar den här täta förekomsten 
av t.ex. rosenfink.

Artredovisning
Nedan följer en redovisning av numerär och 
förekomst av några av de fågelarter som ingick 
i inventeringen. Till denna kategori räknas i 
första hand hotade och sårbara arter som har 
påfallande täta förekomster i, och i anslutning 
till, Tämnarens strandskogar. Exempel på arter 
som registrerades i anmärkningsvärt höga 
numerär är mindre hackspett med 35 revir 
och rosenfink med 52 revir. Övriga arter, som 
inte noterades i någon nämnvärd utsträckning, 
eller inte alls, i dessa strandnära skogar ingår 
inte i följande redovisning.

Skogsduva (populationsuppskattning 
Uppland)
För att häcka kräver skogsduvan ett omväxlan-
de skogs- och jordbrukslandskap med inslag 
av relativt grova hålträd. I de strandnära sko-
garna kring Tämnaren finns partier av denna 
karaktär och totalt påträffades 19 revir runt 
sjön 2003–04. Skogsduvan minskade kraftigt i 
landet från 1970-talet fram till mitten av 1990-
talet, men därefter har en återhämtning skett. 
Att arten minskade på 1970-talet antas delvis 
ha berott på att rävbeståndet då reducerades 
kraftigt (skabb) vilket gynnade mården som is-
tället ökade rejält. Fler mårdar innebar många 
plundrade kullar av skogsduva och därför ett 
sjunkande bestånd. När sedan räven återkom 
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kring mitten av 1990-talet, minskade istället 
mården (predation från räv) och skogsduvan 
kunde återhämta sig.

Mindre hackspett
Sammantaget påträffades 35 revir och de 
fanns relativt jämnt spridda runt sjön. Den 
mindre hackspetten tycks i stort variera 
ganska mycket i antal mellan olika år, men 
den generella trenden har varit minskande i 
landet under de senaste årtiondena. Strand-
skogarna kring Tämnaren har dock sedan 
länge ansetts hysa en stark population av arten 
och resultaten av 2003 och 2004 års invente-
ringar visar att det fortfarande förhåller sig 
så. Förekomsten här är så tät att det sannolikt 
finns få motsvarigheter i Uppland. Tämnaren 
är därför ett av de områden i landskapet som 
i första hand skall prioriteras vid eventuella 
skyddsåtgärder för arten.

Att den mindre hackspetten förekommer 
med hög täthet vid Tämnaren torde delvis bero 
på att den har gynnats av de successionsskogar 
med stort lövinslag som bildats kring sjön 
efter vattenståndssänkningen på 1950-talet. 
Ett hot mot dessa löv- och blandskogar, och 
den mindre hackspetten, är att granen, som 
vid Nedre Dalälvsområdet, vandrar in och tar 
över i allt större utsträckning.

Grönsångare
Jämfört med t.ex. gransångare var förekom-
sten relativt jämnt fördelad och inte koncen-
trerad till sjöns östra delar. Totalt påträffades 
56 revir vilket får anses som relativt normalt 
för dessa delar av Sverige (Martin Tjernberg 
muntl.). Reviren fanns framför allt i fuktig 
lövskog (al och björk) med inslag av gran.

Gransångare
Av totalt 40 revir registrerades 25 i Uppsala 
län. Arten förekommer här i olika typer av 
skog, men oftast i sumpiga lövblandskogar 
eller i ädellövskogar med rik undervegeta-
tion och med inslag av gran. Tätheten av 
populationen är större än vad som normalt 
förekommer i Uppland. Att den i första hand 

är knuten till lövrika skogar gör att man kan 
misstänka att det är den sydliga rasen som är 
vanligast runt sjön.

Härmsångare
Härmsångaren häckar i hela landskapet, men 
förekommer företrädesvis i löv- och blandsko-
gar. Totalt påträffades 38 revir vid Tämnaren 
och 32 av dem i de mer lövrika strandskogarna 
i Västmanlands län. Förekomsten var särskilt 
stark i sydväst, mellan Gäddviken och Kalvnä-
set (24 revir). Även om förekomsten varierar 
kraftigt kring sjön får revirtätheten anses som 
stor. Det finns inga tydliga populationstrender 
för härmsångaren, vare sig i Uppland eller 
vid Tämnaren. Det krävs dock en fortsatt god 
tillgång på lövskogar för att arten skall finnas 
kvar i samma numerär eller för en gynnsam 
utveckling.

 
Stjärtmes
Stjärtmesen är en tillbakadragen och svårin-
venterad art och de 25 revir som påträffades är 

Sparvugglan jagar ibland i strandskogen under 
hösten när det är gott om flyttande småfåglar. Med 
lite tur kan man höra dess närmast förtvivlade gälla 
höstläte med 5–10 toner i stigande tonhöjd
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troligen bara en mindre del av den population 
som häckar kring Tämnaren. Förekomsten i 
de blandskogar som omgärdar sjön är san-
nolikt tät, särskilt tät tycks den vara i de 
yngre blandstrandskogar som finns i nordost 
(i området Gruvberget–Vårhäll–Sjölunda re-
gistrerades nio revir). Beståndet av stjärtmes 
varierar starkt mellan olika år. Har föregående 
vinter varit mild och kanske föregången av en 
invasionshöst kan det vara många par som går 
till häckning. Förekomsten kring Tämnaren 
under inventeringsåren får betecknas som 
relativt normal. För att arten även i framtiden 
skall finnas i goda antal krävs frodig, yngre 
lövskog, gärna en kombination av björk och 
al, med ett mindre inslag av gran.

Rosenfink
Av sammantaget 52 revir registrerades hela 
47 längs den västra stranden av sjön, d.v.s. i 
Västmanlands län. Troligen är det så att det 

successionsstadium som nu råder här är näst 
intill optimalt för rosenfink. Ett flertal hanar 
hävdade revir även i buskage belägna i större 
vassområden ganska långt från stranden. Den 
förbuskning och igenväxning med främst löv-
skog som skett som en följd av förändringarna 
i vattennivån efter regleringarna på 1950- och 
1970-talen har sannolikt gynnat arten. I mot-
sats till en generellt negativ utveckling i landet 
som helhet har rosenfinken därför snarare ökat 
än minskat vid Tämnaren under den senaste 
tioårsperioden. För en gynnsam utveckling i 
framtiden krävs fuktiga områden med buskage 
och relativt unga lövträd. I områden med res-
taureringsåtgärder (slyröjning m.m.) får man 
vara beredd på en viss nedgång.

En översiktlig beskrivning av del—
områdena i Västmanlands län
I resultatredovisningen av den strandskogs-
inventering som genomfördes längs Täm-

Göktytan är en av de märkligaste hackspettarna. Det danska ”vendehals” och det engelska ”Wryneck” 
syftar på att den kan vrida halsen på ett besynnerligt sätt. Erik Rosenberg skriver: ”Om man får en dylik 
fågel, gammal eller vuxen unge i handen far hans huvud upp som gubben i lådan och börjar sakta svaja, 
vrida och pendla på den fingerlånga halsen, det är som om fågeln förvandlats till en reptil, ja till en 
skräckinjagande orm!”
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narens östra strand 2003 (Friberg, Friberg & 
Gustafsson 2004) har där ingående delom-
råden beskrivits översiktligt. För att skapa 
förutsättning att erhålla en samlad bild av hur 
Tämnarens strandskogar ser ut kommer även 
de delområden som den västra stranden är 
indelad i att beskrivas på samma sätt nedan.

Delområde U1 – Lindsta
Området består till större delen av natur-
reservatet Lindsta (25 ha) och domineras av 
näringsrika blandskogar bestående av i första 
hand gran, asp, lind och björk. I norr finns 
ett mindre område med ädellövskog. Mindre 
partier med mer enhetlig granskog och an-
nan ren lövskog förekommer också. Skogen 
är mestadels gammal; mer än 90 procent av 
träden är äldre än 80 år. I lågt belägna partier 
är vegetationen örtrik och påtagligt präglad av 
den kalkrika marken. I ett tidigare skede beta-
des dessa skogar och centralt i området finns 
också lämningarna efter en fäbodvall. Då var 
skogen förmodligen glesare och lövträdsinsla-
get större, men efter det att betet upphörde har 
den efterhand slutit sig allt mer. Reservatets 
naturvärden är i första hand knutna till den 
örtrika blandskogen, till ädellövskogen med 
sin speciella flora av mossor och lavar samt 
till den artrika markvegetationen. Intressanta 
arter som finns här är t.ex. aspfjädermossa, 
ekpricklav och rödbrun blekspik. Den åtgärd 

som krävs för att bevara områdets skyddsvär-
den är att i stort lämna det för fri utveckling.

Resultat (antal par/revir): Ormvråk (1), 
lärkfalk (1), skogsduva (1), spillkråka (1), 
gröngöling (1), göktyta (1), gärdsmyg (3), 
grönsångare (7) och rosenfink (3).

Delområde U2 – Kalvnäset
I området ingår naturreservatet Kalvnäset (18 
ha); en moränudde som skjuter ut i sjön från 
söder, belägen vid Tämnarens södra strand. 
Udden har tidigare använts som betesmark och 
var då relativt öppen. I början av 1900-talet 
upphörde betet och udden är idag bevuxen 
med en artrik lövskog. Förutom mindre area-
ler med sumpskog och björkskog domineras 
udden av ädellövskog bestående av i första 
hand ek, lind och ask. En mindre öppning i den 
omgivande skogen, ”Majas äng”, är i stort sett 
det enda som återstår av tidigare öppna ängar. 
Marken är kalkrik och växtligheten lundartad. 
Här finns arter som måbär, skogstry, lungört, 
trolldruva, vårärt och ormbär. Exempel på 
intressanta svampar som har sitt livsrum här är 
lindskål, oxtungssvamp och brödmärgsticka. 
Här finns också de skyddsvärda lavarna park-
nål och rödbrun blekspik.

Utöver reservatet består området av 
strandzonen väster om Sörsjön, ned till 
mynningen av Tämnarån. Merparten av 
sumpskogen mot Sörsjön utgörs av fågelfat-
tiga björkskogar, men här finns också partier 
med en annan karaktär och som har stora 
naturvärden. Ett av dessa värdefulla partier 
är de fastmarksholmar som finns sydost om 
reservatet och den svämskog som förbinder 
dessa med Kalvnäset. Holmarna består av 
kraftigt igenvuxna ekhagar och svämskogen 
av cirka 50 år gammal al, björk, vide med 
mera. Dessa partier har så höga naturvärden 
att de borde skyddas. En lämplig åtgärd vore 
att låta dessa binda ihop Kalvnäset och natur-
reservatet Långnäset, nordost Sörsjön, till ett 
enda, sammanhängande reservat.

Innanför den relativt fågelfattiga strand-
skogen mot Sörsjön finns ett område med 

Mystery bird? Njae, de flesta ser nog att det är en 
ärtsångare. Men när den någon gång sjunger en 
avvikande knattrande Sylvia-sång är det knepigt.
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gammal jordbruksmark som inte varit brukat 
på länge och som är stadd i kraftig igenväx-
ning. Denna del av området, som kallas för 
”Muren”, är blött och här häckar troligen 
arter som tofsvipa och buskskvätta, kanske 
också något par gulärla. En åtgärd som skulle 
förbättra för fågelfaunan i området vore om 
bete kunde återupptas på ”Muren” och detta 
i kombination med att strandskogen mot Sör-
sjön tas bort. För övrigt kan också nämnas 
att de ekholmar som finns på gränsen mot 
Lundmossen också är värda att bevara.

Resultat (antal par/revir): Ormvråk (1), 
lärkfalk (1), skogsduva (1), mindre hackspett 
(1), spillkråka (1), gröngöling (2), gärds-
myg (2), kärrsångare (2), härmsångare (3), 
grönsångare (8), gransångare (6), mindre 
flugsnappare (1), stjärtmes (2), rosenfink (2) 
och stenknäck (3).

Delområde U3 – Harbonäs
Området kan delas in i tre olika delar och det 
första består av markerna kring Harbonäs 
gård. Detta område begränsas i väster av 
vägen till båtplatsen vid Harbonäs, i norr av 

Tämnaren samt i öster och söder av ett fält 
med vall – Hagängen. Området domineras 
av betesmark och eftersom betet tycks ha 
varit begränsat under senare år är det i olika 
stadier av igenväxning. Norr om vägen ut 
mot Marmorbrottet finns en öppen skog som 
domineras av löv (asp, björk och enstaka 
ekar). I den nordöstra delen finns en del gran 
insprängt i lövskogen. Här, vid Hästhagsber-
get, har unglöv nyligen gallrats bort och tre 
rejäla ekar står nu friställda. Skogen söder 
om denna väg domineras av gran och många 
av dem är grova. Skogsbrynet mot Hagängen 
består uteslutande av löv. Här finns det många 
grova aspar och lindar, men också en hel del 
ek och hassel. Längs vägen mot båtplatsen 
är terrängen öppen med solitära lövträd och 
partier med berg i dagen.

Den andra delen av detta område är strand-
skogen från Hästhagsberget i norr ned till det 
dike som mynnar i Hagvikens södra ände och 
som i väster gränsar till Hagängen. Här finns 
tre partier som är intressanta. Ett är beläget i 
den norra delen, sydost om Hästhagsberget, 
och består i norr av en blockrik backe med 
lind, hassel och ek med inslag av död/döende 

Ängshöken är en sällsynt besökare vid Tämnaren. Gammal hane med tydliga svarta ”vingband”.
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ved. I söder är strandskogen nyligen gallrad 
och i dagsläget tämligen trist, inte minst ur 
fågelsynpunkt. Det andra partiet består av 
strandskogen söder därom, ned till det dike 
som kommer från väster, Hagängen, och som 
mynnar vid Hagvikens västra strand. Här är 
skogen mycket fin med al, sälg och björk 
som dominerande arter i fallande ordning. 
Här finns talrikt med hålrika högstubbar och 
mycket stora mängder död och döende ved. 
En gallring av denna strandskog vore syn-
nerligen olycklig och skulle innebära att stora 
naturvärden försvann. Det tredje partiet utgörs 
av den resterande strandskogen i denna del av 
Harbonäsområdet, mellan diket från väster 
och diket i söder. Skogen domineras här av 
relativt ung björk med homogen ålder, längst 
i söder uteslutande björk, och undervegeta-
tionen är gles. Detta parti är troligen måttligt 
intressant ur fågelsynpunkt, men är å andra 
sidan lättgånget. I skogsbrynet mot Hagängen 
växer en del grova aspar och i strandkanten 
nedanför gården Lund finns en fin liten lind 
och hasselbacke.

Utöver dessa två områden innehåller Har-
bonäs också de två skyddsvärda lövholmar 
som finns i Hagängen; nordost respektive 
sydost om ”Folkungaeken”. Dessa ligger som 
öar i omgivande vallodling och är bevuxna 
med ek, lind, hassel och asp.

Resultat (antal par/revir): Ormvråk (1), 
lärkfalk (1), skogsduva (1), mindre hackspett 
(3), spillkråka (2), gröngöling (2), härmsånga-
re (5), gransångare (1), stjärtmes (1), törnskata 
(1), rosenfink (5) och stenknäck (2).

Delområde U4 – Lundmossen
Lundmossen är bevuxen med sluten tallskog 
och träden är lågvuxna (cirka 6–8 meter). 
Marken under är täckt med en matta av skvatt-
ram. Norr och väster om själva mossen växer 
äldre tallskog av ”pelarsal”-karaktär och här 
finns också partier med unggran. Tallskogen 
vid sidan av mossen har tidigare gallrats och 
närmar sig slutavverkningsmogen ålder.

Söder om mossen finns ett äldre gran-

bestånd, i den sydvästra delen uppblandad 
med björk. Längst i söder finns också en del 
hassel insprängt bland granarna. Skogen är av 
varierande ålder, men närmar sig genomgå-
ende tidpunkten för slutavverkning. De äldsta 
partierna finns i söder och öster där inslaget 
av död ved, både stående och liggande, är mer 
påtagligt. Här påträffades hackmärken efter 
tretåig hackspett.

I sydost finns ett lövskogsparti, kanske 350 
meter långt och 100 meter brett, som består av 
främst asp, lind och ek. Många träd är ganska 
grova, men andelen död ved är ganska liten. 
Det här är ett område med stor potential och 
får det utvecklas fritt kommer det att på sikt 
hysa stora naturvärden. Öster om mossen finns 
inslag av grova granar i den bård av mestadels 
asp som utgör gräns mot hagmarken här.

Sammanfattningsvis kan sägas att löv-
skogspartiet i sydost samt granskogen söder 
om mossen är områdets mest intressanta delar. 
Dessa delar har redan höga naturvärden, men 
kommer, om de får vara orörda, att på sikt få 
allt större skyddsvärden. Övriga delar av detta 
delområde bedöms vara relativt ointressanta 
ur ornitologisk synvinkel.

Resultat (antal par/revir): Duvhök (1), 
lärkfalk (1), tretåig hackspett (1), spillkråka 
(1), trädlärka (1), gärdsmyg (1), härmsång-
are (4), grönsångare (1), gransångare (1) och 
stjärtmes (3).

Delområde U5 – Järpebo
Innanför den sanka strandskogen öppnar sig 
ett omväxlande kulturlandskap. Här finns så-
väl kuperad och välbetad hagmark, bevuxna 
med lövträd och enbuskar, som partier med 
tätvuxen blandskog; vissa delar bevuxna till 
övervägande delen av lövskog, andra också 
med ett varierande inslag av barrträd. I hela 
området finns det många storvuxna lövträd 
insprängda.

Ett bibehållet jordbruk med bl.a. fortsatt 
bete av hagmarkerna kommer, i kombination 
med ett sparande av gamla, grova lövträd och 
ett i övrigt försiktigt skogsbruk, att skänka 
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området allt högre naturvärden och förutsätt-
ningar till stor artrikedom bland fåglar, växter 
och däggdjur.

Resultat (antal par/revir): Ormvråk (1), 
fiskgjuse (1), orre (1), skogsduva (1), mindre 
hackspett (2), spillkråka (1), gröngöling (1), 
göktyta (1), trädlärka (1), härmsångare (1), 
törnskata (1), rosenfink (1) och stenknäck 
(3).

Delområde U6 – Torvströmossen
Torvströmossen är bevuxen av tallskog och 
med en undervegetation bestående av skvatt-
ram och blåbärsris. Här finns det spår efter 
torvbrytning, men den upphörde sannolikt 
för mer än 50 år sedan. Skogen mellan mos-
sen och sjön kan karaktäriseras som ”typisk 
Tämnarstrandskog”, d.v.s. bestående av björk 
som ofta översvämmas under våren. Gränsen 
mellan strandbjörkskogen och den tallbevuxna 
mossen är vanligtvis skarp, utom i nordväst 
där det finns en liten höjd med blandskog som 
innehåller en del gammal, döende asp och 
björk. I den skog som omger mossen på alla 
sidor, utom mot sjön, är det gran som domi-
nerar, men här finns också ett visst inslag av 
lövträd, främst björk och al. I den nordvästra 
delen av området finns den äldsta skogen. Här 
finns inga spår efter gallring och tillgången på 
död ved är här som störst. De mest skydds-

värda delarna av området är strandskogen 
samt partiet med gammal skog i nordväst. Här, 
och i zonen kring mossen, bör ett skogsbruk 
med stor naturvårdshänsyn bedrivas.

Resultat (antal par/revir): Orre (5), skogs-
duva (1), mindre hackspett (2), gröngöling 
(1), härmsångare (5), grönsångare (5), gran-
sångare (1), stjärtmes (1), skäggmes (1) och 
stenknäck (1).

Delområde U7 – Gäddviken
Gäddviken kan delas in i tre delområden. Om-
rådet söder om Lindsbrobäcken består av fler 
partier av skiftande karaktär. Dels en gammal 
betesmark som är stadd i kraftigt igenväxning 
innehållande mycket sly och som mot sjön till 
viss del är planterad med gran. Den sydvästra 
delen, upp mot de större åkermarkerna, består 
av åkerholmar bevuxna med ogallrad, av-
verkningsmogen blandskog. Lövinslaget är 
stort, främst asp och björk, och det finns också 
en del död ved insprängt. Här finns även ett 
litet område med björk. Mot stranden växer 
björkdominerad sumpskog, men den är ung 
och inslaget av död ved litet.

Partiet norr om Lindsbrobäcken, begränsas 
i norr av Väderholmen, består av produk-
tionsskog som delvis har genomgallrats under 
vintern 2003/04. Närmare sjön är det fuktigare 
och björkstrandskogen är ung. Strax öster om 
Väderholmen finns ett parti som kan ha varit 
gammal slåtteräng och som nu är helt igenväxt 
av buskage.

Strax norr om Väderholmen finns inga 
särskilda naturvärden, men därefter, vidare 
norrut och österut, finns ett stort område med 
björkdominerad sumpskog som sträcker sig 
upp till Åbyån. Denna skog sträcker sig från 
åkerkanten ned till vattenlinjen. Även om 
sumpskogen är ung och andelen död ved 
mycket liten, kan den på sikt, om den får 
stå orörd, bli ett mycket fint och värdefullt 
parti.

Resultat (antal par/revir): Sparvhök (1), 
duvhök (1), fiskgjuse (2), kornknarr (1), vak-

Tjäder, en målart som skulle eftersökas men som 
inte påträffades under inventeringen 2004.
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tel (1), mindre hackspett (3), gröngöling (2), 
göktyta (2), trädlärka (1), härmsångare (6), 
grönsångare (5), gransångare (2), törnskata 
(1), rosenfink (8) och stenknäck (1).

Delområde U8 – Fågelsta
Består till övervägande delen av jordbruks-
mark och skoginslaget är litet. Den strandskog 
som finns, yngre löv och blandskog, har inga 
särskilda naturvärden.

Resultat (antal par/revir): Lärkfalk (1), 
vaktel (1), skogsduva (1), mindre hackspett 
(1), spillkråka (3) och rosenfink (4).

Delområde U9 – Öndbo
Området består till övervägande delen av 
en betad strandäng med endast små arealer 
strandskog, mest bestående av yngre slyskog. 
Utöver de fågelarter med anknytning till sjön 
som fanns här (se föregående artikel) kan det 

också finnas förutsättningar för olika arter 
nattsångare samt rosenfink att hävda revir här. 
I anslutning till sommarstugeområdet i sydost 
finns det en större lövdunge, främst bestående 
av al, asp och björk, med riklig förekomst av 
död ved.

Resultat (antal par/revir): Skogsduva (1), 
mindre hackspett (1), gröngöling (1), gärd-
smyg (1), härmsångare (3), grönsångare (1), 
gransångare (1) och rosenfink (2).

Delområde U10 – Aspnäs kapell
Huvudsyftet med Aspnäs naturreservat (107 
ha land och 1 135 ha vatten) var ursprungligen 
att säkerställa ett rekreationsområde med ett 
antal stugor för korttidsuthyrning. Reservatet 
ombildades 1992, då med inriktning mot att 
skydda befintliga naturvärden. Fastlandsdelen 
av reservatet har länge nyttjats som jordbruks-
mark, i första hand för slåtter och kreatursbete. 
Merparten av de tidvis översvämmade flacka 
strandängarna hålls, liksom de torra partierna 
av naturreservatet, idag öppna av betande 
nötkreatur. Naturreservatet hyser även inslag 
av åkermark. Tyvärr har stora delar av de äldre 
asp- och ädellövskogar som tidigare fanns i 
och kring reservatet avverkats. Dessa delar 
består nu av beteshagar bevuxna med glesa 
samlingar av medelålders lövträd.

Resultat (antal par/revir): Sparvhök (1), 
lärkfalk (1), skogsduva (1), mindre hackspett 
(2), gröngöling (1), göktyta (2), härmsångare 
(2), törnskata (2), rosenfink (4), stenknäck (1) 
och ortolansparv (1).

Delområde U11 – Hindersbo
Hindersbo är beläget norr om Aspnäs och 
har därför ingen sjökontakt. Området är om-
växlande, men består mest av åkermark med 
spridda inslag av skogsholmar av varierande 
storlek. I den sydvästra delen, nordost om 
Lugnet, finns även ett lite större skogsparti; 
Oxkullen. Skogen på Oxkullen domineras 
av lövträd, men med ett glest inslag av upp-
växande granar. Flertalet av åkerholmarna 

Lövsångare – Sveriges vanligaste fågelart? Men får 
en lövsångare ha så mörka ben? Ja, det händer. Då 
är det långa ögonbrynsstrecket avgörande.
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domineras även de av lövträd (asp och björk) 
men träden har inga stora dimensioner. De 
längst upp i norr innehåller mest gran och tall. 
Lövskogen på åkerholmen söder om Smeds-
torp har ett glest inslag av hassel. Även inom 
Hindersbo fanns det tidigare partier bestående 
av tätvuxen, äldre (80–120 år) aspdominerad 
lövblandskog med riklig tillgång på död ved. 
Tyvärr har den, som i Aspnäs, avverkats för 
att skapa betesmark för boskap.

Resultat (antal par/revir): Ormvråk (1), 
kornknarr (1), skogsduva (2), mindre hack-
spett (2), spillkråka (2), gröngöling (2), gök-
tyta (3), härmsångare (1), grönsångare (4) och 
stjärtmes (1).

Delområde U12 – Källviksmossen
Centralt i området, som sträcker sig från stran-
den av Tämnaren (vid Aspnäs) upp till stora 
vägen (vid Källvik), ligger Källviksmossen 
som är utdikad och genomkorsad av en mängd 
svåröverkomliga diken. Mossen och närmast 
omgivande marker är bevuxna med sumpig 
blandskog av varierande ålder och slutenhet. 
Merparten av skogen är dock oftast 40–50-
årig. Här hördes både spillkråka och sjung-
ande gransångare. Längst upp i norr, närmast 
vägen, finns ett mer eller mindre misslyckat 
försök till granplantering.

Skogspartiet sydväst om mossen växer 
på fastare mark och domineras av björk och 
gran. Här finns även inslag av grovvuxen 
asp och en del död ved. Detta parti har dock 
gallrats under senare tid och här finns nu ett 
kraftigt lövuppslag av klena dimensioner. I 
skogsbrynet mot åkermarken i väster (mest 

vallodling) finns en hel del löv. Områdets 
högsta naturvärden är knutna till lövsump-
skogen vid Tämnarstranden, söder om Lilla 
Gruvberget, som domineras av björk. Här 
fanns t.ex. mindre hackspett.

Resultat (antal par/revir): Fiskgjuse (2), 
ormvråk (2), skogsduva (1), mindre hackspett 
(2), spillkråka (1), gröngöling (2), gärdsmyg 
(2), flodsångare (1), härmsångare (1), gran-
sångare (3), rosenfink (18) och ortolansparv 
(2).

Åtgärdsförslag
Resultaten av de fågelinventeringar som 
utförts kring Tämnaren 2003 och 2004 visar 
med all önskvärd tydlighet vilka stora natur-
värden som är knutna till sjöns strandskogar 
och andra strandnära områden. De högsta 
naturvärdena är i regel knutna till så kallade 
trivialsumpskogar, huvudsakligen bestående 
av björk, men med inslag av al och sälg, och 
partier med äldre ädellövskog.

Även om det finns starka skäl (se redovis-
ningen ovan) att skydda ett flertal områden vid 
Tämnarens västra del kommer de mest ange-
lägna och akuta åtgärderna att listas här:

1. Utvidga Kalvnäsets naturreservat väs-
terut till att omfatta även Harbonäs, men också 
österut för att innefatta strandbjörkskogen 
längs med den nordvästra–västra stranden 
av Sörsjön, ned till Lindsta. Därmed kan 
man sammanfoga detta med det angränsande 
Långnäsets naturreservat i C-län.

2. Skydda kvarvarande skogspartier med 
höga naturvärden i delområdena Aspnäs, 
Hindersbo och Källviksmossen. Särskilt 
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värdefulla partier att skydda från modernt 
skogsbruk är de vid Källviksmossen och Gruv-
berget, men också kvarvarande skogsdungar 
vid Aspnäs.

3. De blöta strandskogarna mellan Gädd-
viken och Järpebo består huvudsakligen av 
björk, men det finns även partier med äldre 
lövträd av andra arter där även mängden död 
ved är större. Särskilt dessa delar av strandsko-
gen bör skyddas, i första hand de som ligger 
inom eller i anslutning till Tämnarens Natura 
2000-område.

Det kan vara på sin plats att här avsluta 
med att redovisa de åtgärdsförslag som finns 
med i redovisningen av inventeringen i Upp-
sala län. Några av dessa är generella och är 
aktuella även i den del som omfattar Väst-
manlands län.

Ur Inventering av häckfågelfaunan i 
Tämnarens östra strandskogar 2003 
(utdrag ur FiU 2004:1):
Sammanfattning av föreslagna åtgärder i 
Tämnarens östliga delar

1) En utökning av Långnäsreservatet mot 
nordost till Smörholmen, liksom ett nytt min-
dre reservat vid Vårhäll. Det kan nämnas att 
detta område idag redan har ett visst skydd i 
och med att det är ett av Bergviks ”vitryggs-
områden” där lövskog skall bevaras och gyn-
nas. Detta område täcker all strandskog, från 
nordgränsen av Långnäsets naturreservat upp 
till söder om Vårhäll. Det är dock viktigt att 
även strandskogen vidare norrut, från Vårhäll 
till Tämnaråns utlopp, skyddas.

2) Aktiv handling genom att öppna upp 
kring större ekar som i annat fall utkon-
kurreras (Skomakarholmen och Persbo).

3) Ett generellt och absolut stopp för 
nyplantering av gran för en fortsatt gynnsam 
utveckling av fågellivet i strandskogen. Dess-
utom föreslås röjning av unggran vid Sjölunda 
– Annedal.

4) Skydda strandskogarna från Sjölunda 
och västerut till Iggelbo naturreservat samt 
från reservatet vidare västerut, inklusive 

Gruvberget, till länsgränsen.

Tack
Denna inventering genomfördes våren 2004 
av Upplands Ornitologiska Förening på 
uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlans län. 
Projektledare har varit Ulrik Lötberg. Följande 
övriga personer har deltagit: Emil Andersson, 
Johan Ericsson, Anders Eriksson, Tommy 
Eriksson, Henrik Gustafsson, Petter Haldén, 
Fredrik Friberg, Tommy Lindell, Mikael Mal-
maeus, Helge Röttorp, Annika Rastén, Martin 
Sandkvist, Peter Schmidt, och Jan Wärnbäck. 
Ett stort tack till Länsstyrelsen i Västmanlans 
län för ekonomisk finansiering.
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