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2016 utfördes en naturvärdesinventering i Otterbäcken. Resultaten presenteras i tabeller och text.   
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Inledning 
I april 2016 kontaktades jag angående en förfrågan om att göra en översiktlig naturvärdesinventering 

av Otterbäcken Nord, figur 1, med en fördjupad inventering av fågellivet. Inventeringen utvidgades 

senare att inkludera även Otterbäcken Syd, figur 2. I mitt förslag om inventeringsmetodik ingick fem 

stycken fältdagar fördelat på månaderna; April, Maj, Juni samt September och Oktober. I området 

Otterbäcken Nord har alla besöken utförts medan i Syd kunde inte första besöket sent i april utföras 

p.g.a. att förfrågan kom först senare i maj 2016.  

Genom att sprida ut inventeringstillfällena på dels vår och höst kan både fåglarnas rastplatser på vår- 

och höstflytten fångas upp likaväl som de arter vilka markerar revir genom sin sång. Den utspridda 

inventeringsperioden gör också att floran täcks upp på ett mycket mer representativt sätt då vår, 

sommar och höstaspekter kan observeras. Inventeringen har också täckt in mossfloran samt till en 

mindre del lav- och svampfloran samt så har de däggdjur som observerats noterats. Observationerna 

presenteras dels i texten där fridlysta, rödlistade eller naturvårdsintressanta arter lyfts fram dels i 

tabeller samt på artportalen.  

En datasökning på artportalen har utförts dels i under fältsäsongen och dels den 1 december 2016, 

för att få med alla observationer som inrapporterats till artportalen under året. En tidigare 

inventering av Otterbäcken syd har genomförts. Där framhålls strandregionen som intressant men 

det området är utanför det aktuella inventeringsområdet.  

 

Figur 1. Inventeringsområdet Otterbäcken Nord. Den röda linjen omsluter inventeringsområdet Otterbäcken Nord. Till höger 
finns ett flygfoto över samma område. Det framgår att stora delar är avverkat vid fototillfället. Bokstäverna A – D är 
intressanta områden som hänvisas till i texten. Område A är det med störst naturvärden, A och B har en delvis en ultrabasisk 
bergrund, C har sammanhängande skog, D har en äldre gårdsmiljö med kulturvärden och E höga fågelvärden. 
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Figur 2. Inventeringsområdet Otterbäcken Syd. Den svarta linjen (vänster) och röda till höger omsluter inventeringsområdet 
Otterbäcken Syd. Till höger finns ett flygfoto över samma område. Det framgår att stora delar är avverkat vid fototillfället. 
Område A hyser höga naturvärden. 

Områdesbeskrivning 
Otterbäcken ligger på Vänerns östra sida mitt emellan Mariestad och Kristinehamn. Utifrån en 

floristisk synpunkt är det främst två faktorer som påverkar florans sammansättning, dels 

lokalklimatet och dels berggrundens och jordarternas sammansättning.  

Klimatet är mer präglat av inlandsklimat än av det mer nederbördsrika klimatet som återfinns i västra 

och sydvästra Västra Götaland, (Bertilsson & m.fl, 2002). Området har trotts det en högre humiditet 

än Mariestad. Den högre humiditeten speglas av floran då det är den enskilda klimatfaktorn som bäst 

återspeglar många arters utbredning. Det märks inte minst på mossfloran där arter vanliga på 

västkusten återfinns efter att ha saknats i Mariestadstrakten. 

Den andra mycket viktig faktor för florans beskaffenhet och utbredning är berggrundens och 

jordarternas egenskaper. I bilaga 1 och 2 har kartor över området tagits fram från SGU med fokus på 

berggrunden och jordarterna. Det som är intressant är förekomsten av ultrabasiska bergarter i två 

områden norr om Otterbäcken. Den mindre förekomsten ligger inom inventeringsområdet, område 

A figur 1, medan den större har sin huvudsakliga utbredning utanför inventeringsområdet men går in 

i område B figur 1. Det är inte säkert att berggrunden har en påverkan på floran då ett betydande 

jordtäcke kan ta bort effekten helt. I sänkor och på ställen där markvatten tränger fram brukar 

berggrundens kemi komma till tals. 

Utöver klimatet och markens beskaffenhet består områdena av strand och till viss del skog. Ingen 

jordbruksmark finns inom inventeringsområdet. I området finns även aktiva industriområden och 

bostäder.  

Skogen är med ett undantag produktionsskog och är till stora delar avverkad under de senaste åren. 

Det gör att hyggen och ungskog dominerar inventeringsområdet, figur 1 & 2. Trots detta fanns en del 

av storskogens fåglar i området som t.ex., spillkråka och gransångare. Skogen är dominerad av 

barrträd med områden där en väl utvecklad tallhedskog bildats om än yngre sådan, område C figur 1. 

Undantaget är udden ut i Vänern i norr, område A figur 1, där stor variation på tallarnas ålder 
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observerades samt så är mängden död ved hög och endast mindre spår av ett försiktigt skogsbruk 

kunde ses. Det var ett uttag av vindfällen i mindre omfattning. Området är ett av de artrikaste inom 

inventeringsområdet och får anses vara det med högst naturvärden inom Otterbäcken Nord. Här 

fanns natura 2000 arterna; renlavar, vitmossor och blåmossa samt följande rödlistade fågelarter; 

Buskskvätta, Gröngöling, Kungsfågel, Mindre hackspett, Spillkråka, Sävsparv vilka alla häckar inom 

det området. 

Strandmiljöer är alltid artrika. I Otterbäcken Nord täcks långa sträckor av stranden med sprängsten 

vilket tar bort den artrika miljön som skapas av dynamiken mellan sjö och land. Vassbälten har brett 

ut sig i vikarna och de är ett bra skydd för strandens fågelliv både i inventeringsområde Nord och Syd. 

I Otterbäcken syd består stranden till hälften av en badstrand men återstoden hade ett betydligt 

rikare fågelliv än någon strandmiljö i norr. Det området, A i figur 2, har högst naturvärden i 

Otterbäcken Syd. Här fanns flest arter av vitmossor, störst anhopning av sångare med de rödlistade 

fågelarterna; trastsångaren som virtuose, sävsparv, figur 3, samt buskskvätta. Det var också här som 

drillsnäppan höll till.  

Norr om Otterbäcken finns ett äldre industriområde med tomter omgärdade med staket och därför 

svåra att komma in i. På dem finns en del upplag av jord, sten och flis. På de äldre grusplanerna har 

sly av både barr och löv etablerat sig. Det hindrar inte att fågelfaunan kunde kartläggas, men floran 

gick inte att studera på grusplanerna. 

 

Figur 3. Sävsparv i fjolårsvassen. 
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Resultat och diskussion 
För att kunna uppskatta antalet individer och artbestämma fåglarna är det viktigt att röra sig i 

landskapet under den period då arterna hävdar revir med sin sång. Fasta slingor lades upp där 

observationer av art och antal revirhävdande individer markerades på kartan, figur 4 och tabell 1.  

Samma gångstråk besöktes vid varje inventeringstillfälle. Utöver dem täcktes området mellan 

slingorna för att fånga upp floran och andra fågelarter. I juni då alla sångare förväntas ha anlänt 

inventerades det en gång under dagen och sedan ännu en gång under kvällen. Det för att en del arter 

sjunger mer frekvent vid skymningen. 

De nyligen avverkade områdena, område D figur 1, hyser få fågelarter medan områden med uppväxt 

ungskog hyser betydligt fler. I den yngre lövdominerade skogen återfanns Stjärtmes. Den såg så på 

flera ställen inom området. Område A, B, D figur 1 och område A figur 2. I den äldre skogen, område 

A figur 1, är artsammansättningen återigen lägre men med andra arter än i ungskogen, här återfanns 

spillkråka, kungsfågel och trädkrypare. 

 

Figur 4. De rödlistade fågelarternas utbredning under häckningsperioden i Otterbäcken Nord. Spillkråkan kan vara samma 
häckningspar som observerats på flera ställen. 



Naturvärdesinventering 2016 - Otterbäcken Nord och Syd 

 

5 
 

 

 
Figur 5. De rödlistade fågelarternas utbredning under häckningsperioden i Otterbäcken Syd. 

Floran utom mossor och lavar 

Av blommande växter är det två områden som visar en större artrikedom, det ena sammanfaller med 

en äldre gårdsmiljö i västra delen av Otterbäcken nord och ligger i anslutning till det mindre av 

områdena med ultrabasisk berggrund. Arterna som är naturvårdsintressanta är alla knutna till den 

äldre markanvändningen och återfanns främst i dikeskanten men även ett mindre kärr hyste en 

artrikare flora, tabell 3. Fyra orkidéarter påträffades, Knärot (område A figur 1), Fläcknycklar (Jungfru 

Marie nycklar), (område B figur 1), Ängsnycklar (område B figur 1) samt Grönvit Nattviol (område D 

figur 1) och Nattviol (område A figur 1). Ängsnycklarna får anses vara det mest uppseende väckande 

fyndet då arten är knuten till miljöer med rikare berggrund. Knäroten är en lite vitblommig orkidé 

som förekommer i äldre barrskog, de tre kvarstående är vanligare orkidéer som oftast finns i ängs 

och hagmarker. Alla orkidéer är fridlysta. 
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Mossor 

Mossor är bra indikatorer på höga naturvärden. Mossor i allmänhet finns året runt och är för de 

flesta arter ej beroende av den årliga väderleken. De är däremot mycket känsliga för klimatet och 

berggrundens samt jordarternas sammansättning. Det är den kombinationen som gör dem till bra 

indikatorer. Områdena har en stor förekomst av vitmossor med många arter.  Vitmossor är upptagna 

i Art och Habitat direktiven bilaga 4. Europas huvudsakliga utbredningsområde för vitmossor 

sammanfaller med de nederbördsrikare områdena, delar av Sverige, Finland, Norge samt 

Storbritannien. Ingen av vitmossarterna som finns i områdena är rödlistade men ett område bör 

beaktas som extra skyddsvärt då antalet arter var högt samt en av dem inte är att betrakta som 

vanlig, område A figur 1. Området är det strandnära bandet i Otterbäcken syd söder om stranden vid 

campingen.  En annan art, gruskammossa, figur 6, har sin utbredningstyngdpunkt i norra Sverige men 

förekommer på kalkbergarter i södra Sverige. I Otterbäcken växer den nära Vänerns strand på grus i 

område A, figur 1. Utöver den arten fanns det blåmossa och ett antal vitmossearter vilka är Natura-

2000 arter, figur 7. Moss och lavfloran är endast i mycket liten del beroende av årstidsvariationerna 

medan fågellivet och floran i övrigt är mycket beroende av årstiden. I artportalen fanns inga tidigare 

rapporter om vare sig kärlväxter, mossor eller lavar.  

 

Figur 6. gruskammossa 

Lavar 

Precis som mossor är lavar bra indikatorer på höga naturvärden. Renlavar, figur 7, står även de med i 

Art och Habitatdirektivens bilaga 4 av samma anledning som vitmossorna. I hällmarkstallskogen som 
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har sin huvudsakliga utbredning i västra delen av Otterbäcken nord finns det ett område med en 

riklig förekomst av renlavar, område C. 

 

Figur 7. Natura 2000 arter. Renlav, överst till vänster, vitmossor höger sida samt blåmossa nederst till vänster är alla Natura 
2000 arter. 

Svampar 

Den mycket torra sommaren gjorde att förekomsten av svampar var dålig. Det påverkar antalet arter 

starkt. I förundersökningen uppges en rödlistad art från området A i figur 1. Det är Violgubbe, Den 

återfanns ej i det området mest troligt på grund av den torra sommaren. Violgubben är med 

åtgärdsprogrammet för hotade arter och området bör hanteras varsamt. ScharlakansrödvaxskivIing 

är uppgiven från barfotens camping. Ej heller den kunde återfinnas. I övrigt var det inga svamparter 

som observerades vilka är rödlistade eller har ett naturvårdsintresse. 

Skyddade-, Natura 2000- och rödlistade arter 

Utöver violgubben, ScharlakansrödvaxskivIing, orkidéerna samt de grod- och kräldjur och 

fladdermöss vilka observerades är det främst fåglar som har rödlistade eller fridlysta arter inom 

området.  

Totalt har det under åren 2000 – 2016 observerats 18 rödlistade fågelarter inom området, 

(Artdatabanken, 2013). Följande arter sågs inte under inventeringen; Bivråk, Silltrut, Svart rödstjärt. 

Arter som får anses häcka inom områdena, tabell 1; A, E figur 1 och A figur 2 är följande, Buskskvätta, 

Gröngöling, Gulsparv, Hussvala, Kungsfågel, Mindre hackspett, Spillkråka, Stare, Sävsparv och 

Trastsångare. Arter som har samma område som ett viktigt födosöksområde är; Backsvala, Havsörn, 



Naturvärdesinventering 2016 - Otterbäcken Nord och Syd 

 

8 
 

Gråtrut, Silltrut, Tornseglare.  Totalt observerades 87 fågelarter varav 80 Otterbäcken Nord och 52 i 

Syd. Det var 17 rödlistade arter totalt (19,6 %), tabell 6 

I artportalen finns inga tidigare fynd av kärlväxter rapporterade för området. Under inventeringen 

fann jag totalt 256 arter i de båda områdena; I Nord 248 arter (96,9 %) och i syd 132 arter (51,6 %). 

Av dem var 6 arter (3,0 %) signalarter, 2 arter rödlistade (0,8 %) och 5 arter fridlysta (2,0 %), tabell 3. 

Det fanns heller inga mossor rapporterade i artportalen. Under inventeringen fann jag totalt 130 

arter i de båda områdena; i Nord 118 arter (90,8 %) och i Syd 69 arter (53,1 %). Av dem är inge 

rödlistad eller fridlyst. Däremot är 9 arter signalarter (7,0 %) och 11 arter Natura 2000 arter (8,5 %), 

tabell 5. 

 Även däggdjur, tabell 4, saknades i artportalen för området. Här är det fladdermössen som jag ej 

inventerat men om jag tar ut antalet för Gullspångs kommun har uppgifter lämnats i två områden 

norr och öster om Otterbäcken. Här finns ett antal arter, varav en är akut hotad och där uppgifterna 

om vilken art och var den är observerad är skyddade. Arten trivs däremot vid högstammig gles skog 

vid vatten. Jag rekommenderar er att inventera fladdermusfaunan speciellt med anledning av det 

fyndet i kommunen, tabell 4. 

Grod- och kräldjur är alla fridlysta. Jag observerade 7 arter området, 6 i Nord och 5 i Syd, tabell 2. 

 

Figur 8. ormslå 

Artportalen 

Alla fynden kommer att rapporteras in till artportalen.  
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Tabell 1. Rödlistade fåglar. 

Art Rödlista Häckfågel 
Nord 

Häckfågel 
Syd 

Backsvala NT   

Bivråk NT   

Buskskvätta NT X X 

Gråtrut VU   

Gröngöling NT X  

Gulsparv VU X  

Havsörn NT   

Hussvala VU X  

Kungsfågel VU X X 

Mindre 
hackspett 

NT X  

Silltrut NT   

Spillkråka NT X  

Stare VU X X 

Svart rödstjärt NT   

Sånglärka NT X  

Sävsparv VU X X 

Tornseglare VU X  

Trastsångare NT  x 

 

Tabell 2. Fridlysta Grod- och kräldjur. 

Auktor Svenskt namn Nord syd signalart N-2000 rödlistad fridlyst 

Bufo bufo vanlig padda x     x 

Rana 
temporaria 

vanlig groda x x    x 

Rana arvalis åkergroda  x    x 

Zootoca 
vivipara 

skogsödla x x    x 

Anguis fragilis kopparödla x     x 

Natrix natrix vanlig snok x x    x 

Vipera berus huggorm  x    x 
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Tabell 3. Kärlväxterna 

Auktor Svenskt namn Nord syd signalart N-
2000 

rödlistad fridlyst 

Lycopodium clavatum mattlummer x      

Equisetum arvense åkerfräken x      

Equisetum fluviatile sjöfräken x      

Equisetum palustre kärrfräken x      

Equisetum pratense ängsfräken x      

Equisetum sylvaticum skogsfräken x      

Pteridium aquilinum örnbräken x      

Gymnocarpium 
dryopteris 

ekbräken x      

Phegopteris connectilis hultbräken x x     

Athyrium filix-femina majbräken x      

Dryopteris carthusiana skogsbräken x      

Dryopteris filix-mas träjon x      

Polypodium vulgare stensöta x      

Larix decidua lärk x      

Picea abies gran x x     

Pinus sylvestris tall x x     

Juniperus communis en x x     

Lemna minor andmat x x     

Alisma plantago-
aquatica 

svalting x x     

Butomus umbellatus blomvass x x     

Hydrocharis morsus-
ranae 

dyblad x      

Potamogeton natar x      

Dactylorhiza maculata fläcknycklar x  x   x 

Dactylorhiza incarnata ängsnycklar x     x 

Goodyera repens knärot x  x  Nt x 

Platanthera bifolia nattviol x     x 

Platanthera chlorantha grönvit nattviol x     x 

Iris pseudacorus svärdslilja x x     

Maianthemum bifolium ekorrbär x      

Typha kaveldun x      

Juncus articulatus ryltåg x      

Juncus conglomeratus knapptåg x      

Juncus effusus veketåg x x     

Juncus filiformis trådtåg x      

Juncus squarrosus borsttåg x      

Luzula campestris knippfryle x x     

Luzula multiflora ängsfryle x x     

Luzula pilosa vårfryle x x     

Carex acuta vasstarr x      

Carex canescens gråstarr x      
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Carex caryophyllea vårstarr x      

Carex cespitosa tuvstarr x      

Carex disticha plattstarr x x     

Carex flacca slankstarr x      

Carex leporina harstarr x x     

Carex pallescens blekstarr x x     

Carex panicea hirsstarr x x     

Eriophorum 
angustifolium 

ängsull x      

Eriophorum vaginatum tuvull x      

Agrostis capillaris rödven x x     

Alopecurus pratensis ängskavle x      

Anthoxanthum 
odoratum 

sydvårbrodd x x     

Avenella flexuosa kruståtel x x     

Avenula pratensis ängshavre x      

Calamagrostis 
canescens 

grenrör x x     

Calamagrostis 
chalybaea 

skogsrör x      

Calamagrostis epigejos bergrör x x     

Calamagrostis 
phragmitoides 

brunrör  x     

Dactylis glomerata hundäxing x x     

Danthonia decumbens knägräs x      

Deschampsia cespitosa tuvtåtel x x     

Elytrigia repens kvickrot  x     

Festuca ovina fårsvingel x      

Festuca rubra rödsvingel x      

Glyceria fluitans mannagräs x x     

Holcus lanatus luddtåtel x      

Melica nutans bergslok x      

Milium effusum hässlebrodd x      

Nardus stricta stagg x      

Phleum pratense timotej x      

Poa annua vitgröe x x     

Poa chaixii parkgröe x x     

Poa compressa berggröe x      

Poa nemoralis lundgröe x      

Poa pratensis ängsgröe x x     

Schedonorus pratensis ängssvingel x      

Nuphar lutea gul näckros x      

Nymphaea vita näckrosor x      

Chelidonium majus skelört x      

Anemone nemorosa vitsippa x      

Caltha palustris kabbleka x x     

Ficaria verna svalört x x     
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Hepatica nobilis blåsippa x  x    

Ranunculus acris smörblomma x x     

Ranunculus arvensis åkerranunkel x      

Ranunculus lingua sjöranunkel x x     

Ranunculus repens revsmörblomma x x     

Trollius europaeus smörbollar x      

Ribes alpinum måbär x      

Chrysosplenium 
alternifolium 

gullpudra x      

Saxifraga granulata mandelblomma x      

Sedum acre gul fetknopp x      

Anthyllis vulneraria getväppling x      

Lathyrus linifolius gökärt x x     

Lotus corniculatus käringtand x      

Trifolium arvense harklöver x      

Trifolium incarnatum blodklöver x      

Trifolium medium skogsklöver x      

Trifolium pratense rödklöver x      

Vicia cracca kråkvicker x x     

Vicia sylvatica skogsvicker x x     

Polygala vulgaris jungfrulin x      

Agrimonia eupatoria småborre x      

Alchemilla daggkåpor x x     

Amelanchier spicata häggmispel x      

Argentina anserina gåsört x x     

Comarum palustre kråkklöver x      

Filipendula ulmaria älggräs x x     

Fragaria vesca smultron x      

Geum urbanum nejlikrot x x     

Geum rivale humleblomster x x     

Malus domestica apel x      

Potentilla argentea femfingerört x      

Potentilla erecta blodrot x x     

Prunus cerasus surkörsbär x x     

Prunus padus hägg x x     

Rosa rosor x x     

Rubus saxatilis stenbär x      

Rubus idaeus hallon x x     

Rubus armeniacus armeniskt 
björnbär 

x x     

Sorbus aucuparia rönn x x     

Sorbus intermedia oxel x      

Frangula alnus brakved x      

Ulmus glabra skogsalm x x     

Urtica dioica brännässla x x     

Fagus sylvatica bok x      
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Quercus robur skogsek x x     

Alnus glutinosa klibbal x x     

Betula pendula vårtbjörk x x     

Betula pubescens glasbjörk x x     

Corylus avellana hassel x x     

Oxalis acetosella harsyra x x     

Salix caprea sälg x x     

Salix euxina knäckepil x      

Salix pentandra jolster x x     

Viola arvensis åkerviol x      

Viola canina ängsviol x x     

Viola palustris kärrviol  x     

Viola tricolor styvmorsviol x x     

Hypericum maculatum fyrkantig 
johannesört 

x      

Geranium sanguineum blodnäva x      

Lythrum salicaria fackelblomster x x     

Chamaenerion 
angustifolium 

mjölke x x     

Epilobium montanum bergdunört x x     

Acer platanoides skogslönn x x     

Tilia cordata skogslind x  x    

Reseda alba vitreseda x      

Arabidopsis thaliana backtrav x      

Capsella bursa-pastoris lomme x x     

Cardamine amara bäckbräsma x x x    

Cardamine pratensis ängsbräsma x      

Draba verna nagelört x x     

Persicaria lapathifolia pilört x x     

Polygonum aviculare trampört x      

Rumex acetosa ängssyra x x     

Rumex longifolius gårdsskräppa x     

Rumex maritimus strandskräppa x     

Drosera rotundifolia rundsileshår x      

Arenaria montana bergnarv x      

Cerastium fontanum hönsarv x      

Dianthus deltoides backnejlika x      

Lychnis flos-cuculi gökblomster x      

Scleranthus annuus grönknavel x      

Scleranthus perennis vitknavel x x     

Silene dioica rödblära  x     

Silene nutans backglim x      

Spergula arvensis åkerspärgel x      

Spergularia rubra rödnarv x      

Stellaria graminea grässtjärnblomma x      

Viscaria vulgaris tjärblomster x      
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Cornus sanguinea skogskornell x      

Impatiens glandulifera jättebalsamin x x     

Impatiens noli-tangere springkorn x x x    

Hottonia palustris vattenblink x     

Lysimachia thyrsiflora topplösa x x     

Lysimachia vulgaris strandlysing x x     

Primula veris gullviva x      

Andromeda polifolia rosling x      

Arctostaphylos uva-ursi mjölon x      

Calluna vulgaris ljung x x     

Empetrum nigrum kråkbär x x     

Monotropa hypopitys tallört x      

Orthilia secunda björkpyrola x      

Pyrola minor klotpyrola x      

Vaccinium myrtillus blåbär x x     

Vaccinium oxycoccos tranbär x      

Vaccinium uliginosum odon x x     

Vaccinium vitis-idaea lingon x x     

Galium aparine snärjmåra x      

Galium boreale vitmåra x      

Galium palustre vattenmåra x      

Galium verum gulmåra x      

Myosotis arvensis åkerförgätmigej x      

Myosotis laxa sumpförgätmigej x x     

Myosotis scorpioides äkta förgätmigej x x     

Solanum dulcamara besksöta x x     

Fraxinus excelsior ask x x     

Hippuris vulgaris hästsvans x      

Linaria vulgaris gulsporre x x     

Plantago lanceolata svartkämpar x x     

Plantago major groblad x x     

Veronica arvensis fältveronika      

Veronica chamaedrys teveronika x x     

Scrophularia nodosa flenört x x     

Verbascum nigrum mörkt kungsljus x      

Ajuga pyramidalis blåsuga x      

Galeopsis ladanum mjukdån x x     

Glechoma hederacea jordreva x x     

Lamium album vitplister x      

Lamium amplexicaule mjukplister x      

Lamium purpureum rödplister x x     

Lycopus europaeus strandklo x x     

Mentha myntor x x     

Prunella vulgaris brunört x x     

Scutellaria galericulata frossört x x     

Euphrasia ögontröster x x     
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Rhinanthus minor ängsskallra x      

Campanula persicifolia stor blåklocka x      

Campanula rotundifolia liten blåklocka x x     

Achillea millefolium röllika x x     

Achillea ptarmica nysört x x     

Artemisia vulgaris gråbo x x     

Bellis perennis tusensköna x x     

Bidens cernua nickskära x x     

Centaurea cyanus blåklint x      

Cirsium arvense åkertistel x x     

Cirsium palustre kärrtistel x x     

Erigeron acris gråbinka x x     

Gnaphalium sylvaticum skogsnoppa x x     

Gnaphalium uliginosum sumpnoppa x x     

Lactuca muralis skogssallat x x     

Leontodon hispidus sommarfibbla x      

Leucanthemum vulgare prästkrage x x     

Matricaria chamomilla kamomill x x     

Pilosella officinarum gråfibbla x x     

Scorzoneroides 
autumnalis 

höstfibbla x x     

Senecio viscosus klibbkorsört x x     

Senecio vulgaris korsört x x     

Solidago canadensis kanadensiskt 
gullris 

x      

Solidago virgaurea gullris x x     

Sonchus arvensis åkermolke x      

Sonchus asper svinmolke x      

Tanacetum vulgare renfana x x     

Taraxacum maskrosor x x     

Tragopogon pratensis ängshaverrot x x     

Tussilago farfara hästhov x x     

Sambucus racemosa druvfläder x x     

Viburnum opulus olvon x      

Linnaea borealis linnea x      

Succisa pratensis ängsvädd x x     

Valeriana officinalis läkevänderot x x     

Angelica archangelica kvanne x      

Angelica sylvestris strätta x x     

Anthriscus sylvestris hundkäx x x     

Peucedanum palustre kärrsilja x x     

Pimpinella saxifraga bockrot x x     
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Tabell 4. Däggdjur 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Nord Syd signalart N-2000 rödlistad fridlyst 

Sus scrofa vildsvin x      
Alces alces älg x x     
Capreolus capreolus rådjur x x     
Vulpes vulpes rödräv x x     
Mustela nivalis småvessla x      
Meles meles grävling x x     
Chiroptera fladdermöss x x    x 
Erinaceus europaeus igelkott  x     
Lepus europaeus fälthare x x     
Clethrionomys glareolus skogssork x x     
Microtus agrestis åkersork x x     
Apodemus sylvaticus mindre skogsmus x x     
Castor fiber bäver x      
Sciurus vulgaris ekorre x      
Sorex araneus vanlig näbbmus x x     

 

 

 

  



Naturvärdesinventering 2016 - Otterbäcken Nord och Syd 

 

17 
 

Tabell 5, Mossor 

Vetenskapligt 
namn 

Auktor Svenskt namn No
rd 

sy
d 

signa
lart 

N-
200
0 

rödlis
tad 

Andreaea rupestris Hedw. sotmossa  x     

Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. liten sågmossa x x    

Atrichum 
undulatum 

(Hedw.) P. Beauv. vågig sågmossa x x    

Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv. liten 
grävlingmossa 

x     

Pogonatum 
urnigerum 

(Hedw.) P. Beauv. stor 
grävlingmossa 

x     

Polytrichastrum 
formosum 

(Hedw.) G.L.Sm. skogsbjörnmoss
a 

x     

Polytrichum 
commune 

Hedw. stor björnmossa x x    

Polytrichum 
juniperinum 

Hedw. enbjörnmossa x x    

Polytrichum 
piliferum 

Hedw. hårbjörnmossa x x    

Polytrichum 
strictum 

Menzies ex Brid. myrbjörnmossa  x    

Tetraphis pellucida Hedw. fyrtandsmossa x x    

Aulacomnium 
androgynum 

(Hedw.) Schwägr. liten 
räffelmossa 

x x    

Aulacomnium 
palustre 

(Hedw.) Schwägr. räffelmossa x x    

Bartramia 
pomiformis 

Hedw. äppelmossa x     

Philonotis Brid. källmossor x x x   

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. opalmossa x     

Pohlia ludwigii (Schwägr.) Broth. fjällbäcksnicka  x    

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. nickmossa x x    

Bryum argenteum Hedw. silvermossa x x    

Bryum 
pseudotriquetrum 

(Hedw.) G.Gaertn., 
B.Mey. & Scherb. 

myrbryum x     

Rhodobryum 
roseum 

(Hedw.) Limpr. rosmossa  x     

Rhizomnium 
punctatum 

(Hedw.) T.J.Kop. bäckrundmossa x x    

Mnium hornum Hedw. skuggstjärnmos
sa 

x     

Plagiomnium 
affine 

(Blandow) T.J.Kop. skogspraktmoss
a 

x     

Plagiomnium 
cuspidatum 

(Hedw.) T.J.Kop. lundpraktmossa x     

Plagiomnium 
undulatum 

(Hedw.) T.J.Kop. vågig 
praktmossa 

x     

Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. kakmossa x x    

Orthotrichum Hedw. rödskaftad x x    
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anomalum hättemossa 

Orthotrichum 
obtusifolium 

Brid. trubbhättemoss
a 

x x    

Orthotrichum 
speciosum 

Nees trädhättemossa x x    

Ulota crispa (Hedw.) Brid. krushättemossa x x x   

Leptobryum 
pyriforme 

(Hedw.) Wilson päronmossa x     

Amblystegium 
serpens 

(Hedw.) Schimp. späd krypmossa x x    

Campylium 
stellatum 

(Hedw.) C.E.O.Jensen guldspärrmossa x     

Drepanocladus 
aduncus 

(Hedw.) Warnst. lerkrokmossa  x    

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske cirkelmossa x x    

Brachythecium 
albicans 

(Hedw.) Schimp. blek gräsmossa x x    

Brachythecium 
rivulare 

Schimp. källgräsmossa x     

Brachythecium 
rutabulum 

(Hedw.) Schimp. stor gräsmossa x x    

Brachythecium 
salebrosum 

(Hoffm. ex F.Weber & 
D.Mohr) Schimp. 

skogsgräsmossa x x    

Cirriphyllum 
piliferum 

(Hedw.) Grout hårgräsmossa x     

Eurhynchium 
angustirete 

(Broth.) T.J.Kop. hasselmossa x     

Homalothecium 
lutescens 

(Hedw.) H.Rob. kalklockmossa x     

Homalothecium 
sericeum 

(Hedw.) Schimp. guldlockmossa x  x   

Pseudoscleropodiu
m purum 

(Hedw.) M.Fleisch. pösmossa x     

Sciuro-hypnum 
plumosum 

(Hedw.) Ignatov & 
Huttunen 

bäckgräsmossa x     

Sciuro-hypnum 
populeum 

(Hedw.) Ignatov & 
Huttunen 

parkgräsmossa x     

Sciuro-hypnum 
reflexum 

(Starke) Ignatov & 
Huttunen 

späd gräsmossa x x    

Calliergon 
cordifolium 

(Hedw.) Kindb. kärrskedmossa  x    

Sarmentypnum 
exannulatum 

(Schimp.) Hedenäs kärrkrokmossa  x    

Straminergon 
stramineum 

(Dicks. ex Brid.) Hedenäs blek skedmossa  x    

Climacium 
dendroides 

(Hedw.) F.Weber & 
D.Mohr 

palmmossa x x    

Heterocladium 
heteropterum 

Schimp. skuggtrasselmos
sa 

x     

Hylocomium 
splendens 

(Hedw.) Schimp. husmossa x x    
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Pleurozium 
schreberi 

(Brid.) Mitt. väggmossa x x    

Rhytidiadelphus 
loreus 

(Hedw.) Warnst. västlig 
hakmossa 

x  x   

Rhytidiadelphus 
squarrosus 

(Hedw.) Warnst. gräshakmossa x x    

Rhytidiadelphus 
triquetrus 

(Hedw.) Warnst. kransmossa x x    

Calliergonella 
cuspidata 

(Hedw.) Loeske spjutmossa x x    

Hypnum 
cupressiforme 

Hedw. cypressfläta x x    

Hypnum 
jutlandicum 

Holmen & E.Warncke plattfläta  x     

Ptilium crista-
castrensis 

(Hedw.) De Not. kammossa x x    

Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. aspmossa x x    

Sarmentypnum 
exannulatum 

(Schimp.) Hedenäs kärrkrokmossa x     

Straminergon 
stramineum 

(Dicks. ex Brid.) Hedenäs blek skedmossa x     

Isothecium 
myosuroides 

Brid. mussvansmossa x     

Pseudoleskeella 
nervosa 

(Brid.) Nyholm spetsig 
dvärgbågmossa 

x x    

Antitrichia 
curtipendula 

(Hedw.) Brid. fällmossa  x x x   

Leucodon 
sciuroides 

(Hedw.) Schwägr. allémossa x     

Leskea polycarpa Hedw. pilmossa  x     

Pseudoleskeella 
nervosa 

(Brid.) Nyholm spetsig 
dvärgbågmossa 

x x    

Antitrichia 
curtipendula 

(Hedw.) Brid. fällmossa  x     

Leucodon 
sciuroides 

(Hedw.) Schwägr. allémossa x     

Plagiothecium 
denticulatum 

(Hedw.) Schimp. skogssidenmoss
a 

x     

Plagiothecium 
undulatum 

(Hedw.) Schimp. vågig 
sidenmossa 

x  x   

Platygyrium repens (Brid.) Schimp. kopparglansmos
sa 

x     

Abietinella 
abietina 

(Hedw.) M.Fleisch. gruskammossa x     

Thuidium 
tamariscinum 

(Hedw.) Schimp. stor tujamossa x     

Archidium 
alternifolium 

(Dicks. ex Hedw.) Mitt. storsporsmossa x x    

Dicranella crispa (Hedw.) Schimp. rak jordmossa x     

Dicranella 
heteromalla 

(Hedw.) Schimp. smaragdmossa x x    
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Dicranum spurium Hedw. hällkvastmossa x     

Dicranum majus Sm. stor kvastmossa x     

Dicranum 
polysetum 

Sw. ex anon. vågig 
kvastmossa 

x     

Dicranum 
scoparium 

Hedw. kvastmossa x x    

Paraleucobryum 
longifolium 

(Ehrh. ex Hedw.) Loeske skärbladsmossa x     

Ceratodon 
purpureus 

(Hedw.) Brid. brännmossa x x    

Campylopus 
introflexus 

(Hedw.) Brid. hårnervmossa x x    

Pleuridium 
subulatum 

(Hedw.) Rabenh. sylmossa  x x    

Leucobryum 
glaucum 

(Hedw.) Ångstr. blåmossa  x  x x  

Cynodontium 
strumiferum 

(Hedw.) Lindb. strumamossa x     

Ceratodon 
purpureus 

(Hedw.) Brid. brännmossa x x    

Grimmia Hedw. grimmior  x x    

Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. hällgrimmia x     

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. hårgrimmia x     

Racomitrium 
canescens 

(Hedw.) Brid. sandraggmossa x x    

Racomitrium 
heterostichum 

(Hedw.) Brid. bergraggmossa x     

Racomitrium 
lanuginosum 

(Hedw.) Brid. grå raggmossa x x    

Schistidium Bruch & Schimp. blommossor x     

Syntrichia 
montana 

Nees midjeskruvmoss
a 

x x    

Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & 
D.Mohr 

takmossa  x     

Barbula convoluta Hedw. liten 
neonmossa 

x     

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. kruskalkmossa x  x   

Funaria 
hygrometrica 

Hedw. spåmossa x x    

Sphagnum 
magellanicum 

Brid. praktvitmossa  x  X  

Sphagnum palustre L. sumpvitmossa x x  X  

Sphagnum affine Ren. & Card. mellanvitmossa  x  X  

Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. uddvitmossa  x  X  

Sphagnum 
inundatum 

Russ. grodvitmossa  x  X  

Sphagnum 
squarrosum 

Crome spärrvitmossa x x  X  

Sphagnum 
girgensohnii 

Russ. granvitmossa x x  X  
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Sphagnum 
fimbriatum 

Wils. & J. D. Hook. fransvitmossa x x  X  

Sphagnum 
subnitens 

Russ. & Warnst. röd 
glansvitmossa 

 x  X  

Sphagnum 
capillifolium 

(Ehrh.) Hedw. tallvitmossa x x  X  

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. långfliksmossa x x x   

Frullania dilatata (L.) Dum. hjälmfrullania x     

Lophocolea 
bidentata 

(L.) Dumort. spetsblekmossa x x    

Lophocolea 
heterophylla 

(Schrad.) Dumort. vedblekmossa x x    

Gymnocolea 
inflata 

(Huds.) Dum. päronsvepemos
sa 

x     

Lepidozia reptans (L.) Dum. fingermossa x     

Plagiochila 
asplenioides 

(L.) Dumort. bräkenmossa x     

Ptilidium ciliare (L.) Hampe stor fransmossa x x    

Ptilidium 
pulcherrimum 

(G. Web.) Vainio tät fransmossa x x    

Radula complanata (L.) Dumort. plattsvepemoss
a 

x     

Marchantia 
polymorpha 

L. lungmossa x     

Riccia L. rosettmossor x     

Blasia pusilla L. lerbålmossa x     

Fossombronia Raddi bronior   x    

Metzgeria 
conjugata 

Lindb. stor bandmossa x     

Pellia epiphylla (L.) Corda fickpellia  x     
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Tabell  6 fåglar 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Nord syd rödlistad 

Cygnus olor knölsvan x x  

Cygnus cygnus sångsvan  x  

Anser anser grågås x   

Branta canadensis kanadagås x   

Anas platyrhynchos gräsand x x  

Aythya fuligula vigg x   

Bucephala clangula knipa x x  

Mergus serrator småskrake  x  

Mergus merganser storskrake x   

Podiceps cristatus skäggdopping x x  

Phalacrocorax carbo storskarv x x  

Haliaeetus albicilla havsörn x  NT 

Circus aeruginosus brun kärrhök x   

Accipiter nisus sparvhök x   

Buteo buteo ormvråk x   

Buteo lagopus fjällvråk x  NT 

Pandion haliaetus fiskgjuse x   

Falco tinnunculus tornfalk x x  

Gallinula chloropus rörhöna x   

Fulica atra sothöna x x  

Vanellus vanellus tofsvipa x   

Actitis hypoleucos drillsnäppa  x  

Tringa ochropus skogssnäppa x   

Chroicocephalus ridibundus skrattmås x x  

Larus canus fiskmås  x  

Larus argentatus gråtrut  x VU 

Sterna hirundo fisktärna x x  

Columba livia (domest.) tamduva x x  

Columba oenas skogsduva x   

Columba palumbus ringduva x   

Streptopelia decaocto turkduva  x  

Cuculus canorus gök x   

Apus apus tornseglare x x VU 

Picus viridis gröngöling x x NT 

Dryocopus martius spillkråka x  NT 

Dendrocopos minor mindre hackspett x  NT 

Dendrocopos major större hackspett x   

Lanius excubitor varfågel x   

Pica pica skata x x  

Garrulus glandarius nötskrika x x  

Corvus monedula kaja x x  

Corvus corone kråka x x  

Corvus corax korp x x  

Bombycilla garrulus sidensvans x   



Naturvärdesinventering 2016 - Otterbäcken Nord och Syd 

 

23 
 

Cyanistes caeruleus blåmes x x  

Parus major talgoxe x x  

Periparus ater svartmes x x  

Poecile montanus talltita x x  

Alauda arvensis sånglärka x  NT 

Riparia riparia backsvala x x NT 

Hirundo rustica ladusvala x x  

Delichon urbicum hussvala x  VU 

Aegithalos caudatus stjärtmes x   

Phylloscopus sibilatrix grönsångare x x  

Phylloscopus collybita gransångare x x  

Phylloscopus trochilus lövsångare x x  

Acrocephalus scirpaceus rörsångare x x  

Acrocephalus arundinaceus trastsångare  x NT 

Sylvia communis törnsångare x   

Sylvia borin trädgårdssångare x x  

Sylvia atricapilla svarthätta x x  

Regulus regulus kungsfågel x x VU 

Troglodytes troglodytes gärdsmyg x x  

Sitta europaea nötväcka x x  

Certhia familiaris trädkrypare x   

Sturnus vulgaris stare x x VU 

Turdus merula koltrast x x  

Turdus pilaris björktrast x x  

Turdus philomelos taltrast x x  

Turdus iliacus rödvingetrast x   

Turdus viscivorus dubbeltrast x   

Erithacus rubecula rödhake x x  

Ficedula hypoleuca svartvit flugsnappare x x  

Saxicola rubetra buskskvätta x x NT 

Oenanthe oenanthe stenskvätta x   

Passer domesticus gråsparv x   

Passer montanus pilfink x x  

Anthus pratensis ängspiplärka x  NT 

Motacilla alba sädesärla x x  

Fringilla coelebs bofink x x  

Pyrrhula pyrrhula domherre x x  

Carduelis chloris grönfink x x  

Carduelis carduelis steglits x   

Carduelis spinus grönsiska x   

Loxia pytyopsittacus större korsnäbb x   

Emberiza citrinella gulsparv x  VU 

Emberiza schoeniclus sävsparv x x VU 
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