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VRAMSÅNS FÅGLAR - EN UNDERSÖKNING 2002
Niklas Jeppsson

Inledning
Vramsån utgör en viktig del i Kristianstads Vattenrike. I jämförelse med
Helgeån, som ju är ryggraden i Vattenriket, är Vramsån ett betydligt mindre
vattendrag och har ett betydligt snabbare vattenflöde. Vramsån har stora
unika naturvärden med bland annat förekomst av flodpärlmussla och jättemöja. När man jämför Vramsån med
Helgeån, ifråga om fågelliv, hittar man
många skillnader men även likheter. Vi
finner lite ovanligare arter som kungsfiskare och mindre hackspett längs
Vramsån såväl som längs Helgeå. Andra arter som t ex forsärla och strömstare, vilka är beroende av mer strömmande vatten, finner vi mer eller mindre enbart i Vramsån. Under 20022003 undersöktes Vramsån avseende
naturvärden sett ur fågelperspektiv.
Kungsfiskare
Kungsfiskaren kan häcka både vid
strömmande och lugnt rinnande vatten.
Därmed finner vi arten både i Helgeån
och i Vramsån. Den för en ganska undanskymd tillvaro och är sina klara färger och skarpa läten till trots en art som
ofta undgår upptäckt. Dessutom varierar arten starkt i antal mellan olika år
och kan tidvis vara i det närmaste försvunnen. Det är de kalla vintrarna som
slår hårt mot beståndet medan förmågan att lägga upp till tre kullar under
en säsong gör att arten snabbt återhämtar sig igen efter en nedgång.

Kungsfiskaren häckar normalt i branta
sandbrinkar men lämpliga sådana är
inte så vanliga i Vattenriket. Av de
häck-ningar som hittats under senare
år i Vattenriket har rotvältor oftast fått
tjäna som substitut för sandbrinkar. Inför häckningssäsongen 2002 iordningställdes tre brinkar längs Vramsån för
att hjälpa arten med boplatser. På enklaste sätt grävdes med spade lodräta
brinkar i grussluttningar vid åstranden.
Dessutom förborrades bohål horisontellt in i brinken.
Under 2002 kontrollerades stora delar
av Vramsån varvid 3 par kungsfiskare
hittades. Två par var fanns under häckningstid vid iordningsställda brinkar
och visade intresse för de förborrade

Kungsfiskare, Göran Wägren
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hålen i brinkarna genom att gräva ut
dessa djupare. Det ena av dessa par
valde sedan istället att utnyttja två olika
rot-vältor för bogrävning. Detta par påbörjade alltså två kullar. Det andra paret valde troligen också det en annan
häckplats än den iordningsställda
brinken även om boet aldrig hittades.
Det tredje parets boplats vet vi heller
inget om men en nyss flygg unge som
matades av en förälder en bra bit ifrån
de två övriga parens revir vittnar om
en lyckad häckning.
Mindre hackspett
Den här arten trivs i de albestånd som
finns både längs Helgeå och Vramsån.
De smala alridåer som kantar åarna när
de rinner genom jordbrukslandskapet
räcker normalt inte för att tillfredsställa
artens behov av lövved för födosök. Ibland får alskogen dock breda ut sig så
att det uppstår riktiga alkärr med
sumpskog. I andra fall kan ett alkärr
komplettera annan lövskog då ån rinner genom skogsmark. På sådana lokaler finner man ofta den mindre
hackspetten häckande. Under 2002
kontrollerades sådan biotop längs
Vramsån på tre lokaler; Ugerup,
Hommentorp och Tollarp. Vid dessa
lokaler sågs och hördes mindre hackspett under våren och på den sistnämnda fanns det en revirhävdande
hane. Eftersom den här typen av biotop är vanlig längs Vramsån finns den
mindre hackspetten säkerligen på fler
lokaler. Tidigare års rapportering till
NÖ Skånes Fågelklubbs årsrapport tyder också på detta. Vill man gynna arten är det viktigt att man sparar döda
träd för födosök och bobyggnad samt
att man bevarar den biologiska mångfalden i synnerhet ifråga om antalet
trädarter. Den mindre hackspetten är

en stannfågel och behöver ett stort
vinterrevir med olika trädarter för att
klara sig.
Strömstare
Denna art kräver rinnande vatten för
sitt födosök och är en välkänd vintergäst i Vattenriket. I Helgeån övervintrar den regelbundet i fallen i
Torsebro. För övrigt ses den vanligast i
Helgeåns biflöden och har ett starkt
fäste i Vramsån. Fågelstationen har
under flera vintrar ringmärkt strömstarar i Vrams-ån och hittade vid ett
tillfälle upp till tio övernattande strömstarar i den stora stenbron i Skättilljunga. Övernattar gör den nämligen i
skrymslen i just stenbroarnas valv.
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Fågelklubben medverkade under hösten 2001 till att 12 holkar samt 29
övernattningsrör avsedda för strömstare sattes upp i anslutning till broar
över Vramsån med biflöden. Vid en
kontroll av samtliga holkar under
häckningssäsongen 2002 hittades lite
sensationellt ett häckande par av
strömstare i en uppsatt holk vid Linnekullabäcken. Detta var den första konstaterade häckningen av arten i Vramsån även om misstanke om häckning har
funnits tidigare då observationer av
arten gjorts i området i maj månad. I
Skåne är arten sällsynt som häckfågel
med upp till ca 20 par.
Det som troligen begränsar antalet
häckningar i Skåne är det ofta ringa
vattenflödet under häckningstid i
strömmande vattendrag. På häckningslokalen vid Linnekullabäcken var flödet bra under häckningen 2002 och det
fanns goda födosöksbetingelser åtminstone upp till en kilometer uppströms
och en halv kilometer nedströms
häckningsplatsen. Liknande betingelser finns inom området även vid Linde-
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bäcken vid Lindemölla samt längs
Vramsån nedströms Rickarum. Vid
Lindebäcken har strömstare observerats under häckningstid tidigare år och
här finns det åtminstone någon stenbro som skulle kunna hysa ett bo. I
Vramsån nedströms Rickarum däremot tycks det saknas lämpliga boplatser, vilket är en annan begränsande faktor för arten vid häckning.
Forsärla
Denna art är relativt vanlig i Vramsån
med biflöden. Forsärlan etablerade sig
i Skåne under 1920-talet och häckningsbeståndet i landskapet uppgår
under goda år till ca 500 par. I Vramsån
finner man arten framförallt vid kvarnar och dammanläggningar. Speciellt
bra tycks den trivas om det finns lite
gräsmattor i närheten för födosök. Den
är ganska oskygg och häckar, förutom
i stenmurar, ibland i brädfodret på någon byggnad. Tyvärr är boet ofta utsatt
för katters och minkars plundringar
och förlorade kullar på grund av dessa
anledningar är nog vanliga.
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Vid kontrollen under 2002 av de för
strömstare avsedda holkarna under
stenbroar hittades tre par forsärlor
häckande i holkarna. Konkurrens om
boplats torde alltså finnas mellan forsärla och strömstare. För övrigt tycks de
vara väldigt toleranta mot varandra eftersom det häckade forsärla i stenbron
bara några meter från strömstareboet
i Linnekullabäcken. Dessutom tycks
forsärlan vara relativt tolerant även
mot artfränder under häckningstid. Vid
Lindemölla har det något år häckat två
par forsärla med bona på bara ca 20
meters avstånd. Hursomhelst, gynnas
troligen forsärlan av ökad tillgång på
uppsatta holkar på säkra ställen under
broar.

Vramsåns strandskogar/alridåer. Denna art är helt beroende av träd för sin
häckning men nöjer sig ofta med helt
små dungar eller fristående träd och
gynnas därmed av åns alridåer.

Övriga arter
Förutom att fokusera på de ovan
nämn-da fyra arterna under 2002 besöktes även Vramsåns korta avsnitt av
strandängar, vid Hommentorp och
Östgård. Här hittades arter som är
knutna till flacka strandängar och som
vi är vana vid att hitta i lite större antal
längs Helgeån. Strandängarna längs
Vramsån får dock ändå ses som värdefulla då de bryter av det ibland lite enformiga jordbrukslandskapet i området. I anslutning till dessa strandängar,
och angränsande korvsjöar, hittades
bland annat knölsvan (häckande), gräsand, gravand, knipa, brun kärrhök
(troligen ett häckande par i ett vassparti
i anslutning till ån), rörhöna, sothöna
(2 par, häckande), rödbena, enkelbeckasin, tofsvipa, rapphöna, gulärla,
sävsångare, rörsångare, kärrsångare
och sävsparv. Det vill säga arter som vi
normalt hittar i våtmarker i det nordostskånska jordbrukslandska-pet. Slutligen hittades det fem orm-vråksbon i

Slutord
Vramsåns naturvärden är sedan tidigare välkända. Det kan konstateras att
även dess fågelliv är väl värd uppmärksamhet. Ån hyser flera intressanta
häck-fågelarter som är direkt knutna
till vattendraget: kungsfiskaren (3 par
häckande) som ju är klassad som sårbar av Artdatabanken, samt både
strömstare (1 par häckande samt flera
övervintrare) och forsärla (flera par
häckande), två arter som är starkt
knutna till rinnande vatten. Vramsån
bidrar också till att ge variation och
mångfald i landskapet. I jordbrukslandskapet bryter strandängarna och
alridåerna av mot åkrarna. I skogslandskapet utgör ån och dess alkärr ett avbrott i bokskogen. Denna variation ger
upphov till att artrikedomen och därmed naturvärdena ökar. Denna variation och mångfald gynnar t ex den mindre hackspetten (även denna art är
klassad som sårbar av Artdatabanken)
som finns på flera lokaler längs ån.

Vid besöken längs Vramsån i övrigt hittades givetvis även andra intressanta
arter. I Vramsåns övre lopp noterades
en mycket orolig duvhökhona i häckningstid vilket indikerar häckning i närheten. Kattugglan hörs ropa längs
Vramsån på vinter- och vårkvällar. Två
par häckande entita samt ett par häckande stjärtmes hittades där Vramsån
rinner genom skogsmark. Vid Tollarp
gjordes dessutom ett bofynd av gröngöling i en hage alldeles vid Vramsån.
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Uppsättning av holkar och rör, anläggande av brinkar och inventeringarna
finansierades av ”Vramsån i Kristianstads Vattenrike”, ett femårigt WWFprojekt som leds av miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstads kom-

mun. Ett tack till de medverkande;
Greger Flyckt, Ulf Jungbeck, Patrik
Olofsson och Sven Waldemarsson. Ett
tack även till Michael Dahlman och
Hans Cronert för förslag till förbättringar på manuskriptet.
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