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Sammanfattning
Inför kommande detaljplan vid Säfstaholms slottspark har Ekologigruppen inventerat
lämpliga boplatser/häckning av kungsfiskare längs en cirka 500 meter lång sträcka vid
Vingåkersån i centrala Vingåker. Arten har tidigare noterats i Vingåkersån och utmed
den aktuella sträckan vid slottsparken. Kungsfiskaren är idag hotad och klassad som VU
(sårbar) i den senaste rödlistan (ArtDatabanken 2020).
Inom utredningsområdet fanns mindre strandbrinkar, men dessa bedöms inte vara
tillräckligt stora/höga eller tillräckligt lodräta (tillräcklig bra kvalité) för att utgöra
lämpliga häckningsplatser för kungsfiskare. Utmed sträckan fanns även en större
rotvälta, dock bedöms rotvältan inte utgöra en lämplig plats för bohål. Rotvältan var
mycket kompakt, torr och hård. Strandbrinkarna utmed den aktuella sträckan
undersöktes efter aktiva bohål men inga bon kunde hittas. Bedömningen är att dessa inte
utgör några lämpliga boplatser för kungsfiskaren, dock så kan man inte utesluta att dessa
kan bebos under andra år. Strandbrinkarna bör sparas och den täta kantzonen med träd
och buskar bevaras för att eventuellt i framtiden kunna utgöra boplatser för
kungsfiskaren.
Inom utredningsområdet fanns det goda födsosöksmiljöer, både baserat på vattenmiljön
och den lummiga vegetationen med överhängande träd som täckte stora delar av
utredningsområdet.
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Bakgrund och syfte
Inför kommande detaljplan vid Säfstaholms slottspark har Ekologigruppen fått i
uppdrag att inventera lämpliga boplatser/häckning av kungsfiskare (Alcedo atthis). Arten
har tidigare noterats i Vingåkersån och utmed den aktuella sträckan, se figur 1.
Kungsfiskaren är idag hotad och klassad som VU (sårbar) i den senaste rödlistan
(ArtDatabanken 2020). Då det planeras att byggas i närheten av Vingåkersån (bostäder,
broar och promenadstråk) inventerades livsmiljöer och boplatser utmed den aktuella
sträckan vid utredningsområdet för att få en uppfattning om den häckar inom området
eller om sträckan endast utgör ett lämpligt födosöksområde.
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Figur 1. Utredningsområdet vid Säfstaholms slottsområde

Beskrivning av utredningsområdet
Det aktuella inventeringsområdet utgörs av en cirka 500 meter lång sträcka vid
Vingåkersån i centrala Vingåker, Södermanland (figur 1). Ån är ungefär 10 meter bred
med ett medeldjup på cirka 1 meter. Kantzonen är bitvis mycket lummig och
dominerades av lövträd och buskar. På ett flertal ställen finns rasbranter orsakade av
erosion. Den dominerande vegetationen i vattendraget är bladvass, gul näckros med
inslag av säv. Utmed sträckan finns en hel del överhängande träd. I utredningsområdets
södra del ligger Säfstaholms slott.

Figur 2. Utmed sträckan finns gott om vegetation och träd där kungsfiskaren kan sitta och spana
efter fisk. Foto: Ekologigruppen AB

5

Kungsfiskare
isidhuvud
Vingåkersån
Ersätt
Ersätt
medmed
sidhuvud vid
Säfstaholms slott
Granskningsversion
2020-11-27

Kungsfiskare
Artbeskrivning och ekologi
Kungsfiskaren (Alcedo atthis) är cirka 17–20 cm stor (figur 3). Fågeln är omisskännlig, den
har vackert skimrande blå ovansida, orangea undersida och kindfläck. På strupen och på
sidan av halsen har den en vit fläck. Huvudet och näbben på fågeln uppfattas ofta som
väldigt stort. Vuxna honor skiljs från vuxna hannar genom en rödaktig bas på undre
näbbhalvan, där hanen är jämnt svartfärgad. Juvenila fåglar har mattare färgsättning samt
gråa ben i stället för de vuxnas rödorangea ben. Kungsfiskaren lever sitt liv vid
vattendrag och sjöar och föredrar lummiga miljöer med riklig vegetation utmed
strandkanten. Det får gärna hänga över träd och grenar där den kan sitta och spana efter
småfisk. Kungsfiskare äter mindre fisk och fördrar grundare vatten rikligt med fisk.
Till skillnad från mång andra fåglar har kungsfiskaren en lång häckningssäsong, från april
till september och kan lägga upp till fyra kullar, dock vanligast från 1–3 kullar. Sena
kullar misslyckas ofta. Kungsfiskare vill ha lodräta strandbrinkar för att häcka.
Strandbrinkarna kan bestå av lera, matjord, sand, mo eller mjäla. Rotvältor som ligger
nära vattendraget kan också fungera som boplats (ArtDatabanken 2019). Boplatsen
behöver nödvändigtvis inte ligga strax intill vattendraget utan kan ligg en bra bit bort.
Det finns rapporter på att boplatser har legat hela 800 meter från vattendraget
(ArtDatabanken 2019). I strandbrinkarna gräver kungsfiskaren en lång gång på cirka 0,5–
1 meter, hålet ligger runt 5–5,5 cm i diameter. Längst inne finns en liten håla där den
lägger sina ägg.

Figur 3. Kungsfiskare (Alcedo atthis) sitter ofta på en gren och spanar efter fisk. Foto: Wikipedia
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Utdrag har gjorts från artportalen för att få en uppfattning om var arten tidigare
rapporterats och vilken typ av aktivitet (födosökande, förbiflygande o.s.v.). Dessa
uppgifter är intressanta då en viss aktivitet kan indikerar på att arter häckar i närheten.
Ekologigruppen har vid tidigare tillfällen (2018 och 2019) inventerat sträckan, både i
vatten och landinventeringar har genomförts. Även vid dessa tillfällen har man varit
uppmärksam efter kungsfiskare.

Fältbesök
Området besöktes 2020-05-07 av Björn Averhed. Under fältbesöken undersöktes
området huruvida sträckan är en lämplig häckningsmiljö, det vill säga om det finns
lämpliga boplatser för kungsfiskaren och om dessa i så fall är aktiva. Strandkanterna
fotvandrades på båda sidor för att undersöka strandbrinkar och rotvältor efter eventuella
boplatser. Under fältbesöket spanades det även efter kungsfiskare. Genom att sitta lite
undangömd på ett ställe kan man se eller höra kungsfiskaren när den drar förbi.
Förutom att lokalisera lämpliga boplatser gjordes bedömning på om området fungerar
som födosöksmiljö för kungsfiskaren.

Figur 4. Utmed utredningsområdet finns en del strandbrinkar, som dock inte bedöms utgöra
någon lämplig boplats för kungsfiskare.
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Resultat
Inga observationer av kungsfiskare gjordes inom utredningsområdet vid fältbesöket i
maj 2020.
Nedan redovisas tidigare observationer av kungsfiskare och en beskrivning och
bedömning av sträckan utifrån häckningslokal och som födosökslokal. Observationerna
i tabellen är endast inom utredningsområdet. Många fler observationer har gjorts, även
under 2020, dock har dessa gjorts nedströms närmare mynningen till sjön Kolsnaren.
Vid ett par tillfällen noterades två kungsfiskare samtidigt under häckningstid vid
mynningen vilket troligtvis indikerar på att arter häckar i närheten.

Tidigare observationer
Tabell 1. Tidigare observationer av kungsfiskare i utredningsområdet från Artportalen. Nedströms
utredningsområdet, mot mynningen, finns fler observationer inrapporterade.

Art

Datum

Aktivitet

Kungsfiskare
(Alcedo atthis)

2015-08-07

Förbiflygande

Kungsfiskare
(Alcedo atthis)

2016-08-01

Kungsfiskare
(Alcedo atthis)

Antal

Lokal

Kommentar
Artportalen

1

Säfstaholms
slott

Sågs kort flygande
nerströms. 200m
NO slottet.

Födosökande

1

Kolonilotterna

Sågs kort sitta i en
buske vid
Vingåkersån nära
kolonilotterna.

2018-05-05

Förbiflygande

1

Säfstaholms
slott

Flög uppströms i ån.

Kungsfiskare
(Alcedo atthis)

2018-10-23

Födosökande

1

Kolonilotterna

Samma kungsfiskare
som hördes vid
Sjövikstornet? Långt
avstånd mellan
lokalerna

Kungsfiskare
(Alcedo atthis)

2018-10-23

Förbiflygande

1

Säfstaholms
slott

-

Kungsfiskare
(Alcedo atthis)

2015-04-13

Födosökande

1

Odlingslotterna

-

Livsmiljöer
Vingåkersån i utredningsområdet kantades till stora delar av en lummig vegetation med
flertalet överhängande träd. Utmed strandkanten fanns både träd och buskar som
utgjorde ett skydd och jaktplatser för kungsfiskare. Vattnet är lugnflytande och har rikligt
med mindre fisk vilket är en förutsättning för kungsfiskaren (Ekologigruppen 2018,
Ekologigruppen 2019). Under en tidigare naturvärdesinventering av Ekologigruppen
2018 noterades bitvis rikligt med undervattensvegetation som i sin tur utgör habitat för
mindre fisk som utgör födan för kungsfiskaren. Bedömningen är att utredningsområdet
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utgör goda födsosöksmiljöer, både baserat på vattenmiljön och den täta vegetationen
som täckte stora delar av utredningsområdet.
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Figur 5. Utmed vattendraget finns det gott om vegetation i form av träd, buskar och vass.
Vegetationen utgör både skydd och lämpliga plaster för kungsfiskaren att sitta och spana efter
fisk.

Boplatser och bedömning
Utmed den aktuella sträckan fanns mindre strandbrinkar (se figur 7 och 8). Dessa
bedöms inte vara tillräckligt stora/höga eller tillräckligt lodräta för att utgöra lämpliga
häckningsplatser för kungsfiskare. Utmed sträckan fanns även en större rotvälta.
Rotvältor kan ibland utgöra lämpliga boplatser för kungsfiskaren om det finns tillräckligt
med lämplig jord. Rotvältan bestod av mycket kompakt, torr och hård jord och
bedömdes inte vara lämplig plats för kungsfiskaren att bygga bo, dock kan man inte helt
utesluta detta. Rotvältan undersöktes och inga tecken fanns på att det häckar någon
kungsfågel där i år. Detsamma gjordes för strandbrinkarna utmed den aktuella sträckan,
men inga bon kunde hittas.
Bedömningen är att dessa inte utgör några lämpliga boplatser för kungsfiskaren, med det
kan inte uteslutas att dessa kan bebos under andra år. Förutom att brinkarna inte utgör
lämpliga boplatser så är det mycket folk och hundar som rör sig i området vilket kan
medföra att kungsfiskaren inte väjer att häcka i området. Strandbrinkarna bör sparas och
den täta kantzonen med träd och buskar bevaras för att eventuellt i framtiden kunna
utgöra boplatser för kungsfiskaren om det inte finns mer lämpliga boplatser i
närområdet.
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Figur 6. Rotvältan skulle kunna utgöra boplats för kungsfiskaren. Dock så verkar det inte häcka
någon kungsfågel där i år och inga tecken fanns på att det tidigare har häckat någon i
rotvältan. Jorden var under flottbesöket mycket hård och kompakt och är nog inget lämpligt
material för kungsfiskaren.

Figur 7. På ett fåtal platser fanns små strandbrinkar. För det mesta var dessa ganska låga med
mycket rötter och grenar framför.
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Figur 8. Strandbrinkarna var relativt flacka, låga och utsatt för kraftig erosion. Dessa bedöms inte
vara lämpliga för kungsfiskare att bygga sitt bo i.
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