Helgasjön
Fågelinventering 2015
(publik version)

Av Tobias Ivarsson och Mikael Persson på uppdrag av Växjö kommun

Omslagsfoto. Gråtrut (ruvande) och fiskmås (flygande) är Helgasjöns två
talrikaste sjöfåglar.
Foto. Tobias Ivarsson där inte annat anges.
Text och analys. Tobias Ivarsson och Mikael Persson.
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Helgasjön
Helgasjön tillhör Mörrumsåns vattensystem. Sjön har en yta på cirka 50
kvadratkilometer och ligger i Växjö kommun. Medeldjupet är 6,1 meter, medan största
djupet når 25 meter. Helgasjön är näringsfattig till karaktären och saknar större
vassbälten och översvämmade strandängar. Istället följs stränderna av framförallt
barrskog, men även ädellöv förekommer. På flera öar och strandavsnitt växer äldre,
storvuxna tallar. Bokskog finns bland annat vid Araby, Stora Pene, Hissö. Helgö,
Svanebro och Skälsnäs.
I sjöns centrala delar ligger flera öar. Störst är Helgö följt av Hissö. I norr väntar Ramsö
och en nästan skärgårdslikande samling av mindre öar, med till exempel Slättö, Bergö
och Vidrasön.
Typiskt för Helgasjöns landskapsbild är också Jägareåsen, som är en del av Växjöåsen,
och löper tvärs genom sjön från Skräddareluckan i norr via ön Lilla Jägareås och Helgös
nordöstligaste spets och vidare söderut längs Stora och Lilla Kupö och Notö till Hissös
sydvästra spets.
Fyra väl markerade vikar sätter också sin prägel på sjön. I sydväst finns Öjabyviken
medan Sandsbroviken väntar i sydost. I nordväst följer Örfjorden medan Åbyviken ligger
i nordöst.
Befolkning och bebyggelse finns i huvudsak i söder och är koncentrerad till Växjös
stadsdelar Öjaby, Araby, Hovshaga och Sandsbro liksom fritidsbebyggelse vid
exempelvis Bastanäs, Stora Hultet, Dalbostrand, Hagavik och Långarör. I norr finns
också tätorten Åby.
Närheten till Växjö innebär att Helgasjön står under starkt tryck från friluftsliv och
annan mänsklig aktivitet. Småbåtshamnar finns vid bland annat Araby, Hissö, Evedal och
Sandsbro. Genom sjön passerar även kanotleden Värendsleden.
Abborre, gös, gädda, braxen, mört, lake, sutare, sik, löja med flera fiskarter förekommer i
Helgasjön. Utter finns i Mörrumsåns vattensystem och gästar åtminstone vintertid
området. Häckfågelfaunan är anmärkningsvärt rik och varierad. Särskilt bestånden av
storlom och fiskgjuse är av nationell betydelse. I Kronobergs Natur (Länsstyrelsen
Kronoberg, 1989) anges fiskgjuse med 10-15 par och lärkfalk med 2-3 par. Även
storlom, gråtrut, havstrut och fisktärna nämns bland häckfåglarna.
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Bakgrund till inventeringen
Sommaren 2014 framställde Carin Högstedt en motion i Växjö kommunfullmäktige som
uppmärksammade minskningen av storlom, fiskgjuse och andra sjöfåglar i Kronobergs
län i allmänhet och Helgasjön i synnerhet. Målsättningen med inlägget var att få till
stånd ökade kunskaper om sjöns fågelfauna, liksom förslag på åtgärder som tryggar
förekomsten av storlom, fiskgjuse och andra sjöfåglar.
Begäran bifölls av Växjö kommunfullmäktige. Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att
inleda ett samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län och Kronobergs Ornitologiska
Förening, KOF. Trion bildade en arbetsgrupp med uppgift att ta fram aktuella uppgifter
om Helgasjöns sjöfågelfauna, särskilt viktiga häckområden i sjön liksom åtgärder för att
främja bestånden av fiskgjuse och storlom.
Efter ett samrådsmöte den 15:e april fick Växjö Fältbiologer i uppdrag att genomföra en
översiktlig fågelinventering i Helgasjön med särskilt fokus på storlom och fiskgjuse.
Naturkonsult Tobias Ivarsson gavs övergripande ansvar för inventeringsmetodik och
handledning av inventerare.
Fältstudierna kom i första hand att genomföras av Växjö Fältbiologer, förutom inre
Örfjorden som bevakades av Tobias Ivarsson och Sandsbroviken som studerades av
Mikael Persson. Under året uppmanades dessutom lokala fågelskådare att besöka sjön
och rapportera sina observationer så noggrant som möjligt.
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Inventeringen 2015
Under sommaren 2015 genomfördes inventeringen via kanot i Helgasjöns norra och
centrala delar, men också genom fasta observationspunkter från land vid bland annat
Hissö, Evedal och Sandsbro i Sandsbroviken. Utöver inventeringsrutterna har det också
genomförts flera kompletterande besök vid sjön, framför allt av Mikael Persson, men
även av lokala fågelskådare. Alla observationer är inlagda på Artportalen.se. Under
häckningstid har åtminstone två besök utförts i de olika delarna i sjön. Rapporteringen
av observationerna har gjorts så exakt som möjligt beträffande såväl geografiska
positioner som när det gäller antal individer och eventuella häckningskriterier. Under
2015 års studie av Helgasjön har fokus varit riktat mot att kartlägga och uppskatta
antalet par av sjöfåglar och arter som lever i sjön eller är beroende av dess miljöer.
Därefter har beståndsuppskattningar gjorts av inventeringsmaterial samt rapporter från
Artportalen.

Fältbiologer på fågelinventering med kanot i Helgasjön.
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Inventeringsdatum
• 2 juni. Fasta punkter vid Sandsbro badplats, Annevik, Evedals badplats, Evedals
småbåtshamn, Hissö småbåtshamn, Hissös nordvästra udde (MP).
• 6 juni. Fast punkt vid Svanebro badplats(TI).
• 6 juni. Paddling av Hugo Ivarsson, Adam Nilsson, Axel Jernbecker och Viktor Rosander.
Paddlingen fick avbrytas i Åby på grund av för blåsigt väder.
• 14 juni. Fast punkt vid Svanebro badplats (TI).
• 16-17 juni. Paddling med Hugo Ivarsson, Adam Nilsson, Axel Jernbecker och Viktor
Rosander enligt bestämd rutt som täckte större delen av sjön.
• 3 juli. Fasta punkter vid Sandsbro badplats, Annevik, Evedals badplats, Evedals
småbåtshamn, Hissö småbåtshamn, Hissös nordvästra udde. Dessutom fältbesök
Öjabyviken-Kronoberg med noteringar från 14 punkter (MP).
• 3 aug. Fasta punkter vid Sandsbro badplats, Annevik, Evedals badplats, Evedals
småbåtshamn, Hissö småbåtshamn, Hissös nordvästra udde. Dessutom fältbesök
Öjabyviken-Kronoberg med noteringar från 15 punkter (MP).
• 9-10 aug. Paddling med Hugo Ivarsson, Adam Nilsson, Axel Järnbecker, Martin
Svensson och Viktor Rosander enligt bestämd rutt som täckte större delen av sjön
förutom Örfjorden och Sandsbroviken.

Övriga fältbesök
• 8 april: Öjabyviken-Kronoberg-Hissö-Evedal. Fältbesök från land med noteringar från
cirka 20 punkter (MP).
• 9 maj: Stora Märkesholmen (TI).
• 15 maj: Öjabyviken-Kronoberg. Fältbesök från land med noteringar från fem punkter
(MP).
• 16 maj: Örfjorden. Fältbesök från land med noteringar från tre punkter (MP).
• 21 juni: Örfjorden (MP). Fältbesök från land. Notering från en punkt.
• 27 juni: Skälsnäs- och halvön vid Nordanskog. Fältbesök från land med noteringar från
nitton punkter (MP).
• 5 juli: Bastanäs. Fältbesök från land med noteringar från en punkt (MP).
• 19 juli: Ryttartorpet och Bastanäs. Fältbesök från land med noteringar från två
punkter (MP).
• 22 juli: Skälsnäs udde. Fältbesök från land med noteringar från två punkter (MP).
• 25 juli: Skälsnäs och Lerike badplats. Fältbesök från land med noteringar från sju
punkter (MP).
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Häckande sjöfåglar vid Helgasjön 2015
Storlom, Gavia arctica
Storlom är en karaktärsfågel vid näringsfattiga klarvattensjöar. 97 procent av Europas
storlommar utanför Ryssland finns i Norden. Populationen i Sverige uppskattas till 6200
par(7) och är av internationell betydelse.
I Kronobergs län med ett uppskattat bestånd på 400 par (7), råder en allmän
uppfattning om att storlom minskar. Åsikten får bland annat stöd av 2009 års
Åsneninventering (2) som anger att sjöns lombestånd minskat med 40 % sedan 1976.
Nedgången är anmärkningsvärd, då storlomsbeståndet i riket som helhet är stabilt eller
svagt ökande (7).

Storlom en av Helgasjöns karaktärsfåglar.

Hotbild:
Storlom är som skapt för ett liv vid vatten. Fötterna sitter långt bak på kroppen. Fågeln
har därmed svårt att röra sig på land. Boet placeras därför så nära vattenlinjen som
möjligt, vilket i sin tur medför att storlom är extremt känslig för vattenståndsvariationer
under häckningstiden.
• Översvämmade bon är den vanligaste orsaken till misslyckade häckningar. Höjningar
av vattennivån under ruvningstiden är sålunda det i särklass allvarligaste hotet mot
häckande storlom i Sverige (3. brev Mats Eriksson).
• Trafik med vattenskoter utgör också ett allvarligt hot mot häckande storlom. Då
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skotrarna kan användas på grunt vatten och kan både orsaka svallvågor och störningar
vid lommarnas bon.
• Även båttrafik riskerar att störa häckningar. Särskilt när trafiken sker utanför väl
använda farleder och när båtar är stilla en längre tid nära en häckningsplats. I samband
med störningar blir bona exponerade för predation av bl. a. kråka och korp, när de
vuxna lommarna lämnar boet (3. brev Mats Eriksson).
• Även det rörliga friluftslivet kan vara ett hot, speciellt ilandstigning och vistelse på
mindre öar under artens ruvningstid i maj till juli.
• Höga kvicksilverhalter i insjöfisk kan antas också kunna hota påverka lombestånden
negativt (1).
• Även försämrat siktdjupet anses ha negativ betydelse för storlommens möjligheter att
överleva och lyckas med sina häckningar (Eriksson 1985, Eriksson & Sundberg 1991).
Försämrat siktdjup kan ha flera orsaker bland annat humusämnen från skogsbruk nära
sjöarna, men det kan också bero på klimatförändringar. Vid stigande temperaturer ökar
nedbrytningen av organiska material. Om även nederbörden ökar, innebär detta att mer
humusämnen än normalt spolas bort från land och når sjöarna via vattendrag.
Försämrat siktdjup gör det svårare för solljus att nå ner till vattenväxter och alger. Gös,
som har bra mörkerseende, gynnas när vattnet blir mörkare. Andra fiskar som abborre
och gädda får däremot svårare att finna byten. Samma sak kan gälla fiskätande fåglar
som exempelvis storlom som får svårare att finna föda.
• På längre sikt kan klimatförändringar bidra till att storlommens sydgräns flyttas
norrut och att arten riskerar att försvinna som häckfågel från södra Sverige på 2090talet (1).

Kommentar om inventeringen av storlom
Storlom lever i öppna sjöar med begränsad strandvegetation. Fågeln är lätt att känna
igen och lätet både karakteristiskt och vittljudande. Ändå är det förhållandevis svårt att
konstatera häckningar. Vid fara simmar i regel äldre fåglar bort från boet, medan
lomungarna ofta ligger och trycker på annat håll.
Helgasjöns småöar bjuder på goda möjligheter att hålla sig undan från oönskade ögon.
Ofta krävs flera besök och tålmodig väntan för att avgöra om det skett någon föryngring
eller inte. Vår erfarenhet är att spaning från särskilda punkter på land, är effektivare än
att upptäcka lomungar från kanot/båt.
Att bedöma antalet storlomspar försvåras också av fågelns sociala vanor. Under
sommarmorgnar är det inte ovanligt att se storlom samlade i grupper om 10-15
individer som tycks umgås med varandra under närmast rituella förhållanden. Vi har
ofta sett inflygande fåglar till dessa församlingar, och misstänker att Helgasjön
regelbundet gästas av storlom som häckar i traktens grannsjöar, till exempel Toftasjön.
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Storlom i Helgasjön 2015
Örfjorden: Häckningar: 10 augusti observerades 1 par med 1 pulli vid Strömshall, 10
augusti noterades också 4 ad och 2 pulli vid Bastö NV Utnäs. Par under häcktid i lämplig
häckbiotop: 1 par Svärtudden 16 juni. Övriga observationer: Under häckningstid även
flera observationer av 1-2 storlomspar vid Svanebro i inre Örfjorden. Fåglarna har
bedömts som identiska med något av de ovanstående paren. Totalt: 2-3 par varav 2 par
lyckades med sina häckningar och fick ut 2 ungar som resultat. Kommentar: Vi utgår
från att det var de båda paren möttes vid Bastö. Har också utgått från att fåglarna som
synts vid Svanebro är något av de 2 paren. Antar att paret med en unge nära Strömshall
är samma som det häckande paret vid Tunatorp.
Norra Helgasjön (Skälsnäshalvön-Nordanskog-Åby-Ekna): Häckningar: 1 par med 1
pulli observerades vid Tokö och i den skyddade viken innanför Bruket, nära Lerike. 1
par med 2 pulli vid Herrängsviken. Par under häcktid i lämplig häckbiotop: 1 par kring
Vidrasön. 1 par vid Backön och Skärvön, utanför nordöstra Nordanskogshalvön. 1 par i
Linbäcksviken, Ekna. Övriga observationer: Under häckningstid också flera
observationer av storlom vid Skälsnäs udde (max 4 fåglar), Lerviken, Lerkö, Åby och
Stockeviken. Totalt: 5 par i området varav 2 par lyckades med sin häckning och fick ut 3
ungar.
Västra Helgasjön (Tunatorp-Helgö): Häckningar: Nabbudden, Tunatorp, 1 par
genomförde lyckad häckning med 1 unge som resultat. Lämpliga häckmiljöer finns till
exempel vid Sikö. Övriga observationer: Under häckningstid också 1 fågel observerad vid
Käringaön (södra Helgö). Totalt: 1 par i området som fick ut 1 unge. Kommentar: Borde
väl vara samma par med unge som sågs den 10 augusti vid Siö och även samma par med
unge som setts vid Strömshall den 10 augusti.
Helgö-Kronoberg-Hissö: Par under häcktid i lämplig häckbiotop: 1 par Stora BjörnöMusön. 1 par Notö-Kalvsundet Övriga observationer: Totalt: 2 par i området, inga ungar.
Öjabyviken: Häckningar: 1 par med 2 pulli Bastanäs-Kvarnö-Storö och 1 par med 2 pulli
Arabybadet-Slättö-Ryttartorpet. Totalt: 2 par i området som lyckades med sina
häckningar och tillsammans fick ut 4 ungar. Kommentar: Fåglarna såg olika datum så
det är inte helt uteslutet att det är samma fåglar. Tidigare år har häckning skett på båda
platserna.
Sandsbroviken (Hissö-Evedal-Sandsbro): Säkra häckningar: 1 par med 1 pulli vid
Evedal-Vrangelsudde. Par under häcktid i lämplig häckbiotop: 1 Par Stora Furuö. Övriga
observationer: 1-2 fåglar vid Sandsbro badplats, Hagavik och Stora Björkö. Totalt: 2 par i
området, varav 1 par lyckades med sin häckning och fick ut 1 unge. Kommentar: Svårt
att avgöra hur många par som finns i området. Skulle eventuellt kunna röra sig om ett
tredje par Hagavik-Sandsbro. Men kan inte heller utesluta att de fåglarna kommer på
besök från Toftasjön.
Summering storlom, Helgasjön 2015:
Häckningar 13-14 par som sammanlagt fick ut 11 ungar.
Uppskattat antal par: 13-16 par.
Häckningsresultat av storlom 2015
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Häckresultatet för storlom 2015 var förhållandevis gott med sammanlagt 11 ungar,
vilket motsvarar 0,78 till 0,84 ungar. Siffran stämmer mycket bra överens med 0,78
ungar/par som är medelvärde vid Helgasjön under de senaste åtta åren (brev Mats OG
Eriksson). För att Helgasjöns storlomsbestånd ska hålla sig konstant av egen kraft, bör
ungfågelreproduktionen ligga i intervallet 0,37-0,47 stora ungar per par och år (brev
Mats OG Eriksson). Siffrorna betyder att det produceras ett överskott på ungefär fem
ungar per år i Helgasjön. Värdena indikerar att antalet storlommar i Helgasjön borde
öka. Att så inte är fallet kan troligen förklaras genom att antalet lämpliga
häckningsplatser (små ostörda öar, skyddade från allt för stor vågpåverkan och som inte
ligger allt för nära andra häckande par) vid sjön är begränsade.
En faktor bakom årets relativt goda häckresultat kan vara det kylslagna
försommarvädret, som säkerligen bromsade upp båttrafik och annat friluftsliv under
fåglarnas ruvningstid. Generellt är det också en smula anmärkningsvärt att
storlomsparen i Öjabyviken tillhör sjöns framgångsrikaste. I området finns såväl en
småbåtshamn, stadsnära bebyggelse liksom flera sommarhus och två badplatser. I år har
två par i Öjabyviken fått ut två ungar vardera.
Scenariot ovan stämmer väl överens med lomforskaren Mats OG Erikssons erfarenheter.
I ett brev skriver han följande: ”I vissa sjöar lyckas storlommarna bäst på boplatser i
närheten av inofficiella farleder till och från båthamnar. Ruvande storlom bryr sig föga
så länge som båtfolket håller sig där de brukar. Men om någon, till exempel, med kanot
rör sig på annan plats, och även på längre avstånd från boet, blir lommen ibland orolig.”
(brev Mats OG Eriksson).
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Historik i Helgasjön
1985 uppskattades Helgasjöns storlomsbestånd till 12 par (5. Kronobergs Ornitologiska
Förenings lominventering/Roland Ylvén). Siffran stämmer väl överens med årets
resultat och visar att antalet häckande par av storlom i Helgasjön är konstant eller svagt
ökande. I Helgasjön ligger häckningsutfallet under de åtta senaste åren på 0,78 stora
ungar per par och år (brev Mats OG Eriksson). Beräkningarna är baserade på spontant
rapporterade observationer på Artportalen.

Jämförelser med Åsnen
Resultatet för Helgasjön kan jämföras med den relativt närbelägna sjön Åsnen där
häckningsframgången under de båda inventeringsåren 1976 och 2009 legat på
katastrofala 0,05 respektive 0,03 flygga ungar per par. Siffrorna motsvarar tre ungar
1976 och en unge 2009. I sammanhanget är det värt att notera att inventeringarna
utförts med båt, vilket gör att siffrorna för Åsnen troligen är i underkant. För Åsnens del
krävs det att sjöns storlommar årligen producerar 15 ungar för att populationen ska
vara konstant. Utifrån rådande, mycket dåliga häckningsframgång är det inte särskilt
förvånande att arten sedan 1976 minskat från 68 par till 40 par 2009. Ett tänkbart
scenario, eller åtminstone fundering, är att Helgasjöns överskott av lomungar till viss del
flyttar över till Åsnen och dämpar den negativa utvecklingen i sjön, som utan detta
tillskott skulle vara ännu tydligare. Nuvarande täthet av storlom i Helgasjön och Åsnen
är ungefär lika stor och omfattar knappt 0,3 par per kvadratkilometer.

Storlommen håller sina ställningar i Helgasjön och häckar med 13-14 par och lyckas bra med att få
fram ungar.
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Förslag på åtgärder
• I särklass viktigaste åtgärden för att trygga Helgasjöns bestånd av storlom sker genom
att garantera en stabil eller svagt sjunkande vattennivå i samband med fåglarnas
ruvningstid 1 maj-15 juli. Genom detta undviks att bo och ägg dränks. Om inte
översvämningar kan undvikas, löper övriga skyddsåtgärder uppenbar risk att bli
verkningslösa. Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig på Växjö kommun, anger i mailkontakt
att Helgasjön uppnår maximaltvattenståndshöjd under mitten av april med 162,8 m ö h.
Därefter sjunker värdet med 10 centimeter per månad fram till augusti.
Vattenståndsvariationerna i Helgasjön är troligen idealisk för storlommarna med svagt
sjunkande nivåer under den cirka 30 dagar långa ruvningsperioden. Det sjunkande
vattenståndet minskar risken för översvämningar av bon vid extrema regn.
• Vattenskotertrafik är ett allvarligt hot mot sjöns storlommar. Problemet bör åtgärdas
genom införandet av hastighetsbegränsningar för alla former av båttrafik. Alternativt så
förklaras hela Helgasjön som ett fågelskyddsområde med förbud mot vattenskotrar som
enda restriktion.
• Risken för bopredation vid störning kan minskas genom upplysningskampanjer längs
kanotled, vid småbåtshamnar och badplatser. En seriös, men pedagogisk
informationsfolder bör framställas och delas ut till båtägare, kanotister som färdas längs
Värendsleden och andra som vistas vid sjön. För att få genomslagskraft är det är viktigt
att informationen alltid är uppdaterad och aktuell, och att den återspeglar aktuella
förhållanden.
• Broschyren kan gärna kombineras med information och uppmaning om frivillig
hänsyn på anslagstavlor vid båthamnar, badplatser med mera. Även denna information
måste vara aktuell med text och kartor i snyggt skick.
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Skäggdopping, Podiceps cristatus
Skäggdopping finns spridd över stora delar av Europa och förekommer också i Asien,
Afrika och Australien. I Sverige finns arten relativt allmänt upp till Uppland och vidare
längs Norrlandskusten. Fågeln föredrar näringsrika sjöar kantade av vass eller starr där
också det flytande boet byggs. Skäggdopping lever framför allt på småfisk. År 2012
uppskattades det häcka 22 000 par i Sverige (7). Populationsutvecklingen de senaste 30
åren är svagt minskande(7). 1000 par beräknas häcka i Kronobergs län vilket motsvarar
fem procent av Sveriges bestånd (7).

Skäggdoppingen häckade med minst fyra par i Helgasjön 2015.

Skäggdopping i Helgasjön 2015
Häckningar:
Stockeviken 1 par ruvande i maj och minst 2 ungar noterade i juni .
Helgöbron 1 ex med 3 ungar den 3 augusti.
Sandsbro badplats 1-2 par häckade vilket resulterade i minst 2 ungar.
Hissö småbåtshamn1 par med två ungar.
Dessutom noterades fåglar under häckningstid vid Tunatorp och Lerviken, (Skälsnäs).
Antal häckande par i Helgasjön: 4-5 par som sammanlagt fick ut 9 ungar.
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Kommentar om inventeringen av skäggdopping
Arten är lättinventerad både vad gäller vuxna fåglar och ungar. Möjligen kan ytterligare
något par ha försökt att häcka vid sjön, men misslyckats med detta.
Uppskattat antal par Helgasjön: 4-5 par.
Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen.
Örfjorden 1 par på bo åtminstone 2006 och 2010. En utsatt vik med ganska klen vass.
Helgöbron 1-2 par åtminstone 2006, 2010 och 2012.
Stockeviken 1 par med 2 ungar 2014.
Begränsande faktorer för populationen i Helgasjön.
Avsaknaden av lämpliga häckningsplatser med vass och andra vattenväxter i skyddade
vikar är troligen den begränsande faktorn för arten i Helgasjön. Skäggdopping är
vanligare i mer näringsrika vatten med mer vattenväxter och större täthet av fisk.
Jämförelser med Åsnen.
Arten har minskat mycket kraftigt i Åsnen från 282 par 1976 till 63 par 2009. Tätheten i
Helgasjön 0,1 par per kvadratkilometer är dock fortfarande mycket låg jämfört med
Åsnens 0,4 par per kvadratkilometer. Skillnaden kan främst förklaras på bristen av
lämpliga häckmiljöer vid Helgasjön (se ovan).
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Storskarv, Phalacrocorax carbo
Storskarv finns spridd över stora delar av världen och häckar i kolonier vid både kuster,
insjöar och floder. Fågeln fångar fisk och bygger sina bon i träd på öar. Födovalet har på
många platser lett till omfattande förföljelser.
I Sverige utrotades arten på slutet av 1800-talet. På 1940-talet var storskarv åter svensk
häckfågel. Från en koloni i Kalmarsund har arten expanderat. Idag finns storskarv i
Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten. Beståndet i Sverige uppskattas till 44
000 par (7). I Kronobergs län beräknas 235 par häcka (7). Arten är en mycket sällsynt
häckfågel i Växjö kommun. 2004 rapporterades häckningar från Tärnhallarna vid
Kläcklingen. Häckfynd har även gjorts vid sjön Rottnen, men det är osäkert om dessa
varit belägna i Växjö kommun.

Storskarven är en ny häckfågel vid sjön.

Storskarv i Helgasjön 2015
Häckningar:
Stora Märkesholmen. En koloni med som mest 10 ruvande fåglar den 9 maj.
Antal häckande par i Helgasjön: 10 par.
Kommentar om inventeringen av storskarv
Arten är lättinventerad. Ruvande fåglar räknades på bon. Vid inventeringstillfället
uppmärksammades några tomma bon i kolonin som troligen var hägerbon.
Häckningsresultatet under sommaren är okänt.
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Uppskattat antal par Helgasjön: 10-12 par
Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen.
Storskarven är ny häckfågel för sjön 2015.
Begränsande faktorer för populationen i Helgasjön.
Storskarv kräver både stor fisktillgång och lämpliga häckningsplatser med trädbevuxna,
ostörda öar.
Jämförelser med Åsnen.
Även i Åsnen är storskarv en relativt ny häckfågel. 2009 häckade 32 par. Tätheten i
Åsnen och Helgasjön är identisk med 0,2 par per kvadratkilometer.
Åtgärder för att gynna arten
Stora Märkesholme är den viktigaste ön för sjöns häckande storskarv. Ett mindre
fågelskyddsområde med tillträdesförbud, borde övervägas.
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Gråhäger, Ardea cinerea
Gråhäger häckar i stora delar av Europa, Asien och Afrika. I Sverige finns arten upp till
Svealand och södra Norrland. År 2012 uppskattades 5400 par häcka i Sverige (7). De
senaste 30 åren har den Svenska populationen fördubblats (7). I Kronobergs län
beräknas 170 par häcka (7). Gråhäger är främst fiskätare, men kan även ta groddjur.
Boet byggs ofta i träd på öar.

Gråhägern häckar med knappt 10 par i Helgasjön.

Gråhäger i Helgasjön 2015
Häckningar: Stora Märkesholmen: 9 maj noterades två bon. I det ena fanns fyra ungar.
21 maj observerades gråhäger i tio bon. 16 juni noterades totalt åtta fåglar på ön.
Märkesholmarna är ny häckplats för arten. Norremad, sydvästra Helgö: 1 par på vid bo.
Målö (Skälsnäshalvön): Hägrar har setts på ön under häckningstid.
Under sommaren noterades födosökande fåglar vid bland annat Stora Pene, Lerviken,
Lindbäcksviken, Långarör och Sandsbro.
Antal häckande par i Helgasjön: 8-12 par.
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Kommentar om inventeringen av gråhäger
Gråhäger är ganska lättinventerad, i alla fall då boträden är strandnära. Årets
inventering visar att arten verkligen häckar vid Helgasjön. Vi misstänker samtidigt att
det kan finnas fler kolonier eller enstaka häckningar i sjöns närhet.
Uppskattat antal par Helgasjön: 8-12 par.
Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen.
Inga andra konstaterade häckningar under 2000-talet. En koloni har dock funnits i
skogen i närheten av Ör (TI).
Begränsande faktorer för populationen i Helgasjön.
Lämpliga boplatser är troligen begränsande för arten.
Jämförelser med Åsnen.
I Åsnen har beståndet av gråhäger kraschat. 1976 fanns 50 häckande par vid sjön. 2009
noterades endast tre par. Vid Åsnen är tätheten endast 0,05 par per kvadratkilometer,
jämfört med 0,2 par per kvadratkilometer vid Helgasjön. I Åsnen har den tidigare
hägerkolonin vid Flakarna ersatts av en storskarvskoloni.
Åtgärder för att gynna arten
Stora Märkesholme är den viktigaste ön för häckande gråhäger i sjön. Ett mindre
fågelskyddsområde med tillträdesförbud, borde införas.
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Grågås, Anser anser
Grågås häckar i Europa och Asien. I Sverige har arten ökat starkt under 1900-talet.
Fågeln räknades under tidigt 1900-tal till landets sällsyntaste arter. På 1960-talet
uppgick det svenska beståndet till cirka 300 par (SOF 1978). På 1990-talet uppskattades
antalet par till 3000-5000 par (Koskimies). Idag antas det svenska beståndet uppgå till
41 000 par (7). Under de senaste årtiondena har grågås även expanderat kraftigt i
Kronobergs län och beräknas numera häcka med 1700 par. Fågeln föredrar framför allt
slättsjöar och vatten i odlingsbygder, men finns numera även med flera par i anslutning
till Helgasjön.
Grågås betar gräs, vass och dylikt vid sjöstränder och annan öppen mark. Boet läggs på
land eller i vass.

Hur många grågäss häckar vid Helgasjön? Frågan kvarstår trots 2015 års inventering.

Grågås i Helgasjön 2015
Häckningar: Inga säkerställda häckningar i form av ruvande fåglar eller nyligen kläckta
ungar har observerats. Par i lämplig häckbiotop har noterats vid Bastanäs, Öjabyviken
(18 april), Dragsåsen, Öjabyviken (18 april), Araby badplats (18 april), Notö (18 april)
sundet Stora Kupö-Hissö (18 april) och Hagudden (18 april). Avsaknaden av
observationer i juni tyder troligtvis på att antalet häckande par i Helgasjön är lågt.
Flockar
I slutet av häckningstiden har grågås observerats i området mellan Helgö-Kronoberg. 3
juli sågs till exempel 12 fåglar vid Hästholmen-Kalvsundet och den 3 augusti noterades
94 betande fåglar på fälten vid Kronobergs Folkhögskola. Den sistnämnda ansamlingen
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bör ha innehållit flera ungfåglar som kläckts under året. I norra Helgasjöområdet finns
grågäss i anslutning till våtmarken och jordbruksmarkerna vid Hult och Hultviken. Där
observerades till exempel 16 fåglar den 27 juli. Vid Ekna Sjögård sågs upp till 15
födosökande fåglar den 14 juli och vid Skälsnäs gård upp till 20 födosökande fåglar den
25 juli. Vilket ger ungefär 150 fåglar under sensommaren. Om dessa fåglar bara kommer
från Helgasjön, motsvarar det en population på 30 häckande par (150/5).
Antal konstaterat häckande par i Helgasjön: 0 par
Kommentar om inventeringen av grågås
Arten häckar mycket tidigt. De första dunungarna brukar vara synliga under början av
maj. Flera av observationerna vid Helgasjön kan röra fåglar som kläckts vid andra sjöar i
trakten. Ungarna blir flygga efter 70 dygn, vilket betyder att observationer av grågås i
juli och augusti kan gälla fåglar som inte nödvändigtvis har kläckts vid Helgasjön. För att
populationen ska kunna beräknas säkrare, behövs tidigare inventeringsbesök. Under
året har sex möjliga häckningar noterats. Samtliga den 18 april.
Uppskattat antal par Helgasjön: 0-30 par
Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen.
Antalet konstaterade häckningar vid Helgasjön är få. 2009 observerades en adult fågel
på bo på Tempelön i Öjabyviken. 13 juni 2010 noterades
8 ungar vid Ekna Sjögård.
Jämförelser med Åsnen.
Grågås tillhör de arter som ökat kraftigast vid Åsnen. 1976 fanns 10 häckande par vid
sjön.. 2009 noterades 68 par. Tätheten i Åsnen är 0,45 par per kvadratkilometer. I
Helgasjön är tätheten, förutsatt att tio par häckar, ungefär 0,2 par per kvadratkilometer i
sjön.
Summering grågås Helgasjön totalt: 0-30 par.
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Kanadagås, Branta canadensis
På 1930-talet inplanterades kanadagås i Sverige. Arten har sitt ursprungliga
utbredningsområde i Nordamerika. Idag finns fågeln spridd över Sverige och
förekommer även längs Norrlandskusten. År 2012 uppskattades 17000 par häcka i
Sverige (7). Arten är relativt allmän i Kronobergs län. 800 par beräknas häcka i länet(7).
Under de senaste 30 åren har kanadagås ökat kraftigt i landet. Arten lever på växter
både i vattnet och på land. Boet läggs oftast några meter från stranden. Kanadagås
placerar sitt bott högre upp från vattenlinjen än storlom.

Ruvande kanadagås bland pors i Helgasjön.

Kanadagås i Helgasjön 2015
Häckningar: Lindbäcksviken 5 ungar noterade 17 juni. Skälsnäs 1 par med 3 ungar 16
juni. Ö öster om Bocksmaden 1 adult vid bebott bo 16 juni. Norr om Fransborg 4 par
med 6 ungar 16 juni. Sandsbro badplats 2 par med 4 respektive 2 ungar.
Under häckningstid april – juni har dessutom fåglar noterats enligt följande: Bastanäs 1
par (18 april), Storö-Kvarnö 1 par (18 april), Ryttartorpet 1 par (18 april), Notö 1 par,
Hissö 1 par, Herrängsviken, Helgö 1 par (18 april), 1 Käringaön 6 juni, 1 adult
Skräddareluckan (16 juni), Evedals småbåtshamn 1 par (2 juni), 4 par Åby Helgasjön 6
juni.
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Flockar i augusti. 10 augusti noterades 15 födosökande vid Stora Granö nordväst om
Skälsnäshalvön. 9 augusti fanns 33 fåglar i närbelägna Holmaviken. 3 augusti noterades
130 betande fåglar på fälten vid Kronobergs folkhögskola. Vid Kalvudden, KalvsundetHelgö sågs den 9 aug 30 adulta och 20 1-k. Samma dag noterades 50 födosökande fåglar
vid Korsängen, på sydöstra Helgö. 3 augusti observerades 17 betande fåglars vid Evedals
badplats.
Antal häckande par i Helgasjön: 7-20 par utifrån observationerna under april-juni. Under
augusti observerades flockar med kanadagäss vid Helgasjön som totalt omfattade cirka
200 fåglar. Om dessa är kläckta vid sjön, motsvarar de en population på cirka 40
häckande par (200/5). De aktuella fåglarna kan emellertid till viss del komma från sjöar
i grannskapet.
Kommentar om inventeringen av kanadagås
Kanadagåsen häckar tidigt, vilket medför en osäkerhetsfaktor kring resultatet i samband
med årets inventering. Ungar blir flygga snabbt. Detta medför i sin tur att de fåglar som
observerats under sensommaren inte nödvändigtvis behöver ha sitt ursprung i
Helgasjön.
Uppskattat antal par Helgasjön: 10-40 par.
Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen.
Från 2000-talet finns rapporter om knappt tio säkerställda häckningar. Dessa gäller
Örfjorden, Ekna Sjögård, Helgö, Hissö och Kronobergs slottsruin.
Jämförelser med Åsnen.
Under perioden 1976-2009 har kanadagås tredubblat sin population vid Åsnen. År 2009
fanns 95 par vid sjön, vilket innebär en täthet med 0,6 par per kvadratkilometer. I
Helgasjön ligger tätheten på 0,4 par per kvadratkilometer, förutsatt att beståndet vid
sjön är 20 par.
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Kanadagås x Grågås, Branta canadensis/ Anser anser
Hybrider mellan kanadagås och grågås noteras regelbundet i Sverige. I Helgasjön sågs 1
fågel vid Wilhemshill, Evedal 3 juli och 1 fågel vid Evedal badplats. 3 augusti.
Observationerna bör ha rört samma individ.

Hybrid mellan grågås och kanadagås.
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Gräsand, Anas platyrhynchos
Gräsand finns över norra halvklotet och förekommer i hela Sverige. Beståndet i Sverige
uppskattas till 200 000 par (7). Fler par häckar vid Helgasjön. Under 2015 noterades
arten enligt följande:

Gräsanden beräknas häcka med 5-25 par i Helgasjön.

Gräsand i Helgasjön 2015
Häckningar: Örfjorden och nordvästra Helgasjön. Inga observationer i området. Totalt:
0-3 par. Åby-Nordanskog-Eknahalvön: 3 fåglar SV Strålaregården, Stockeviken (17 juni).
Totalt: 0-2 par. Helgö-Kronoberg-Hissö: Konstaterad häckning vid Notö. 9 aug noterades
4 pulli. Även iakttagen under häckningstid vid Kronobergs slottsruin och Hissö. Totalt:
1-5 par. Öjabyviken: Konstaterad häckning vid Dragåsen. 16 juni observerades 1 hona
med 8 pulli. I april även 2 hanar vid Storö-Kvarnö och 2 hanar vid Hissö. Vid Sörudden,
norr om Öjaby, noterades 1 hona (6 juni). Totalt: 1-5 par. Hissö- Evedal-Sandsbroviken:
Vid badplatsen i Sandsbro fanns minst ett par under häckningstid och vid Evedal 2 par
plus 4 hanar och 1 hona (2 juni). Totalt: 3-10 par.
Antal häckande par i Helgasjön: 5-25 par
Kommentar om inventeringen av gräsand
Gräsand borde vara ganska välrepresenterad under inventeringen. Honor med ungar
gömmer sig dock väl, vilket gör oss osäkra över resultatet.
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Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen.
Få häckningar finns rapporterad. Dessa har noterats vid bland annat Skälsnäs, Helgö,
Slättö Öjabyviken, och Granebo Öjabyviken. Siffrorna indikerar att arten är en ganska
sparsam häckfågel i sjön.
Jämförelser med Åsnen.
2009 noterades 280 par vid Åsnen, vilket innebär en täthet på 1,9 par per
kvadratkilometer. I Helgasjön är tätheten 0,2 par per kvadratkilometer, förutsatt att
populationen uppskattas till 10 par. Sedan 1976 har gräsand ökat i Åsnen.
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Knipa, Bucephala clangula
Knipa är begränsad till norra halvklotet med betydande populationer i Skandinavien och
i övrigt utbredningsområde i norra Ryssland och norra Nordamerika. I Sverige finns
fågeln spridd över hela landet. År 2012 uppskattades det svenska beståndet till 89 000
par (7). I Kronobergs län uppskattas populationen till 1700 par (7).
Arten föredrar näringsfattiga vatten, häckar gärna i mindre skogsjöar och småvatten och
utnyttjar hålträd eller holkar som bo. Fågeln lever i huvudsak på vatteninsekter. Knipa
häckar framförallt vid småvatten i anslutning till Helgasjön.

Knipan är en ganska sällsynt häckfågel i Helgasjön, den trivs bättre i mindre och lugnare vatten.

Knipa i Helgasjön 2015
Häckningar: Skälsnäs udde: 1 hona med 1 unge 27 juni. Sandsbro badplats: 1 hona med
1 pulli 3 juli. Panjeholmen Helgö: 1 hona med 7 pulli 6 juni. Stockeviken flera
observationer under häckningstid.
Under häckningstid har knipa även observerats vid Vidrasön, Staviken Åby, Ekna
Sjögård, Notö, Öjabyviken, Araby badplats, Stora Pene, Kalvudden Kronoberg,
Herrängsviken Helgö, Hagudden och Örfjorden.
Antal häckande par i Helgasjön: 4- 10 par som resulterade i minst 9 ungar.
Kommentar om inventeringen av knipa
Honor med ungar är ganska lätta att observera, vilket gör att årets inventeringsresultat
troligtvis förhållandevis väl återspeglar artens status i Helgasjön.
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Uppskattat antal par Helgasjön: 5-10
Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen.
Mycket få häckningar finns rapporterade från Helgasjön på Artportalen. Detta beror
åtminstone till viss del på bristfällig/ofullständig rapportering.
Begränsande faktorer för populationen i Helgasjön.
En begränsande faktor skulle kunna vara brist på lämpliga boplatser i form av hålträd
och holkar.
Jämförelser med Åsnen.
Vid Åsnen har arten ökat mycket kraftigt från 35 par 1976 till 173 par 2009. Noterbart
är dock att, under 2009 observerades endast 11 ungar. Tätheten i Åsnen är 1,2 par per
kvadratkilometer. För Helgasjön är motsvarande siffra endast 0,1-0,2 par per
kvadratkilometer.
Åtgärder för att gynna arten
Att sätta upp holkar är ett enkelt sätt att gynna knipa. Genom att spara strandnära träd
tryggas också förekomsten av naturliga hålträd.
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Storskrake, Mergus merganser
Storskrake finns spridd över norra halvklotet från Europa och Asien till Nordamerika,
men häckar också i Himalaya. I Sverige förekommer arten över hela landet och häckar
framför allt vid insjöar, men finns också i skärgårdsmiljö. Storskrake väljer hålträd eller
holk för bo.
I Sverige förefaller arten inte ha minskat. På 1970-talet beräknades det svenska
beståndet till 20 000 par (Ulfstrand & Högstedt 1976), medan det år 2012 uppskattades
till 34 000 par (7). I Kronobergs län däremot tycks arten ha minskat både som häckfågel
och som gäst under vinterhalvåret. Fram till åtminstone mitten av 1980-talet besöktes
Åsnen under senhöst-vinter av kollektivt fiskande storskrakar i flockar som kunde
omfatta upp till 10 000-20 000 fåglar (muntligt Stig Johnsson). Numera uppträder sällan
flockar på mer än max 1000 fåglar i Åsnen. Däremot syns så gott som årligen flockar
med över 1000 fåglar vid Bergundasjöarna. Storskrake häckar alltjämt i Helgasjön.

Storskrake hona med åtta nykläckta ungar.

Storskrake vid Helgasjön 2015
Häckningar: Örfjorden 1 par den 16 maj och hona med okänt antal ungar 14 juni.
Skälsnäs: 1 hona med 8 pulli 27 juni (Lerviken) och en hona med 7 ungar 10 augusti
(Jägareås). Med största sannolikhet samma hona med ungar. Väster om Stojby: 1 hona
med 9 pulli 17 juni (Lindbäcksviken) och en hona med 7 pulli 9 augusti (Tosänket).
Troligen gäller observationerna samma hona med ungar. Hissö småbåtshamn: 1 hona
med 8 pulli 2 juni. Dörröarna Öjabyviken: 1 hona 6 juni och 3 pulli noterade 11 juli.
I övrigt finns enstaka observationer av storskrake som förmodligen inte avser häckande
fåglar.
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Antal häckande par i Helgasjön: 5
Kommentar om inventeringen av storskrake
Honor med ungar är relativt lätta att observera, varför årets inventering relativt väl
borde återspegla artens status vid Helgasjön.
Uppskattat antal par Helgasjön: 5-7
Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen. Örfjorden, 2006, 4 pulli och
2008, 5 pulli. Skälsnäs 2009, 1 pulli, och 2010, 8 pulli. Hissö 2006, 5 pulli och 2010 2
honor med 3 pulli vardera. Kalvudden Kronoberg, 2006 4 pulli och 2010 4 pulli. Pene,
2012 2 pulli. Graneboområdet, Öjabyviken, 2008. S om Harsön Öjabyviken, 2007. Evedal,
2010 3 pulli., fålgar som eventuellt kan härröra från Hissö. Under perioden 2000-2014
har sammantaget 13 häckningar av storskrake konstaterats vid Helgasjön med i
medeltal 3,8 ungar per säkerställd häckning.
Begränsande faktorer för populationen i Helgasjön.
Bristen på holkar och lämpliga boträd begränsar förmodligen storskrakens
häckningsmöjligheter vid Helgasjön. Arten använder sina bon år efter år.
Jämförelser med Åsnen.
Arten har minskat vid Åsnen. 1976 observerades 37 ungar. Artens täthet i sjön låg på 0,5
par per kvadratkilometer. År 2009 noterades 34 par vid Åsnen som sammantaget
producerade 26 ungar. Siffran innebär en täthet vid sjön på 0,2 par per
kvadratkilometer. I Helgasjön ligger tätheten på 0,1-0,2 par per kvadratkilometer,
förutsatt att beståndet är 5-10 par. Reproduktionen vid Helgasjön är dock högre med
över 30 producerade ungar 2015. Häckningsframgången i Helgasjön är därmed över 3
ungar per häckande par, jämfört med drygt 1 unge per häckande par i Åsnen.
Åtgärder för att gynna arten
Storskrake gynnas genom uppsättning av holkar. Artens möjligheter till häckning kan
också stärkas genom att strandnära träd sparas, vilket skapar förutsättningar för
lämpliga hålträd.
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Småskrake, Mergus serrator
Småskrake finns spridd över norra halvklotet och häckar i Europa, Ryssland och norra
Nordamerika. Fågeln använder skyddade platser på öar som häckningsplats. Boet är ofta
beläget under täta grenar eller buskage. Ibland utnyttjas naturliga hålor och håligheter
som bo. Äggen läggs då under stenblock och trädrötter samt i jordhålor.
På 1970-talet uppskattades det svenska beståndet till 20 000 par (Ulfstrand & Högstedt
1976). 2012 uppskattades det svenska beståndet till 21 000 par (7). I Sverige finns arten
spridd över hela landet, men häckar främst i skärgård och längs kuster samt vid
fjällsjöar. Småskrake häckar också sparsamt vid större insjöar i södra Sverige. I
Kronobergs län är arten mycket ovanlig som häckfågel och fem par beräknas häcka (7) .
Under 2000-talet har småskrake konstaterats häcka flera gånger vid Bolmen, men också
uppträtt under häckningstid vid Rottnen minst 2 par, Mien 1 par, Vidöstern 1 par, Åsnen
Hökaviken 1 par, Jäts badplats vid Åsnen 1 par, Örken 1-2 par, Kösen 1 par och Salen
Törnåkra 1 par.

Småskrakar vid Kalvudden i Helgasjön maj 2013.

Småskrake vid Helgasjön 2015
Häckningar: Skälsnäs 1 hona med 1 unge 16 juli. Hissö nordspets 1 hona med 3 pull
nära land. Fåglarna simmade ut i sundet mot Helgö. De båda häckningarna är de enda
observationerna av arten vid Helgasjön. Två konstaterade häckningar av småskrake
känns ändå som en positiv överraskning.
Antal häckande par i Helgasjön: 2 par som resulterade i 4 ungar.
Kommentar om inventeringen av småskrake
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En smula anmärkningsvärt är avsaknaden av fler observationer under häckningstid.
Detta kan i sin tur tyda på att det inte finns fler häckande småskrakar vid Helgasjön.
Uppskattat antal par Helgasjön: 2
Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen.
Under perioden 2000-2014 finns inga säkerställda häckningar vid Helgasjön. Enstaka
par har noterats under häckningstid, bland annat vid Tunatorp 2006 och 2007.
Jämförelser med Åsnen.
1976 noterades 10 par vid Åsnen. Under fågelinventeringen 2009 saknades arten.
Småskrake är möjligen försvunnen som häckfågel vid Åsnen.
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Fiskgjuse, Pandion haliaetus
Fiskgjuse tillhör Smålands näringsfattiga klarvattensjöar. Arten finns spridd över stora
delar av världen. Förutom i Europa häckar fågeln även i Asien, Nord- och Mellanamerika
och Australien, liksom lokalt i Nordafrika (BWP). Beståndet i Sverige tillhör Europas
största och uppskattades 2012 till cirka 4100 par (7). Därmed har Sverige ett särskilt
ansvar för artens fortlevnad. I Kronobergs län beräknas beståndet till 150-200 häckande
par (7).
Under de senaste årtiondena tycks fiskgjuse ha minskat kraftigt i Kronobergs län. I
samband med SOFs riksinventering 2001 uppgick beståndet till cirka 175 par, varav 1720 par fanns i Helgasjön. Under riksinventeringen 2013 noterades endast 66 par i
Kronobergs län. I Helgasjön observerades 9 aktiva bon. Under motsvarande period har
en kraftig minskning skett i den närbelägna sjön Åsnen. 2001 noterades 35-40 par i
Åsnen i samband med SOFs riksinventering, medan enbart 22 par observerades i
samband med inventeringen 2013.
Andra räkningar ger inte lika dystra siffror om fiskgjusens status. Fiskgjusespecialisten
Jan Sondell har följt arten under många årtionden och bland annat genomfört
regelbundna inventeringar av bestånden vid Helgasjön. Sedan 1973 har populationen
varierat mellan 8- 15 aktiva häckande par. Vid senaste räkningen 2013 noterades 9
aktiva häckande par. I Åsnen har fiskgjusen hållit en stabil nivå mellan 1976 och 2009
med 46 respektive 48 par enligt länsstyrelsens fågelinventering 2009.

Fiskgjuse tillhör karaktärsfåglarna och häckar i Helgasjön med 8-15 par. Foto Hugo Ivarsson.

Hotbild
Under 1960- och 1970-talen drabbades fiskgjuse hårt av DDT och andra miljögifter.
Sedan gifterna förbjudits återhämtade sig arten på många platser. Idag handlar de kända
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hoten bland annat om jakt längs flyttvägar och västafrikanska vinterkvarter liksom brist
på föda i svenska häcksjöar. I vissa sjöar dör fiskgjusens ungar på grund av brist på föda,
trots att det inte förekommit någon nämnvärd minskning av fiskbeståndet i svenska
sjöar under samma period. Även konkurrens från havsörn och berguv har framförts som
faktorer som kan påverka arten negativt.
Orsakerna bakom den förmodade minskningen i Kronobergs län är okänd. Däremot
finns flera tänkbara förklaringar:
• Brist på lämpliga boträd. I dagens landskap, påverkat av intensivt skogsbruk, råder
brist på träd som tillåts nå tillräckligt hög ålder och styrka för att bära upp större
rovfågelbon.
• Brist på ostörda häckningsplatser. Många misslyckade fiskgjusehäckningar beror på
mänskliga störningar nära boet. Vertikalfiske är exempel på en sådan aktivitet som blivit
vanligare. I samband med vertikalfiske händer det att båtar, under längre perioder
ligger stilla intill fiskgjusebon, varpå de vuxna fåglarna överger ägg och ungar. Även
närgångna besök av fritidsbåtar och kanoter står för betydande störningar.
• Förändringar i vattenkvalitet. Varmare klimat med kraftiga regn och blåst har fått
till följd att allt högre halter humus spolas ut i länets sjöar. Resultatet blir brunare vatten
med sämre siktdjup. Jaktframgången för fiskgjuse torde minska ifall vattnet är alltför
grumligt.
• Klimatförändringar. Fiskgjusen är en långflyttare som kommer till Sverige under
slutet av mars-början av april. Hur långt våren är kommen i samband med fiskgjusens
ankomst varierar stort mellan olika år. Är våren tidig, finns risk för att fåglarna missar
den födoresurs som exempelvis gäddleken innebär. Fiskgjusen kan också komma fel i fas
med braxens och björknans lektid.
• Gös istället för vitfisk och gädda. Även ändrad fisksammansättning antas ha negativ
inverkan. I många sjöar har gös, som är populär bland sportfiskare, gynnats på
bekostnad av vitfisk och gädda. Den utvecklingen borde rimligen också missgynna
fiskgjusen. Fiskgjuse lever uteslutande av fisk som fångas på maximalt 1,5 meters djup
(Natura 2000 Art- och naturtypsvisa vägledningar, Naturvårdsverket). Gös däremot
lever på djupet och är svår att fånga för fiskgjuse och andra sjöfåglar.
• Konkurrens från havsörn. Havsörn expanderar i Kronobergs län och häckar numera
på flera platser. Att havsörn rövar byten från fiskgjuse är väl känt. Lokalt kan
konkurrens om föda påverka häckningsframgången för fiskgjuse. Vid Helgasjön
förefaller dock den risken liten, då havsörn sällan gästar sjön.

Inventeringen av fiskgjuse
I samband med Jan Sondell och "Projekt Fiskgjuses” inventeringar av Helgasjön har
endast aktiva bon redovisats, det vill säga bon där minst 1 ägg lagts. Under
inventeringstillfällen under juni och juli har bobesök gjorts då ägg och ungar räknas.
Under inventeringen 2015 har inga bobesök gjorts. Däremot har bon med fiskgjuse
noterats, liksom alla observationer av fåglar i häckmiljö under häckmiljö.
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Vår ambition har varit att få en aktuell bild av hur många fiskgjusepar som finns vid
Helgasjön. Samtidigt är vi medvetna om att vår studie har svaga punkter. Inre Örfjorden
och Sandsbroviken har enbart inventerats från land. Särskilt vid Sandsbroviken är
observationsavstånden långa till den östra stranden som är svåröverskådlig och svår att
nå från land. En annan faktor värd att ha i minnet är att ruvande fiskgjuse och dess
ungar ofta trycker så hårt i sina bon att de lätt undgår upptäckt.

Fiskgjuseunge vid ringmärkning. Foto Sven-Allan Åberg. .

Fiskgjuse i Helgasjön 2015
Totalt Helgasjön: 13-17 par. Totalt antalet flygga ungar: minst 4
Antal häckande par i Helgasjön: 13-16 par, varav kanske inte alla är aktiva med lagda
ägg. Någon direkt minskning av fiskgjuse vid Helgasjön kan därmed inte konstateras.
Nästa inventering av Jan Sondell utförs 2018.
Kommentar om inventeringen av fiskgjuse
Fiskgjuse var en av inventeringens fokusarter. Flertalet häckningar hittades sannolikt.
Däremot är studiens redovisning av häckningsresultat osäker. Detta som följd av
svårigheten att observera ungar i bon från båt/land, liksom svårigheten att
åldersbestämma flygga fåglar.
Historik fiskgjuse Helgasjön
• 1973: 11 aktiva bon* (Jan Sondell/Projekt Fiskgjuse)
• 1978: 8 aktiva bon* (Jan Sondell/Projekt Fiskgjuse)
44

• 1983: 14 aktiva bon* (Jan Sondell/Projekt Fiskgjuse)
• 1988: 15 aktiva bon* (Jan Sondell/Projekt Fiskgjuse)
• 1993: 14 aktiva bon* (Jan Sondell/Projekt Fiskgjuse)
• 1998: 15 aktiva bon* (Jan Sondell/Projekt Fiskgjuse)
• 2001: 17-20 par (SOFs riksinventering).
• 2003: 13 aktiva bon* (Jan Sondell/Projekt Fiskgjuse)
• 2008/2009: 11 aktiva bon* (Jan Sondell/Projekt Fiskgjuse)
• 2013: 9 aktiva bon* (Jan Sondell/Projekt Fiskgjuse)
*Aktivt bo = minst 1 ägg lagt.
Jämförelser med Åsnen.
Tätheten i Åsnen är ungefär 0,3 par per kvadratkilometer. I Helgasjön är tätheten
liknande och omfattar mellan 0,15-0,3 par per kvadratkilometer.
Åtgärder för att gynna arten
• Stopp av avverkning av gamla tallar/träd längs stränderna.
• Informationsbroschyr som talar om hur folk ska uppföra sig under besök vid sjön för
att minska störningar.
• Byggande av boplattformar på platser som ligger långt från häckande par är en möjlig
åtgärd.

45

Lärkfalk, Falco subbuteo
Lärkfalk häckar i Europa och Asien och finns spridd över stora delar av Sverige. Fågeln
anländer svenska häckmarker först på senvåren och lever framför allt av att fånga
trollsländor och andra insekter. Antalet par i Sverige uppskattas till 2300 (7). Småland,
och särskilt Kronobergs län, har betydande bestånd med uppskattningsvis 120
häckande par. Arten häckar gärna i gamla kråkbon på öar eller längs sjöstränder.

Lärkfalk.

Lärkfalk i Helgasjön 2015
Antal häckande par i Helgasjön: 4-5 par
Kommentar om inventeringen av lärkfalk
Troligtvis gav inventeringen bra kunskap om sjöns bestånd av lärkfalk.
Uppskattat antal par Helgasjön: 4-5 par
Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen.
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Jämförelser med Åsnen.
Åsnens population har från 1976-2009 minskat från 8 par till 4 par. Antalet par är alltså
numera identiskt med beståndet i Helgasjön där tätheten ligger på 0,1 par per
kvadratkilometer. Tätheten i Helgasjön är därmed tre gånger högre än i Åsnen.
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Trana, Grus grus
Trana finns främst spridd över norra Europa och norra Asien och förekommer över hela
Sverige. Under senare årtionden har arten ökat starkt. På 1970-talet uppskattades det
svenska beståndet till 11 000 par (Ulfstrand & Högstedt 1976). 2012 bedömdes det
svenska beståndet till 30 000 par (7). Även i Kronobergs län har trana ökat markant och
till exempel spridit sig till platser i människans närhet - ibland även till miljöer som
vanligtvis inte förknippas med arten. Trana häckar numera i Kronbergs län med
uppskattningsvis 950 par.

Trana.

Trana vid Helgasjön 2015
Häckningar: Vid Helgasjön noterades 1 par med två ungar vid Eknaholm, Eknahalvön
(Artportalen). Under häckningstid har par även setts vid Helgö (Herrängsviken).
Antal häckande par i Helgasjön: 1-2 par
Kommentar om inventeringen av trana
Arten förekommer främst i områden i anslutning till sjön, vilket innebär att något eller
några par kan ha missats under inventeringen.
Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen.
Få konstaterade häckningar. 2000-2014 har par under häckningstid observerats vid
Skälsnäs udde, Hultviken, Kronoberg och Eknaholm.
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Strandskata, Haematopus ostralegus
Strandskata häckar längs hela den svenska kusten, men finns också på sina håll vid
större sjöar. Det svenska beståndet uppskattas till 11 000 par (7). Sedan flera år tillbaka
häckar åtskilliga par i Växjö stad (i många fall placeras boet på hustak). Fåglarna
födosöker ofta på stans större gräsmattor och syns också regelbundet vid Helgasjön, där
förmodligen några par även häckar. Populationen i Kronobergs län uppskattas till 15
par.

Strandskata.

Strandskata vid Helgasjön 2015
Häckningar: Under häckningstid har par i permanenta revir noterats vid Arabybadet
och Evedal. 16 juni observerades också 1 par söder om Kvarnö i Öjabyviken. Under
häckningstid har fåglar även setts vid Bastanäs (max 3) och Sandsbro (1).
Antal häckande par i Helgasjön: 3-4 par.
Kommentar om inventeringen av strandskata
Arten förekommer främst i närheten av Växjö stad.
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Drillsnäppa, Actitis hypoleucos
Drillsnäppa finns spridd över stora delar av Europa och Asien. Arten häckar ofta längs
steniga stränder, gärna vid klarvattensjöar som till exempel Helgasjön. Under de senaste
30 åren har det svenska beståndet halverats (7). Idag uppskattas antalet häckande par i
Sverige till 110 000 (7). 1200 par bedöms finnas i Kronobergs län (7).

Drillsnäppa.

Drillsnäppa vid Helgasjön 2015
Häckningar: Under 2015 har permanenta revir och fåglar under häckningstid noterats
enligt följande. Örfjorden och nordvästra Helgasjön: 1 par upprört varnande Örfjorden
(Svanebro) och 1 fågel vid Bastön. Totalt 1-2 par. Åby-Nordanskog-Eknahalvön: Flera
obsar kring Skälsnäshalvön: 1 upprört varnande Viken mellan Kalvudden-Skälsnäs, 1
väster om Kalvudden (troligen samma), 1 par Svärtudden, 1 par upprört varnande
Skälsnäs udde-badplatsen. Vid badplatsen vid Lerike och Udden vid Bruket fanns två
upprörda fåglar. Vid Lindbäcksviken gjordes två observationer under häckningstid.
Dessutom ensamma fåglar under häckningstid vid Lärkevik, Herrängsviken och vid
Granö. Totalt 6-9 par. Tunatorp-Helgö: 1 par Marraskrovet och 1 fågel öster om
Björkeviken (troligen identisk med fåglarna från Marraskrovet). Antal par: 1-2. HissöHelgö-Kronoberg: 1 observation under häckningstid vid Kronobergs slottsruin. Antal
par: 0-1. Öjabyviken:1 upprört varnande vid Stora Pene. 1 varnande vid Notö. Antal par:
2. Hissö-Evedal-Sandsbroviken: Inga observationer.
Antal häckande par i Helgasjön: 10-16 par
Kommentar om inventeringen av drillsnäppa
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Drillsnäppan förekommer främst vid steniga stränder och noteras först då observatören
kommer nära, vilket innebär att fåglar lätt missas. Inventeringsresultatet bör därför
betraktas som minimisiffror. Antalet häckande par kan ha varit större än 10-16 par.
Uppskattat antal par Helgasjön: 15-20 par
Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen.
Observationer som tyder på häckningar har gjorts vid Svanebro, Skälsnäs udde, Lerike
(2 par) och Stora Pene. Alltså på samma platser som är identiska med årets häckningar
och troliga häckningar. Något som kan tyda på att de aktuella områdena är lätta att
besöka, medan de i övrigt, på avlägsna öar och uddar, råder ett mörkertal.
Jämförelser med Åsnen.
Populationen i Åsnen visar på en mycket kraftig nedgång. Vid inventeringen 1976
noterades 83 par. 2009 bokfördes endast ett par, medan ytterligare 13 ensamma fåglar
noterades under studien. Att Helgasjöns bestånd överstiger 10 par måste därför ses
som mycket glädjande. Som jämförelse kan nämnas att 14 par häckade vid Norra och
Södra Bergundasjöarna 1988.
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Skrattmås, Larus ridibundus
Skrattmås finns spridd över stora delar av Europa och Asien och häckar även i östra
Kanada. Arten nådde Sverige sent och verkar inte ha varit häckfågel förrän mot slutet av
1800-talet. Idag finns skrattmås spridd över stora delar av landet. Fågeln är
kolonihäckande och föredrar näringsrika slättsjöar med skyddande vass. Vid slättsjöar
är skrattmås något av en nyckelart vars högljudda kolonier erbjuder skydd åt häckande
doppingar, änder och vadare.
Under de senaste årtiondena har skrattmås minskat starkt i Sverige. 1976 uppskattades
det svenska skrattmåsbeståndet till 300 000 par (Ulfstrand & Högstedt), medan
riksinventeringen 2002 bara angav 90 000 par. 2012 beömdes det svenska beståndet till
98 000 par (7). Orsaken till den negativa utvecklingen är inte helt klarlagd, men
försämrad födotillgång i släptåg av ett förändrat jordbrukslandskap nämns ofta.
Beståndet i Kronobergs län uppskattas till 3000 häckande par.

Skrattmås.

Skrattmås i Helgasjön 2015
Häckningar: 2015 fanns en mindre koloni på skären utanför Evedals småbåtshamn. 2
juni observerade 15 par varav 10 fåglar tycktes ruva. 3 juli observerades 19 fåglar varav
några fortfarande tycktes ruva. 3 aug sågs 1 ad och 2 1-k fåglar vilket, visar att
åtminstone något par lyckats med häckningen. 1 par med parningsbeteende noterades
också vid Udde i Örfjorden 6 juni.
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Under häckningstid sågs också 1 par vid Backön norr om Nordanskog (16 juni) och 1
fågel vid Stora Märkesholme (6 juni).
Antal häckande par i Helgasjön: 15-16 par vilket resulterade i 2 ungar.
Kommentar om inventeringen av skrattmås
Arten är lättobserverad och häckar vanligtvis i kolonier vilket gör arten lätt att
inventera.
Uppskattat antal par Helgasjön: 15-20 par
Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen.
Under perioden 2000-2015 finns följande observationer av häckande skrattmås vid
Helgasjön. 2013 gjorde 7 par häckförsök på skären utanför Evedals småbåtshamn. 2009
häckade 10 par söder om Arabybadet.
Begränsande faktorer för populationen i Helgasjön.
Lämpliga häckningsplatser är sannolikt begränsande för arten.
Jämförelser med Åsnen.
2009 häckade 171 par vid Åsnen, vilket kan jämföras med 671 häckande par 1976.
Tätheten i Åsnen är fyra gånger så hög som vid Helgasjön.
Åtgärder för att gynna arten
Skrattmås är beroende av skyddade häckningsplatser. Arten föredrar platta öar utan
högre vegetation och buskar. Lämpligt vore att se ut tänkbara häcköar och röja dessa
från träd och buskar.
Närbelägna häckplatser
I omedelbar närhet av Helgasjön häckar skrattmås även vid Klockaregölen (Byasjön) i
Ör. Kolonin är en av Kronobergs läns största och omfattade 2015 som mest 175 par.
Häckningar genomfördes och 15 1-k noterades. 2012-2014 var emellertid kolonin vid
Klockaregölen betydligt större och rymde 350 par. Under juli 2012 noterades till
exempel 66 1-k fåglar i närbelägna Örfjorden.
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Fiskmås, Larus canus
Fiskmås häckar över stora delar av norra halvklotet. I Sverige tycks arten ha minskat
under de senaste årtiondena. 1976 uppskattades beståndet till 250 000 par (Ulfstrand &
Högstedt). 2012 bedömdes beståndet till 100 000 par (7). Samma källa anger emellertid
också att fiskmås ökat något under de senaste tio åren (7). I Kronobergs län beräknas
1500 par häcka (7).

Fiskmåsar vid Kalvudden Helgasjön.

Fiskmås vid Helgasjön 2015
Häckningar: Örfjorden. Under häckningstid observerades 1 par varnande på Malö
(nordväst Skälsnäs) och 1 par på udde öster om Svanebro, Örfjorden. 2 par på Ö NÖ
delen av Örfjorden. Antal par: 4 par. Norra Helgasjön (Skälsnäshalvön-Nordanskog-ÅbyEknahalvön): Helgasjöns största koloni av häckande fiskmås finns på småöarna vid
Backön. Här noterades 25 par den 6 juni och 11 fåglar den 16 juni. Dessutom fanns 1 par
vid Vidrasö, 1 par utanför badplatsen i Lerike, upp till 7 par vid Lärkevik, 1 par
Rännesholmen, Eknahalvön, 1 par fyren norr om Ramsö-arkipelagen samt 1 par och 1
pulli Råbergsbergen norr om Ramsö-arkipelagen. Antal par: 37 par och 1 pulli. Västra
Helgasjön (Tunatorp-Helgö): Under häckningstid noterades 5 par vid Sikö, Bocksmaden.
Antal par: 5 par. Helgö-Kronoberg-Hissö: Under häckningstid noterades 1 varnande par
söder om Stora Björnön och cirka 3 par vid stenar i Kalvsundet samt 1 par på
Hästholmen. På stenar söder om Kronobergsmossen fanns också 1 par. Antal par: 6 par.
Öjabyviken: Under häckningstid 1 par med 1 unge norr om Bocksholmen, 3 par
varnande vid Södra Klacken, 3 par varnande vid Kvarnö, 1 par varnande söder om
Kvarnö, 1 par varnande Björkö och 4 par och 2 pulli vid Harsö utanför Ryttartorpet.
Antal par: 13 par och 3 pulli. Hissö-Evedal-Sandsbroviken: Under häckningstid
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noterades 1 par på småöar utanför Hissö småbåtshamn, 3 par Stora Furuön, 4 par Stora
Hultet, 6 par Stora Björkö, 7 par mellan Stora Furuö-skäret med fyr-Evedals
småbåtshamn, 6 par och 1 pulli. Annevik-Vrangelsudde. Antal par: 27 par och 10 pulli/1k.
Antal par vid Helgasjön: Under räkningarna noterades 92 par och 15 pulli- 1-k.
Förmodligen finns cirka 100 häckande par vid sjön. Dessutom häckar flera fiskmåspar i
omgivningar som till viss del är knutna till Helgasjön, till exempel åtskilliga par på Norra
industriområdet och Norremarks industriområde i Växjö. På fälten vid Kronobergs
folkhögskola syns ofta ansamlingar på 50-talet individer. Under sista juniveckan
noterades till exempel 60-75 adulta på ett fält vid Hörda norr om Helgasjön.
Kommentar om inventeringen av fiskmås
Inventeringen ger troligen en bra fingervisning om antalet häckande par, eftersom
fiskmås är lätt observera på sina häckningsskär. Häckningsframgången är dock osäker.
Innan fåglarna blir flygga, är dunungarna svåra att upptäcka och gömmer sig ofta eller
trycker bland stenar och skrevor.
Jämförelser med Åsnen.
Fiskmåsen har minskat kraftigt i Åsnen. 1976 noterades 434 par, 2009 endast 133 par. I
dagsläget är tätheten i Helgasjön (1,8 par per kvadratkilometer) dubbelt så hög som vid
Åsnen (0,9 par per kvadratkilometer).
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Gråtrut, Larus argentatus (VU)
Gråtrut finns huvudsakligen i nordvästra Europa. I Sverige finns arten främst längs våra
kuster, men häckar också vid större insjöar. Fågeln häckar gärna i kolonier. Sedan 2000talet har gråtrut av okänd anledning minskat mycket kraftigt och är därmed upptagen
som sårbar, VU, på den senaste rödlistan från 2015. Vissa av de döda och döende
fåglarna som påträffats lider av kraftig brist på vitaminet B1, vilket tros vara en av
orsakerna bakom minskningen. Gråtrut är opportunist när det gäller föda och äter allt
från avfall och bortkastad mat till fisk, fågelungar och ägg. 2012 uppskattades det
svenska beståndet till 61 000 par, varav 750 par beräknas häcka i Kronobergs län (7).

Gråtrut vid Kalvsundet i Helgasjön.

Gråtrut i Helgasjön 2015
Häckningar: Örfjorden: Helgasjöns största trutkoloni finns på Stora Märkesholme i
Örfjorden. Som mest observerades runt 10 par. Under besök i juli sågs som mest 14 1-kfåglar. Även på närbelägna Lilla Märkesholme fanns 1 häckande par. I området
noterades också 1 fågel på bo på Bastön, Maximalt 4 upprört varnande par på Lilla
Granö-Klacken mellan Hult-Skälsnäshalvön . Antal par: 15 par som sammanlagt fick ut
14 ungar (1-k fåglar). Norra Helgasjön (Skälsnäshalvön-Nordanskog-Åby-Eknahalvön):
2 par fanns skären söder om Backön, norr om Nordanskog. Möjliga häckningar 1 par
Jule-Lerike. 1 par Lärkevik väster om Åby.. I båda fallen sågs fåglarna endast i under ett
besök. Antal par: 2-4 par. Västra Helgasjön (Tunatorp-Helgö). Under häckningstid
noterades 4 upprört varnande par på Sikö öster om Bocksmaden (norr om Nabbudden,
Tunatorp). Vid öar söder om Stora Björnö noterades 1 varnade par 17 juni. Antal par: 4
par. Helgö-Kronoberg-Hissö: Vid Hästholmen-Kalvsundet fanns 7 par i sällskap av 1-k
och 1 pulli (3 juli). 1 par observerades på Hästholmen 17 juni. I samma område iakttogs
61

den 3 juli 7 par och 1 1-k-fågel på stenar utanför Södra Helgö. Om fåglarnas ursprung är
från Helgasjön eller andra sjöar känns osäkert. Antal par: Mycket osäkert. Maximalt 14
par och 3 ungfåglar. Öjabyviken: Uppskattningsvis 2 par på öar Klacken-DörröarnaLjungö. Partiet är svårinventerat. I området Harsön-Klacken-Dörröarna i Arabyviken
fanns 2 par, 2 1-k och 1 pulli (11 juli). På småöar utanför småbåtshamnen vid
Arabybadet fanns 3 par och 9 1-k (3 juli). Vid Dragsåsen (Öjabyviken) 1 par och 1-k (3
juli) och Antal par: 9 par och 14 ungar. Uppskattat antal par: 9 par. Hissö-EvedalSandsbroviken: På stenar och vid hällar mellan Annevik-Vrangelsudde fanns 7 par och
minst 2 ungar. På skär och stenar utanför Evedals småbåtshamn noterades 1 par
tillsammans med 2 pulli, plus ytterligare 4 par (3 juli). Stora Furuö 1 par. Stora Björkö 3
par och 1 pulli (3 juli). Antal par: 13 par och 4 ungar.
Summering gråtrut Helgasjön totalt: 63 par och 35 ungar.
Kommentar om inventeringen av gråtrut
Troligen ger inventeringen en bra bild av gråtrutens förekomst i Helgasjön. Dock är
häckningsframgången osäker. De 35 observerade ungarna rör sig överlag om flygga 1-kfåglar som teoretiskt skulle kunna ha kläckts i områdets grannsjöar. Samtidigt kan också
antalet kläckta ungar vid Helgasjön ha varit större än det angivna antalet. Innan fåglarna
blir flygga, är dunungarna svåra att upptäcka och gömmer sig ofta eller trycker hårt
bland stenar och skrevor.
Uppskattat antal par Helgasjön: 60-80 par.
Jämförelser med Åsnen
I Åsnen anses gråtrutarna ha minskat kraftigt från 33 par 1976 till endast 8 par 2009.
Tätheten i Helgasjön är 25 gånger högre med 1,3 par per kvadratkilometer jämfört med
Åsnens 0,05 par per kvadratkilometer.
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Havstrut, Larus marinus
Havstrut finns spridd över ett relativt begränsat område på norra halvklotet. Arten
häckar i Europa, främst längs kusterna vid Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och
Island. Havstrut finns också på Svalbard, Grönland, Kolahalvön och i norra Nordamerika.
I Sverige häckar fågeln i huvudsak längs kuster, gärna på ytterskär och holmar i
havsbandet. Havstrut finns också lokalt i större insjöar. 2012 uppskattades det svenska
beståndet till 15 000 par, i Kronobergs län antas ungefär 50 par häcka (7).

Havstrut vid häckningsplats på Råbergssberget i Helgasjön.

Havstrut i Helgasjön 2015
Häckningar: Under 2015 konstaterades 1 häckning i den nordöstra delen av sjön. 1 ad
med 1 pulli noterades i Åbyviken vid Råbergssbergen mellan Lerike-Ekna. Flera
observationer gjordes även vid öar och skär runt häckningsplatsen. Troliga häckningar
genomfördes även vid Duskan, där en fågel noterades vid flera tillfällen, liksom i
Öjabyviken där 1 par sågs runt Notö. Vid två tillfällen observerades en ensam fågel
väster om Helgö. I Sandsbroviken observerades 1 par på ett skär utanför
småbåtshamnen i Evedal (3 aug)
Häckningar: 1 par som fick ut 1 unge.
Antal häckande par i Helgasjön: 2-4
Kommentar om inventeringen av havstrut
Havstrut är stor och väl synlig, varför några häckningar knappast lär ha förbisetts under
inventeringen.
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Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen.
2014 observerades 1 par i området Bergö-Ramsö (troligen Råbergsbergen). 2013 fick 1
par ut 3 pulli på Duskan. På Duskan genomfördes troligtvis också häckning även 2007.
2011 fick 1 par ut 1 pulli i området Hissö-Musön.
Jämförelser med Åsnen.
I Åsnen har arten minskat mellan 1976 och 2009 från 30 par till 9 par. Anmärkningsvärt
är att havstrut under båda inventeringsåren haft samma numerär i Åsnen som gråtrut. I
Helgasjön, däremot, är gråtrut 20 gånger vanligare än havstrut. Båda sjöarna uppvisar
en liknande täthet för havstrut som stannar på 0,06 par per kvadratkilometer.
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Fisktärna, Sterna hirundo
Fisktärna häckar i Europa, Asien och Nordamerika. Arten häckar i kolonier eller i
enstaka par längs kuster och vid inlandssjöar. I Sverige finns fisktärna främst i Götaland,
Svealand och längs Norrlandskusten. Fisktärnan anses ha ökat i Sverige under de
senaste 30 åren. 2012 uppskattades det svenska beståndet till 25 000 par. I Kronobergs
län beräknas 400 par häcka (7).

Fisktärnor vid Karinön Helgasjön.

Fisktärna i Helgasjön 2015
Häckningar: 2015 gjordes flera iakttagelser under häckningstid. I Öjabyviken sågs 1
möjligen ruvande fågel på en sten Hästholmen-Kalvsundet (3 juli) och 7 ad och minst 1
mattigande 1-k-fågel vid Öjaby badplats (3 aug). Vid Helgö-Hissö noterades 1 upprört
varnande par vid Karinön norr om Stora Björnö (27 juni). Vid Lerike observerades 1 par
under häckningstid på Östön. I Sandsbroviken sågs 3 ad och 1 mattiggande fågel vid
Evedals småbåtshamn (3 aug).
Under häckningstid har födosökande fåglar även noterats vid: Tokön (Lerike), Ekna
Sjögård, Startebergen (Ekna), Granö (Ekna), öar öster om Rännesholm (Ekna), Stora
Märkesholme, Stockeviken, Klacken (Hult), Backön (Lerike), Helgö, Skälsnäs udde,
Lerviken, Lerike badplats, Bastanäs, Appelö, Sandsbro och Stora Pene.
Antal häckningar i Helgasjön 2015: 2-4 par.
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Kommentar om inventeringen av fisktärna
Trots att arten borde vara lättinventerad, känns det osäkert hur många par fisktärnor
som häckat vid Helgasjön under 2015. Flera observationer kan gälla kringströvande,
icke häckande fåglar. Observationerna från augusti kan gälla fåglar som häckat i andra
sjöar, till exempel Bergundasjöarna.
Tidigare häckningar under 2000-talet från Artportalen.
Genom åren har få häckningar konstaterats vid Helgasjön. 2011 häckade 1 par vid
Bastanäs Öjabyviken. Paret fick ut 2 ungar.
Begränsande faktorer för populationen i Helgasjön.
Brist på lämpliga häckplatser är troligtvis begränsande för arten som helst bor i
kolonier. Platta småöar och skär utan träd och buskvegetation föredras.
Jämförelser med Åsnen.
I Åsnen har fisktärna minskat kraftigt från 133 par 1976 till 10 par 2009. Numera är
tätheten ungefär lika hög i Åsnen och Helgasjön med 0,06 par per kvadratkilometer.
Åtgärder för att gynna arten
Igenväxning av öar och skär med buskar och träd är ett stort problem. Ordentligt
högvatten på vårvintern kan hålla borta vegetation. Manuell röjning på lämpliga
häckplatser, exempelvis i Öjabyviken, söder om Utnäshalvön eller väster om
Eknahalvön., är tänkbara åtgärder för att gynna fisktärna.
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Övriga intressanta fåglar vid Helgasjön och dess
närmaste omgivningar
Knölsvan, Cygnus olor
Artens livsmiljöer saknas i stort vid Helgasjön och inga observationer pekar mot någon
häckning. Men 18 april iakttogs ett par i Öjabyviken. Fåglarna kan mycket väl ha varit
något av de par som häckar i Bergundasjöarna. I övrigt noterades en förbiflygande fågel
11 juli vid Granebo, Öjabyviken.

Kricka, Anas crecca
2015 noterades arten enligt följande: Vid dammen i Stora Pene sågs en hona med tre
pulli/ungar. Under häckningstid noterades också ett par vid våtmarken intill Hultviken,
Hult. Inga observationer som tyder på häckning finns under 2000-talet från själva
Helgasjön.

Havsörn, Haliaeetus albicilla (NT)
Havsörn är svagt ökande i Kronobergs län och häckar inom någon mils radie från
Helgasjön. Mosaiken av öar och näs med grova tallar borde vara attraktiv för arten, men
kanske är det mänskliga störningar som gör havsörn till en förvånansvärt sällsynt gäst
vid Helgasjön. Observationerna är mycket få och gäller främst fåglar under vinter och
flyttider. Från 2014 finns en observation från maj (Artportalen).

Röd glada, Milvus milvus
Flera par häckar förmodligen vid eller i nära anslutning till Helgasjön. Permanenta revir
finns vid Ör och Hörda-Sandsjö, förmodligen också i området Stojby-Ekna, HovshagaKronoberg-Helgö och Skälsnäs-Åby. Antalet par: 4-5.

Brun kärrhök, Circus aeruginosus
Helgasjön erbjuder få miljöer som är attraktiva för arten. Under häckningstid har fåglar
ändå setts vid Öjaby-Tunatorp, Skirshult-Stockekvarn & Ekna och under flera års tid vid
Hörda och Klockaregölen. Möjligen häckar något par i Helgasjöns närhet.

Bivråk, Pernis apivorus (NT)
Helgasjöns mosaiklandskap med till exempel sjö, lövskog och kulturlandskap passar
arten bra. 2015 fanns minst 1 par in Ormesberga socken. Under 2015 observerades
bivråk under häcktid även vid Skirshult och längs västra stranden av Öjabyviken. Under
tidigare år har det också funnits 1 par i området Helgö-Hissö. 2012 observerades arten
även under häckningstid vid Lerike och Åby.

Tofsvipa, Vanellus vanellus
Vid Helgasjön konstaterades en häckning vid Lerike där 1 adult sågs med 2 pulli.
Upprört varnande fåglar noterades även på två platser nära Skälsnäs gård. Under
häckningstid har även 1 par setts vid Stockeviken (Artportalen). Under 2000-talet har
fåglar under häckningstid även setts vid Hult, Kronoberg och Eknaholm.
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Enkelbeckasin, Gallinago gallinago
Vid Helgasjön gjordes följande observationer 2015: 2 spelande fåglar noterats vid
Hultviken och 1 spelande fågel vid Eknaholm (Artportalen).

Skogsduva, Columba oenas
Skogsduva finns sällsynt i Helgasjöområdets ädellövskogar och partier med
ålderdomligt kulturlandskap. 2015 observerades arten under häckningstid enligt
följande: En ropande fågel vid Kronobergsreservatet-Stora Pene, en ropande fågel vid
Lerviken, Skälsnäs och en ropande fågel vid ädellövskogen mellan Lerikemåla-Skälsnäs.
På 2000-talet har ropande fåglar också hörts vid Musön, Hissö, Helgö och Örhöjden.
Summering skogsduva Helgasjön totalt: 4-10 par.

Gök, Cuculus canorus
Arten finns vid Helgasjön. 2015 noterades ropande fåglar vid Örfjorden (Svanebro),
Skälsnäs, Lerike och Lillö (Stojby).

Kungsfiskare, Alcedo atthis (VU)
1 fågel noterades 3 okt vid Stora Pene.

Spillkråka, Dryocopus martius (NT)
1 par har häckat vid Granebo-Ryttartorpet. Under häckningstid har fåglar även
observerats vid Stora Pene, Kalvudden (Kronoberg), Hissö, Ekna Sjögård och Örhöjden,

Gröngöling, Picus viridis (NT)
Konstaterad häckning: 1 par vid Hultviken och 1 par vid Skälsnäs gård. Under
häckningstid även noterad vid Granebo och Ekna.

Större hackspett, Dendrocopus major
Under häckningstid observerad enligt följande: 1 Granebo, 1 Ryttartorpet, 2
Kronobergsreservatet-Stora Pene, 1 Kronoberg och 1 Ekna Sjögård.

Mindre hackspett, Dendrocopos minor (NT)
1 ropande Kronobergsreservatet-Stora Pene och 1 ropande Stockeviken.

Backsvala, Riparia riparia (NT)
I Helgasjöns närhet finns två betydande kolonier. 2015 observerades cirka 25 par vid
Kronobergs slottsruin och cirka 70 par vid Tunatorps grustäkt. Summering backsvala
Helgasjön, totalt cirka 100 par.
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Backsvala häckar vid grustaget i Tunatorp och i Kronobergs slottsruin.

Forsärla, Motacilla cinerea
Observerad under häckningstid i Helgevärma och Bergsnäs strax söder om Helige ås
utlopp från Helgasjön.

Rödstjärt, Phoenicurus phoenicurus
Under häckningstid har sjungande fåglar noterats vid Arabybadet,
Kronobergsreservatet-Stora Pene, Hultviken, Annevik och Öjaby.

Buskskvätta, Saxicola rubetra (NT)
Under häckningstid har sjungande fåglar noterats vid Hultviken.

Rödvingetrast, Turdus iliacus
Under häckningstid har permanent revir noterats vid Ryttaretorpet. Sjungande fågel har
också hörts vid Dragåsen.

Rörsångare, Acrocephalus scirpaceus
Rörsångare häckar framförallt vid näringsrika sjöar rika på bladvass. Förekomsten av
bladvass är begränsad vid Helgasjön. Under 2015 noterades sjungande fåglar vid
Sandsbro badplats, Eknaholm och Stockeviken.

Grönsångare, Phylloscopus sibilatrix
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Under häckningstid har sjungande fåglar noterats vid Kronobergsreservatet-Stora Pene
(4), Kronobergs slottsruin, Skälsnäs udde (2), Lerviken (Skälsnäs), Ädellövskogen
mellan Lerikemåla och Skälsnäs, Lerike (2), Jule, Skjutvalen-Nordanskog (2) och
Örhöjden (2).

Gransångare, Phylloscopus collybita
Under häckningstid har sjungande fåglar noterats vid Granebo, Ryttartorpet,
Kronobergsreservatet-Stora Pene, Hissö, Ekna Sjögård och Sjöfällan.

Mindre flugsnappare, Ficedula parva
Vissa år sjunger mindre flugsnappare vid Stora Pene, Kronobergsreservatet, Hissö och
Örhöjden. 2015 saknas dock iakttagelser av arten från området.

Entita, Parus palustris
Under häckningstid har fåglar observerats vid bland annat Hissö, Bastanäs, Granebo och
Ekna Sjögård.

Sävsparv, Emberiza schoeniclus (VU)
Arten häckar vid Helgasjön. 2015 noterades fågeln under häckningstid vid Lerviken
(Skälsnäs), Vidrasön, Östra badstranden Hissö och Stora Pene.

Stenknäck, Coccothraustes coccothraustes
Under häckningstid har fåglar observerats vid Arabybadet, Araby golfklubb (3),
Kronobergsreservatet-Stora Pene, Kronoberg, Hissö, Lerike och Örhöjden (4).
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Områden som rymmer särskilt höga
ornitologiska värden
1. Svanebro
Grund vik med rikt fågelliv, bland annat Storskrake 1 par, drillsnäppa 1 par, skrattmås
möjligen 1 par och fiskmås 3 par. Skäggdopping häckar vissa år med 1 par.

2. Bastön väster om Utnäs.
På Bastön väster om Utnäs finns gråtrut 1par och troligen häckande storlom.

3. Stora Märkesholme (Örfjorden).
Stora Märkesholme tillhör Växjö kommuns viktigaste häckplatser för sjöfåglar. Här finns
en av kommunens största trutkolonier och kommunens enda koloni av häckande
storskarv. Bland häckfåglar märks storskarv (cirka 10 par), häger (7-10 par) och gråtrut
(10 par).
En intressant iakttagelse är att det ensamma trädet på Lilla Märkesholmen nyligen
blåste ner. Detta kan ha gjort Stora Märkesholmen mer attraktiv som boplats för fåglar,
då boplundrare som kråkor och korpar har mist sin utsiktsplats. Möjligen är detta också
förklaringen till att både hägrar och skarvar började häcka på ön under 2015.

4. Galtö (Örfjorden)
Ostört läge och gamla träd gör Galtö viktigt för rovfåglar.

5. Sikö väster om Bocksmaden, Tunatorp
På Sikö öster om Bocksmaden finns fiskmås (5 par) och gråtrut (4 par). Här häckar även
kanadagås med 1 par liksom troligen också storlom.

6. Skälsnäs med Lerviken och Lerkö
Bland häckfåglar märks storskrake 1 par och drillsnäppa (flera par). Vissa år häckar
småskrake och kanadagås.

7. Öarna Sydöst om Nordanskog, Risö, Vidrasön, Ferön, Slättö,
Råbergsberget med mera.
Området sydöst om Nordanskog är betydelsefullt för häckande fåglar. Kring Vidrasön
häckar gråtrut (2 par) och förmodligen också storlom. Havstrut häckar på
Råbergsberget. Minst tre par fiskmås finns i området.

74

Ruvande gråtrut och kanadagäss vid Slättö.

8. Öar mellan Bruket och Nordanskog (Södra Åbyviken).
Området från Lerike badplats och via Högö, Krokö, Backö med flera öar till Nordanskog
rymmer flera skyddade vikar, ostörda öar och skär med grova tallar. Partiet är särskilt
viktigt för häckande och födosökande storlom. 1 par häckar vid Tokö, men ytterligare 12 par vistas också i området och häckar möjligen. Flera par drillsnäppa finns också längs
de steniga stränderna. Området är också viktigt för häckande fiskmås och gråtrut. Vid
Backön finns sjöns största fiskmåskoloni som omfattar cirka 25 par. Gråtrut häckar till
exempel vid Backön med 1 par. Även fisktärna ses under häcktid.
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Gråtrutar vid Backön.

9. Duskan, Granö med flera öar öster om Eknahalvön
Öar öster om Ekna halvön med bland annat havstrut 1 par (Duskan), fiskmås 1 par och
fisktärnor under häckningstid.

10. Lärkevik och Stavik Åby
Viktigt område med gråtrut 1 par och 7 par fiskmås.

11. Lindbäcksviken
Vik söder om Ekna med häckande storskrake, storlom, drillsnäppa, kanadagås och
gräsand.

12. Stockeviken
Skyddad vik med häckande knipa och skäggdopping,.

13. St Björnö och småöarna norr om Hissö och Helgö samt sundet
Hissö-Helgö
Fågelrikt område som är utsatt för mycket starkt tryck när det gäller båttrafik och
rörligt friluftsliv. Flertalet år häckar storlom (2 par), liksom småskrake (1 par), fiskmås
(1 par), gråtrut (1 par), gräsand och drillsnäppa. Vissa år häckar också fisktärna på skär
N om Karinön.

14. Hissö småbåtshamn
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Förhållandevis skyddad plats med häckande skäggdopping (1 par) och fiskmås (1 par).

15. Evedals småbåtshamn, Stora Furuö, Stora Hultet
Mycket värdefullt område. Bland häckfåglar märks skrattmås (ca 15 par på ett kalt skär
utanför Evedals småbåtshamn) och fisktärna (1 par). Förmodligen häckar även
strandskata, liksom vissa år också havstrut. Dessutom finns storlom (1 par), fiskmås (14
par), gråtrut (6 par) och gräsand.

16. Stora Björkö
Värdefullt område för vitfågel med häckande gråtrut (3 par) och fiskmås (6 par).

17. Annevik-Vrangelsudde
Fågelrikt område med häckande gråtrut (7 par), storlom (1 par) och fiskmås (6 par).

18. Sandsbro
I viken vid Sandsbro häckar skäggdopping, kanadagås, gräsand, knipa och storskrake.

19. Kalvsundet:
I sundet mellan Helgö-Kronoberg finns flera stora stenar som är attraktiva för sjöfåglar.
Fiskmås (cirka 10-15 par) och gråtrut (cirka 5 par) tillhör troligtvis häckfåglarna.
Möjligen häckar även något par fisktärna.

20. Området vid Helgöbron och Väster om Helgö.
Förhållandevis skyddat område med häckande skäggdopping, knipa och gråhäger.
Möjligen häckar även havstrut.

21. Inre Öjabyviken:
Inre Öjabyvikens mosaik av småöar och lunga vatten tillhör Helgasjöns fågelrikaste
områden. Bland häckfåglar märks storlom (minst 2 par som för övrigt tillhör sjöns mest
framgångsrika par när det gäller att producera ungar), storskrake(1 par,) drillsnäppa,
fisktärna (1-2 par), fiskmås (10-15 par på öarna) och gråtrut (cirka 10 par). Vissa år
häckar förmodligen även strandskata, skrattmås (2009) och havstrut i området.
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Uppföljningar och inventeringar
• Ett åtgärdsprogram, som exakt anger vad som praktiskt bör göras för att underlätta för
häckande fåglar, bör tas fram. Detta bör även innehålla förslag på öar som kan få
restaurerade häckmiljöer.
• Regelbundet återkommande inventeringar från bestämda punkter, är önskvärt för att
bevaka utvecklingen av Helgasjöns fågelliv och ge information om förändringar mellan
olika år. Inventeringen bör ingå i Sveriges Ornitologiska Förenings, SOF:s, nya
övervakning av fåglar i vattenmiljöer.
• Förslagsvis bör återkommande sjöfågelinventeringar, enligt samma metodik som
under 2015, genomföras vart 10:e år. Detta för att följa bestånden och se resultat av
eventuella åtgärder.

Vanligare i framtiden? Storskraksungar.
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6. Inventering av fiskgjuse 2013 (Jan Sondell)
7. Fåglarna i Sverige – antal, och förekomst, Ottosson & Ottvall, 2012.
8. Fiskgjuseinventering i Kronobergs län 2013. Rolf Lilja och Mikael Persson (Milvus).
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Sjögren. 1993.
10. Hur många fåglar häckar i Sverige? Ulfstrand, S. & Högstedt, G. 1976. Anser 15:1-32.
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