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Naturskyddsföreningen i Tranemo 
 

Naturen i Tranemo ges ut av Naturskyddsföreningen i Tranemo och erhålls 

utan kostnad av medlemmarna i föreningen. Naturen i Tranemo 2019 går 

att ladda ner från vår hemsida.  

Äldre nummer av Naturen i Tranemo kan beställas hos Jan Lundberg 

(telnr se nedan) 20kr/st. 

Besök gärna vår hemsida www.tranemonatur.se 

 

Adresser till föreningen 

                                         

Björn-Åke Andersson Plommongatan 1 072-3072414 

ordförande 514 35 Tranemo 

 E-post: jimmybjornake@gmail.com 
                                               

    

Jan Lundberg Åsarp Övregården 1 076-8185896 

korrespondens 514 50 Limmared  

                                               E-post: janne.lundberg@outlook.com 
 

 

Bruno Dahlqvist Lilla Hestra, Ekekullen 0325-76787 

kassör 514 91 Tranemo 

                                               E-post: bruno.dahlqvist@tranemo.se 
 

 

Sigvard Lundgren Älvshult, Smeagården 070-2172808 

vice ordförande 514 93 Ambjörnarp  

                                               E-post: sigvard.lundgren@telia.com 
  

 

Thomas Tranefors Mjällbo 070-2635602 

redaktör NiT 514 92 Uddebo  

 E-post: ipomerope@hotmail.com 
 

 

Anders Svensson Glasblåsargatan 6 070-5226684 

sekreterare, hemsida 514 40 Limmared 

 E-post: anders.limmared@telia.com 
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Verksamhetsberättelse 
för Tranemo Naturskyddsförening 2018 

Föreningsfunktionärer: 

STYRELSEN: 

Björn-Åke Andersson (ordf.)   Sigvard Lundgren (v. ordf. ) 

Anders Svensson (sekr)    Bruno Dahlqvist (kassör) 

Jan Lundberg (korresp. sekr.)   Thomas Tranefors (ledamot) 

STYRELSESUPPLEANTER: 

Ronny Josefsson    Hans Eriksson 

Ingvar Persson    Lena Martinsson 

REVISORER: Ronny Erlandsson   Ingegerd Johansson 

REVISORSUPPLEANTER: Henry Jönsson  Inger Stark 

VALBEREDNING: Frank Johansson 

 

Möten: Styrelsen har haft 7 protokollförda möten inklusive årsmötet under verksamhetsåret 

för 2018. 

 

Medlemsantal: Vid utgången av 2018 hade föreningen 283 medlemmar. Av dessa var 134 

familjemedlemmar. Det är en liten minskning av antalet medlemmar sedan föregående år. 

 

Aktiviteter under året: Föreningen har erbjudit medlemmarna ett flertal organiserade 

aktiviteter under året. Av aktiviteterna kan nämnas:  

• 1:a majrundan, en fågelutflykt i kommunen 

• De vilda blommornas dag utmed banvallen i Tranemo 

• Fågelpromenader runt Tranemosjön 

• Biologiska mångfaldens dag, i samarbete med Tranemo hembygdsförening 

 

NIT, vår tidskrift ”Naturen i Tranemo” togs fram i 200 ex och har skickats ut till samtliga 

medlemmar. 

 

Harstugan 

Föreningen har under året överlåtit stugan, eftersom föreningen inte hade något arrendeavtal 

med Sveaskog för marken där stugan står.  

 

Fågelgruppen. Gruppen har träffats regelbundet under året. Mötena hålls på Tranemo 

bibliotek och har haft ett brett och varierande innehåll oftast med bildvisningar från när och 

fjärran. 

Vid Tranemosjön har ringmärkning av fåglar ägt rum vid flera tillfällen under hösten.  

Under vår och försommar har myrinventering av de större myrarna genomförts. 

 

Natursnokar. Under 2018 har natursnoksverksamheten fortsatt med träffar för barn och 

föräldrar. Detta är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet där barn och vuxna 

upptäcker naturen tillsammans. Ringmärkning vid holkar, hackspettar, svampar är några av 

aktiviteterna som varit under året. 

 

Botaniksektionen. Har bl.a. organiserat de vilda blommornas dag vid i Tranemo.  

 

Myndighetskontakter 

Länsstyrelsen har även under 2018 fortsatt att uppdatera skötselplanerna för Natura2000-

områdena i regionen. De har skickat planerna till oss för de områden som finns i kommunen. 

Vi har skickat synpunkter på planerna tillbaka till länsstyrelsen. 
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Hemsida och sociala medier 

Under året har vår hemsida uppgraderats till att bli en WordPress-sida. På FaceBook-gruppen 

Naturen i Tranemo skrivs om våra aktiviteter och frågor kring naturen i Tranemo kommun. 

Gruppen har idag 196 medlemmar. 

 

LONA-bidrag 

Föreningen har beviljats ett LONA-bidrag för inventering av kommunens större mossar och 

röjning av någon lämplig kontrollyta. Se artikel i detta nummer av NiT. 

 

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som medverkat till ett berikande och varierat 

verksamhetsår och hoppas på ett fortsatt aktivt medlemsengagemang 2018. 

Styrelsen 

 

 

 

Blåsippa  Foto: Anders Svensson 
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Ordförandens funderingar 
 

-Vilket väder vi har. Oavsett om det är varmt, kallt, torrt eller blött så är vädret 

ett av våra vanligaste samtalsämnen i Sverige. Det är någonting som ofta 

används för att starta eller hålla igång ett samtal, för alla har en åsikt om vädret 

alla dagar alla årstider året om. Just detta året har det varit ovanligt mycket 

samtal och åsikter om vädret – är det växthuseffekten eller är det naturliga 

variationer mellan olika år? En i princip enig forskarkår hävdar att det är vi 

människor som påverkar klimatet så att temperaturen stiger, vilket påverkar vår 

natur och omgivning.  

Efter årets ”extremväder” är det inte konstigt att man funderar över hur vädret 

påverkar vår natur. Våren och sommaren bjöd ju, som sagt, på ett ganska 

extremt väder. Det blev en seg start på våren med snö och is kvar på sjöarna en 

bit in i april. Detta var ju inte någon ovanlighet för 50 år sedan, men numera 

upplever vi detta som just ”en sen vår”. Men i mitten av april kom den första 

inströmningen av varmare luft med sommartemperaturer och sedan fortsatte det 

på den vägen i princip hela våren och sommaren.  Ovanligt varmt och knappt 

något regn på flera månader.  

Vad har jag då noterat för påverkan på naturen p.g.a. detta ?  

Det har varit påtagligt låga vattennivåer i sjöar och vattendrag och fåglar som 

storlom, trana m.fl. har haft svårt att lyckas med häckningen.  Det låga 

vattenståndet har också fört med sig stora problem för öring och signalkräftor 

när det knappt funnits något vatten i bl.a. Jälmån och Västerån. Efter samtal med 

Jan Svenningsson, som har koll på de fåtal flodpärlmusslor som fanns i 

kommunen verkar det tyvärr som att dessa inte längre finns kvar.  

När jag pratat med jägare i vår kommun så visar det sig att älgarna haft stora 

problem med att hitta föda och att älgkalvarna vägt betydligt mindre i år än 

tidigare. Det är känt att kalvar som får en dålig start i livet aldrig kommer ikapp 

viktmässigt utan förblir små älgar resten av livet. Det är också känt att älgkorna 

producerar mer kalv ju tyngre de är samt att älgkorna föredrar att para sig med 

tyngre tjurar. Detta innebär att årets kalvar kommer sänka reproduktionen för 

stammen om de tillåts växa in i vuxenpopulationen. 

Pratar man med lantbrukare så får man reda på att torkan och värmen gjort att 

stora delar av Sverige har haft svårt att få tillräckligt med foder till sina djur. 

Foderbristen kommer att märkas av även kommande år. 

Vädret kan vi inte råda över men vi får nog vara beredda på att ”extremväder” 

kommer att inträffa oftare är tidigare, så vi kommer säkert ha anledning att prata 

väder även kommande dagar. 

 

Björn-Åke Andersson 
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 Vädret 2018 i Nittorp, Tranemo kommun  
Ett år med flera rekord och då framförallt sommaren tog ut svängarna 

 

Året började milt och nederbördsrikt. Januari var 3.3 grader mildare än normalt 

och det föll 123.0 mm nederbörd under månaden, vilket är 173 % av normal 

mängd. Nederbörden föll både som regn och snö, och det var sammanlagt 13 

dagar med snötäcke med största snödjup, 14 cm, den 17:e.  

 

Februari hade till en början liknande väder som januari, men snart blev det 

kallare och snönederbörden övervägde alltmer. Det var snötäcke under 

månadens alla 28 dagar och snödjupet var som störst den 21:e med 37 cm. Den 

23:e och 24:e föll underkylt duggregn med förrädisk halka som följd.  

Precis som januari var februari molnrik, men mot slutet av månaden började 

molntäcket lätta en del och det blev riktigt kallt med omkring -15 grader 

nattetid. Natten till den 26:e var det -19.7° vilket blev februaris lägsta 

temperatur. Den 28 var det inte varmare än -8.5° på hela dagen. Månaden som 

helhet var nästan 1 grad kallare än normalt, och nederbörden var 142 % av 

normalvärdet. 

  

Mars är egentligen den första vårmånaden, men vinterväder med snötäcke rådde 

under alla de 31 dagarna.  

Det föll 80 % av normal nederbördsmängd och det var mest fråga om snöfall, 

men underkylt duggregn föll den 3 och regn som delvis var underkylt förekom 

den 11:e och 12:e. Största snödjup, 40 cm, uppmättes den 9:e, och det var också 

hela vinterns största djup.  

Mars och tillika hela vinterns lägsta temperatur, -19.8°, noterades den 18:e. 

Månadsmedeltemperaturen var 2.2 grader lägre än normalt. Inte så mycket till 

vårmånad alltså. Den kraftigaste kylan kulminerade den 19:e, och därefter blev 

regninslaget i nederbörden vanligare och snötäcket halverades.  

 

April har under de senaste åren ofta 

varit varmare än normalt, och den 

trenden bröts inte i år heller då 

medeltemperaturen var hela 3.2 grader 

över normalvärdet. Den meteorologiska 

våren inföll den 4:e, vilket är ovanligt 

sent. Det var 9 frostdagar och under ett 

par nätter i månadens inledning var 

temperaturen nere på -10°. Allra lägsta 

temperatur var -10.4° den 2:e.  

I år var april också nederbördsrik med 

126 % av normal mängd och det mesta 

kom under den sista veckan. 

Nederbörden föll så gott som enbart 

som regn. De 6 första dagarna var 
Sent men kärt vårtecken, 4 april  Foto Thomas Tranefors 
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snötäckta, och det största snödjupet var 19 cm den 1:e.  

I mitten av månaden kom det in riktigt varm luft och högsta temperatur, +23.5°, 

uppmättes den 20:e.  

 

Maj var en rekordvarm månad. Medeltemperaturen var +14.6° vilket är hela 5.4 

grader över normal medeltemp. Det gamla rekordet var +12.1° och det har 

noterats tre gånger, nämligen 1993, 2013 och 2016. Om våren var sen, så var 

sommaren desto tidigare. Den meteorologiska sommaren inföll den 6 maj, vilket 

innebär att det var vår bara i drygt en månad detta år.  

Det var hela 14 högsommardagar (minst +25.0°), och högsta temperatur var 

+29.5° den 29:e. Detta är också nytt rekord. Det gamla var +29.3° från den 23 

maj 2014.  

Även nytt torkrekord slogs i maj. Det kom endast 11.2 mm, och det gamla 

rekordet var från 2016 då det föll 13.6 mm.  

 

Juni var också varm, dock inte rekordvarm. Medeltemperaturen var +15.3° 

vilket är ca 2 grader över normal medeltemp, och rekordet är +16.4° från 1992. 

Det året slogs också torkrekord för juni då det bara föll 0.5 mm. I år var 

nederbörden 47.9 mm vilket är 72 % av normal mängd.  

Det förekom 11 högsommardagar, och den 2 uppmättes +29.4° vilket var 

månadens högsta temperatur. Detta är inget rekord, utan det ligger på +31.6° och 

uppmättes både den 30 juni 1997 och den 9 juni 2007 I  

 

Juli var det dags för rekordvärme igen med en medeltemperatur på +20.4°, och 

det är hela 5.7 grader över normal medeltemp. Det gamla rekordet var +19.9° 

från 1994.  

Högsta temperatur 

uppmättes den 31:e då 

det var +33.4°. Lika 

varmt var det den 26 juli 

1994. Detta är nära 

gällande rekord, vilket 

slogs den 11 juli 2010 

med +33.5°.  

Det föll 14.8 mm, vilket 

endast är 17 % av normal 

nederbörd. Torkrekordet 

är från 1994 då det kom 

9.6 mm.  

Högsommardagarna var 

24 stycken, och under 8 

dagar var det minst 30 

grader.  

 

 

Redan i juli föll björklöven i torkan       Fotot Thomas Tranefors 



8 

 

I augusti kom det efterlängtade regnet på allvar. Det föll 141.5 mm, och det är 

163 % av en normal augustimängd. De tre största dygnsmängderna var 23.0 mm 

den 19, 20.3 mm den 31 och 20.0 mm den 11.  

Medeltemperaturen var +16.5° vilket är 3 grader över normal medeltemp. 

Rekordet är +18.2° och slogs 1997.  

Den 8 uppmättes +33.8°, vilket är nytt absmaxrekord (högsta uppmätta 

temperatur) för augusti. Det är den högsta uppmätta temperaturen 

överhuvudtaget sedan 1992. Det gamla augustirekordet låg på +31.2° och var 

från den 5 aug 1994. Högsommardagarna var 8 stycken.  

 

September var drygt 2 grader varmare än normalt och nederbörden 86 % av 

normal mängd. Det regnade nästan varje dag men det var inga större mängder. 

Den 7 föll den största dygnsmängden, 17.8 mm.  

Den 18 uppmättes +23.0 grader, tillika månadens högsta temperatur. Första 

nattfrosten uppträdde den 24:e, och den meteorologiska hösten inföll den 28:e.  

 

Oktober var en nederbördsrik månad. Det föll 102.8 mm vilket är 117 % av 

normal mängd. Medeltemperaturen var 1 grad över den normala, och under tio 

dagar i mitten av månaden hade vi ett fint brittsommarväder. Högsta 

temperaturen, +20.3°, uppmättes den 13:e. Hade det inte varit mulet denna dag, 

så hade vi nog fått ett nytt oktoberrekord. Nu blev det inte så, utan rekordet på 

+21.0° från den 9 oktober 1995 står sig alltså fortfarande.  

Första snön föll den 26:e, och den 27:e hade vi säsongens första snötäcke med 7 

cm i snödjup. Det var sammanlagt 3 dagar med snötäcke.  

 

November var 1.6 grader mildare än normalt. Månaden inleddes också väldigt 

milt, men den 19 slog det om till kallare väder med ringa molnighet och äntligen 

kunde man studera några fina stjärnhimlar. Vi fick också ett tunt snötäcke som 

var 1 cm så gott som alla de 9 dagarna med snötäcke. Den meteorologiska 

vintern anlände den 22:e.  

Nederbörden var endast 34.7 mm vilket är nytt torkrekord. Det gamla var 37.6 

mm från nov 1993. Normalt är november den nederbördsrikaste månaden på året 

i våra trakter med ca 100 mm i månadsmedelvärde.  

Vi fick också ett nytt absminrekord (lägsta uppmätta temperatur) för november 

med -16.4° den 28:e. Det gamla rekordet var -15.8° från den 19 nov 1995.  

 

December var 2.2 grader mildare än normalt och nederbörden var i stort sett 

normal. Det blev en vit jul, och det var sammanlagt 12 dagar med snötäcke. 

Högsta temperatur var +8.0° den 3 och den lägsta -9.9° den 18:e.  

 

Hela årets medeltemperatur var +7.3°, vilket är 2.2 grader varmare än de +5.1° 

som är normalt. Nederbörden var 814.2 mm, och normalt ska det falla 881 mm. 

Det föll således 92 % av normal årsmängd.  

Väderobservatör Mikael Ramström  
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Mossarnas fåglar under 40 år 
 

 

Våra mossar liknar faktiskt på flera sätt fjällheden. Det är öppet och marken 

täcks till stor del av ris och mossor. Dessutom är två fåglar karaktärsarter för 

båda miljöerna, ljungpipare och ängspiplärka. Men det är oftast mer 

ansträngande att gå på mossar än på fjällheden. Upplevelserna kan vara starka, 

både av miljön, fåglarna och de av felsteg man tar där stövlarna inte längre 

räcker till. Medlemmar i fågelgruppen under drygt 40 år studerat mossarnas 

fåglar, ett ganska unikt företag.  

 

Bakgrund 

För drygt 40 år sedan, 1977, skulle myrarnas fågelliv inventeras i 

Älvsborgsdelen av Västergötland. Tranemo fältbiologer tog sig an uppdraget 

med stort engagemang. Nästan alla mossar med en storlek över 50 ha 

inventerades samt åtskilliga något mindre. Sammanlagt inventerades 43 mossar. 

Det ska nämnas att Komosse kom inte med då det bedömdes som alltför jobbigt 

att också inventera en så stor mosse om också de många mindre mossarna skulle 

kunna hinnas med. 

 

Mossarna utgör en stor del av kommunens våtmarker. De utgör en mycket 

speciell miljö med en särpräglad flora och fauna. De flesta mossarna är s.k. 

högmossar som omges av ett sankare stråk, laggen. Eftersom mosseplanet ligger 

högre än laggen blir mossen extremt näringsfattig, näringen kommer enbart från 

regn och spillning från djur.  

Mossar är kanske den naturtyp som är minst påverkad av människan hos oss. 

Visst har det förekommit både torvtäkt och dikningar, men det finns också 

mossar eller stora delar av mossar som är i ett naturligt skick. 

 

Resultatet av inventeringarna 1977 var så intressant att vi tio år senare bestämde 

oss för att göra om undersökningen om än i mindre skala. 1977 var ljungpiparen 

den art som det var störst fokus på. Vi noterade 53 par vilket var glädjande då 

ljungpiparen visserligen är en vanlig art i fjällvärlden men i södra Sverige i stort 

sett bara finns på högmossar samt Ölands alvar och i ganska litet antal. Utöver 

ljungpiparna hade vi bl.a. också noterat 13 par tofsvipa, 17 par storspovar, 37 

par gulärlor och 194 par ängspiplärkor. 1988 gjordes inventeringen på 15 mossar 

som vid 1977 hade haft ljungpipare. Resultaten finns beskrivet i Naturen i 

Tranemo 1989.  

1998 och 2008 upprepades inventeringarna. Antalet mossar hade skurits ned 

något men de allra flesta och inte minst de ur fågelsynpunkt viktigaste fanns 

med. Och i fjol, 2018, genomfördes kanske den sista. Jag skriver så eftersom 

deltagarna som drygt 40 år tidigare var unga, flera var tonåringar, nu blivit 

betydligt äldre. Det är ofta mycket intressant att gå fram och tillbaka på en 

mosse och njuta av allt, men det tar på krafterna. 
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Inventeringen 2018. 

Liksom tidigare gjordes två besök på varje mosse, ett i senare halvan av maj och 

ett under första halvan av juni. De fåglar med anknytning till mossar som 

iakttogs noterades på en karta. Därefter har inventeraren gjort bedömningen av 

hur många par eller revir som fanns på mossen.  

De mossar som inventerades var Bragnums mosse, Bystads mosse, 

Hyltegärdsmossen, Pekemossen, Lövö mosse, Kättsjö västra mosse, Kättsjö 

östra mosse, Stjärnebo mosse och Hästö mosse. Förutom mossarna vid Kättsjö, 

som inte inventerades 1998, har samtliga inventerats vid alla tillfällen. Boda 

mosse, som inventerats vid samtliga tillfällen tidigare besöktes inte eftersom där 

numera bedrivs torvtäkt. 

Inventerare 2018: Björn-Åke Andersson, Magnus Dahl, Bruno Dahlqvist, Jens 

Ekdahl, Jan Lundberg och Sigvard Lundgren. 

 

 

Resultat 

I tabellen visas resultaten av de fem inventeringarna när det gäller de mossar 

som följts under perioden. 

 

 

Tabell  Antal par/revir 

 A = mossar som inventerats vid samtliga tillfällen 

 B = Kättsjö östra och västra mosse 

 

   1977 1988 1998 2008 2018 

Ljungpipare A 25 26 26 7 5 

  B 16 22   5 8 

Tofsvipa A 7 5 4 0 0 

  B 4 0   2 1 

Storspov A 5 7 5 5 2 

  B 2 0   1 0-1 

Enkelbeckasin A 2 2 2 5 1 

  B 0 2   2 2 

Grönbena A 1 2 5 6 7 

  B 0 0   2 5 

Skogssnäppa A 0 4 3 3 3 

  B 1 1   0 0 

Gök A   7 16 27 29 

  B   0   6 19 

Ängspiplärka A 106 128 106 121 131 

  B 34 37   30 40+ 

Gulärla A 30 17 23 8 0 

  B 2 0   0 1 

Buskskvätta A 24 32 33 29 46 

  B 7 16   14 22 
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Genom tillmötesgående från Martin Green har jag fått trender beräknade fört 

Götaland. 

Resultatet av vår undersökning jämförs med de trender som projektet Svensk 

Fågeltaxering vid Lunds Universitet fått fram för Sveriges häckande fågelarter. 

Genom tillmötesgående från Martin Green har jag fått trender beräknade för 

Götaland. Här kommer jag att beskriva våra resultat art för art samt jämföra med 

arternas utveckling i Götaland. 

 

Ljungpipare Redan 1988 hade arten försvunnit från de minsta 

mossarna men hållit ställningarna väl på de större. 2008 hade antalet minskat 

drastiskt. Drygt tio par noterades att jämföra med 40-50 par tidigare. Framför 

allt hade arten minskat starkt på de större mossar som tidigare hyst många par. 

2018 var bilden densamma som 10 år tidigare. Enbart Kättsjö västra och östra 

mosse samt Hästö mosse kan nu sägas ha ljungpipare som karaktärsfåglar men 

också på dessa har antalet minskat. Utvecklingen stämmer väl överens med 

trenderna från Svensk Häckfågeltaxerings standardrutter som visar på en 

säkerställd minskning i Götaland under de senaste 20 åren. 

 

 

Ljungpipare                                                                                                             Foto Anders Svensson 

 

Tofsvipa För tio år sedan skrev jag att arten tycks i stort sett ha försvunnit från 

våra mossar. Det stämmer nu också. 1977-78 sågs nio par. Arten visar också 

tydlig minskning i Götaland under denna period. 
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Storspov Tre par noterades vilket innebär en fortsatt minskning om än relativt 

långsam, vilket också stämmer för Götaland. Det ska också nämnas att 

minskningen varit ännu tydligare på jordbruksmark. Faktum är att storspoven 

hållit ställningarna bättre på myrmark. Sammantaget ser det väldigt dystert ut för 

arten i vår kommun. 

 

Grönbena Detta är en art som tydligt ökat i antal hos oss. Ett par noterades 

både 1977-78 och 1988. Därefter har den ökat och 12 par 2018 innebär att 

ökningen som sågs 1998 och 2008 fortsatt. Här skiljer sig vårt resultat från 

svensk Fågeltaxerings trender som visar oförändrad status i Götaland. 

  

Enkelbeckasin och skogssnäppa hör inte till mossarnas typiska arter, men kan 

finnas i anslutning till kanterna. Liksom tidigare har några par eller revir 

noterats. 

 

Gök Göken förbisågs troligen 1977-78 eftersom den inte ansågs höra till 

mossens fåglar. Det är därför svårt att i efterhand avgöra hur vanlig den då var, 

men med stor säkerhet var det få gökar som sågs. Annars borde vi som 

inventerade då ha reagerat. Därefter har antalet gökar ökat för varje inventering 

och 2018 noterades hela 48 individer. Man kan väl misstänka att det är 

ängspiplärkornas bon som gökarna lägger ägg i. Svensk Fågeltaxering visar 

minskande trend i den ena serien (från 1975) men ökande i den som startade 

1998. 

 

 

Gök                                                                             Foto Anders Svensson 
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Ängspiplärka 1998 hade ängspiplärkan minskat med ca 20% jämfört 

med tio år tidigare. 2008 var antalet åter i nivå med 1977-78 och 1988 och 2018 

var antalet ytterligare något högre. På några mossar noterades färre piplärkor än 

tidigare, på andra fler. Arten tycks ha hållit ställningarna väl under den drygt 

fyra decennier långa inventeringsperioden. 

 

 

Ängspiplärka                                                                                                     Foto Anders Svensson 

 

Gulärla Sett över hela tidsperioden har gulärlan minskat kraftigt på våra 

mossar. Även om ett par noterades denna gång kan man nog påstå att gulärlan 

försvunnit från våra mossar. På 1970-talet sågs 32 par på de mossar som ingår i 

denna undersökning. Sett över hela tidsperioden har gulärlan minskat i Götaland 

medan standardrutterna som startade 1998 visar en klar ökning under de senaste 

20 åren. Man kan konstatera att det inte gäller för våra mossar. 

 

Buskskvätta Mellan de två första inventeringarna var buskskvättan 

den art som visade den tydligaste ökningen. 1998 hade den inte ökat ytterligare 

och 2008 märks en viss tillbakagång. 2018 noterades det högsta antalet par 

hittills. Sammantaget har buskskvättan ökat något i antal på våra mossar. 

Tendensen är annars att arten minskar i södra Sverige. 
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Buskskvätta                                                              Foto Anders Svensson 

 

Andra arter 

Ytterligare några arter med anknytning till mossar sågs på inventeringarna. 

Orrar har setts på åtskilliga mossar, men tidpunkten för inventeringarna ligger 

alltför sent för att dessa ska vara användbara för denna art. 

Tranor har också setts på flera mossar. Mossar är inte en särskilt viktig miljö för 

tranor varför inventeringarna inte heller kan användas som ett mått på 

förekomst. 

Enkelbeckasin och skogssnäppa är två vadare som kan ses på eller i anslutning 

till mossar. Inte heller för dessa arter är mossar en väsentlig miljö. De allra flesta 

par av dessa arter finns på annat håll. 

 

Sammanfattning 

Att ljungpiparna minskat kraftigt, med 78% sedan starten, på våra mossar är 

kanske det viktigaste resultatet av undersökningen. Eftersom arten försvunnit 

fr.a. från mindre mossar kan man anta att de par som på 70-talet fanns på mossar 

som sedan inte tagits med i de fortsatta inventeringarna har minskat än mer eller 

troligare försvunnit. Det var dock 11 par som noterades på sådana mossar för 40 

år sedan.  



15 

 

Storspov och gulärla är de andra två arterna som är tydliga förlorare, den senare 

har i stort sett försvunnit medan enstaka par storspov ännu finns kvar. 

Två arter, grönbena och gök, visar klart positiva trender. Ett par grönbena 

noterades 1997 medan 12 par registrerades 2018. Ingen gök sågs eller hördes för 

40 år sedan, kanske beroende på att den inte då sågs som en mossarnas fågel, 

men därefter har den tydligt ökat i antal för varje gång. 

 

Två arter, ängspiplärka och buskskvätta, har hållit sina numerärer väl eller t.o.m. 

ökat något. 

 

I vissa fall kan våra resultat ses som ett utslag av de trender som visats för ett 

större område, Götaland. Det gäller tofsvipa, ljungpipare och storspov. De 

kraftiga ökningar som vi sett för grönbenan och göken kan inte ses i 

motsvarande trender för södra Sverige. Den negativa trenden för buskskvätta ses 

inte heller i detta material. Och den tydliga ökningen för gulärlan under senare 

tid i sydsverige gäller verkligen inte för våra mossar. 

 

Om vi ser till att flera typiska arter för de öppna högmossarna minskat kan man 

också fundera över orsakerna. Redan 1988 framfördes uppfattningen att 

mossarnas öppenhet minskade genom en gradvis igenväxning, kanske orsakad 

av atmosfäriskt nedfall som fungerade som gödning. Fler träd eller högre 

martallar skulle kunna innebära fler utsiktspunkter för t.ex. kråkfåglar som söker 

bon eller ungar att ta. Att buskskvättan ökat i antal kan också ses som ett tecken 

på viss igenväxning. Den hör mer till mossarnas kantområden än till de centrala, 

öppna partierna. Förändrade jordbruksmetoder kan också spela roll. Inte minst 

ljungpipare och storspovar söker gärna föda på åkermark. Sammantaget är det 

faktorer som kan innebära försämrad häckningsframgång. 

 

Mossar har i de flesta fall varit opåverkade av mänsklig verksamhet under det 

senaste halva seklet. Dock med några viktiga undantag då det på några mossar 

bedrivs eller kommer att bedrivas torvtäkt. Eftersom det innebär att för fåglar 

tillgänglig mossareal minskar har resultaten för Boda mosse inkluderats här då 

det speglar just detta. Efter avslutad täkt kommer det inte längre att vara en 

högmosse med dess arter. Det skulle emellertid i många fall gå att kompensera 

förlusten av biologisk mångfald genom att skapa en våtmarksmiljö som gynnar 

inte minst fåglar och groddjur.  

 

Denna långtidsstudie visar att läget för flera av mossarnas fåglar är 

bekymmersamt. Sannolikt har mossarna förändrats i viss utsträckning vilket 

fåglarna fungerar som indikatorer för. Det leder till frågan; finns det åtgärder 

som kan återskapa den typ av högmosse som fanns för 50 år sedan?  

 

 

Sigvard Lundgren 
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Ett förstafynd för Sverige – svart 
buskskvätta 

 

I november hade Månstad ett mycket exklusivt besök – Sveriges första svarta 

buskskvätta. 

 

 

Svart rödstjärt                                                                                Foto Ingvar Nilsson 

 

Historien bakom fyndet är verkligen häftig och en aning frustrerande. Bilden på 

den svarta buskskvättan togs torsdagen 8:e november av Ingvar Nilsson, från 

Brämhult, i Björdal utanför Månstad. Han var ute och körde i sin bil och ägnade 

sig åt geocaching, ett sorts spel som går ut på att med hjälp av GPS hitta 

skattgömmor på olika platser. Han råkade köra fel i en korsning och hamnade 

istället i byn Björdal och tur var väl det! Plötsligt ser han en fin fågel som sitter 

på en stängselstolpe alldeles utmed vägen. Ingvar plockar fram sin mobiltelefon 

och hinner ta tre bilder innan det kom en bil bakom som tutade. Fågeln flög då 

iväg och Ingvar körde hemåt till Brämhult för att äta lunch.  

 

Eftersom han själv inte är fågelskådare hade han ingen aning om vad han 

fotograferat, men efter ett par dagar så träffade han sin kompis Alf och visade 

honom bilderna. Ingvar skickade bilderna vidare till Alfs son som är 

fågelskådare. Det var så det kom sig att Roger Eskilsson (sonen), tisdagen 13 

november, fick se en bild på en fågel som han inte blev klok på. Först tänkte han 

att det var en svart rödstjärt, men det var något som inte stämde, så han skickade 

bilden vidare till Niklas Aronsson, redaktör på BirdLife Sveriges 

medlemstidning ”Vår fågelvärld”. Även Niklas blev lite konfunderad, men 

fågelskådarnerven slog an.  

Hur reagerade du när du såg bilden? 
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– Med stigande upphetsning! Som alltid när man ser något som man först inte 

kan förklara så funderar man i banor om missfärgade fåglar eller bilder som 

visar fel färger. Den bilden jag fick först gav lite mer tolkningsutrymme än 

övriga bilder och jag skickade den till Magnus Hellström (stationschef på 

Ottenby fågelstation) för bedömning. Magnus svar kom blixtsnabbt: 

”Var, var, var, var, var?” fem gånger innan jag ens hunnit läsa en första gång, 

berättar Niklas Aronsson i Facebook-gruppen ”Vår skådarvärld” 

 

Onsdagen 14 november kom det flera tillresta fågelskådare för att spana och leta 

tillsammans med oss i Tranemo fågelgrupp försöka återfinna den svarta 

buskskvättan. Fågeln gick inte att återfinnas, men ett kul och häftigt förstafynd 

för Sverige och Månstad blev det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från Wikipedia: 

 

Svart buskskvätta (Saxicola caprata) är en tätting i familjen flugsnappare med vida 

utbredning i Asien, från Iran vidare österut ända till Nya Guinea 

 

Den svarta buskskvättan är något större än svarthakad buskskvätta (13-14,5 centimeter 

lång). Den vuxna hanen är mycket karakteristiskt tecknad: helsvart med vit övergump, 

vit buk och en liten vit skulderfläck. Hona och unghane är brungrå med helmörk stjärt 

och rosttonad övergump. Till skillnad från en mörkt tecknad hona av svarthakad 

buskskvätta är strupen ljus och vingen i princip helmörk. 

 

Svart buskskvätta är en vanligt förekommande och välbekant fågel i öppet landskap med 

buskområden eller grässlätter där den ofta ses i toppen på buskar eller korta träd på 

utkik efter insekter. Den har noterats inta både mott och mjöllöss. Fågeln häckar från 

februari till augusti med en topp mellan mars och juni. Två till fem ägg läggs i boet som 

byggs i en hålighet i en vägg eller liknande.  
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Svampar och klimatet 
 

Sommaren 2018 var extremt varm och torr, vilket medförde att det var ont om 

matsvamp (och annan svamp) kring Tranemo. Efter de första regnen började det 

dock dyka upp svamp, framförallt Karl-Johan och brunsopp. Just soppar brukar 

komma efter torra somrar (när regnet väl kommer). I Uppsala hittades t.ex. den 

sällsynta och giftiga djävulssoppen för första gången på det svenska fastlandet 

under 2019. Den har säkert vuxit där även tidigare, utan att skicka upp 

fruktkroppar. För de fruktkroppar vi brukar plocka är bara en liten del av hela 

svampindividen. Den största delen av svampen är svamptrådar (hyfer) som 

växer i ett stort nätverk (mycel) som för det mesta är osynligt för blotta ögat.  

 

Tidigare har man haft svårt att särskilja olika svampar om de inte har haft 

fruktkroppar- Hur stor mångfalden av svampar är har man först nyligen börjat 

utreda med hjälp av DNA-teknik. Plötsligt har en helt ny värld öppnat upp sig. 

Svampar finns nästan överallt, även på otillgängliga ställen som på havsbotten 

eller flera kilometer ner i berggrunden. Och på ställen där vi visste att det finns 

mycket svamp, t.ex. i jord eller ved, är artmångfalden mycket större än man 

kunnat ana. I ett enda fallet träd finns ofta över 250 olika svamparter! Bara en 

bråkdel av dessa bildar synliga fruktkroppar. 

 

Vad kan vi förvänta oss för klimat framöver? Kommer somrar som 2018 vara 

vanliga? Enligt scenarier från SMHI så kan vi snarare förvänta oss ett varmare 

men blötare klimat i Västra Götaland. Med tanke på den mångfald av svampar 

som finns och den betydelse de har för allt liv på jorden så är en rimlig fråga:  

Vad kommer det att innebära för svampfloran? Några gissningar är att: 

-        Svampar kan sprida sig norrut. Den pessimistiskt lagde tänker kanske   

framförallt på skadesvampar i jord- och skogsbruk.  

-        Arter kan i många fall anpassa sig till det nya klimatet, men i synnerhet 

sällsynta arter som lever i ovanliga miljöer kan få svårare att klara sig. 

-        Fruktkroppar bildas tidigare eller senare än normalt. Förändringar av detta 

har redan noterats för en del arter. 

-        Många av de funktioner som svampar utför i ekosystem kan komma att 

påverkas, t.ex. mykorrhiza (samarbete som svampar har med växtrötter), vilket i 

sin tur kan påverka många andra arter. Exempelvis har träd som har rikligt med 

mykorrhiza visat sig ha mer motståndskraft mot sjukdomar. 

 

Osäkerheten om vad som kommer hända är dock stor, i synnerhet som 

kunskapen om många svampar är bristfällig. En sak vi vet är att ett bra 

kantarellår kännetecknas av mycket regn tidigt under sommaren. Så låt oss 

hoppas på en riktigt regnig försommar 2019! 

Oskar och Stina Kullingsjö 
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Fåglar i Tranemo 2018 
 
Fågelåret 2018 sågs det 179 arter i Tranemo kommun, lika många som året före. 

Årets fågelrapport är huvudsakligen hämtad ur det internetbaserade 

rapporteringssystemet Artportalen där 40 skådare, mot 71 förra året har 

rapporterat från Tranemo kommun 2018. Ytterligare ca 25 personer har bidragit 

med rapporter. Den som såg flest arter i kommunen 2018 blev Jan Lundberg  

med 156 st. Liksom tidigare år kommer merparten av observationerna från 

fågelgruppens medlemmar men fågelskådare som besökt kommunen bidrar 

också med sina observationer.  

 

Det går naturligtvis även fortsättningsvis att rapportera sina fågelobservationer 

via brev, mejl eller telefon till undertecknad eller någon i fågelgruppen. 

 

Årets absoluta höjdarobs var den svarta buskskvätta som sågs i Månstad – första 

fyndet i Sverige.  Andra trevliga obsar var bl.a. berglärka, tajgasångare, 

svarthalsad dopping, ägretthäger och häckande turkduva. 

 

Vi vill även i år uppmana alla att rapportera även de ”vanliga” arter som ökar 

eller minskar, detta för att kunna följa utvecklingen över tiden och få en bild av 

hur fågelfaunan förändras i vår kommun. Det är extra intressant med 

häckningar. Grå- och kanadagås häckar troligen med betydligt fler par än de 

som noterats i artportalen – så rapportera gärna de gåskullar ni ser 2019. 

 

Vi vill också att ni rapporterar förstafyndet för våra flyttfåglar för att se om 

ankomsttiden förändras genom åren.  

 

Ordlista: ad=gammal fågel, juv=ungfågel, pull=dununge, 2K= fågel född förra 

året, 2K+ en fågel som är född förra året eller tidigare.   

 

Siffran inom parantes anger antalet observationer av arten t.o.m. 2017. 

 

Björn-Åke Andersson  

 

 

Smålom Häckningar:  Inga konstaterade häckningar i kommunen 2018.    

Observerad under häckningstid på några lokaler.  

 

Storlom Häckningar: 1 par 1 unge Torpasjön, Länghem (TFG), 1 par 1 unge 

Ösjön, Limmared (JL,AS).  Misslyckad häckning: Pjuken, Ambjörnarp 

(BL,CM). Observationer under häckningstid har rapporterats från ytterligare 8 

lokaler. 

1:a obs: 1 ex mot S Växtorp, Dalstorp 5/4 (SB).  
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Smådopping (58)  1 ex Tranemosjön 8/4 (JE), 1 ex Dragsudden, Länghem 14/10 

(AS). 

 

Skäggdopping  Häckningar:  Inga rapporterade häckningar detta år. Vinterfynd: 

årets största vinterantal var 6 ex Yttre Åsunden, Länghem 2/1 (JL). 

 

Svarthakedopping  Häckningar:  Inga konstaterade häckningar i år men 

observerad med max 3 ex under häckningstid i Rådde, Länghem (TFG). 

Dessutom 1 ex Yttre Åsunden, Länghem 2/5 (UE). 

 

Svarthalsad dopping (11)  2 ex Visen, Ambjörnarp 22/4 (JEL,BP,CM,SL,MD), 

1 ex Torpasjön, Länghem 28/4 (JE,LA,AK,JL). Förra gången arten sågs i 

Tranemo kommun var 2009. 

 

 

Svarthalsad dopping Visen                                                           Foto: Charlotte Malm 

 

Storskarv  Observerad mellan 1/1 och 15/12 på olika lokaler i kommunen. 

Störst antal: 240 ex mot S Växtorp, Dalstorp 28/9 (SB).  

 

2014 2015 2016 2017 2018 

32 55 55 51 71 

Antalet rapporter om storskarv i artportalen 2014-2018 från Tranemo kommun. 

 

Ägretthäger (2) 1- 5 ex Dragsudden, Länghem 24/8-3/11 (JE, TFG). 
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Ägretthäger är en art på stark frammarsch i Sverige vilket märks även i vår 

kommun. I Yttre Åsunden på andra sidan kommungränsen i Borås och 

Ulricehamn sågs max 8 ex under hösten. 

 

Gråhäger  Häckningar: 11 bon, varav 4- 5 bebodda Lagmanshagasjön, 

Ljungsarp (JE). Två vinterfynd är rapporterade under januari. 

 

Vit stork (15) 2 ex mot O Rådde, Länghem 1/9 (ME) 

 

Knölsvan Häckningar: 2 par (2+4 pull ) Yttre Åsunden - Dragsudden, Länghem 

(JE,JL,BÅA). Stort antal: 25-40 ex Dragsudden, Länghem 12/10-10/12 

(BÅA,JL), 26 ex mot S Kättsjö, Grimsås 23/12 (JE). 

 

Mindre sångsvan (107)  1-3 ex Opensten, Limmared 8-29/4 (JL,RJ,TFG). 

 

Sångsvan  Häckningar: Sällerås, Länghem (BÅA), Mölnås, Sjötofta (SL,BÅA), 

Rådde, Länghem (TFG), Sjögårdsjön, Ljungsarp (JE,BÅA), Furulund, Mossebo 

(BÅA), Råsbäcken, Dalstorp (BÅA,JE), Björstorp, Ljungsarp (JS), Lillsjön, 

Algutstorp, Tranemo (BÅA). 

Stort antal: 250 ex mot N Rådde 5/4 (LA), 250 ex Dragsudden, Länghem 10-

15/12 (BÅA,JL), 200 ex Yttre Åsunden, Länghem 28-29/12 (JL,LA). 

 

Sädgås Vinterfynd: 15-40 ex Opensten, Limmared 5-6/1 (JL,JE,BÅA), 14 ex 

Södra Åsarp, Limmared 11/1 (RJ). De flesta gässen i Openstenflocken var av 

underarten rossicus, så kallade tundrasädgäss.  

 

Spetsbergsgås (11)  15-30 ex Opensten, Limmared 5-6/1 (JE,JL,BÅA), 5 ex 

Södra Åsarp-Opensten, Limmared 28-30/9 (JL,RJ), 12 ex mot S Tranemosjön 

29/9 (BÅA,JL). 

 

Grågås. Häckningar: 17 häckningar är rapporterade.   

Stort antal: 230 ex mot N Älvshult, Ambjörnarp 19/3 och samma lokal 160 ex 

mot N 21/3 och 240 ex mot S 19/10 (SL).   

 

Kanadagås. Häckningar: 26 häckningar är rapporterade från kommunen.  

Stort antal: 180 ex Dragsudden, Länghem 3/11 (JL), 320 ex samma lokal 10/12 

(BÅA). 

 

Vitkindad gås (98)  

Den vitkindade gåsen ökar i Sverige vilket också märks i vår kommun, framför 

allt under vårsträcket i mitten av maj. Under perioden 15/4-29/5 gjordes 27 

rapporter av inte mindre än 5400 vitkindade gäss från kommunen. Av dessa 

passerade drygt 5200 15-20/5 med störst antal 1000 ex mot N Björnarp, 

Månstad (BS). Endast en höstobservation 60 ex Länghem 19/10 (LA). 
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Bläsgås  (33)  5 ex mot N Älvshult, Ambjörnarp 19/3 (SL), 1 ex mot O Växtorp, 

Dalstorp 25/3 (SB), 12 ex mot N Växtorp, Dalstorp 31/3 (SB). 

 

 

Bläsgås                                                                                           Foto Gunnar Svensson 

 

Prutgås (49) 30 ex mot SO Vida, Tranemo 22/5 (UE), 4 ex mot S Södra Åsarp, 

Limmared 25/9 (RJ). 

 

Gravand (30) 1 ex Limmareds mader 19/4 (JE,BÅA). 

 

Bläsand  Obs under häckningstid: 3 hanar Rådde, Länghem 31/5 (LA). 

Stort antal: 80 ex mot S Dragsudden, Länghem 7/10 (MD) och 120-400 ex 

samma lokal 12-18/10 (AS,JE,JL,BÅA). Vinterfynd: 200 ex Yttre Åsunden, 

Länghem 10/12 (BÅA) och 2 par samma lokal 28/12 (JL). 

 

Snatterand (65) 1 par Tranemosjön 7/4 (BÅA,MD), 1 hane Lagmanshagasjön, 

Ljungsarp 7/4 (JE), 1 par Tranemosjön 16/4 (RJ), 4 ex Övre Älvsjön, 

Ambjörnarp 16/4 (SL), 1 hane Rådde, Länghem 26/5 (JE,JL,LA,UE), 2 

honfärgade samma lokal 9/6 (LAn), 8 ex Dragsudden, Länghem 14/10 (AS), 3 

honfärgade samma lokal 4/11 (MD). 

 

Kricka Vinterfynd: 1 hona Oset, Dalstorp 13-14/1 (EG,JE). 

Stort antal: 120 ex Dragsudden, Länghem 18/10 (BÅA). 

 

Stjärtand  1 hona Reningsdammen, Grimsås 16/8 (BÅA), 5 ex Dragsudden, 

Länghem 18/10 (BÅA) och 1 hona samma lokal 3/11 (JL). 
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Skedand  3 hanar Algutstorpsjön, Tranemo 23/4 (JE,JL), 11 ex Lilla 

Spångasjön, Grimsås 3/5 (JE), 2 ex Dragsudden, Länghem 13/9 (BÅA,MG), och 

2 ex samma lokal 14-18/10 (AS,BÅA). 

 

[Brudand] 2 hanar Järpesbo, Tranemo 7/10 (BG,KM,CM,BÅA) och troligen 

samma individer i Assman, Uddebo 25/10 (EJ) och 17/11 (PJ). 

Andra året i rad som Tranemo kommun gästas av denna vackra parkrymling. 

 

Vigg Stort antal: 60 ex Yttre Åsunden, Länghem 13 och 21/10(JE), 100 ex 

samma lokal 17/11 (JE). 

 

Alfågel (40) 1 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 8/4 (MDo). 

 

Sjöorre.  Nattsträck: 5 flockar mot N Jorstorp, Ljungsarp 15/4 (AS), 1 flock mot 

N Björkered, Ambjörnarp 16/4 (BÅA), 3 flockar mot N Älvshult, Ambjörnarp 

17/4 resp. 21/4 (SL), 3 flockar mot N och 1 flock mot N Tranemo 18/4 resp 19/4 

(BÅA), 1 flock mot N Pjuken, Ambjörnarp 20/4 (CM), 1 flock mot N Kättsjö, 

Grimsås 20/5 (JE). 

Rastande: 3-6 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 15-16/4 (JE,TFG), 14 ex 

Tranemosjön 19/4 (JE,JL), 2 hanar Dalstorpsjön 29/8 (SB). 

  

Svärta (58) 2 hanar i hona Dalstorpsjön 28/4 (JE,JL,AK,RJ). 

 

Salskrake.  ), 1 hane, 3 honor Tranemosjön 7-8/4 (MD,TFG), 1 par 

Lagmanshagasjön, Ljungasarp 15/4 (JE), 1 par Torpasjön, Länghem 19-20/4 

(CM,LA,MG), 2 par samma lokal 3/11 (JL).     

 

Småskrake  1 par Tranemosjön 19/4 (BÅA,CM), 1 par Lagmanshagasjön 20-

24/4 (JE,AK), 1 hane, 2 honor samma lokal 29/4 (JE), 3 ex Torpasjön, Länghem 

28/10 (JE), 1 par samma lokal 18-19/11 (JL,UE). 

 

Storskrake  Stort antal: 300 ex Yttre Åsunden, Länghem 10/12  (BÅA). 

 

Bivråk Totalt finns 27 rapporter av bivråk i Tranemo kommun 2018. Sju av 

dessa gäller fåglar observerade under häckningstid. 

 

Röd glada  Häckning: 1 par Ambjörnarp (SL,GJ,RR), 1 par Dalstorp (SB,JvH), 

1-2 par Månstad (SL,BÅA,BS). Troligen finns det fler häckande par i vår 

kommun. Ca 100 observationer av röd glada är rapporterade i kommunen 2018.  

 

2014 2015 2016 2017 2018 

35 46 56 82 89 

Antalet rapporter i artportalen om röd glada i Tranemo kommun 2014-2018. 
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Havsörn Häckning: 1 par häckade i kommunen för sjunde året i rad och fick 1 

unge (CGA).  

Mellan 3/2-12/10 finns det 18 rapporter om havsörnar i olika åldrar från 

kommunen, bl.a 1 2K, 1 2K+, 1 4K+ mot N Växtorp, Dalstorp 18/3 (SB). 

 

 

Årets havsörnsunge.                                                                                                     Foto: Anders Svensson 

 

Brun kärrhök  Fynd under häckningstid: 1 hona Rådde, Länghem 24/5 (LA) 

och 24/6 (MD), 1 hona Opensten, Limmared 26/5 (AS), 1 hona Tranemosjön 

13/6 (JL).     

 

Obestämd ängs-/stäpphök 1 hane Rådde, Länghem 28/5 (BÅA,BS). 

 

Ormvråk Stort antal: 63 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp 24/9 (SL), 73 ex mot S 

Södra Åsarp, Limmared 7/10 (JL). 

 

Fjällvråk Vinterfynd: 1 ex Haghult, Länghem 15/2 (UE).  

  

Kungsörn 1 2K Växtorp, Dalstorp 18-23/3, 1 2K+ Kättsjö, Grimsås 3/6 (JE) 1 

ad Pjuken, Ambjörnarp 18/11 (BL,IMS), 1 2K+ Järnhestra, Mossebo 21/12 

(BÅA). Fyndet i juni är intressant då vi ännu inte konstaterat någon häckning av 

kungsörn i kommunen. 

 

Fiskgjuse  Häckningar: Länghem 1par (BÅA), Ambjörnarp 1 par (CM), 

Månstad 1 par (BS), Hulared 1 par (RJ,JL). 
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Första obs: 1 ex Tranemo 6/4 (MD,UE).  Sen obs: 1 ex Grytteredsjön 21/10 

(RJ). 

 

Tornfalk  Häckning: 1 par 4 ungar Rådde, Länghem (LA,MG, TFG). Trolig 

häckning: 1 par Knestorp, Dalstorp (AA,JS). 

Obs under häckningstid: 1 hane Södra Åsarp 1/5-27/7 (RJ,JL), 1 ex Bystad, 

Limmared 2/7 (MD). Sen obs: 1 hane Rådde, Länghem 28/10 (JL,JE). 

 

Lärkfalk  Häckning och fynd som tyder på häckning: Övre Älvsjön, 

Ambjörnarp (SL), Berg, Tranemo (BÅA), Dalstorpsjön (SB), Dragsudden, 

Länghem (JE), Hagasjön, Tranemo (AS). 

Fynd under häckningstid i lämplig biotop har gjorts på ytterligare 5 platser i 

kommunen.   

 

Järpe rapporterad från 4 lokaler i kommunen 

 

Orre Största rapporterade spel är ca 15 tuppar Abborramossen, Ljungsarp 

(EE,JEk). 

 

Antalet rapporter av orre i artportalen 2013-2018 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

41 24 31 35 38 54 

 

 

Tjäder  En spelplats rapporterad, Ljungsarp. 

 

Det känns som att tjädern har ökat de senaste åren i vår kommun. 

Antal rapporter av tjäder i artportalen 2013-2018 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

26 22 20 22 34 46 

 

  

Vattenrall (99) 1 ex Lillasjön, Algutstorp, Tranemo 11/4 (AS) och 14/5 (JE), 1 

ex Tranemosjön 17/4-10/5 (JL,UE,BÅA), 1 ex Grytteredsjön, Hulared 29/5 

(BÅA), 1 ex Röseredsjön, Månstad maj-juni (JOS), 1 ex Tranemosjön 25/8 

(SL).              

 

Rörhöna  (81) Häckning: 1-2 par Reningsdammen, Grimsås (JE,BÅA).  

 

Sothöna  Häckning: 3-6 par Rådde, Länghem (TFG).  

Vinterfynd: 2 ex Tranemosjön 4-11/1 (TFG), 1 ad samma lokal 4/2 (CA). 

 

Trana  Första obs: 2 ex mot N Älvshult, Ambjörnarp 13/3 (SL).   

Stort antal: 2600 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp 24/9 (SL), 1000 ex mot S 

Växtorp, Dalstorp 23/9 (SB). Vinterfynd: 1 ex Bragnum, Länghem 3-4/1(BÅA), 
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2 ex Broaslätt, Länghem 14-31/1 (FL,JL,BÅA,CM), 1 ex Opensten-Limmared 

4/2 (JL,CP,MD). Individen i Bragnum kunde inte flyga och var kvar sedan förra 

året. Ett flertal färgmärkta individer har noterats i kommunen och häckande par 

har kontrollerats.  

 

Strandskata  Fynd som tyder på häckning: 1 par Nygårdssjön, Nittorp (TFG), 1 

par Lagmanshagasjön, Ljungsarp (TFG). 

 

Mindre strandpipare Häckningar: 1-2 par Såget, Limmared (JL,m.fl). Fynd 

under häckningstid finns rapporterat från ytterligare 2 lokaler. 

 

Större strandpipare  5 ex Algutstorpsjön, Tranemo 6/8 (RJ,BÅA,JL), 4 ex 

Dalstorpsjön 6-7/8 (SB,MD), 1 ex Algutstorpasjön, Tranemo 17/8 (JE), 2 ex 

Dragsudden, Länghem 24/8 (JE), 1-6 ex Dalstorpsjön 27-29/8 (SB), 8 ex 

Gräsken, Sjötofta 29/8 (BÅA), 8 ex Hagasjön, Tranemo 29/8 (AS), 4 ex 

Algutstorpsjön, Tranemo 31/8 (UE), 1 ex Dragsudden, Länghem 8/9 (JL), 2 ex 

samma lokal 15/9 (JL,JE,MD).  

 

Ljungpipare  Observationer som tyder på häckning är rapporterade från Kättsjö 

östra och västra mosse, Grimsås, Kockö mosse, Ljungsarp, Hästö mosse, 

Sjötofta, Grimsås mosse och Bragnums mosse, Länghem.  

Stort antal: 34-41 ex Askåker, Ljungsarp 10-12/4  (JE,BÅA).   

 

Kustpipare (87) 2 ad Dalstorpsjön 6-7/8 (SB,MD,BÅA), 1 ex Solfors, 

Ambjörnarp 12/8 (JEL,BP), 1 ex Algutstorpsjön, Tranemo  19/8 (UE). 

 

Kärrsnäppa 1 ad Algutstorpsjön, Tranemo 27-28/7 (BÅA,JE), 2 ad 

Lagmanshagasjön, Ljungsarp 29/7 (JL), 1 ad Dalstorpsjön 6-7/8 (SB), 1 ex 

Hagasjön, Tranemo 29/8 (AS), 2 ex Dragsudden, Länghem 15/9 (MD,JL,JE), 1 

ex mot S samma lokal 14/10 (AS). 

 

Dvärgbeckasin (71) 1 ex Grytteredsjön, Hulared 21/10 (RJ), 1-2 ex Älvshult, 

Ambjörnarp 30-31/10 (SL). 

 

Morkulla  Tidig obs: 1 ex Södra Åsarp, Limmared 3/3 (RJ). 

Vinterfynd: 1 Älvshult, Ambjörnarp 9/12 (SL). 

 

Storspov Fynd under häckningstid är rapporterade från 6 lokaler i kommunen. 

 

Rödbena 1 ex Grytteredsjön, Hulared 11/7 (RJ), 2 ex Dalstorpsjön 14/8 (SB). 

 

Drillsnäppa 1:a årsobs: 1 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 21/4 (JE). 

Sen obs: 1 ex Dragsudden, Länghem 15/9 (JE,JL,MD). 

 

Obestämd kustlabb/fjällabb  1 1K mot O Älvshult, Ambjörnarp 27/9 (SL). 
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Skrattmås Häckning: minst 25 par Rådde, Länghem (TFG). 

 

Fiskmås Häckning är rapporterad från 13 lokaler i kommunen.  

 

Silltrut  1 ad Limmareds mader 6/4 (BÅA), 1 ex mot N Tranemosjön 7/4 (MD), 

1-2 ex Sämsjön, Månstad 21-22/4 (JL), 2 ex Dalstorp 28/4 (AK), 1 ad 

Torpasjön, Länghem 27/7 (JL). 

 

Gråtrut Häckning: 3 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE), 1 par Övre Älvsjön, 

Ambjörnarp (SL), 1 par Torpa, Länghem (BÅA). 

 

Fisktärna Häckningar: 1 par Grytteredsjön, Hulared (JL,RJ), 2 par 

Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE).   

 

Silvertärna  3 ex Dragsudden, Länghem 4/8 (JL), 7 ex mot S samma lokal 5/8 

(AK). 

 

Ringduva Vinterfynd: 2 ex Växtorp, Dalstorp 18/2 (SB). 

 

Turkduva (95) Häckning: 1 par 1 unge Blåsut, Limmared (JE,UE,TFG). 1-2 ex 

Söderhall, Månstad 1-19/4 (MD), 1 spelande Rådde, Länghem 20/5 (LA), 1 ex 

Limmared säteri 18/9 (BÅA), 4 ex Limmared 6/10 (RJ). Andra konstaterade 

häckningen i Tranemo kommun. 

 

 

Turkduva                                                                                               Foto Anders Svensson 

 

Gök 1:a årsobs: 1 ex Kättsjö, Grimsås 30/4 (JE). 
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Stort antal: 7 ex Hästö mosse, Sjötofta 12/5 (SL), 6 ex Kättsjö östra mosse, 

Grimsås 13/5 (JE), 12 ex Kättsjö västra mosse, Grimsås 3/6 (JE), 12 ex 

Bragnums mosse, Länghem 9/6 (BÅA). 

 

Sparvuggla Häckning: 1 par Askåker, Ljungsarp (AS,SL). Rapporterad från 

ytterligare 13 lokaler under häckningstid. 

 

Kattuggla Rapporterad från 16 lokaler under häckningstid . 

 

Pärluggla  Rapporterad från 4 lokaler under häckningstid. 

 

Nattskärra  Spelande fåglar är rapporterad från följande lokaler: Brandsmo, 

Tranemo 2 ex, Givarp, Länghem, 1 ex, Mjällbo, Uddebo 1 ex, Bygget, 

Limmared 1 ex, Ryda, Tranemo 1 ex, Kättsjö, Grimsås 1 ex, Ryda mader, 

Tranemo 2 ex, Ljungsnäs, Tranemo 3 ex, Stockremma, Grimsås 1 ex, Mon, 

Sjötofta 2 ex, Ulvshult, Ambjörnarp 1 ex, Askåker, Ljungsarp 1 ex, Ösjön, 

Limmared 3 ex. Nattskärran har gynnats av den stora mängden hyggen i 

kommunen och har ökat starkt de senaste åren. Den varma och torra sommaren 

2018  bidrog också  till de många observationerna. 

 

Tornseglare 1:a årsobs:  1 ex mot N Växtorp, Dalstorp 11/5 (SB).    

 

Kungsfiskare (58) 1-2 ex Järphult, Tranemo juli (PAM). 

 

Göktyta Rapporterad från 9 lokaler under häckningstid.  

 

 

Göktyta, ringmärkt vid Tranemosjön                                       Foto: Anders Svensson 
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Mindre hackspett  Vår- och sommarfynd har noterats på 12 lokaler. 

 

Trädlärka  Sjungande fåglar: Järphult, Tranemo 6/4 (BÅA), Björkered, 

Ambjörnarp 11/4 (JEL). 

 

Sånglärka 1:a årsobs: 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 12/3 (SL). 

 

Berglärka (9) 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 24/9 (SL). 

Senast berglärka sågs i Tranemo var 2009 och dessförinnan 2000. 

 

Trädpiplärka Tidig obs: 1 ex Rådde, Länghem 8/4 (LA), 1 ex Plommongatan, 

Tranemo 8/4 (BÅA). 

 

Ängspiplärka Stort antal: 500 ex mot S Växtorp, Dalstorp 23/9 (SB). 

 

Rödstrupig piplärka (94) 2 ex Älvshult, Ambjörnarp 2/9 (SL). 

 

Skärpiplärka (79)  1 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp 24/9 (SL), 1 ex mot S 

Lagmanshagasjön, Ljungsarp 7/10 (JE). 

 

Forsärla Häckningar eller fynd som tyder på häckning är rapporterade från 20 

lokaler.  

 

Sädesärla 1:a årsobs: 1 ex Växtorp, Dalstorp 5/4 (SB), 3 ex Älvshult, 

Ambjörnarp 5/4 (SL), 1 ex Rådde, Länghem 5/4 (UE). 

 

Sidensvans Sent vårfynd: 1 ex Kättsjö, Grimsås 29/4 (JE). 

 

Strömstare Häckning: 1 par Sörkvarna, Dalstorp (AB). 

 

Rödhake Vinterfynd: 1 ex Dalstorp 10/2 (SB), 1 ex Tranemo 20/2 (UE), 1 ex 

Södra Åsarp, Limmared 24/2 (JL), 1 ex Kättsjö, Grimsås 1/12 (JE), 1 ex 

Plommongatan, Tranemo 15-31/12 (BÅA), 1 ex Södra Åsarp 22-23/12 (RJ,JL), 

1 ex Parkgatan, Länghem dec (MG).   

 

Svart  rödstjärt  Häckningar och fynd som tyder på häckningar är rapporterade  

från 7 lokaler. Sen obs: 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 19/10 (SL). 

 

Svart buskskvätta  1 hane Björdal, Månstad 8/11 (IN). 

Första fyndet i Sverige och givetvis också det första i Tranemo kommun. Se 

notis på sid 16. 

 

Stenskvätta  Stort antal: 30 ex Rådde, Länghem 15/9 (JE,MD,JL). 

 

Ringtrast  2 ex Älvshult, Ambjörnarp 11/4 (SL), 1 hane Askåker, Ljungsarp 

17/4 (JE), 1 ex Bystad, Limmared 18/4 (MD). 
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Rödvingetrast Observationer som tyder på häckning är rapporterade från 8 

lokaler. Vinterfynd: 2 ex Kättsjö, Grimsås 6/1(JE). 

 

Gräshoppsångare (22) 1 sjungande Vetestigen, Tranemo juli (KG). 

 

Sävsångare  Sjungande fåglar: 1-2 ex Tranemosjön  16/5-4/6  (TFG), 2 ex 

Grytteredsjön, Hulared 30/6  (RJ,JL). Sju ex ringmärktes vid Tranemosjön under 

hösten. 

 

Kärrsångare   Sjungande fåglar: 1 ex N. Tranemo kyrka 27/5-11/6 (TFG), 1 ex 

Älvshult, Ambjörnarp 21/6 (SL), 1 ex ringmärktes Tranemosjön 11/8 (JL). 

 

Rörsångare Tidig obs: 1 sjungande Tranemosjön 30/4 (JE). 

 

 

Rörsångare, ringmärkt vid Tranemosjön.                                                                 Foto Anders Svensson 

 

Ärtsångare Tidig obs: 1 sjungande Skogen, Ambjörnarp 22/4 (JE). 

 

Törnsångare Tidig obs: 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 30/4 (SL). 

 

Trädgårdssångare Tidig obs: 1 sjungande Ambjörnarp 6/5 (JEL,BP). 

 

Svarthätta  Tidig obs: 1 hane Hjortronstigen, Ambjörnarp 16/4 (CM,KA). 

Sen obs: 1 hane Blåsut, Limmared 25/10 (AS). 
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Tajgasångare (2) 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 28 /9 (SL). 

Tredje fyndet av denna art som blivit något vanligare i Sverige de senaste åren. 

 

Gransångare  Fynd under häckningstid:  Rapporterad från 15 olika lokaler.  

 

Lövsångare 1:a årsobs: 2 sjungande Ryda, Tranemo 16/4 (MR). 

 

Grå flugsnappare Tidiga obsar: 2 ex Normanslid, Uddebo 1/5 (RB), 1 ex 

Reningsdammen, Grimsås 2/5 (JSv). 

 

Mindre flugsnappare ( 30) 1 sjungande Ryda, Tranemo 9/6 (MR). 

 

Svartvit flugsnappare 1:a årsobs: 1 hane Södra Åsarp, Limmared 19/4 (JL). 

 

Skäggmes (7) 8 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 12/10 (AS). 

Senaste gången skäggmes sågs i kommunen var 2008. 

 

 

Skäggmes                                                                                         Foto Anders Svensson 

 

Stare Vinterfynd: 2 ex Älvshult, Ambjörnarp 11/12 (SL). 
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Steglits Häckning: 1 par 2 juv Fiås, Grimsås 21/7 (ASa). 

Steglitsen ökar i Sverige vilket också märks i vår kommun. 

Antal rapporter i Artportalen 2013-2018 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

33 29 34 28 36 99 

 

Hämpling Fynd under häckningstid finns från 2 lokaler. 

 

Rosenfink 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 9/5 (SL), 1 sjungande Södra Åsarp, 

Limmared 2/6 (JL). 

 

Större korsnäbb Stort antal: 20 ex Opensten, Limmared 7/10 (JL,RJ). 

 

Observatörer: Aron Andersson (AA), Anders Bergqvist (AB), Anders Karlsson 

(AK), Anders Sand (Asa), Anders Svensson (AS), Bernt Lundgren (BL), 

Birgitta Persson (BP), Bo Svensson (BS),  Björn-Åke Andersson  (BÅA), 

Charlott Malm (CM), Christer Persson (CP), Emil Gildebrand (EG), Eva Ekdahl 

(EE), Gun Jarl (GJ), Fredrik Lord (FL), Ing-Marie Sjöblom (IMS), Jens Ekdahl 

(JE), Jörgen Ekdahl (JEk), Jan-Eric Larsson (JEL), Jan Lundberg (JL), Jan 

Svenningsson (JS), Johan Svedholm (JSv), Jan-Olof Sundqvist (JOS), Kent 

Axelsson (KA), Kennet Gustafsson (KG), Lennart Appelqvist (LA), Lars 

Andersson, (LAn), Magnus Dahl (MD), Mikael Dower (MDo), Mathias Ek 

(ME), Mats Grönberg (MG), Mikael Ramström (MR), Per-Anders Melkersson 

(PAM),  Roger Book (RB), Ronny Josefsson (RJ), Roland Richardsson (RR), 

Stellan Bygård (SB), Sigvard Lundgren (SL), Thomas Tranefors (TT), Tranemo 

Fågelgrupp (TFG),  Urban Eriksson (UE).  

 

                    

    

Signaturen TFG innebär att flera av fågelgruppens medlemmar sett 

fågeln/fåglarna samma dag eller under en längre period. 

Förutom ovanstående rapportörer har ett flertal personer rapporterat via 

Artportalen eller muntligt och vi framför ett stort tack till alla dessa. Ingen 

nämnd och ingen glömd. 
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Ringmärkning vid Tranemosjön 2018  

  

Med start den 3 augusti ringmärktes det vid fjorton tillfällen och den sista 

märkningen för hösten var den 13 oktober. 360 fåglar av 27 arter märktes och de 

tre vanligaste arterna var lövsångare (69 ex), rörsångare (58 ex) och rödhake (44 

ex). 58 ringmärkta rörsångare var rekord för märkningen vid Tranemosjön, 2001 

märktes 57 stycken.   

Med anledning av den rekordtorra och varma sommaren har jag kollat andelen 

märkta årsungar och jämföra med föregående år för att kanske se hur 

häckningsframgången varit. 2018 var andelen årsungar 87 %, 2017 var det 88 % 

och 2016 låg det på 90 % årsungar. Enskilda fågelarter hade förstås högre 

ungfågelprocent 2018, som t. ex. rörsångare som hade 97 %. Så det går inte att 

säga att häckningarna har lyckats bättre sommaren 2018 utifrån 

ringmärkningsstatistik. Läste i Skånes Ornitologiska Förenings tidskrift ”Anser” 

nr 4 2018 att vid Falsterbo fågelstation verkar andelen märkta ungfåglar vara 

lägre än normalt för många arter hösten 2018. Förklaringen kan vara att 

häckningarna kan i och för sig ha lyckats, eftersom den inföll tidigt i 

torkperioden. Däremot kanske ungfåglar har haft svårare att överleva ju längre 

in i torkperioden de kom, med matbrist som följd.  

Bland lite ovanligare fåglar som märktes hösten 2018 var en kärrsångare och en 

rödvingetrast, men någon ny märkart blev det inte. En rörsångare som märktes 

den 13 augusti 2017 vid Tranemosjön kontrollerades den 9 augusti 2018 i 

Bingsmarken, Skåne, ca 23 mil söder om Tranemo.                        Jan Lundberg  

Stolt ringmärkare                                                Foto Charlotte Malm 
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Vädret 2018 - nästan katastrof för tranor 
 

Ett vädermässigt extremt 2018 påverkade naturligtvis naturen. Här ska jag 

uppehålla mig vid fåglar och fr.a. tranor. Skälet är att häckningssäsongen för 

tranor kan beskrivas som riktigt dålig. Inte någon gång under de drygt 25 år jag 

följt tranornas häckningar har så få ungar blivit flygga. Samtidigt finns det 

uppgifter om att det under året gått bra för många av våra tättingar och det finns 

många som vittnar om att man sett fler tjädrar än vanligt. Frånvaron av kyla och 

regn under den tid då det finns många fågelungar har gynnat både förekomsten 

av insekter och minskat risken för nedkylning, d.v.s. bra födotillgång och gott 

väder. 

 

Åter till tranorna. De flesta häckande paren kom under andra halvan av mars då 

marken var snötäckt. Det var ovanligt mycket snö och den fanns kvar en bra bit i 

april. Häckningarna kom därför igång lite senare än vanligt, och snösmältningen 

medförde höga vattennivåer i markerna. Tranor vill ha vatten runt boet för att 

försvåra för rovdjur att plundra det. Tranor ruvar äggen ca 30 dagar och under 

den tiden kom enbart små mängder nederbörd samtidigt som det blev varmare 

och vegetationen började kräva vatten. Vattennivåerna sjönk i naturen, också där 

tranorna hade sina boplatser.  

 

En typisk bild från 2018. Häckande tranpar i reviret utan ungar.                                Foto: Anders Svensson 



35 

 

I andra halvan av maj då man brukar kunna se par med små ungar märktes det 

att det inte stod rätt till. Häckande par gick tillsammans vilket betydde att 

häckningen avbrutits. Inom trangruppen kände vi till enbart några få par med 

ungar. Det var olyckligt för oss också då vi hade lovat en grupp från Spanien att 

få vara med och ringmärka ungar. Resultatet av det besöket blev att bara en unge 

kunde märkas. Dessutom sågs några familjer med ungar, men de ungarna var för 

små för att märkas. Det var frågan om par som hade misslyckats med 

häckningen men som därefter hade påbörjat ett nytt häckningsförsök. Det var 

säkert fler par som gjorde så, men vi vet att åtminstone tre par lyckades med 

detta. 

 

Den främsta orsaken till den låga häckningsframgången var alltså 

väderberoende. Sjunkande vattennivåer vid boplatserna gjorde bona åtkomliga 

för rovdjur, säkerligen räv i de flesta fall. Men till detta kom att under sommaren 

hade tranorna svårt att finna tillräckligt med föda. Daggmaskar och bär hör till 

de viktiga födoslagen under ungarnas uppväxt. En normal sommar ser man ofta 

tranor på gräsmark, inte minst efter regn, där de kan äta stora mängder 

daggmask. Under juli går familjerna dagtid ofta i skog där det finns blåbär och 

hallon. Inget av dessa födoslag var lätt tillgängligt under denna sommar. Marken 

var torr och hård - inga daggmaskar. Bären var ofta små och torra. Den enda 

unge som ringmärktes sent, dvs. i augusti, vägde ungefär ett kilo för lite. Ett 

tydligt tecken på födobrist. Dessutom hade syskonet försvunnit liksom i en 

annan sen kull, vilket också kan tyda på födobrist. 

 

Tranor är långlivade fåglar som kan få många möjligheter att häcka under sin 

livstid. De häckar normalt första gången vid fyra eller fem års ålder och har, 

jämfört med de flesta fåglar, hög överlevnad. Att de ett enstaka år producerar få 

ungar behöver inte betyda så mycket för tranans fortbestånd. Däremot visar 

2018 att extremt väder kan ha stor påverkan på en fågelarts häckning. Med tanke 

på att extrema väderhändelser sannolikt blir vanligare i samband med 

klimatförändringarna kan det också ändra förutsättningarna för tranor och också 

andra arter på sätt som påverkar deras fortbestånd. 
 

     Sigvard Lundgren 
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Viltvattnet i Björstorp 
 

57°34'44.9"N 13°34'13.0"E 

Detta är gps koordinaterna på det nya lilla viltvattnet i Björstorp, Ljungsarp. 

Hej alla naturintresserade!  

Viltvatten, hur skapar man det? Jag heter Jan Svenningsson och flyttade 2008 

till mina morföräldrars gård i Ljungsarp som idag heter Carlsgården. I och med 

detta kom jag närmare naturen på ett annat sätt än tidigare och närheten innebar 

att man funderade lite extra på vad man skulle göra med sin igenväxta och blöta 

hagmark. Som fältbiolog i Tranemo på 1970-talet fick jag möjlighet att följa 

med Göran i Fiås och en del andra naturintresserade på olika intressanta 

fågelresor i Sverige. Mina upplevelser från den tiden kanske gjorde att jag såg 

nyttan och nöjet i att få utforma och skapa två små viltvatten i Björstorp med 

inriktning på ett rikt fågelliv och bra livsmiljö för insekter med. 

Jag började med att läsa på om vad bl.a. änder ville ha för att trivas i en 

vattensamling och vilka förutsättningar som fanns för den 1,1 ha blöta 

hagmarken. Det visade sig att det inte gick att endast göra en enda stor damm för 

att markens lutning var för stor. Detta hade medfört att det hade blivit alldeles 

för djupt vatten på för stor yta för våra dykänder så det blev två mindre dammar 

istället på ca 0,4 ha vardera. Min oro för att vattnet inte skulle räcka till gjorde 

att jag bestämde mig för att göra en första damm år 2013 

  

 

Flygbild dammarna.                                                                                            Foto Jan Svenningsson 

Det visade sig fungera bra även om jag endast hade tillförsel av grundvatten och 

regnvatten, så året efter fanns en grävmaskin på plats igen för att gräva en andra 

damm. Under tiden jag väntade på att vattnet skulle stiga planterade jag lite 

olika buskar och träd samt sådde lite ängsfrön runtomkring dammarna. Detta 

kom att försköna miljön vid dammarna inom några år. Min förhoppning om att 
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skapa en spännande och intressant miljö för djur, växter och människor blev 

verklighet redan första året på våren när vattentemperaturen steg i vattnet och ett 

myller med vatteninsekter i den gamla grässvålen syntes. Redan då kom ett 

tranpar för att häcka men misslyckades tyvärr men krickor, gräsänder och 

skogssnäppa lyckades med att få ut några kullar. Vi har haft nöjet att ha 

sångsvanar vid viltvattnet. På våren 2015 kom ett par sångsvanar på besök för 

första gången utan att stanna. 2018 påbörjade ett svanpar ett bo i den södra 

dammen men detta togs tyvärr över av tranor efter 5 dagar (nära att bössan kom 

fram då). Men efter en tid började ett nytt bo byggas av svanarna i norra 

dammen som resulterade i att en kull på fyra ungar växte upp. Svanfamiljen 

lämnade dammen vid semestertid. Det är svårt att veta med säkerhet hur mycket 

fågel som har kläckts i dammarna men 2018 tror jag att det gick ut en kull 

skogssnäppa, två kullar gräsänder, sädesärlor, tre kullar krickor och 

svanfamiljen. Dessutom fick tranorna två ungar som blev flygfärdiga. Detta 

tycker jag är fantastiskt med tanke på att vattenytan endast är 0,8 ha, så visst har 

jag fått valuta för allt arbete. Hur kommer detta sig då? Jag hade som mål att 

skapa en miljö för vatteninsekter och fågelliv vilket innebär att kräftor och fiskar 

inte är välkomna och att vattenmängden regleras med vattenmunkar.  

 

 

                                                                                                                 Foto Jan Svenningsson 

Ca 70% av vattenytan har endast ett djup på 0,2-0,5 meter och resten från 0,5-

2,5 meters djup. Kanterna mot vattnet har låg lutning och ytorna runtomkring är 

relativt öppen. Död ved i form av björkar och aspar finns i vattenbrynen som 

snoken gillar att ligga på. Dessutom är det ett rikt insektsliv runt dessa. Till 

våren kommer det att bli intressant att på nytt gå ner med vänner och bekanta för 

att lyssna på paddornas och åkergrodornas symfonier igen (ett tips är att ha på 

sig ett par hörselskydd med medhörning för optimal effekt). 

Det finns lite bilder på dammarna och lite annat på mitt instagramkonto som är 

janneforest1. Där kommer ni även att upptäcka att mycket i mitt liv handlar om 

skog, jakt och natur. 

Jan Svenningsson 
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Kalkning i Musån 
 

Strax innan Lucia 2018 hördes dånet av helikoptrar i trakterna kring Mossebo. 

En tunn is låg på delar av Kvarsebosjön och vinden ven kall. Från stora 

stålbehållare under helikoptrarna släpptes ett svagt gulfärgat moln av 

kalkgranulat över sjön och omgivande våtmarker. Under tre dagar spreds över 

400 ton kalk i lika många helikopterrundor med samma iver och beslutsamhet 

som en sommarrusig humla i en blomsterrabatt.  Sen tystnaden och den stilla 

återställande av jonbalansen i det vatten som skall samlas i det vi kallar Musån.   

 

 

Helikopterkalkning Kvarsebosjön                                                                          Foto Thomas Tranefors 

 

Musån är ett vattendrag som mynnar i Assman strax SV om Tranemo. Musån 

har sin upprinnelse i skogs- och våtmarksområdena öster om Marjebosjön, öster 

om Mossebo.  

Markerna som Musån avvattnar har under lång tid utsatts för försurande regn 

som har sitt ursprung ur förbränningsprocesser både i Västeuropa men också i 

Sverige. Detta försurande regn uppmärksammades under 60-talet och stora 

insatser har gjorts för att minska utsläppen. Svavelmängden i förbränningsoljan 

har minskat samtidigt som rökgaserna renats men effekterna av decennier av 

regn är fortfarande påtagligt i hela landet men främst i områden med sur 

berggrund och därigenom dålig buffrande (självläkande) förmåga ses låga pH 

nivåer i vattendragen och utslagna fiskbestånd och art- och individfattigare 

populationer av olika vattenorganismer. Flera av dessa områden i kommunen 

har ett aktivt kalkande gjort att effekterna av försurningen minskat. Men först 

2018 gjorde storskaliga insatser i Musån. Processen dit har varit lång, redan 
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1980 genomfördes en begränsad kalkning av sjöarna i systemet, 1985 fanns 

planer på att kalka nedströms dessa sjöar genom en doserare vid Mossebo såg 

men kostnaden ansågs vara för stor och skulle inte hjälpa de uppströms belägna 

sjöarna. Under 90-talet skedde inga nya försök med kalkning vilket ledde till att 

den okalkade Musån utsågs som ett okalkat referensvattendrag där Sveriges 

lantbruksuniversitet ledde arbetet med att analysera vattendragets eventuella 

naturliga återhämtning. Men det blev ingen naturlig återhämtning, den jonfattiga 

marken och det tilltagande skogsbruket resulterade i att pH värdet fortfarande 

låg mellan 10-100 gånger surare än önskvärt. När Musån 2015 inte längre 

användes som ett okalkat referensvattendrag fanns möjligheten att på nytt utreda 

kalkningsinsatser.  

2016 genomfördes en biotopkartering av Musån. Syftet är beskriva Musåns 

potential för vattenorganismer och då främst strömlevande fiskar som öring men 

även föreslå förbättringsåtgärder. Ån visades hålla ca 3,6 ha tämligen bra till 

mycket bra uppväxtbiotoper för öring. Det betyder drygt 20% av hela Musåns 

yta.  Av dessa är ca 2,9 ha (80 %) belägna nedströms första definitiva 

vandringshindret (Sågebacken). Lekområden för öring förekommer på eller i 

anslutning till uppväxtområdena. De lekområden som förekommer är mestadels 

inte av optimal, män väl av tämligen god kvalitét. Ett bra uppväxtområde utgörs 

av en strömsträcka med riklig förekomst av sten i olika storlekar, där det finns 

gott om skydd för yngel och ungar. Ett bra lekområde kännetecknas av 

strömsträckor där grus och mindre sten dominerar. 

 

Totalt har fem vandringshinder identifierats. Tre hinder bedöms vara definitiva 

hinder och två bedöms vara partiella, men passerbara för öring. De två nedre 

hindren (partiella hinder) består av tvärstockar som ligger i forspartier och de tre 

övre (definitiva hinder) består av dammar/fördämningar. Kraften i vattnet har i 

långa tider använts för både sågverk, benstamp och malning. Dessa dammar har 

dock inte tagit hela vattendraget i anspråk och därför inte hindrat fisken från att 

röra sig fritt. De flesta av dessa dammar och anläggningar har nu försvunnits 

men vid elektrifieringen av vårt samhälle i början på nittonhundratalet blev 

dammarna nu mer definitiva hinder. Dessa kraftstationer saknar nu nästan helt 

betydelse ur elproduktion. Musån har dessutom på stora sträckor rensats eller 

rättas på ca 10 % av dess sträcka. Det har inte framkommit några historiska 

uppgifter om flottning men då Assman använts som flottningsled är det inte 

otroligt att det även förekommit i Musån. Andelen död ved i vattnet har en stor 

inverkan på det biologiska livet och ekosystemen. Död ved ger bl.a. skydd för 

fiskar och skapar förutsättningar för insekter, svampar mm. Stor andel död ved 

är ofta ett tecken på fungerande kantzoner och närmiljö vid vattendraget. Död 

ved i vattnet (trädstammar längre än en meter och med en diameter på min 10 

cm) förekommer i varierad omfattning. 9,7 km, d.v.s. 47 % av hela 

sträcklängden har måttlig förekomst av död ved (≥6-25 stockar/100 meter). 

Beskuggningen av vattendraget är också en viktig faktor för ett fungerande 

ekosystem. Ett väl skuggat vattendrag har bl. a mindre vattenvegetation, 

samtidigt som vattentemperaturen hålls nere. Nedfallande löv och grenar ger 

näring till bottenfauna och skapar ett rikare ekosystem. Musån visar sig ha en så 
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bra beskuggning som de naturliga förutsättningarna medger. Här har 

skogsbruket en viktig uppgift att visa hänsyn vid alla skogsbruksåtgärder. 

 

Kort sagt: Musån har goda förutsättningar för bla öring och de relativt få 

vandringshindren högt upp i systemet gör det möjligt för naturlig återetablering 

av fiskbestånd. Att kalka vattendraget har potential att ge god effekt.  

 

Under 2017-18 gjordes 

en kalkningsutredning 

som resulterade i 

utpekande av ett antal 

lämpliga våtmarker att 

sprida kalk i för att en 

långsamt utlakning av pH 

rikt vatten till 

vattendraget. Men en 

lämplig våtmark kan ju 

vara en våtmark med 

högre naturvärden. 

Kalkning i sig påverkar 

artsammansättningen av 

mossor i den kalkade våtmarken vilket gör att drygt hälften av våtmarkerna inte 

kunde användas. De kvarvarande våtmarkerna har inte kapacitet att garantera 

tillräckligt högt pH i hela Musåns vattensystem utan våtmarkskalkningen måste 

kompletteras med en kalkdoserare vilket planeras till 2019. Våtmarkskalkningen 

som kom igång i dec 2018 kommer göras årligen fram till dess att markens 

naturliga återhämtning kommit igång. Den naturliga återhämtningen är beroende 

av nedbrytningsprocesser i skogsmarken. Ett för stort uttag av bla GROT 

förhindrar detta. Så när det sura nedfallet minskat är istället skogsbruket den 

största negativa faktorn för försurningen av våra vattendrag. Ju intensivare 

skogsbruk desto mer försurning.  Så kalkningen verkar ha kommit för att stanna. 

Men ett levande vatten är en viktig resurs och måste vara i balans. Och om några 

år hoppas vi kunna se effekter genom ett rikare djurliv. En livskraftig öringstam 

är ett bra kvitto på detta. 

 

Fakta Musån  

Från Marjebosjön ner till utloppet i Assman har ån en rinnsträcka på ca 20,8 km. 

Avrinningsområdet är ca 85,1 km2 beräknat vid sammanflödet med Assman 

vilket utgör ca 10 % av kommunens yta.   

Medelvattenföringen vid denna punkt är enligt SMHI:s vattenwebb 1,45 m3/sek.  

Musåns avrinningsområde består till så stor del som drygt 92 % av skogsmark 

där barrskog dominerar. Andelen jordbruksmark är drygt 5 %. Andelen sjö är 

2,3 %.  

Thomas Tranefors 

 

Öring från provfiske Musån                        Foto Thomas Tranefors 
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Hälsning från natursnokarna. 

 

Vi i natursnokarna har roliga aktiviteter för barn med tillhörande vuxen i 

naturen. Vi är ett gäng med barn i 2-8 årsåldern. Enligt natursnokarnas motto så 

leker vi, lär och bara är i naturen. Året som gick ägnade vi oss åt bland annat 

ugglelyssning, grodspaning, svampletning och ringmärkning av fågelungar. Vi 

har upptäckt, förundrats, njutit och lekt i skog och mark. För oss vuxna är det 

fantastiskt att se barnens spegling i lek av det vi tittar på. När vi letar efter 

grodor leker barnen grodor. När vi ringmärker fågelungar är barnen fågelungar, 

när vi letar efter ugglor, hoar barnen och flaxar runt med sina arm-uggle-vingar. 

Nu ser vi fram emot ett nytt år med aktiviteter. Från och med mars ses vi ca en 

gång i månaden. Oftast på söndagar. Plats och tema annonseras på Naturen i 

Tranemos hemsida eller på facebook innan träffen. 

Tips till vuxna och barn i naturen. 

 

· Sätt gärna namn på ställen ni upptäcker när ni är ute. Björnberget, gröngläntan, 

svampstubben. När ställen har namn är det lättare att relatera till dem och 

roligare att prata om den. 

· Natursnokarna börjar samla på sig ett litet friluftsbibliotek. Om ni vill åka ut i 

skogen och saknar sovsäckar till era barn så har vi några till utlån. Hör av er till 

mig isåfall. 

· Är barnen intresserade av fåglar. Leta efter mini-anser på nätet. En väldigt 

trevlig skrift om fåglar som är riktat till de yngre skådarna. 

  

 

Natursnokar i blåbärsskogen                                                                                        Foto Stina Kullingsjö 
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Tranemo Naturskyddsförening 
Program 2019 

 
 

Holktillverkning 23 februari. Samling vid Prefab i Tranemo kl 18:00. Kom 

och snickra nya bostäder till fåglarna i din trädgård. Material, verktyg och fika 

finns på plats.   

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14  

  

Årsmöte 14 mars kl 19.00 i Tranängskolan. Det är åter dags för årsmötet att 

tacka, kritisera och bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt att välja funktionärer. 

Efter årsmötet serveras fika och därefter kommer Garry Lindqvist att hålla ett 

föredrag om geologin i Tranemo.   

Ansvarig: Jan Lundberg 076-81 85 896  

  

Röjningsdag vid Tostarps ängar 6 april kl. 09:00, samling vid fågeltornet. Vi 

röjer i omgivningerna och spanar efter fåglar och vårens ankomst. Medtag fika.  

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14  

  

1:a majrundan. Samling vid parkeringen till Tranängskolan kl. 07.00 i 

Tranemo för gemensam avfärd. Det blir en sedvanlig rundresa för fågelskådning 

på några av kommunens mer kända fågellokaler. Vi hoppas på gott om 

nyanlända häckfåglar och några sällsyntheter. Medtag fika.  

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14  

  

Biologiska mångfaldens dag 22 maj kl. 18:00 vid Tåstarps ängar.  

Vilka olika arter finns i och runt Tranemosjön, kom och leta och fråga vad det är 

du hittat.  

Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02  

  

De vilda blommornas dag, anordnas i år den 16:e juni vid Strömmen i 

Fägerhult, Länghem.  

Samling vid Aulaplan kl. 9:00 eller 9:30 i Fägerhult. Medtag fika.  

Ansvarig: Bruno Dahlqvist 0325-767 87  

  

Lie-kurs 24 juli, lär dig slå med lie. Under ledning av Mats Rosengren lär vi oss 

att förbättra tekniken att slå med lie. Kursen anordnas vid Drängaskallen i 

Ambjörnarp. Mer information och anmälan till kursen görs till Björn-Åke 

Andersson 0723-07 24 14.  

  

Svamputflykt 8 september kl. 10.00 samling vid Tranängskolan i Tranemo. 

Stina Kullingsjö guidar oss i skogen och delar med sig av sina kunskaper. 

Medtag fika.  

Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02  
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Skillnad på skog och skog 6 oktober. Samling vid Moghults naturreservat kl. 

10:00  

Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02  

  

Höstmöte 3 nov Månstad bygdegård kl. 19:00. Det blir en kväll i naturfotots 

tecken. Programmet för kvällen kommer att annonseras på hemsidan och på 

Facebook. Ett samarrangemang med Månstads bygdegårdsförening.   

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14  

  

Fågelgruppen har månadsmöten första måndagen varje månad mellan 

september till juni med intressanta bildvisningar och annat trevligt från fåglarnas 

värld på Tranemo bibliotek kl. 18:30. Separat program finns på hemsidan.  

  

Ringmärkning vid Tranemosjön kommer att ske även detta i år, med start i 

augusti. Datum för dessa aktiviteter kommer att läggas ut på hemsidan och på 

Facebook.  

Ansvarig: Jan Lundberg 076-81 85 896  

  

Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter, både medlemmar och övriga 

intresserade! 
 
 

 

Betesdjur på Tåstarps ängar                                                                            Foto Thomas Tranefors  
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Vid alla utomhusaktiviteter gäller lämplig klädsel för rådande förhållande. Ta 

gärna med fika. Vid resor med privatbilar föreslås att varje passagerare ersätter 

föraren med 5 kr / mil.  

 

Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter, både medlemmar och övriga! 

Tack för alla bidrag till artiklarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


