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Underlagsrapport 
 
Detta är en underlagsrapport som har tagits fram inom ramen för projektet Miljö i Väst –  
Agenda 21. 
 
Miljö i Väst - Agenda 21 drivs efterföljande huvudlinjer: 1 ett första skede definieras miljö-
kvalitetsmålen i regionen, därefter görs en beskrivning av miljötillståndet och en utvärdering 
av åtgärdsbehoven. Med utgångspunkt från behovet av åtgärder presenteras resultatmål och 
möjligheter till miljöanpassning av olika verksamheter i kortare och längre tidsperspektiv. 
Målet är ett handlingsprogram för en miljöanpassad utveckling i regionen - en Västsvensk 
Agenda 21. 
 
Föreliggande rapport är ett underlag till beskrivningen av miljötillståndet. 
 
Arbetet sker gemensamt för Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Bohuslandstinget, 
GöteborgsRegionen och Göteborgs stad, länets övriga kommuner och sektorsföreträdare. 
Projektet har en betoning på process och dialog, och ambitionen är att nå en bred förankring 
i regionen. 
 
Författaren svarar ensam för innehållet. 
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Förord 
 
Skyddet av arter är en viktig del i arbetet att bevara biologisk mångfald. Genom anslutningen 
1983 till ”konventionen om skydd av Europas vilda djur och växter samt deras naturliga mil-
jö” (den s.k. Bernkonventionen) har Sverige bl.a. åtagit sig att ”vidtaga lämpliga och nödvän-
diga lagstiftande och administrativa åtgärder för att säkerställa ett skydd för de vilda djur- och 
växtarternas miljöer”. I 1991 års miljöpolitiska beslut har regeringen bl.a. uttalat det övergrip-
ande målet att ”den biologiska mångfalden skall bevaras och den genetiska variationen säker-
tällas”. Växt- och djursamhällen skall ”bevaras så att i landet naturligt förekommande djur- 
och växtarter ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga 
bestånd.” I flera av målen i aktionsprogrammet ”Ett miljöanpassat samhälle - MILJÖ ’93” 
sätter Naturvårdsverket ”början av 1990-talet” som en referenspunkt varifrån inga ytterligare 
förluster av biologisk mångfald på artnivån bör accepteras. I det pågående arbetet med att 
utveckla regionala miljömål kommer bl.a. Länsstyrelsen att inom ramen för projektet ”Miljö i 
Väst / Agenda 21” föreslå mål för arbetet med att skydda arter med ledning av de nationella 
målen i bl.a. det miljöpolitiska beslutet och MILJÖ ’93. 
 
Översikter och listor över arter som på grund av hot- och problembild bör bli speciellt upp-
märksammade har utvecklats till en viktig del i naturvårdsarbetet. Förteckningarna ger en 
överblick av tillståndet för den biologiska mångfalden på artnivå och ett underlag för att 
bedöma hotbilder, behovet av insatser och prioriteringar. 
 
På internationell nivå arbetar Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) med förteckningar 
över hotade arter som en del i arbetet med s.k. ”Red Data Books” för olika växt- och djur-
grupper, och i flera länder med förteckningar på nationell nivå. Den första svenska s.k. ”röda 
listan” över ryggradsdjur presenterades 1975 i Svenska Naturskyddsföreningens årsbok (Sve-
riges Natur Årsbok 1975: 126-129), men officiell status fick förteckningarna först 1988, då 
Naturvårdsverket fastställde en förteckning över hotade, sällsynta och hänsynskrävande växt- 
och djurarter. Naturvårdsverkets ambition är att förteckningarna fortlöpande skall hållas aktu-
ella med hänsyn till hotbild och det aktuella kunskapsläget, med översyn och revidering med 
ungefär fem års mellanrum. Den nu gällande förteckningen över hotade, sällsynta och hän-
synskrävande ryggradsdjur i Sverige fastställdes 1992. Arbetet med ”a jour”-hållning av de 
nationella artförteckningarna utförs av Databanken för hotade arter vid Sveriges Lantbruks-
universitet. 
 
Den föreliggande rapporten innehåller den förteckning över hotade, sällsynta och hänsyns-
krävande ryggradsdjur i Göteborgs och Bohus län som Länsstyrelsen fastställt den 5 oktober 
1993. Listan innefattar de arter som återfinns i den nationella förteckningen och med före-
komst i reproducerande bestånd i länet efter 1850, samt ett begränsat antal arter som därut- 
över bör uppmärksammas i det regionala faunavårdsarbetet. Rapporten innehåller även en 
kortfattad bedömning av utbredning, status, ekologi, hotbild och behov av åtgärder för de 
olika arterna samt en översikt över hotbilden i stort för ryggradsdjursfaunan i länet. För 
havslevande fiskar är hotbilden betydligt sämre känd än för övriga grupper av ryggradsdjur, 
och endast ett fåtal marina fiskarter finns med i rapporten. 
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Flera personer har medverkat med synpunkter, kommentarer och ideér kring tidigare textut-
kast till rapporten: Claes Andrén (Göteborgs Universitet), Lars-Åke Andersson (Göteborgs 
universitet), Lena Berg (Naturvårdsverket), Donald Blomqvist (Göteborgs Universitet), Marie 
Dahlström (Naturvårdsverket), Robert Franzén (Naturvårdsverket), Frank Götmark (Göte-
borgs Universitet), Torkel Hagström (Göteborgs Naturhistoriska Museum), Linda Hedlund 
(Naturvårdsverket), Key Höglind (Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län), Bengt-Åke 
Johansson, Tommy Järås (Göteborgs Ornitologiska Förening), Carl-Leopold Landberg (Läns-
styrelsen i Göteborgs och Bohus län), Inge Lundh (Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län), 
Sven Matthiasson (Göteborgs Naturhistoriska Museum), Jens Rydell (Lunds universitet), 
Björn von Sneidern (Göteborgs och Bohus läns Jaktvårdsförbund), Kåre Ström (Göteborgs 
Ornitologiska Förening), Martin Tjernberg (Databanken för hotade arter), Jan Uddén (Bohus-
läns Museum), Uno Unger (Göteborgs Universitet), Anders Wetterin (Naturvårdsverket) och 
Matti Åhlund (Göteborgs universitet). Texten om lax, öring och röding har tagits fram i 
samråd med Inge Lundh, Key Höglind och Carl-Leopold Landberg. 
 
Teckningarna har gjorts av Bodil Westberg och kartorna är ritade av Ulla Bäckman. 
 
Rapporten ingår i underlaget till den tillståndsanalys som 1993-94 genomförs inom projektet 
”Miljö i Väst / Agenda 21”, som drivs gemensamt av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, GöteborgsRegionen, Bohuslandstinget och Göteborgs Stad. Rapporten återspeglar den 
bedömning av hotbild och behov av insatser som under 1993 gjorts på Länsstyrelsens 
miljöenhet. 
 
Slutligen ett TACK till alla som medverkat i arbetet med rapporten. 
 
 
 
Göteborg i mars 1994 
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Sammanfattning 
 
 
Cirka 340 arter av ryggradsdjur (däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar) kan inräknas 
i Göteborgs och Bohus läns fauna i den bemärkelsen att de regelbundet fortplantar sig här. 
19 % (65 arter) är att anse som hotade, sällsynta eller hänsynskrävande och måste alltså ges 
speciella uppmärksamhet i faunavårdsarbetet. Därtill har 19 arter, eller 5 % av artstocken, 
försvunnit från länet sedan mitten av 1800-talet. Detta är ett högre procenttal än genomsnittet 
för landet. 
 
17 av arterna, eller 5 %, bedöms vara akut hotade eller sårbara och är således hotade i den 
bemärkelsen att deras fortlevnad i länet inte är säkrad. Motsvarande siffra för Sverige i helhet 
är 9 %. Men detta återspeglar knappast en mer gynnsam situation än i övriga landet, eftersom 
proportionen arter som försvunnit sedan mitten av 1800-talet ligger över genomsnittet för 
landet. 
 
För det stora flertalet av de hotade eller hänsynskrävande arterna finns faktorer kopplade till 
mänskliga aktiviteter med i hotbilden. För drygt halva antalet arter är förändringar i skogs- 
eller jordbrukslandskapet den viktigaste hotorsaken. För 17 % är påverkan av miljögifter, 
föroreningar och bekämpningsmedel det viktigaste hotet, och det är främst bland fiskätande 
fåglar och däggdjur (t.ex. utter, säl, lommar) som miljögifter eller försurning är ett allvarligt 
problem. 
 
Knubbsäl, tumlare, pilgrimsfalk och stinkpadda är några arter för vilka de bohusländska 
förekomsterna är av stor betydelse också i det nationella perspektivet och för den framtida 
förekomsten i landet. 
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Tumlaren var en välkänd företeelse för både helårsboende och ”sommargäster” i Bohusläns 
skärgård för ännu några årtionden sedan. Många tumlare fångas oavsiktligt i fiskredskap, 
och detta bedöms vara en viktig anledning till minskningen. - Teckning av Bodil Westberg. 
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Inledning 
 
Syftet med denna rapport är att redovisa de ryggradsdjur (däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, 
fiskar och rundmunnar) i Göteborgs och Bohus län som är hotade, sällsynta eller hänsyns-
krävande och därför måste bli särskilt uppmärksammade i arbetet med att bevara länets bio-
logiska mångfald på artnivån. Utöver en artförteckning redovisas även översikter av hotbilden 
och åtgärdsbehovet. 
 
På nationell nivå arbetar Datanbanken för hotade arter i Uppsala med att sammanställa och 
redovisa information om hotade växt- och djurarter i landet. Databanken drivs gemensamt av 
Naturvårdsverket och Sveriges Lantbruksuniversitet. Rapporten bygger dels på information 
från Databanken, dels på uppgifter av regional och lokal karaktär från Länsstyrelsens rappor-
ter och kunskapsarkiv och från ideella föreningar, privatpersoner och muséer. 
 
 
Hotade, sällsynta och hänsynskrävande ryggradsdjur i länet 
 
Det svenska systemet för att klassificera hotade eller i övrigt speciellt skyddsvärda växt- och 
djurarter bygger i huvudsak på det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) 
använder i de s.k. “Red Data Books”. I Sverige använder bl.a. Naturvårdsverket och Data-
banken för hotade arter följande katagorier. 
 
0. Försvunna. Arter som försvunnit eller betraktas som försvunna som reproducerande 
 populationer efter omkr. 1850. 
 
1. Akut hotade. Arter som löper risk att försvinna som reproducerande populationer inom en 
 nära framtid om hotkategorierna inte snarast undanröjs. 
 
2. Sårbara. Arter vars överlevnad inte är säkerställd på längre sikt. Innefattar bl.a. arter med 
 allvarlig tillbakagång i numerär eller i geografisk utbredning och som möjligen snart kan 
 behöva föras till kategorin akut hotade. 
 
3. Sällsynta. Arter som f.n. inte är akut hotade eller sårbara men som ändå är i riskzonen på 
 grund av en population som har en liten totalstorlek eller har en utbredning som antingen 
 är mycket lokalt begränsad eller utglesad. 
 
4. Hänsynskrävande. Arter som inte tillhör kategori 1-3 men som ändå kräver artvis utformad 
 hänsyn. 
 
Alla kategorier utom ”hänsynskrävande” används även internationellt av bl.a. IUCN. Både de 
internationella och nationella hotkategorierna är under översyn, och man bör räkna med änd-
ringar senare under 1990-talet. 
 
Med en hotad art menas en art vars långsiktiga överlevnad i livskraftiga bestånd inte är säk-
rad på sikt1. ”Livskraftiga bestånd” skall relateras till begreppet “minsta livskraftiga popula-
tion” (MVP, som står för ”minimum viable population”), d.v.s. den minimistorlek för vilken  
man med en viss grad av sannolikhet kan förutsäga att beståndet i fråga kan förväntas över- 
leva under en viss bestämd tid framåt. Med ett ”livskraftigt bestånd” avses att det är tillräck- 
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ligt stort för att hålla risken för utdöende på en låg nivå. ”Akut hotade arter” (kategori 1) och 
”sårbara arter” (kategori 2) är att anse som hotade i den bemärkelsen att deras långsiktiga 
överlevnad inte är säkrad. 
 
En sammanställning av hotade, sällsynta och hänsynskrävande ryggradsdjur i länet finns i ta-
bell 1. I tabellen redovisas hotkategorin i den nationella listan, som utarbetats av Databanken 
och fastställts av Naturvårdsverket 1992 och klassificeringen för artens status i länet. Som en 
grundprincip gäller, att alla arter som finns med på den nationella listan, och med förekomst i 
reproducerande bestånd efter 1850 i länet, skall finnas med på den regionala länslistan. 
Utöver arterna på den rikstäckande listan har några arter som bör beaktas i det regionala arbe-
tet lagts till. För havslevande fiskar är kunskapsunderlaget sämre än för övriga grupper, och 
man bör räkna med att fler arter kan komma med i förteckningen vid revideringar. 
 
Tabell 1. Hotade, sällsynta och hänsynskrävande ryggradsdjur i Göteborgs och Bohus län. 
 - = ej med på listan. Förkortningar av hotfaktorer finns sist i tabellen. 
  
 Hotkategori Hotfaktorer 
   (fallande betydelse, 
 Sverige Länet viktigaste faktorn först) 
  
 
Däggdjur 
Igelkott Hänsynskräv. Hänsynskräv. J, O 
Stor fladdermus Hänsynskräv. Hänsynskräv. S, J 
Bäver  -  Hänsynskräv. S, Vr 
Svart råtta Försvunnen Försvunnen M, F 
Hasselmus Hänsynskräv. Hänsynskräv. S, J 
Varg Akut hotad Försvunnen F 
Utter Sårbar Akut hotad G, Vr 
Lodjur Sårbar Akut hotad F 
Knubbsäl Hänsynskräv. Hänsynskräv. G, Fi 
Gråsäl Sårbar Akut hotad G, Fi 
Tumlare Sårbar Sårbar Fi, G 
 
Fåglar 
Smålom Hänsynskräv. Sårbar Fs, F, Vr 
Storlom Hänsynskräv. Hänsynskräv. Fs, Vr, F 
Häger Hänsynskräv. Hänsynskräv. F, Kl 
Vit stork Försvunnen Försvunnen J, Ö 
Sångsvan Hänsynskräv. Hänsynskräv. Vr 
Vitkindad gås Hänsynskräv. Sällsynt  -  
Årta Sårbar Akut hotad J 
Bivråk Hänsynskräv. Hänsynskräv. S, J 
Glada Hänsynskräv. Försvunnen J, S 
Havsörn Sårbar Försvunnen G, S, F, Ex 
Brun kärrhök Hänsynskräv. Hänsynskräv. O, J 
Fiskgjuse Hänsynskräv. Hänsynskräv. S, F, Fs 
Tornfalk Hänsynskräv. Hänsynskräv. J 
Stenfalk  -  Försvunnen S, J 
Lärkfalk  -  Försvunnen J, S 
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Tabell 1, forts. 
  
 Hotkategori Hotfaktorer 
   (fallande betydelse, 
 Sverige Länet viktigaste faktorn först) 
  
 
Fåglar (forts,) 
Pilgrimsfalk Sårbar Sårbar G, F 
Järpe  -  Hänsynskräv. S 
Orre  -  Hänsynskräv. S 
Tjäder Hänsynskräv. Hänsynskräv. S 
Rapphöna  Hänsynskräv. Hänsynskräv. J 
Småfläckig sumphöna Sårbar Akut hotad J, Vr 
Vattenrall  -  Hänsynskräv. Vr, J 
Kornknarr Hänsynskräv. Akut hotad J 
Trana Hänsynskräv. Hänsynskräv. Vr, F 
Mindre strandpipare Hänsynskräv. Hänsynskräv. J, Ex 
Svartbent strandpipare Akut hotad Försvunnen F, J, M 
Ljungpipare Hänsynskräv. Hänsynskräv. To, S 
Kärrsnäppa, ”sydlig” ras, C. a. schinzii Sårbar Akut hotad J, M, Vr 
Brushane Hänsynskräv. Försvunnen J, Vr, To 
Dubbelbeckasin Hänsynskräv. Försvunnen J, F 
Storspov Hänsynskräv.  Sårbar J, Vr, F 
Roskarl  -  Försvunnen O 
Labb Hänsynskräv. Hänsynskräv. F 
Silvertärna  -  Sällsynt  –  
Siligrissla Hänsynskräv. Sällsynt  –  
Tordmule  -  Sällsynt  –  
Lunnefågel Försvunnen Försvunnen Fi, M 
Skogsduva Hänsynskräv. Hänsynskräv. S, M 
Berguv Sårbar Sårbar F, G 
Kungsfiskare Hänsynskräv. Hänsynskräv. Kl, F, Fo 
Gråspett Sällsynt Hänsynskräv. S 
Mindre hackspett Hänsynskräv. Hänsynskräv. S 
Tretåig hackspett Hänsynskräv. Sårbar S 
Tofslärka Försvunnen Försvunnen J, Ex 
Backsvala Hänsynskräv. Hänsynskräv. Ö, Ex 
Fältpiplärka Sårbar Försvunnen Ex, F, Fo 
Gulärla, ”sydlig” ras, M f. flava Hänsynskräv. Hänsynskräv. 
Strömstare  -  Hänsynskräv. Fs, Vr 
Ringtrast  -  Försvunnen S, J 
Höksångare  -  Sällsynt  –  
Mindre flugsnappare Hänsynskräv. Hänsynskräv. S 
Skäggmes Hänsynskräv. Hänsynskräv. Kl, Vs 
Pungmes Sällsynt Sällsynt  –  
Nötkråka Hänsynskräv. Hänsynskräv. S 
Steglits  -  Försvunnen  J 
Gråsiska, rasen C. f cabaret Sällsynt Sällsynt  –  
Stenknäck Hänsynskräv. Hänsynskräv. S, J 
Ortolansparv  -  Försvunnen J 
Kornsparv Akut hotad Försvunnen J 
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Tabell 1, forts. 
  
 Hotkategori Hotfaktorer 
   (fallande betydelse, 
 Sverige Länet viktigaste faktorn först) 
  
 
Kräldjur 
Sandödla Hänsynskräv. Hänsynskräv. S, J, Ex 
Hasselsnok Hänsynskräv. Hänsynskräv. S, J 
Snok Hänsynskräv. Hänsynskräv. J, S 
 
Groddjur 
Större vattensalamander Hänsynskräv. Hänsynskräv. S, J, Fi 
Stinkpadda Sårbar Sårbar J, Ex 
 
Fiskar och rundmunnar 
Havsnejonöga Hänsynskräv. Hänsynskräv. Fo 
Stör Försvunnen Försvunnen Fo, Vr 
Tångsnärta Sällsynt Sällsynt  –  
Grässnultra Sällsynt Sällsynt  –  
Spetsstjärtad smörbult Sårbar Sårbar Fo 
Elritsa  -  Hänsynskräv. Fs 
Lax Hänsynskräv. Hänsynskräv. Vr, Fo 
Öring Hänsynskräv. Hänsynskräv. Vr, Fo 
Röding (Storröding) Hänsynskräv. Akut hotad Fs, Vr, Fo 
  
Hotfaktorer: 
J Jordbruk 
S Skogsbruk 
Vr = Vattenreglering, invallning, utdikning 
To = Torvtäkt 
Vs = Vasstäkt 
Fi = Fiske, fiskemetoder, överfiske, fiskinplantering 
F = Förföljelse, bekämpning, jakt, störning (även av friluftsliv) 
O = Miljögifter 
Fs Försurning 
Fo = Föroreningar och/eller övergödning (i vatten eller på land inkl. kvävenedfall) 
M = Mellanartsrelationer (inkl. predation. konkurrens, sjukdom) 
Kl = Klimat 
Ex = Exploatering, bebyggelse 
Ö = Händelser i övervintringsområdet 
O = Okänd 
 
Anm: Bedömningarna av hotfaktorer bygger i huvudsak på uppgifter från Databanken för hotade 
arter2. 
 
I den följande texten redovisas sådana uppgifter om utbredning, status, ekologi, hot och åtgärder som 
är aktuella för artbevarandearbetet i länet. För en sammanställning som behandlar det nationella per-
spektivet hänvisas till den ”artfaktabok” om ryggradsdjur, som Databanken gav ut 19922. Uppgifter 
om utbredning och status bygger i huvudsak på Länsstyrelsens egen information och vad gäller fåglar 
också på rapporteringen från Göteborgs Ornitologiska Förening3’ 4. 
 
Några arter, som inte tagits med i den regionala listan, men som ändå förtjänar att uppmärksammas i 
det pågående faunavårdsarbetet eller av historiska skäl, är omnämnda i liten stil. 
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Bävern är ett ”nygammalt” inslag i Bohusläns djurliv. Under 1980-talet har vi fått en fast 
stam i de nordöstra delarna, men gårds- och naturnamn i sammansättning med ”Bjur-” lyder 
på ett det är fråga om återinvandring snarare än nyetablering. - Teckning av Bodil Westberg. 
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Däggdjur 
 
Igelkott 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Igelkotten förekommer i hela länet men med luckor i utbred-
ningen. Den är i stor utsträckning knuten till bebyggelse och lövskogsmiljöer och är ovanli-
gare i barrskogsområden och på åkermark. 
 
Hot. Flera orsaker (t.ex. minskad tillgång på övervintringsplatser, trafikdöd, miljögifter) torde 
ha samverkat till en kraftig tillbakagång under 1960- och 1970-talen, men under det senaste 
årtiondet har inga tydliga förändringar noterats. 
 
Åtgärder. Bevarande av ”vildvuxna” partier i trädgårdar och parker, liksom av dungar och 
buskage i odlingslandskapet. Information till markägare, fastighetsägare, parkförvaltare m.fl. 
om igelkottens miljökrav. 
 
Stor fladdermus 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Arten är knuten till det öppna kulturlandskapet. Den är bero-
ende av ihåliga träd för övervintring och fortplantning, och tillgång till öppna dammar och 
andra småvatten för sitt födosök. Den nuvarande förekomsten i länet är dåligt känd, och 
observationerna under senare år är ytterst fåtaliga. 
 
Hot. Minskad tillgång på boträd och födosöksmiljöer i det modernt brukade odlingsland-
skapet. 
 
Åtgärder. Bevarande av lämpliga boträd (stora, äldre, ihåliga träd) och öppna småvatten och 
dammar. Inventering av nuvarande förekomst i länet. Kända förekomster bör föras in i Läns-
styrelsens ekologiska register. 
 
Bäver 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Bävern har under 1980-talet etablerat en fast stam i norra och 
mellersta Bohuslän. De starkaste förekomsterna är i de östra delarna, dit arten spridit sig från 
Dalsland-Värmland, men under senare år har den också noterats i mer kustnära områden, 
väster om riksväg E6. 
 
Hot. Arten tillbakagång och slutliga försvinnande under 1800-talet berodde i första hand på 
jakt och förföljelse. 
 
Åtgärder. Åtgärder för att underlätta artens spridning behövs inte. Tillstånd till skyddsjakt, 
t.ex. för att undvika skador från bäverdammar, bör ges restriktivt, speciellt i ytterkanterna av 
utbredningsområdet i länet och endast för jakt under den tid på året (1 okt.-10 maj) då allmän 
jakttid gäller i angränsande delar av Älvsborgs län. 
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Dvärgmus 
Regional hotkategori: - . 
Nationell hotkategori: 3, SÄLLSYNT 
 
Utbredning, status och ekologi. Dvärgmusen är en nyupptäckt art i den svenska faunan. Det första svenska 
fyndet gjordes i Dalsland 1985, och alla kända svenska förekomster ligger i Dalsland och västra Värmland. Man 
skall inte utesluta möjligheten att dvärgmusen finns i gräs- och buskrika marker med tät- och högvuxen gräs- och 
örtvegetation också i Bohuslän. 
 
Åtgärder. Eventuella förekomster läggs in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Svart råtta 
Regional hotkategori: 0 FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori: 0 FÖRSVUNNEN 
 
Utbredning, status och ekologi. Arten gick under 1800-talet starkt tillbaka i hela Sverige till 
följd av konkurrens med bruna råttan, som kom in i landet på 1790-talet. I sydvästra Sverige 
fanns svarta råttan kvar till 1940-talet. I dag finns närmaste kända förekomst i Köpenhamn. 
Arten är starkare bunden till bebyggelse och tätorter än den bruna råttan. 
 
Hot. Sedan den bruna råttan kommit in i landet bedöms den svarta råttan ha svårt att åter 
etablera en fast stam. 
 
Åtgärder. Inga, utöver rapportering och uppföljning av tillfälliga förekomster, t.ex. med båt-
laster. Sådana rapporter bör föras in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Hasselmus 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Arten finns i många olika miljöer med bl.a. ett rikt buskskikt 
och stort inslag av bär- och fruktbärande träd och buskar som gemensamma drag. Den kan 
också påträffas på hyggen med täta uppslag av stubb- och rotskott, buskar och högvuxna ör-
ter. Tyngdpunkten i hasselmusens förekomst i sydvästra Sverige har ansetts vara söder och 
öster om Göta älv, men spridda fynd i framför allt Bohusläns södra och mellersta delar an-
tyder en stationär men tidigare förbisedd förekomst. 
 
Hot. Minskad tillgång på lämpliga biotoper i det modernt brukade skogs- och odlingsland-
skapet. 
 
Åtgärder. Bevarande av ”vildvuxna” partier i bl.a. naturreservat, trädgårdar och parker samt 
bevarande av dungar och buskage i odlingslandskapet. Information till markägare, fastighets-
ägare, förvaltare av naturreservat och parker m.fl. om hasselmusens miljökrav. Förekomsten i 
länet bör inventeras, och viktigare förekomster föras in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Varg 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori: 1, AKUT HOTAD 
 
Utbredning, status och ekologi. Efter en omfattande förföljelse försvann vargen som repro-
ducerande art i Bohuslän på 1860-talet. Sedan 1983 har vargföryngring skett nästan varje år i 
Värmland, och under början av 1990-talet även i gränstrakterna mellan Jämtland och Medel- 
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pad. Under senare år har yngre djur tillfälligtvis setts på skilda håll. I Göteborgs och Bohus 
län har varg uppträtt vid åtminstone 2-3 tillfällen sedan början av 1980-talet (även i tätorts-
områden, bl.a. i Mölndal där en varg påkördes våren 1992), och man bör räkna med tillfälliga 
förekomster i länet också i fortsättningen, liksom med föryngring på längre sikt. 
 
Hot. Olaga jakt på grund av bristande tolerans (konflikten kommer tydligast till uttryck bland 
djurägare och jägare) och dåliga kunskaper om vargen. 
 
Åtgärder. Vargen tillhör Bohusläns naturliga fauna och den bör tillåtas att spontant få återe-
tablera sig i länet. Om ”vargproblem” uppstår bör Länsstyrelsen i samråd med länets natur-
vårds- och jaktvårdsorganisationer snabbt informera berörda personer om hur ”man lever 
tillsammans med rovdjur” genom upplysningar om möjligheterna hur skadad eller dödad 
boskap ersätts, metoder för stängsling, regler för hundhållning m.m. - Alla trovärdiga rappor-
ter förs in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Björn 
Regional hotkategori: -  
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Björnen försvann från Bohuslän under första hälften av 1800-talet. I dag finns 
reproducerande bestånd från norra Dalarna-nordvästra Hälsingland och norrut, och som närmast uppträder den 
regelbundet i norra-mellersta Värmland. 
 
Hot. Björnen är särbar för felaktigt bedriven jakt, och det är viktigt att avskjutningen i landet regleras med stöd 
av moderna populationsbiologiska kunskaper i kombination med tillförlitliga uppgifter om den aktuella före-
komsten. 
 
Åtgärder. Även om enstaka björnar kan företa långa vandringar, uppträder arten ytterst sällan utanför det nuvar-
ande utbredningsområdet och en återinvandring till gamla björnmarker i mellersta och södra Sverige torde bara 
ske på mycket lång sikt. Några artinriktade åtgärder för björnen är därför inte aktuella inom länet. 
 
Utter 
Regional hotkategori: 1, AKUT HOTAD 
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Uttern har tidigare funnits i större delen av landet men gick 
kraftigt tillbaka under första halvan av 1900-talet. Orsakerna är en kombination av jakt, för-
följelse och exponering för miljögifter. I norra Bohuslän fanns en utterstam kvar längs med 
kusten fram till omkring 1970. I dag bedöms totala antalet djur i Götaland och Svealand till 
högst 50, medan en starkare stam på uppskattningsvis 500-1000 djur finns i Norrland. Under 
senare år har utter rapporterats från sötvattenslokaler norra Bohuslän, och ett fåtal djur som 
idag uppträder regelbundet i Enningdalsälvens vattensystem ingår troligen i en större popu-
lation i sydöstra Norge. Vid inventeringar 1992-93 (utförda Bengt-Åke Johansson, Ödeborg, 
och med bidrag från Världsnaturfonden WWF) har utter också påträffats på kustlokaler vid 
Bokenäset. Vidare har utter noterats vid kusten i Resteröd socken vintern 1991-92 (på en 
gammal lokal med förekomst under 1960-talet). 
 
Hot. Exponering för miljögifter (främst PCB) i kombination med biotopförändringar och 
förföljelse. Med tanke på de låga beståndstätheterna kan man inte heller bortse från död-
ligheten genom biltrafik eller att uttrar fastnar i fällor eller fiskredskap. 
 
Åtgärder. En bedömning av behovet av vatten- och biotopvårdande åtgärder i de vattensystem 
(i första hand Enningdalsälven-Kynne älv), där utter i dag rapporteras mer eller mindre regel- 
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bundet. Information till markägare, fiskevattensinnehavare m.m. om betydelsen av att hantera 
fällor och fiskredskap för att minska riskerna för att uttrar oavsiktligt fångas eller dödas. Fort-
satta inventeringar. - Alla rapporter om utterförekomster förs in i Länsstyrelsens ekologiska 
register. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knubbsälskut. Huvuddelen av det svenska knubbsälsbeståndet finns utefter Bohusläns och 
Hallands kuster. - Teckning av Bodil Westberg. 
 
Lodjur 
Regional hotkategori: 1, AKUT HOTAD 
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Lodjuret har tidigare funnits i större delen av landet men gick 
kraftigt tillbaka under första halvan av 1800-talet och hade på 1860-talet i det närmaste för-
svunnit från Götaland. Orsaken till tillbakagången var i första hand jakt och förföljelse. Efter 
en period av fredning (1927-43) ökade åter lodjuret i antal och det återinvandrade till landets 
södra delar. Omkring 1980 bedömdes lodjuret vara spritt över i större delen av landet (inkl. 
Bohuslän). Därefter har arten åter gått kraftigt tillbaka och idag uppträder nästan bara ensam-
ma djur söder om Värmland-Dalarna- Gästrikland. Tecken på en återhämtning finns emeller-
tid, troligen som en effekt av fredning i södra och mellersta Sverige sedan 1986. 1992 
noterades en föryngring av lodjur inom länet. 
 
Hot. Hårt jakttryck och felaktigt reglerad jakt till följd av felbedömningar (överskattningar) 
av stammens storlek under 1960-1970-talen, i kombination med sjukdomar (rävskabb och 
kattpest har diskuterats), torde vara de viktigaste orsakerna till den kraftiga tillbakagången 
under de senaste 10-20 åren. Lodjuret är till viss del utsatt för olaglig jakt. 
 
Åtgärder. Lodjuret tillhör Bohusläns naturliga fauna och bör tillåtas att spontant få återetab-
lera sig i länet. Berörda personer bör upplysas om möjligheterna till ersättning för skadad 
boskap. - Alla rapporter förs in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
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Uttern är kanske på återinvandring i Bohuslän, och ”Otter “-namn här och var i länet 
skvallrar om dess hemortsrätt i länet sedan lång tid. - Teckning av Bodil Westberg. 
 
Knubbsäl 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Huvuddelen av det svenska beståndet av knubbsäl finns ute-
fter Bohusläns och Hallands kuster, och skyddet av det västsvenska beståndet är alltså av av-
görande betydelse för artens framtida förekomst i Sverige. Beståndet i Skagerak och Katte-
gatt (svenska, norska och danska vatten) bör ses som en sammanhållen enhet. ”Säldöden” 
1988 reducerade beståndets storlek med ungefär 60 %, och 1990 beräknades antalet djur till 
ungefär 3300 djur i Skagerak-Kattegatt. Under de senaste åren har produktionen av ungar 
(kutar) varit förhållandevis god, och 1992 uppskattades beståndet i Skagerak-Kattegat till 
ca 5 700 djur5. 
 
Hot. Huvuddelen av stammen har visat sig sakna antikroppar mot det virus som orsakade 
sjukdomen 1988, varför sårbarheten för nya virusutbrott är stor. Andra hotorsaker är riskerna 
för exponering av miljögifter, minskad födotillgång på grund av överfiske och bottendöd samt 
ökad ungdödlighet genom störningar på reproduktionsplatserna i skärgården. 
 
Åtgärder. Sälskyddsområdena är viktiga för skyddet av ungarna (kutarna) som föds och dias 
under sommarens semesterperiod. Pågående inventeringar av utbredning, fortplantningsfram-
gång, miljögiftsbelastning, hälsostatus m.m. (utförs av Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium 
och Naturhistoriska Riksmuséet) bör fortsätta eftersom de fyller en viktig roll för övervaknin-
gen av beståndet. Sälskyddsområdenas funktion bör utvärderas och ses över med några års 
mellanrum (senast skedde detta 1988). 
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Gråsäl 
Regional hotkategori: 1, AKUT HOTAD 
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Huvuddelen av det svenska beståndet av gråsäl finns i Öster-
sjön. Längs Västkusten har gråsälen alltid varit betydligt sällsyntare än knubbsälen, men 
platser med regelbunden förekomst i äldre tider finns i bl.a. Kosterområdet samt Göteborgs 
skärgård under 1800-talet och början av 1900-talet6. Dagens förekomst Västkusten uppgår till 
något 10-tal djur, främst i norra Halland. 
 
Hot. I Östersjön är fortplantningsskador på grund av exponering för miljögifter (främst PCB-
substanser) det allvarligaste hotet, men tidigare har även ett högt jakttryck bidragit till tillba-
kagången. 
 
Åtgärder. De åtgärder (sälskyddsområden, inventeringar) som redovisas för knubbsälen torde 
också gynna det fåtaliga gråsälsbeståndet. Några åtgärder utöver vad som redovisas för 
knubbsäl är inte aktuella. 
 
Tumlare 
Regional hotkategori: 2, SÅRBAR 
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Tumlaren har gått kraftigt tillbaka sedan 1950-1960-talen, och 
sedan vandringarna genom de danska bälten till och från Östersjön i stort sett upphört under 
1970-talet finns huvuddelen av det svenska beståndet utefter Västkusten. Här har antalet ob-
servationer av tumlare minskat, framför allt i innerskärgården, under senare årtionden. 
 
Hot. Tumlaren ställer höga krav på sin föda och har en låg naturlig reproduktionstakt, vilket 
gör den sårbar för en rad olika mänskliga aktiviteter. Hotbilden är komplex och inte helt klar-
lagd, men oavsiktliga bifångster vid kommersiellt fiske torde vara en viktig delorsak7. Därut-
över har störningar av fritidsbåtar (bl.a. under kalvningstiden) och exponering för miljögifter 
(organokloriner, kvicksilver) föreslagits som tänkbara hotfaktorer. 
 
Åtgärder. Eftersom hotbild, utbredning och fortplantningsresultat är dåligt kända bör pågåen-
de forskning (bl.a. vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet) fortsätta. Möjlighe-
terna att utveckla fiskredskap som minskar risken för att tumlare fastnar och omkommer bör 
undersökas. - Sverige, inom ramen för den s.k. Bonnkonventionen om skydd av flyttande 
vilda djur, nyligen ingått ett avtal med andra länder kring Nordsjön och Östersjön om skydd 
av tumlare och andra s.k. småvalar. Avtalet innefattar bl.a. en rapporteringsplikt (till närmaste 
polismyndighet) om fynd av skadade eller döda valar. Rapporterna skall årligen sammanstäl-
las av Naturvårdsverket. De rapporter som berör länets kustvatten bör föras in i Länsstyrel-
sens ekologiska register. 
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Fåglar 
 
Smålom 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Regional hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Smålommen är spridd i skogstrakter över större delen av 
landet, men vanligare norrut. I södra Sverige har arten gått kraftigt tillbaka. Här har små-
lommen en ojämn utbredning med traktvisa koncentrationer till områden med lämpliga 
kombinationer av häckningslokaler (vid i regel fisktomma sjöar med gungflystränder) och 
fiskesjöar (med goda bestånd av mött och/eller siklöja). I Göteborgs och Bohus län görs 
häckningsförsök vissa år och icke häckande raglar uppträder mer regelbundet i bl.a. Härryda 
kommun i nära anslutning till häckningsförekomster strax utanför länsgränsen i angränsande 
delar av Älvsborgs och Hallands län. Smålommen är sedan 1940-talet försvunnen som häck-
fågel i länets nordöstra delar8, men förekomsten av småsjöar med namnet ”Lommetjärn” och 
liknande vittnar om gamla häckningsplatser. 
 
Hot. Utdikning av våtmarker i anslutning till häckningstjärnar, utglesade fiskbestånd i fiske-
sjöar påverkade av försurning och en hög belastning av kvicksilver via bytesfisk från försur-
ningspåverkade sjöar bedöms ha medverkat till smålommens tillbakagång i södra Sverige. 
Lokalt kan även störningar vid närgångna och långvariga besök vid häckningsplatserna ha 
varit negativa. 
 
Åtgärder. Våtmarker i anslutning till nuvarande och tänkbara häckningsplatser bör skyddas 
mot dikning och torvtäkt. Skogsbruksåtgärder eller andra störande aktiviteter (t.ex. fritids-
fiske, kalkning) bör undvikas i närheten (200-300 m.) av häckningsplatser under häckningstid 
(islossning-juli). Kalkning av viktiga fiskesjöar med låg alkalinitet bör övervägas (i den mån 
de inte redan ingår i befintliga kalkningsprogram). Boplatser (nyttjade nu eller tidigare) och 
viktigare fiskesjöar bör föras in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Storlom 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Storlommen är spridd över hela landet, och den förekommer i 
flera av länets näringsfattiga sjöar. Beståndets storlek har under 1980-talet uppskattats till ca. 
50 par9. Under 1970-1980-talet har den genomsnittliga ungproduktionen i sydvästra Sverige 
legat i nivå med eller något under vad som krävs för en oförändrad beståndsstorlek på sikt10. 
 
Hot. Hotbilden är komplex och innefattar känslighet för olämplig vattenståndsreglering under 
häckningstiden, störningar från fritidsaktiviteter, utglesade fiskbestånd i försurade sjöar och 
risk för exponering för kvicksilver via fisk från försurningspåverkade vatten. Till viss del kan 
storlommen emellertid kompensera sig för den försämrade fisktillgången i sura sjöar genom 
att siktdjupet, och därmed möjligheten att hitta bytesfisken, ökar. 
 
Åtgärder. I reglerade sjöar med storlom under häckningstid bör regleringsrutinerna anpassas 
så att förändringarna i vattenståndet blir små (högst 30 cm sänkning och några få centimeters 
höjning) från islossningen till början av juli. - Vid häckningssjöar som flitigt nyttjas för fri-
luftsliv kan inrättandet av fågelskyddsområden med tillträdesförbud under perioden 15 april-
15 juli, innefattande häckningsplatsen och vattenområdet inom en zon på 100-200 m., vara 
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motiverat. S.k. ”vädjandeskyltar” med information om häckande storlom vid en sjö har ibland 
positiva effekter vad gäller allmänhetens uppträdande. I sjöar med flera storlomspar kan även 
reglering av båttrafiken och hastighetsbegränsningar övervägas. - Genom kalkning kan till-
gången på bytesfisk i en försurad sjö öka, men man riskerar samtidigt att siktdjupet minskar 
och betingelserna för födosöket försämras. Behovet av kalkning måste därför bedömas från 
fall till fall. För att minska risken för störningar bör inga kalkningar genomföras i häcknings-
sjöarna från islossningen t.o.m. juli. - Sjöar med häckande par och sjöar som regelbundet be-
söks under häckningstid bör införas i Länsstyrelsens ekologiska register. Vidare bör behovet 
av skydd av boplatser genom inrättande av fågelskyddsområden bedömas. 
 
Häger 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Hägern är spridd över större delen av södra och mellersta 
Sverige. 
1972 uppskattades länets totala beståndet till ca 300 par11, och sedan dess har en ökning skett. 
Kolonier finns på spridda platser (t.ex. Ellesbo (Hisingen, ca 50 par 1991), Lilla Hällungen 
(Stenungsunds kommun, 2 par 1991), Härgusseröd (Stenungsunds kommun, 8 par 1992), 
Kollungeröd vatten (Orust, 11 par 1992), Stensjö (Sotenäs kommun, 20 par 1991), Rogstad 
(Strömstad kommun, 10 par 1992), Råssö (Strömstad kommun, 60 par 1992)). 
 
Hot. Hägern är inte hotad men missgynnas av störningar kring boplatserna. 
 
Åtgärder. Trädbestånd med hägerbon bör, tillsammans med en omgivande skyddszon, undan-
tas från avverkning. För kolonier på utsatta lägen kan inrättandet av fågelskyddsområden med 
tillträdesförbud under perioden 1 april-3 1juli, innefattande häckningsplatsen och vattenom-
rådet inom en zon på 100 m., vara motiverat (förbudet bör även innefatta vistelse på is inom 
det skyddade området). S.k. ”vädjandeskyltar” med information om hägern har ibland positiva 
effekter vad gäller allmänhetens uppträdande. Boplatserna bör införas i Länsstyrelsens ekolo-
giska register. Behovet av skydd av boplatser genom inrättande av fågelskyddsområden eller 
samrådsområden bör bedömas. (Hägerkolonin vid Kollungeröd vatten ligger inom ett natur-
reservat med tillträdesförbud under häckningstid.). 
 
Vit stork 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
 
Utbredning, status och ekologi. Den vita storkens utbredningsområde omfattade Skåne och 
Hallandskusten upptill Göteborg. Arten gick kraftigt tillbaka från slutet av 1800-talet, och 
1954 skedde den sista häckningen i Sverige. I Göteborg häckade stork åtminstone fram till 
1870-talet12, 13, men norr om Göteborg är inga häckningar kända. Storken var försvunnen 
också som halländsk häckfågel redan vid sekelskiftet. 
 
Hot. Försämrad tillgång på lämpliga miljöer (bl.a. våtmarker) i både häcknings- och över-
vintringsområdena anses vara huvudorsak till den vita storkens tillbakagång. Klimatföränd-
ringar och högt jakttryck längs flyttningslederna och i övervintringsområdena kan också ha 
medverkat. 
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Åtgärder. I dag bedrivs en verksamhet med avel och utplantering i de delar av Skåne där stor-
ken senast häckade. Några åtgärder för att återfå den vita storken som häckfågel i Göteborgs 
och Bohus län är inte aktuella och knappast realistiska. 
 
Svart stork 
Regional hotkategori: -  
Nationell hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
 
Några häckningsförekomster av svart stork efter 1850 är inte kända i länet, men en sjö med namnet ”Odinsvale-
tjärn” nordöst om Lilla Delsjön, Göteborgs kommun, skvallrar om gamla förekomster. 
 
Sångsvan 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Sedan 1950-talet har sångsvanen vidgat sitt utbredningsom-
råde söderut, och den finns nu häckande i större delen av södra Sverige. Grunda och vegeta-
tionsrika sjöar omgivna av myr eller sumpskog är den vanligaste häckningsmiljön. I Göte-
borgstrakten har arten häckat sedan 1960-talet, bl.a. öster om Göteborg och sedan 1980-talet 
i Sandsjöbackareservatet, men inga häckningar är kända från länet i övrigt14. Däremot upp-
träder genomflyttande och övervintrande sångsvanar på flera platser i länet. 
 
Hot. Häckande sångsvanar återfinns i en miljö (våtmarker i skogslandskapet) som generellt 
bar ett högt naturvårdsvärde, och som i vissa fall kan hotas av t.ex. skogsdikning. 
 
Åtgärder. Våtmarker och grundvattenområden med häckande sångsvanar eller större koncen-
trationer av rastande eller övervintrande sångsvanar bör undantas från dikning eller exploate-
ring. Häckningslokaler och viktigare rast- och övervintringsplatser bör införas i Länsstyrel-
sens ekologiska register. 
 
Vitkindad gås 
Regional hotkategori: 3, SÄLLSYNT 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Världsbeståndet av vitkindad gås har vuxit markant under se-
nare årtionden till följd av minskat jakttryck och förbättrad tillgång på föda genom ändrade 
jordbruksmetoder i övervintringsområdena (utefter Nordsjökusten). Arten etablerade sig som 
svensk häckfågel under 1970-talet. Huvuddelen av beståndet finns på Gotland och utanför 
Öland, men enstaka par häckar också på andra håll i landet. Häckningslokalerna är i regel 
flacka, gräsbevuxna öar. I länet har vitkindad gås sedan slutet av 1980-talet häckat i skär-
gården innanför Vinga m.fl. platser i Göteborgs skärgård och i Sälöfjorden (knappt 10 par 
1993). 
 
Hot. Lokalt har på andra håll i landet (framför allt Gotland) konflikter uppstått på grund av de 
betesskador som gässen orsakar. Så länge som häckningsförekomsterna begränsas till ett fåtal 
par i skärgårdsområdena torde detta problem inte var aktuellt inom länet. 
 
Åtgärder. För närvarande inga, utöver att häcknigsförekomster bör föras in i Länsstyrelsens 
ekologiska register. 
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Årta 
Regional hotkategori: 1, AKUT HOTAD 
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Årtan förekommer vid mader, strandängar och vegetations- 
rika sjöar med huvuddelen av den svenska förekomsten koncentrerad till de mellansvenska 
slättsjöarna. Sedan slutet av 1970-talet har det svenska beståndet minskat med ungefär 30 %, 
från ca 600 par till 400 par. Under 1800-talet var åttan en regelbunden häckfågel vid Göta älv 
och kring Göteborg12, men under större delen av 1900-talet har den bara häckat tillfälligtvis 
i länet. Under 1993 har arten noterats under häckningstid på betade strandängar vid 
Myggstaviken, Kungälvs kommun. 
 
Hot. Åttan missgynnas av de biotopförändringar som uppstår när mader, strandängar och 
stränder växer igen efter minskad slåtter eller beteshävd. 
 
Åtgärder. Överväga behovet av biotopvårdande åtgärder på platser där åttan uppträder under 
häckningstid. Dessa platser förs in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Bivråk 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Bivråken är spridd, men med en ojämn utbredning, över stör-
re delen av landet. Räkningar av höstflyttande fåglar antyder en nedgång i beståndet sedan 
början av 1970- talet. Bivråken är beroende av ett stort inslag av lövskog, sjöar och våtmarker 
i sina häckningsområden. Ungarna föds till stor del upp på ett ganska specialiserat urval av 
bl.a. olika arter av getingar. Den har en gles förekomst i hela länet (uppskattningsvis 100-200 
par). 
 
Hot. Bivråken torde missgynnas av ett minskat lövinslag och torrläggning i de modernt bruka-
de skogs- och jordbrukslandskapen, bl.a. genom att tillgången på rika insektsmiljöer minskar. 
 
Åtgärder. Bivråken gynnas av generella hänsyn i både jord- och skogsbruket, såsom att spara 
lövträd, öka lövinslaget i barrskog, att undvika att torrlägga ”småvatten”, sumpskogar och 
våtmarker i övrigt, samt restriktivitet vad gäller användandet av insektsdödande bekämp-
ningsmedel. - Häckningslokaler bör införas i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Glada 
Regional hotkategori: 0, FÖRS VUNNEN 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Gladan har funnits häckande i nästan hela Götaland och Svea-
land, men vid mitten av 1800-talet inleddes en tillbakagång. 1940 fanns arten kvar lokalt i 
Mellansverige, Småland och Skåne men i slutet av 1970-talet endast i Skåne. Under 1800-ta-
let är häckningar kända på Orust och vid Hällungen, och de senast kända häckningarna i Bo-
huslän är från 1920-talet (i Hjärtum socken, numera i Älvsborgs län)8 12, 15 - Under 1980-talet 
har den negativa trenden vänt, förmodligen som följd av bl.a. minskad förföljelse i delar av 
Europa och stödutfodring av giftfri föda under vintern. Sedan slutet av 1980-talet häckar 
gladan således åter i Halland, och man bör räkna med en återinvandring också till Bohuslän. 
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Hot. Försämrad tillgång på lämpliga häckningsmiljöer, exponering för miljögifter och (längre 
tillbaks i tiden) även jakt och förföljelse bedöms ha medverkat till gladans tillbakagång sedan 
mitten av 1800-talet. 
 
Åtgärder. Man bör räkna med möjligheten att gladan inom en ganska nära framtid åter eta-
blerar sig som häckfågel i länet. Gladan torde gynnas av generella hänsyn, såsom att öka löv-
inslaget i barrskog och restriktivitet vad gäller överföring av hagmarker och öppna ängsmar-
ker till skog. - Skogsarbete och andra störande aktiviteter bör inte förekomma inom ca 200 m. 
från bebodda bon. Häckningslokaler bör införas i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Havsörn 
Regional hotkategori: 0, FÖSVUNNEN 
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Havsörnen fanns fram till mitten av 1800-talet utefter kuster 
och vid sötvatten i hela landet, men den försvann från större delen av sitt svenska utbred-
ningsområde under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Vid mitten av 1950-talet 
fanns havsörnen bara kvar utefter delar av Ostkusten och i Lappland. - I Bohuslän beteck-
nades havsörnen som ”ganska allmän” vid mitten av 1800-talet, framför allt utefter kusten 
men också i inlandet (t.ex. Romelanda och Hjärtum socknar)8, 12, men att döma av senare 
uppgifter hade arten minskat påtagligt i länet redan under slutet av 1800-talet13. – Naturvårds-
åtgärder såsom utfodring av giftfri föda och bevakning av boplatser har givit till resultat att 
havsörnsstammen åter är under svag tillväxt och tendenser till återinvandring till gamla häck-
ningsområden i Syd- och Mellansveriges insjöar finns. - Årligen övervintrar 5-10 havsörnar 
i Göteborgs och Bohus län. 
 
Hot. Havsörnens tillbakagång under 1800-talet var i första hand en effekt av jakt och förföl-
jelse. Under 1900-talet har hotbilden blivit mer komplex, innefattande miljögifter, exploate-
ring av häckningsområden för t.ex. skogsbruk och fritidsbebyggelse, samt störningar vid 
boplatserna 
 
Åtgärder. Den ideelt bedrivna verksamheten med stödutfodring med giftfri föda till övervint-
rande havsörnar bör fortsätta. Man skall dessutom räkna med möjligheten att havsörnen åter 
etablerar sig som häckfågel i länet, och i ett sådant läge överväga behovet av inrättandet av 
fågelskyddsområden för att reglera tillträdet till området kring boplatserna (t.ex. inget skogs-
arbete eller andra störande verksamheter inom ca 500 m kring bebodda bon). För att under-
lätta en eventuell återetablering bör man inom ramen för skogsbruket i kustnära områden 
spara storvuxna furor. Eventuella boplatser förs in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Brun kärrhök 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Bruna kärrhöken förekommer vid vassrika sjöar och havs-
vikar i södra och mellersta Sverige. I Göteborgs och Bohus län uppträder arten fåtaligt men 
regelbundet i lämpliga miljöer, och har under senaste åren häckat vid bl.a. Göta älv och Koll-
ungeröd vatten på Orust (högst 5 par i länet). 
 
Hot. Miljögifter bedömdes under 1960- och 1970-talen som ett hot mot arten. Orsakerna till 
beståndsvariationer under senare år är inte klarlagda, men effekter av torka i de västafrikanska 
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övervintringsområdena kan inte uteslutas. 
 
Åtgärder. Undvika torrläggning eller andra förändringar på de platser där arten uppträder 
under häckningstid. Häckningslokaler bör införas i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Kungsörn 
Regional hotkategori: -  
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Kungsörnen är inte känd som häckfågel i Göteborgs och Bohus län, men den har 
under 1980-talet visat tendens till nyetablering i södra Sverige, och observationer under häckningstid har gjorts i 
Bohuslän under senare år. 
 
Hot. Avverkning av boträd (stora, gamla tallar med välutvecklad krona), störningar och (i norra Sverige) olaglig 
förföljelse. 
 
Åtgärder. Skydd av skogen på ett avstånd upptill ca. 200 ni kring eventuella boplatser. Vid eventuell häckning 
bör man överväga behovet av fågelskyddsområden för att reglera tillträdet till området kring boplatserna. Skogs-
arbete och andra störande verksamheter bör inte förekomma inom 500 m. från bebodda bon under perioden 
januari-juli. Kända boplatser bör införas i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Fiskgjuse 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Fiskgjusen är spridd över hela landet, och ungefär halva det 
europeiska beståndet häckar i Sverige och Finland. Skyddet av det svenska beståndet måste 
alltså ses i ett internationellt perspektiv. Det häckande beståndet i Göteborgs och Bohus län 
uppgår ca. 20 par9, de flesta vid sötvatten. Fiskgjusen har en betydligt starkare stam i 
angränsande delar av Dalsland och Västergötland. 
 
Hot. Fiskgjusen är inte hotad men missgynnas av en komplex hotbild, som innefattar miljö-
gifter, störningar från friluftslivet, avverkning av lämpliga boträd och utglesade bestånd av 
bytesfisk i försurade sjöar. 
 
Åtgärder. Generella hänsyn, såsom att spara träd med risbon och lämpliga boträd med väl 
utvuxet kronverk. Uppsättning av boplattformar kan ha positiva effekter. - Kalkning kan 
övervägas för att öka tillgången på bytesfisk i försurningsskadade vatten. - Skogsarbete och 
andra störande verksamheter bör inte förekomma inom ca 300 m. från bebodda bon. Kända 
boplatser bör införas i Länsstyrelsens ekologiska register. - För boplatser i utsatta lägen kan 
förordnanden som fågelskyddsområde övervägas. 
 
Tornfalk 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Tornfalken häckar med varierande täthet i hela landet. Under 
1950-1960-talen gick arten kraftigt tillbaka i södra och mellersta Sverige till följd av expone-
ring för miljögifter (kvicksilver i jordbruket). Arten har inte helt återhämtat sig efter denna 
tillbakagång. I Göteborgs och Bohus län häckar uppskattningsvis drygt 100-talet par, med en 
koncentration till Göteborgstrakten och Göteborgs södra skärgård och med flera par i anslut-
ning till impedimentartad mark vid industriområden och liknande. 
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Hot. Förändringarna i jordbrukslandskapet torde vara huvudorsak till att tornfalken inte helt 
återhämtat sig från nedgången under 1950-1960-talen. Genom att landskapet i olika avseen-
den blivit mer ”ensartat” har lämpliga miljöer för bytesdjuren (smådäggdjur m.m.) försämrats. 
 
Åtgärder. Generella hänsyn, såsom att spara trädridåer, skogsholmar, vägrenar och öppna di-
ken i odlingslandskapet, att undvika dräneringar och att undvika plantering av skog på jord-
bruksmark i skogsbygderna. Uppsättning av specialgjorda holkar kan ha en positiv effekt på 
ungproduktionen. Kända boplatser bör införas i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Stenfalk 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Stenfalken har en vid utbredning i fjälltrakterna men har tidi-
gare också häckat regelbundet i södra Sverige; bl.a. sällsynt utefter Bohuskusten till i början 
av 1900-talet. Enstaka observationer under häckningstid finns från senare år. 
 
Hot. Stenfalkens försvinnande som häckfågel torde ha samband med landskapsförändringar, 
såsom ljunghedsbiotopernas minskning 
 
Åtgärder. Inga, utöver att eventuella häckningsfynd bör införas i Länsstyrelsens ekologiska 
register. 
 
Lärkfalk 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Lärkfalken finns sparsamt i jordbruksmarker med inslag av 
våtmarker i större delen av södra Sverige. Den saknas som häckfågel utefter Västkusten, men 
påträffas här och var i större delen av Älvsborgs län. Under 1800-talet och början av 1900-
talet var emellertid lärkfalken sällsynt men regelbunden som häckfågel i länet12, 13 Lärkfalken 
livnär sig till stor del på storvuxna insekter, vilket gör den beroende av ett varierat landskap 
med inslag av våtmarker. 
 
Hot. Lärkfalkens födosöksmiljöer riskerar att i stor utsträckning försvinna i det modernt 
brukade jordbrukslandskapet. 
 
Åtgärder. Hänsynstagande inom ramen för det normalt bedrivna jordbruket, bl.a. vad gäller 
bevarandet av våtmarker och ”småvatten”. Eventuella häckningsplatser bör läggas in i Läns-
styrelsens ekologiska register. 
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Pilgrimsfalken fanns ännu i början på 1900-talet häckande i många bergsbranter i länet. 
Efter flera års avd och utplanteringsarbete av bl.a. Göteborgs Ornitologiska Förening och 
Naturskyddsföreningen har pilgrimsfalken nu återvänt till några av sina gamla 
”falkbranter”. - Teckning av Bodil Westberg. 
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Pilgrimsfalk 
Regional hotkategori: 2, SÅRBAR 
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Pilgrimsfalken under 1900-talet gått kraftigt tillbaka från ett 
bestånd på uppskattningsvis minst 1000 par i hela landet före 1900 till en bottennotering på ca 
10 häckande par vid mitten av 1980-talet. I Göteborgs och Bohus län noterades redan i början 
på seklet att arten var på tillbakagång13. Sydvästra Sverige utgör tillsammans med Gotland 
samt Norrbottens och Västerbottens län de delar av landet där man idag finner häckande pil-
grimsfalkar. Genom en framgångsrik avel och utplantering har den negativa trenden vänt un-
der senare år, och en viss återetablering har skett på gamla falklokaler. Fortfarande är emeller-
tid sydvästra Sverige ett av kärnområdena för pilgrimsfalk i landet. 1992 häckade 4 par i länet 
och 1993 5 par. Därtill fanns båda åren två etablerade men inte häckande vilda par. 
 
Hot. Pilgrimsfalkens tillbakagång är en kombinerad effekt av (till stor del olaglig) jakt och 
förföljelse och exponering för miljögifter. Lokalt kan fritidsaktiviteter (t.ex. bergklättring) 
vara ett problem. 
 
Åtgärder. Vid bebodda boplatser bör skogsavverkning och andra störande verksamheter und-
vikas inom ca. 1000 m från bebodda bon. Röjningar i branter som vuxit igen så kraftigt att de 
inte längre är attraktiva som boplatser kan ibland övervägas men i så fall vägas mot andra na-
turvårdsintressen. Boplatserna bör föras in i Länsstyrelsens ekologiska register. - Avel och 
utplantering bedrivs, på stor del på ideell basis, gemensamt av Göteborgs Ornitologiska Före-
ning och Svenska Naturskyddsföreningen. 
 
Järpe 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Järpen är spridd i barrskogsområden över hela landet men har 
ett undanskymt levnadssätt och är därför dåligt känd. Ett lövinslag i barrskogsmiljön torde 
emellertid vara en förutsättning. Det bohusländska beståndets storlek uppskattades till ca 240 
par på 1980-talet9. 
 
Hot. Bl.a. minskat lövsinslag och dränering av sumpskogspartier i barrskogslandskapet. 
 
Åtgärder. Generella hänsyn, såsom att spara (och öka) lövinslaget i barrskogen och att und-
vika dränering av sumpskogsartade terrängpartier. Terrängpartier med regelbunden förekomst 
av järpe bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Orre 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Orren är spridd över hela landet. Beståndets storlek varierar 
kraftigt från år till år, men åtminstone i södra Sverige har arten ha gått tillbaka16. I sydvästra 
Sverige har orren varit en karaktärsart för ljunghedarna, och den har tidigare haft en stark 
stam även på öar i skärgården. I dag finns orren spridd i skogstrakter i hela länet, medan skär-
gårdsbestånden bedöms ha minskat betydligt. 
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Hot. Minskade tillgång på öppna områden (t.ex. mossar, hedmarker) bedöms vara den vikti-
gaste orsaken till orrens tillbakagång i södra Sverige16. 
 
Åtgärder. Skydd av våtmarkerna i skogslandskapet, liksom av kvarvarande ljunghedar. Därut-
över kan generella hänsyn, såsom att spara (och öka) lövinslaget i barrskogen och att undvika 
skogsarbete och andra störande verksamheter i närheten av spelplatserna under perioden 
mars-maj gynna orren. Viktigare spelplatser bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska 
register. 
 
Tjäder 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Tjädern är spridd över större delen av landet. Beståndets stor-
lek varierar kraftigt från år till år, men sett i ett längre tidsperspektiv har beståndet gått lång-
samt tillbaka. Tjädern finns spridd i skogstrakter i hela länet, men är mer fåtalig än orren. 
 
Hot. Tjädern missgynnas på ett komplicerat sätt av det moderna skogsbruket. 
 
Åtgärder. För att tjädern skall kunna ”samsas” med skogsbruket behövs bl.a. att avverkningar 
sprids i terrängen på ett sådant sätt att partier av bl.a. mogen skog (inkl. ”blåbärsgranskog”) 
alltid finns tillgängligt inom ett normalt tjädertuppsrevir (ca 0,8 ha i medeltal). Vidare är det 
fördelaktigt om bergs- och hällmarker kan lämnas orörda (ofta lämpliga spelplatser), och att 
dikning och dränering utförs med eftertanke (för att bevara födosöksmiljöer för bl.a. kyck-
lingarna). Kring kända spelplatser bör äldre och storvuxna tallar sparas. Tjädern gynnas också 
av ett visst lövinslag, t.ex. asp. - Rådgivning och information till markägare bör ges ökad 
tyngd. Viktigare spelplatser bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Rapphöna 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Sett till Sverige i sin helhet har rapphönan gått kraftigt tillba-
ka sedan 1950-talet. I Bohuslän finns arten framför allt utefter kusten och på vissa öar i skär-
gården, främst på platser med kustnära jordbruk eller betesdrift. Vidare påträffas den här och 
var på impedimentartad industrimark. Beståndets storlek har uppskattats till 150-200 par9. 
Försök till utplanteringar har sällan varit framgångsrika. 
 
Hot. Rapphönan missgynnas av moderna jordbruksmetoder. Bl.a. har användningen av be-
kämpningsmedel medfört att tillgången på föda i form av vissa insekter försämrats. 
 
Åtgärder. Bättre hänsyn inom ramen för den normala jordbruksdriften. Rapphönan torde bl.a. 
gynnas av att omställningsytor används till extensivt bete eller ”grön träda”, genom besprut-
ningsfria zoner kring odlade fält och genom att lämna kvar öppna diken, buskridåer, gärdes-
gårdar m.m. - Viktigare bör områden med regelbunden förekomst av rapphöna föras in i 
länsstyrelsens ekologiska register. 
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Småfläckig sumphöna 
Regional hotkategori: 1, AKUT HOTAD 
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Småfläckiga sumphönan har en gles förekomst i jordbruks-
landskapets våtmarker i södra och mellersta Sverige. Beståndets storlek växlar mellan olika 
år, men i Mellaneuropa har arten gått kraftigt tillbaka, Tendensen för det svenska beståndet är 
oklar. Under 1800-talet var arten allmän i ”vassarna” kring Göta älvs utlopp12. Numera upp-
träder den ytterst oregelbundet i länet, bl.a. i våtmarkerna utefter Göta älv och Nordre älv och 
vid Kollungerödsjön på Orust Flertalet noteringar bedöms vara oparade hanar. 
 
Hot. Arten missgynnas av förlusterna av våtmarker i det modernt brukade jordbrukslandska-
pet samt att kvarvarande våtmarker i vissa fall växer igen på grund av eutrofiering 
(övergödning). 
 
Åtgärder. Hög prioritet åt bevarandet av våtmarker (inkl. mindre våtmarksytor) där arten upp-
träder, om än med viss oregelbundenhet mellan olika år. Dessa områden bör läggas in i Läns-
styrelsens ekologiska register. 
 
Vattenrall 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Vattenrallen förekommer i våtmarker (inkl. mindre våtmarks-
ytor) med riklig vegetation i södra och mellersta Sverige, och fåtaligt på liknande lokaler i 
länet. I början av 1980-talet uppskattades det totala beståndet i Bohuslän och Halland till 50-
200 par9. I länet påträffas vattenrallen i första hand i Göta älvs och Nordre älvs dalgångar 
samt vid Kollungerödsjön på Orust. 
 
Hot. Arten missgynnas av förlusterna av våtmarker i det modernt brukade jordbrukslandska-
pet. 
 
Åtgärder. Våtmarker (inkl. mindre våtmarksytor) där arten uppträder, om än med viss oregel-
bundenhet mellan olika år, bör bevaras och inte påverkas av dikningar. Dessa områden bör 
läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Kornknarr 
Regional hotkategori: 1, AKUT HOTAD 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Kornknarren har gått kraftigt tillbaka i såväl Sverige som 
Europa i övrigt sedan början av 1900-talet. I det gamla odlingslandskapet fanns kornknarren 
på slåtterängar, klöverfält och sädesfält, men under senare årtioden har den i första hand 
uppträtt i fuktiga ängsmarker. I Bohuslän var kornknarren ganska vanlig till i början på 1900-
talet. Numera påträffas den oregelbundet och ytterst fåtaligt i länet, och flertalet noteringar 
bedöms vara oparade hanar. 
 
Hot. Kornknarrens starka tillbakagång är i första hand kopplad till slåtterängarnas minskade 
betydelse och förekomst i jordbrukslandskapet. Den torde också ha missgynnats av 
tidigarelagd slätter och torrläggning av våtmarker. 
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Åtgärder. Hög prioritet åt bevarandet av våtmarker (inkl. mindre våtmarksytor) där arten upp-
träder, om än med viss oregelbundenhet mellan olika år. Likaså en hög prioritet för lämpliga 
skötselinsatser på dessa lokaler vid behov. - Platser där kornknarren uppträder bör läggas in i 
Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Trana 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Tranan har ökat i antal och utvidgat sitt häckningsområde i 
södra Sverige och återfinns i olika typer av våtmarker, även av liten areal och i vissa fall an-
märkningsvärt nära bebyggelse. Den har på 1980-talet återkommit som häckfågel i Bohuslän 
efter att ha varit försvunnen härifrån sedan 1930-talet. Det bohusländska beståndet omfattar 
5-10 par och återfinns i Kynnefjäll m.fl. platser i norra Bohuslän. 
 
Hot. Tranan kan missgynnas av dikningar och torrläggningar, inte minst av dikningsverk-
samheten inom skogsbruket. 
 
Åtgärder. Inom ramen för normalt hänsynstagande inom skogs- och jordbruket bör de våtmar-
ker, där tranor häckar eller regelbundet uppehåller sig undantas från torrläggningar eller dik-
ningar. Under häckningstid (april-juli) bör skogsbruk eller andra störande verksamheter inte 
utföras inom 100-200 m. kring boplatserna. - Platser där tranor häckar eller regelbundet upp-
träder bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Mindre strandpipare 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Arten är spridd i södra och mellersta Sverige. Den har gått 
tillbaka på de våtmarkslokaler där den ursprungligen förekommit, men samtidigt funnit nya 
häckningsmiljöer på ruderatmarker, sand- och grustag m.m. 1 Bohuslän är uppskattningsvis 
10-20 par spridda över hela länet. 
 
Hot. Minskad tillgång på lämpliga ”naturliga” häckningsmiljöer i form av sandiga och grusiga 
sjöstränder med lämplig hävd (t.ex. betesdrift). Bristande hänsyn till boplatser och ungar, med 
risk t.ex. för störningar och påkörningar där arten häckar på ruderatmarker, i grustag och lik-
nande miljöer. 
 
Åtgärder. Bevarande och vid behov lämplig skötsel (t.ex. betesdrift) av artens häckningsplat-
ser vid bl.a. stränder. Hänsyn vid bl.a. drift och återställningsarbeten (t.ex. genom insatser 
med stöd av 18 § naturvårdslagen) i sand-, grus- och lertäkter där arten förekommer. Häck-
ningsplatserna bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Svartbent strandpipare 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotktaegori: 1, AKUT HOTAD 
 
Utbredning, status och ekologi. Svartbenta strandpiparens svenska utbredning har varit be-
gränsad till Skåne, Västkusten upp till Göteborg samt södra Öland. Den är knuten till sandig  
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mark och strandängar med kortvuxen vegetation. Arten har under 1900-talet gått betydligt 
tillbaka i hela sitt europeiska utbredningsområde. I Sverige finns den i dag bara häckande i på 
ett fåtal platser i sydvästligaste Skåne. Den nordligaste säkra häckningen i Sverige är en 
äggkull insamlad 1853 i den s.k. Stadsvassen på Hisingen vid Göta älvs utlopp. Några 
häckningar i Göteborgstrakten eller norra Halland efter sekelskiftet är inte kända17. 
 
Hot. Minskad tillgång på lämpliga miljöer i kombination med störningar (t.ex. bad- och annat 
friluftsliv) och minskat betestryck på kvarvarande lämpliga biotoper. 
 
Åtgärder. Några aktiva åtgärder för att återfå svartbenta strandpiparen som häckfågel i länet 
är inte aktuella. 
 
Ljungpipare 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Ljungpiparen finns på öppna myrmarker, alvarmark och i 
fjällmiljöer i hela landet. I sydvästra Sverige var arten i äldre tider en karaktärsfågel för de 
öppna ljunghedarna. I dag har stora delar av de gamla häckningsmiljöerna i södra Sverige 
förändrats och huvuddelen av fastlandsbeståndet utanför fjällkedjan återfinns på öppna 
mossar med liten eller ingen trädvegetation. I Bohuslän uppskattades det häckande beståndet 
under slutet av 1970-talet till ca 50 par. 
 
Hot. Sedan slutet av 1800-talet har huvuddelen av ljunghederna, d.v.s. den viktigaste ljung-
piparbiotopen i sydvästra Sverige, planterats med skog. Kvarvarande häckningsbiotoper på 
öppna mossar missgynnas bl.a. av dränering och åtföljande uttorkning. Under de senaste 
årtiondena har även ökande uppslaget av ris och småvuxna träd på många myrmarker (tro-
ligen till följd av den ökade nedfallet av kväveföroreningar) missgynnat ljungpiparen. 
 
Åtgärder. Skyddet av ljungpiparens häckningsplatser bör ges hög prioritet i genomförandet av 
myrskyddsplanen i länet. Häckningsplatserna bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska regis-
ter. 
 
Kärrsnäppa, sydlig ras (C. a. schinzii) 
Regional hotkategori: 1, AKUT HOTAD, 
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Kärrsnäppan finns i Sverige med två underarter (eller ”ra-
ser”), den nordliga Calidris a. alpina, som är vanlig i fjälltrakterna, och den sydliga C. a. 
schinzii. Den sydliga rasen var tidigare vanlig på kortvuxna och blöta gräsmarker, men har 
under de senaste 50 åren gått kraftigt tillbaka. I dag återfinns den sydliga rasen häckande 
nästan enbart på kreatursbetade strandängar med hårt betestryck. Längs med Västkusten finns 
ca 40 par, flertalet i Halland. I Bohuslän har arten häckat vid Ödsmåls kile (Kungälvs kom-
mun), Råssö/Hjälmvik (Orust), Trälebergs kile (Lysekils kommun) Jorefjorden/Sävhedski-
larna (Tanums kommun) och Orrevikskilen (Strömstads kommun). Vid inventeringar 1989-90 
påträffades totalt 5-6 par vid Ödsmåls kile, Råssö/Hjälmvik och Jorefjorden/Sävhedskilarna, 
men vid Orrevikskilen bedömdes betestrycket vara för lågt18. 1993 noterades 5 par, alla vid 
Ödsmåls kile. 
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Hot. Kärrsnäppan är beroende av kortvuxen gräsvegetation, och artens kraftiga tillbakagång i 
södra Sverige beror bl.a. på minskat betestryck. 
 
Åtgärder. Hög prioritet för bevarande och riktig skötsel (d.v.s. högt betestryck men inte före 
den 1 juni) av kärrsnäppans häckningsplatser (strandängar). Dessa platser bör läggas in i 
Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Brushane 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Brushanen förekommer i södra Sverige på fuktiga ängsmarker 
och i norra Sverige på myrmarker i barrskogs- och fjällområdet. Det sydsvenska beståndet har 
gått kraftigt tillbaka under 1900-talet. I Göteborgs och Bohuslän har brushanen, att döma av 
äldre uppgifter12, inte varit vanlig som häckfågel. Tjurholmen i Göta älvs dalgång var en re-
gelbundet nyttjad häckningslokal tills dess jordbruksdriften på stora delar av holmen överför-
des från betesdrift till odling (sista häckning 1979). 
 
Hot. Brushanen missgynnas av minskad eller upphörd hävd i form av bete eller slåtter på fukt- 
och strandängar. 
 
Åtgärder. Bevarande och lämplig skötsel (slåtter eller bete) av eventuella häckningsplatser i 
länet. Dessa bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Dubbelbeckasin 
Regional hotkategori: 0, FÖRS VUNNEN 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Fram till början av 1900-talet var dubbelbeckasinen en ganska 
vanlig häckfågel på slåttrade eller betade våtmarker i större delen av landet. I dag finns den 
som häckfågel bara i fjälltrakterna. På restaurerade strandängar med återupptagen slåtter eller 
betesdrift i södra Sverige har dubbelbeckasinen återigen uppträtt på våren under senare år. - I 
Bohuslän har dubbelbeckasinen inte varit vanlig: Tjurholmen i Göta älv är enda kända häck-
ningslokal, och därifrån försvann arten redan omkr. 1870 då holmen uppodlades12. Däremot 
finns från senare år noteringar om spelande fåglar på genomsträck under våren. 
 
Hot. Minskad tillgång på lämpliga miljöer i form av slåttrade eller betade fuktängar. 
 
Åtgärder. Alla kända platser där dubbelbeckasiner regelbundet rastar (och i vissa fall spelar) 
under våren bör skyddas och ges lämplig skötsel (slätter eller bete). Man bör inte utesluta 
möjligheten att dubbelbeckasinen återvänder som häckfågel på restaurerade våtmarker med 
återupptagen slåtter eller betesdrift. - Alla platser där dubbelbeckasinen regelbundet uppträder 
under flyttningen bör föras in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Storspov 
Regional hotkategori: 2, SÅRBAR 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Storspoven förekommer på fuktig mark i jordbrukslandskapet 
i större delen av landet. I södra och mellersta delarna har arten gått påtagligt tillbaka under de  
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senaste årtiondena. I Göteborgs och Bohus län har storspoven i första hand varit knuten till 
myrmarker i inlandet och till kust- och skärgårdsområdena. I början av 1980-talet uppskat-
tades beståndet till ca 15 par9, och 1993 bedöms ca 5 par häcka i länet. 
 
Hot. Storspoven missgynnas bl.a. av dräneringar i jordbrukslandskapet, liksom av överföring 
av ängsmark till åkermark. 
 
Åtgärder. Normala hänsyn, bl.a. vad gäller dränering eller annan torrläggning av mark inom 
jordbruket. Förekomster av häckande storspov bör beaktas vid fördelning av NOLA- och 
landskapsvårdsbidrag med syftet att bevara ängsmark. Regelbundet nyttjade häckningsplatser 
bör föras in i Länsstyrelserna ekologiska register. 
 
Roskarl 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Roskarlen förekommer utefter landets kuster och bl.a. i Vä-
nern. Östersjöbeståndet har vuxit under senare årtionden medan västkustbeståndet gått kraftigt 
tillbaka. Tillbakagången uppmärksammades redan på 1950-talet8, och numera är arten 
utgången som häckfågel i länet. 
 
Hot. Orsakerna till roskarlens försvinnande från Västkusten är oklara. 
 
Åtgärder. Bristen på kunskap om roskarlens tillbakagång gör att det är svårt att föreslå åt-
gärder. Eventuella häckningsfynd bör föras in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Labb 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Labben har en gles förekomst i landets ytterskärgårdar. Öster-
sjöbeståndet har vuxit under senare årtionden, medan beståndet i Bohuslän i stort sett har hal-
verats mellan 1960-talet och 1980-talet, men minskningen tycks därefter ha avstannat (93 par 
vid inventering 1966, ca 45 par i början av 1980-talet, ca 50 par 1993). 
 
Hot. Orsakerna till labbens minskning på Västkusten är oklara, men den sena häckningstiden 
(slutet av maj-skiftet juli/augusti) gör arten speciellt känslig för störningar från bad- och annat 
friluftsliv. 
 
Åtgärder. Bristen på kunskap om labbens tillbakagång gör att det är svårt att föreslå åtgärder. 
Ett skydd av befintliga häckningsplatser bör emellertid ges hög prioritet, och behovet av att 
inrätta fågelskyddsområden (med tillträdesförbud under häckningstid) bör övervägas. Häck-
ningsplatserna bör föras in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Skräntärna 
Regional hotkategori: -  
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Skräntärnan har sin svenska (och europeiska) utbredning begränsad till Östersjön. Arten är också känd som 
bohusländsk häckfågel, men försvann redan före 185019. 
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Kentsk tärna 
Regional hotkategori: -  
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Kentska tärnan finns utefter kusterna av Halland, Skåne, Blekinge, Småland, 
Öland och Gotland. Det svenska beståndet har gått kraftigt tillbaka från ca 1100 par omkring 1975 till ca 630 par 
1988. Utefter Hallandskusten finns 250-300 par. I Bohuslän noteras arten regelbundet under häckningstid, men 
antalet fynd har minskat under senare år. Indikationer på häckning finns bl.a. i Göteborgs södra skärgård. 
 
Hot. Störningar på häckningsplatserna (t.ex. från friluftslivet), exploatering av häckningsplatser och miljögifter 
bedöms ha bidragit till artens tillbakagång, liksom skrattmåsens minskning och därmed brist på skyddade 
boplatser i anslutning till skrattmåskolonierna. 
 
Åtgärder. Skyddet av eventuella häckningsplatser bör ges hög prioritet, och behovet av att inrätta fågelskydds-
områden (med tillträdesförbud under häckningstid) bör övervägas. Häckningsplatserna bör föras in i Länssty-
relsens ekologiska register. 
 
Silvertärna 
Regional hotkategori: 3, SÄLLSYNT 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Silvertärnan finns utefter Östersjökusten och i fjälltrakterna. 
Utefter Bohuskusten har silvertärnan etablerat sig som häckfågel sedan mitten av 1970-talet. 
Beståndets storlek beräknas till högst ca 25 par med huvuddelen på Jutholmen vid Koster (ca 
15 par). 
 
Hot. Något större hot bedöms inte föreligga för det bohusländska beståndet. 
 
Åtgärder. Ett skydd av häckningsplatserna genom att inrätta fågelskyddsområden (med till-
trädesförbud under häckningstid) bör övervägas. Häckningsplatserna bör föras in i Länssty-
relsens ekologiska register. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunnefågeln enda svenska häckningsförekomster fanns fram till omkring 1970 i Bohuslän. 
Under 1980-talet gjordes försök med utplanteringar. - Teckning av Bodil Westberg. 
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Sillgrissla 
Regional hotkategori: 3, SÄLLSYNT 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Huvuddelen av det svenska häckningsbeståndet av sillgrissla 
finns i Östersjön, med koncentrationer till ett fåtal häckningsplatser (bl.a. Karlsöarna utanför 
Gotland). Under senare år har sillgrisslan uppträtt utefter Bohuskusten under häckningstid, 
och häckningar har skett enstaka år sedan 1980-talet, t.ex. 1 par vid Soteskär (vissa år) och 
1 par vid Bonden (1993). 
 
Hot. Minskat födounderlag till följd av förändringar i fiskbestånden, fångst i fiskredskap, 
oljeskador och exponering för miljögifter är allmänt sett de viktigaste hotorsakerna för sill-
grisslebestånden i Nordatlanten och Östersjön. Lokalt bör man inte utesluta problem med 
störning från bad och friluftsliv samt predation från mink. 
 
Åtgärder. Behovet av att inrätta fågelskyddsområden och skyddsjakt efter mink övervägas på 
de bohusländska häckningsplatserna. Häckningsplatserna bör föras in i Länsstyrelsens ekolo-
giska register. 
 
Tordmule 
Regional hotkategori: 3, SÄLLSYNT 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Huvuddelen av det svenska häckningsbeståndet av tordmule 
finns i Östersjön, med koncentrationer till ett fåtal häckningsplatser. Sedan början av 1980-ta-
let (och åtminstone från 1983) häckar tordmulen regelbundet med fåtaligt (15-20 par) några 
platser i ytterskärgården (bl.a. 15 par på Bonden 1993). 
 
Hot. Minskat födounderlag till följd av förändringar i fiskbestånden, fångst i fiskredskap, olje-
skador och exponering för miljögifter har uppmärksammats som hotfaktorer för alkfågelbe-
stånden i Nordatlanten och Östersjön. Lokalt bör man inte utesluta problem med störning från 
bad och friluftsliv samt predation från mink. 
 
Åtgärder. Behovet av att inrätta Fågelskyddsområden och skyddsjakt efter mink övervägas på 
de bohusländska häckningsplatserna. Häckningsplatserna bör föras in i Länsstyrelsens 
ekologiska register. 
 
Lunnefågel 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
 
Utbredning, status och ekologi. Lunnefågeln förekommer, ofta i stora koncentrationer, i ”få-
gelberg” från den ryska ishavskusten i norr och utefter den nordatlantiska kusten söderut till 
Bretagne. I Bohuslän har lunnefågeln haft två häckningstillhåll, skäret Stora Knappen, Väder-
öarna, till omkring 1950 och Soteskär t.o.m. 1970. De svenska häckningsplatserna ligger i pe-
riferin av artens utbredningsområde och ca 400 km från närmaste norska häckningsplatser. 
Försök med återutplantering har gjorts 1981-85, och lunnefåglar har uppträtt under häcknings-
tid i Bohusskärgården under de senaste åren. 
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Hot. Lunnefågelns försvinnande som bohusländsk (och svensk) häckfågelart sammanfaller 
tidsmässigt med en allmän tillbakagång i mer centrala delar av utbredningsområdet. 
Orsakerna till denna minskning är inte helt klarlagda, men förändringar i fiskbestånden (och 
därmed födotillgången) som en följd av en temperaturökning och kanske även moderna 
fiskemetoder har diskuterats. Lokalt kan minkens kolonisation av skärgården ha medverkat 
till försvinnandet. 
 
Åtgärder De tv tidigare häckningsplatserna i Bohuslän är skyddade tillträdesförbud under 
häckningstid. Försöken med återutplantering kombinerades bl.a. med systematisk avskjutning 
av mink på utsläppsplatsen. - Platser med förekomst av lunnefågel under häckningstid bör 
föras in i Länsstyrelsens ekologiska register. Vid eventuella häckningar bör behovet av 
fågelskyddsområden och skyddsjakt efter mink övervägas. 
 
Skogsduva (Blåduva) 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Skogsduvan finns spridd, men i regel sparsamt, framför allt i 
skog med lövinslag (inkl. lämpliga boträd med bohål) i hela länet (liksom i hela södra och 
mellersta Sverige). Allmänt sett har det svenska beståndet minskat sedan mitten av 1980-talet. 
 
Hot. Minskad tillgång på lämpliga boträd (ihåliga lövträd i första hand) bedöms vara huvud-
orsak till skogsduvans tillbakagång. 
 
Åtgärder. Inom ramen för normalt hänsynstagande bör i första hand äldre lövträd med hålig-
heter sparas inom skogsbruket. Häckningsförekomster bör rapporteras till Länsstyrelsens 
ekologiska register. 
 
Berguv 
Regional hotkategori 2, SÅRBAR 
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Berguven har tidigare varit spridd över större delen av landet, 
men den gick kraftigt tillbaka under början-mitten av 1900-talet. I Bohuslän har berguv emel-
lertid funnits häckande under hela 1900-talet, men beståndet var under 1970-talet nere på en 
bottennotering på bara ett fåtal par. Genom en framgångsrik uppfödning och utplantering har 
berguven åter börjat uppträda på gamla häckningslokaler (första hand i bergsbranter). Nu 
finns ca 40 revir i länet, med 12 resp. 15 lyckade häckningar 1991 och 1992. De flesta reviren 
finns på Orust och Tjörn samt i Kungälvs och Sotenäs kommuner. 
 
Hot. Berguvens tillbakagång är en kombinerad effekt av (till stor del olaglig) jakt och förföl-
jelse och exponering för miljögifter. Lokalt kan häckande uvar störas av bebyggelse, skogs-
bruk och fritidsaktiviteter (inkl. bergsklättring). 
 
Åtgärder. Vid bebodda boplatser bör skogsavverkning och andra störande aktiviteter undvikas 
inom ett avstånd på 500 m. Vidare bör avverkningar eller andra ingrepp inte utföras inom om-
rådet nedanför och framför bobranterna, eller i området närmast ovanför och bakom en bo-
brant. Bevarandet av en skogsridå av minst ca 50 m bredd framför en uvbrant bör gälla som 
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en rekommendation. - För att undvika störningar kan ett förordnande av fågelskyddsområde 
med tillträdesförbud under häckningstid (februari-juli) övervägas i vissa fall. - Bergsbranter 
och andra platser som regelbundet används av berguv bör noteras i Länsstyrelsens ekologiska 
register. 
 
Kungsfiskare 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Kungsfiskaren förekommer vid rinnande vatten med tillgång 
till lämpliga boplatser (strandbrinkar, där den kan gräva sig ett bohål) och i regel lummig 
lövvegetation. Den svenska förekomsten ligger på nordgränsen av artens utbredningsområde. 
Antalet häckningar varierar starkt och med kraftiga minskningar efter kalla vintrar. I Göte-
borgs och Bohus län finns regelbundet nyttjade häckningsplatser bl.a. vid biflöden till Göta 
älv (t.ex. Lärjeån), Säveån, Bratteforsån, Bäveån och Örekilsälven, och antalet par varierar 
från inget eller ett fåtal efter kalla vintrar upp till ett 10-tal. 
 
Hot. Kungsfiskaren missgynnas bl.a. av att boplatser förstörts, t.ex. genom att lämpliga 
strandbrinkar (med öppna sandytor) påverkas i samband med röjningar, rensningar eller 
strandförstärkning (t.ex. för att undvika erosion). Lokalt kan häckningar misslyckas till följd 
av störningar från sportfiske, båttrafik eller annat friluftsliv. 
 
Åtgärder. Vid åsträckor med förekomst av kungsfiskare bör man undvika att förstöra tänkbara 
boplatser, t.ex. genom ovarsamma rensningar, röjningar eller strandförstärkningar (detta gäl-
ler även om en åsträcka tillfälligtvis saknar kungsfiskare efter en kall vinter; arten brukar 
normalt återkomma efter några år). Vid häckningsplatser som är flitigt nyttjade för sportfiske 
eller annat friluftsliv bör i vissa fall förordnande som fågelskyddsområde (med tillträdesför-
bud under häckningstid) övervägas för att minska risken för störningar. S.k. ”vädjandeskyltar” 
med information om kungsfiskaren kan också ha positiva effekter. - Platser där kungsfiskaren 
uppträder regelbundet under häckningstid bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Blåkråka 
Regional hotkategori: -  
Nationell hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
 
Utbredning, status och ekologi. Blåkråkan fanns äldre tider löv- och blandskog i större delen av östra och mel-
lersta Sverige, men försvann som häckfågel på det svenska fastlandet under början av 1900-talet. Den har också 
gått tillbaka i Stora delar av centrala och östra Europa. I Bohuslän var blåkråkan sällsynt och sporadiskt uppträd-
ande redan i mitten av 1800-talet12, och det är ytterst tveksamt om arten överhuvudtaget har häckat i länet 
(åtminstone efter 1850). 
 
Hot. Blåkråkan försvinnande som svensk häckfågelart torde bl.a. bero på biotopförändringar kopplade till bl.a. 
skogs- och hagmarksbetets upphörande, varigenom bl.a. en rik tillgång på föda (storvuxna insekter såsom gräs-
hoppor och skalbaggar) försämrats, 
 
Åtgärder. Inga. Sannolikheten för en återetablering av är liten, inte minst eftersom arten är på tillbakagång också 
i mer centrala delar av det europeiska utbredningsområdet. 
 
Gråspett 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 3, SÄLLSYNT 
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Utbredning, status och ekologi. Gråspetten finns i barrskog med inslag av äldre lövträd i norra 
och mellersta Sverige. Den förekommer mycket fåtaligt i nordöstra delen av Bohuslän (bl.a. 
Kynnefjäll). 
 
Hot. Gråspetten missgynnas bl.a. av en minskad förekomst av framför allt grovvuxna lövträd 
(t.ex. grova aspar) i barrskogen. 
 
Åtgärder. Hänsynstagande inom skogsbruket; i första hand genom att spara grovvuxna aspar 
och aspbestånd. Häckningsplatserna bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Vitryggig hackspett 
Regional hotkategori: -  
Nationell hotkategori: 1 AKUT HOTAD 
 
Utbredning, status och ekologi. Vitryggiga hackspetten är knuten till löv- och blandskogsmiljöer. Den har gått 
kraftigt tillbaka och finns idag kvar i tre delområden: Värmland/Dalsland, Östergötland/Kalmar län och södra 
Dalarna/Gästrikland/norra Uppland och Västmanland. Några av lokalerna i Dalsland ligger ganska nära läns-
gränsen och lämpliga miljöer finns i nordöstra delen av länet (t.ex. i Örekilsälvens dalgång). 
 
Hot. Vitryggiga hackspettens starkt specialicerade födoval (vissa vedlevande insekter i lövträd) gör att den 
kraftigt missgynnas av skogsbruket. 
 
Åtgärder. Om vitryggiga hackspetten uppträder i landskapet som häckfågel bör frågan om skydd för det aktuella 
området ges hög prioritet. Häckningsplatserna bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Mindre hackspett 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Mindre hackspetten finns i löv- och blandskog i hela landet. 
Beståndets storlek har i halverats under perioden 1975-90, och idag häckar högst 5 000 par i 
Sverige. I Göteborgs och Bohus län påträffas fortfarande mindre hackspetten på flera platser 
med lämpliga miljöer (skog med starkt lövinslag, inkl. död lövved; klibbalsbestånd vid sjöar 
och vattendrag). 
 
Hot. Mindre hackspetten missgynnas starkt av avverkning och gallringar av äldre lövträd, 
inkl. röjning och ”städning” i t.ex. landskapsvårdande syfte. 
 
Åtgärder. Hänsynstagande inom skogsbruket; i första hand genom att spara äldre och döda 
lövträd, liksom döda träd och stubbar samt döda grenar på levande träd. Dikning eller dräne-
ring av lövskogsområden bör undvikas. I parker och trädgårder kan varsamhet med att röja 
bort lövträd och lövbuskage (inkl. döda stående träd eller lågor), liksom att undvika att såga 
bort döda grenar och kvistar på levande träd verksamt bidra till att artens förutsättningar för-
bättras. Denna typ av hänsyn kan också gynna flera hotade eller hänsynskrävande insekts-
arter. - Häckningsplatserna bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Tretåig hackspett 
Regional hotkategori: 2, SÅRBAR 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Tretåiga hackspetten finns i gammal barrskog (framför allt 
granskog) med ett stort inslag av döda träd i landets norra och mellersta delar. I Bohuslän  
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uppträder arten regelbundet men fåtaligt i bl.a. Bredfjället och i de nordöstra delarna (med 
häckningsfynd 1990 och 1991). 
 
Hot. Tretåiga hackspetten missgynnas bl.a. av en minskad tillgång på döda och döende träd i 
barrskogslandskapet. 
 
Åtgärder. Hänsynstagande inom skogsbruket; i första hand genom att spara äldre och döda 
granar. Platser med regelbunden förekomst under häckningstid bör läggas in i Länsstyrelsens 
ekologiska register. 
 
Tofslärka 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori: 0, FÖRS VUNNEN 
 
Utbredning, status och ekologi. Tofslärkan invandrade till Sverige under första halvan av 
1800-talet, och ungefär 100 år senare var den en vanlig fågel i bl.a. Skåne och utefter Väst-
kusten. Under 1930- 1940-talen började en kraftig tillbakagång, omkring 1960 försvann arten 
som häckfågel från Göteborgstrakten och omkring 1990 från Malmö och Lund och därmed 
från landet i sin helhet. Tofslärkan är i huvudsak bunden till bebyggelse. Den är också på 
tillbakagång i de mer centrala delarna av sitt europeiska utbredningsområde. 
 
Hot. Tofslärkans tillbakagång i Sverige kan förmodligen kopplas till en minskad tillgång på 
föda under vintern. Bl.a. har hästens försvinnande som dragdjur uppmärksammats som en 
tänkbar delorsak, eftersom tofslärkans till stor del livnärde sig stor del på att plocka växtdelar 
ur hästspillning. Senare under 1900-talet torde bl.a. sanering och ”uppsnyggning” av industri- 
och bostadsområden, liksom ogräsbekämpning, ha medverkat till tillbakagången. 
 
Åtgärder. Inga, utöver att eventuella tillfälliga häckningar bör noteras i Länsstyrelsens ekolo-
giska register Sannolikheten för en återetablering av är emellertid liten; inte minst eftersom 
arten är på tillbakagång även i stora delar av Europa i övrigt. 
 
Backsvala 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Backsvalan finns i större delen av landet, men förekomsterna 
är koncentrerade till kolonier på platser med möjlighet till att gräva ut en bohåla i t.ex. strand-
brinkar eller grustag, speciellt i jordartsfraktionerna finmo-grovmo-finsand. I södra Sverige är 
över 90 % av beståndet knutet till boplatser i grustag och andra människoskapade miljöer. 
Backsvalan har gått tillbaka under senare årtionden, bl.a. till följd av minskad tillgång på bo-
platser. Beståndets storlek i länet beräknades till ca 1 200 par i början av 1980-talet9 men har 
minskat sedan dess. Större kolonier finns bl.a. vid Dösebacka (Kungälvs kommun, 46 bon 
1992), Brössebacka (Stenungsunds kommun, 85 bon 1991), Grössby (Stenungsunds kommun, 
80 bon 1992), Smeviken (Tanums kommun, 40 bon 1992) och Stensryr, Hede (Munkedals 
kommun, 40 bon 1991). Erosionsbrinkar utefter Örekilsälven är de enda platser i länet där 
backsvalan häckar i ursprungliga biotoper. 
 
Hot. I Göteborgs och Bohus län, liksom i södra Sverige i övrigt, är backsvalan helt beroende 
av en god tillgång på boplatser, t.ex. i grustag. 
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Åtgärder. Bevarande av befintliga kolonier i skärningar i grustag o. likn. efter avslutad täkt. 
Hänsynstagande till förekomsten av backsvalekolonier i täkter med pågående verksamhet, 
t.ex. genom att man undviker verksamhet utefter en ”vägg” eller sektion i grustaget. – Kolo-
nierna bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Fältpiplärka 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Fältpiplärkan förekommer på torra marker med kortvuxen 
gräsvegetation, nästan uteslutande på sandig mark. Det svenska beståndet bedöms ha minskat 
med ca 40 % under de senaste 30 åren. I dag återfinns arten som regelbunden häckfågel bara i 
Halland och Skåne, men har tidigare haft en större, men splittrad utbredning i södra och mel-
lersta Sverige. I Göteborgs och Bohus län häckade fältpiplärkan vid Hovås och Hult i Askim 
under 1800-talet12, 13. Häckningsplatserna är sedan flera årtionden förstörda. 
 
Hot. Förstörelse av häckningsbiotoper bedöms vara det största hotet mot arten också idag. De 
sandiga och kustnära marker där fältpiplärkan i första hand påträffas har tidigare varit föremål 
för tallplantering i stor utsträckning (t.ex. för att förhindra sandflykt) och på kvarvarande mar-
ker sker ibland en spontan igenväxt av bl.a. björk. Störningar från friluftslivet kan ha en viss, 
men mindre betydelse. 
 
Åtgärder. Inga; några lämpliga miljöer där fältpiplärkan kan återetablera sig finns knappast 
kvar i länet. 
 
Gulärla, sydlig ras (M.f. flava) 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Gulärlan finns i Sverige med två underarter (eller ”raser”), 
den nordliga Motacilla flava thunbergi, som är ganska vanliga på myrmarker i norra och 
mellersta Sverige, och den sydliga M f. flava, som finns på betade eller slåttrade strandängar 
samt i låga tätheter på högmossar i mellersta och södra Sverige. Gränsen mellan de båda 
raserna går efter en ungefärlig linje Värmland-Dalarna-Gästrikland. I Bohuslän finns gulärlan 
i första hand på betade strandängar utefter kusten samt Göra och Nordre älvs dalgångar. Efter 
en kraftig tillbakagången under senare år bedöms mindre än 100 par häcka i länet (jämfört 
med en uppskattning på ca. 150 par i början av 1980-talet9). Exempelvis fanns 13 par vid 
Ödsmåls kile 1983, men bara 1-2 par på samma plats 1993. 
 
Hot. Gulärlan missgynnas av upphörd hävd i form av slåtter eller bete på strand- och fukt-
ängar. 
 
Åtgärder. Bevarad (och på vissa platser återupptagen) betesdrift på strandängar torde gynna 
gulärlans fortsatta förekomst i länet. - Häckningsplatserna bör läggas in Länsstyrelsens eko-
logiska register. 
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Strömstaren finns under vintern vid forssträckor med öppet vatten i hela länet, och på ett 
40-tal platser finns också häckande par. - Teckning av Bodil Westberg. 
 
Strömstare 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Strömstaren är knuten till rinnande vatten. Beståndet i Göte-
borgs och Bohus län har inventerats 1990-92 och totalt finns ca 40 par, vilket antyder en viss 
ökning sedan slutet av 1970-talet20. Beståndets storlek varierar emellertid mellan olika år, 
bl.a. med hänsyn till vinterförhållandena. Utöver det häckande beståndet övervintrar norska 
strömstarar på flera platser i länet. 
 
Hot. I stora delar av det europeiska utbredningsområdet har strömstaren gått tillbaka, bl.a. på 
grund av vikande födounderlag (vattenlevande insekter) i bäckar och åar som påverkats av 
försurning. Dessutom kan den lokalt missgynnas av att lämpliga boplatser i t.ex. murar, 
grunder och brofundament av äldre typ försvinner. 
 
Åtgärder. Vid behov överväga kalkning av försurade vattendrag med häckande strömstare. 
Bevarande av lämpliga boplatser i anslutning till forssträckor. Bevaka att beslut om minimi-
vattenföring fattas i vattendomar om reglering av rinnande vatten med häckande eller över-
vintrande strömstare. - Häckningsplatserna bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
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Ringtrast 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Ringtrasten finns idag i bergs- och rasbranter i fjälltrakterna. 
Tidigare har den funnits på liknande platser i öppen terräng i bl.a. Bohuslän men gått påtagligt 
tillbaka under 1900-talet. Efter 1960-talet är inga häckningar kända i länet9, men arten noteras 
fortfarande tillfälligt under häckningstid och uppträder regelbundet men fåtaligt under genom-
flyttning. 
 
Hot. Ringtrastens tillbakagäng i sydvästra Sverige sammanföll med ljunghedarnas försvinnan-
de. 
 
Åtgärder. Inga, utöver att eventuella häckningsfynd bör noteras i Länsstyrelsens ekologiska 
register. 
 
Höksångare 
Regional hotkategori: 3 SÄLLSYNT 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Höksångaren har huvuddelen av sin svenska utbredning i syd-
östra Sverige. Utefter det bohuslänska kustbandet finns spridda förekomster (10-20 par i bör-
jan av 1980- talet9) som är isolerade från det övriga svenska beståndet. Den är knuten till 
buskrika och betespåverkade kulturmarker. 
 
Hot. Höksångaren finns ofta i en miljö som gynnas av beteshävd. 
 
Åtgärder. Hänsynstagande till kända förekomster, bl.a. i samband med planering av bete- och 
andra skötselinsatser. Platser med regelbunden förekomst av under häckningstid bör ges prio-
ritet vad gäller bevarande och eventuella skötselåtgärder samt föras in i Länsstyrelsens eko-
logiska register. 
 
Mindre flugsnappare 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Mindre flugsnapparen är ganska nyinvandrad i den svenska 
faunan. Den påträffas i terrängpartier med gammal skog med starkt lövinslag, ofta ogallrad 
och med inslag död ved och sumpmark. Det svenska beståndet omfattar 100-200 par. I Göte-
borgs och Bohuslän noteras arten årligen, om än fåtaligt, under häckningstid (troligen förbi-
sedd). 
 
Hot. De miljöer där mindre flugsnapparen normalt häckar är ofta föremål för skogsbruks-
insatser. 
 
Åtgärder. Hänsynstagande till artens miljökrav inom ramen för det ordinarie skogsbruket. 
Detta innefattar bl.a. att man undviker avverkningar och gallringar i bl.a. sumpskog och längs 
med bäckar och att spontana igenväxningssuccessioner (t.ex. på gammal hagmark) lämnas 
intakta. - Platser med regelbunden förekomst under häckningstid bör läggas in i Länsstyrel-
sens ekologiska register. 
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Skäggmes 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Skäggmesen är nyinvandrad i den svenska faunan; med de 
första svenska häckningarna under 1960-talet (i Skåne). Den är helt beroende av stora blad-
vassområden, och de svenska förekomsterna är koncentrerade till ett fåtal platser; i sydvästra 
Sverige bl.a. Getterön i Halland och Dettern (del av Vänern) i Västergötland. I Bohuslän på-
träffas arten i områden med utbredda vassbälten, t.ex. utefter Göta älv och Nordre älv samt 
vid Kollungeröd vatten, Orust. 
 
Hot. Skäggmesens totala beroende av en enda naturtyp, stora bladvassområden, gör den sår-
bar för exploatering av dessa miljöer. 
 
Åtgärder. Bevarande av lämpliga miljöer på de platser där arten förekommer. Detta kan i 
vissa fall innebära en konflikt gentemot andra naturvårdsintressen, t.ex. önskemål om hävd i 
form av slåtter eller bete. Platser med regelbunden förekomst bör föras in i Länsstyrelsens 
ekologiska register. 
 
Pungmes 
Nationell hotkategori: 3, SÄLLSYNT 
Regional hotkategori: 3, SÄLLSYNT 
 
Utbredning, status och ekologi. Pungmesen är ett nytt inslag i den svenska faunan. Liksom 
skäggmesen uppträdde den först i Skåne under 1960-talet. Den påträffas vid vegetationsrika 
stränder och våtmarker med stort inslag av buskage med björk, viden m.m. I länet påträffas 
pungmesen mycket fåtaligt, i första hand utefter Göta älv och Nordre älv. 
 
Hot. Något direkt hot föreligger inte för arten, utöver att den förekommer i miljöer ofta är 
föremål för exploatering av skilda slag. 
 
Åtgärder. Undvika röjningar och liknande på artens häckningslokalerna. Dessa bör läggas in i 
Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Nötkråka 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Nötkråkan har en ojämn förekomst i skogstrakter i södra och 
mellersta Sverige. Den kräver en kombination av tät barrskog (för häckning) och nöt-/ollon-
bärande skog (främst hassel) inom ett avstånd på högst 5-6 km. Nötkråkan finns spridd i 
större delen av länets skogstrakter men i regel i låga tätheter. 
 
Hot. Artens speciella krav på kombination av barr- och ädellövskog inom ett begränsat om-
råde gör den sårbar för modernt skogsbruk. 
 
Åtgärder. Hänsynstagande inom ramen för ordinarie skogsbruk; bl.a. genom att varsamhet 
med bl.a. röjning och gallring inom kända häckningsområden och genom att bevara inslagen 
av hassel m.fl. ädellövträd. Viktigare förekomster bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska 
register. 
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Steglits 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori :-  
 
Utbredning, status och ekologi. Steglitsen har varit en ganska vanlig fågel i kulturlandskapet i 
stora delar av Sverige men har gått kraftigt tillbaka under senare årtionden. Att döma av äldre 
uppgifter har steglitsen emellertid aldrig varit särskilt allmän i Göteborgs och Bohus län12, 13, 
och någon häckning i länet är inte känd sedan 1859. Arten observeras emellertid på spridda 
platser i länet under vinterhalvåret. 
 
Hot. Steglitsen missgynnas av förändringar i jordbrukslandskapet, bl.a. genom en minskad 
tillgång på föda i form av ogräsfrön till följd av ogräsbekämpning, igenläggning av öppna 
diken m.m. 
 
Åtgärder. Hänsynstagande till artens miljökrav inom ramen för det ordinarie jordbruket. 
Brukningsmetoder som tillgodoser en god tillgång på fröbärande vinterståndare av olika 
ogräsarter kan medverka till bättre betingelser, t.ex. på platser där man försöker bevara eller 
återskapa ett ”äldre odlingslandskap”. Eventuella förekomster under häckningstid bör läggas 
in i Länsstyrelsens ekologiska register (arten finns fortfarande häckande i t.ex. Västergötland). 
 
Gråsiska, sydlig ras (C.f. cabaret) 
Regional hotkategori: 3, SÄLLSYNT 
Nationell hotkategori: 3, SÄLLSYNT 
 
Utbredning, status och ekologi. Den ”sydliga” rasen av gråsiska, Carduelis flammea cabaret, 
med sin huvudutbredning i västra och centrala Europa, är nyinvandrad sedan 1970-talet i den 
svenska faunan. Sin svenska huvudförekomst har den i bergtallsplanteringar och hällmarks-
ljunghedar i nordvästra Skåne, Halland och Bohuslän. Beståndets storlek uppgår till ca 300 
par, men med variationer mellan åren. Den påträffas i lämpliga miljöer i första hand utefter 
kusten i hela länet, men har även börjat uppträda längre in i landet under de senaste åren. 
 
Hot. Något direkt hot föreligger inte. 
 
Åtgärder. Viss bevakning så att de viktigaste miljöerna (bergtallsplanteringar) inte onödigtvis 
förstörs, t.ex. genom avverkning eller exploatering. 
 
Stenknäck 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Stenknäcken är spridd, men på de flesta plaster sällsynt, i 
trakter med stort inslag av ädellövskog i södra och mellersta Sverige. Den finns lämpliga 
miljöer i större delen av länet (uppskattningsvis 100-150 par i början av 1980-talet9). 
 
Hot. Artens speciella krav på lämpliga miljöer i med inslag ädellövskog gör den sårbar för 
moderna skogsbruksmetoder. 
 
Åtgärder. Ett effektivt skydd för ädellövskogarna i länet, lämpligen med de kommunvis 
genomförda ädellövskogsinventeringarna som underlag. Hänsynstagande inom ramen för 
ordinarie skogsbruk; bl.a. genom att spara inslagen av ädellövträd. 
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Ortolansparv 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Ortolansparven finns spridd över större delen av landet men 
med stora luckor i utbredningen. Den var ganska vanlig i odlingslandskapet och uppges i 
äldre litteratur som allmän i bl.a. delar av Bohuslän och Halland på 1850-talet. Den har gått 
kraftigt tillbaka i dessa miljöer under 1900-talet, medan den i norra Sverige har den blivit en 
karaktärsart på hyggen. I Göteborgs och Bohus län observeras ortolansparven årligen men 
bara någon enstaka häckning är känd under senare årtionden. 
 
Hot. Ortolansparven missgynnas av förändringarna i jordbrukslandskapet, förmodligen in-
direkt genom minskad tillgång på föda i form av insekter till följd av bruket av 
bekämpningsmedel. 
 
Åtgärder. Begränsade kunskaper om ortolansparvans miljökrav gör det svårt att mera precist 
föreslå hur man genom hänsynstagande inom jordbruket kan gynna arten. Eventuella före-
komster under häckningstid bör föras in i Länsstyrelsens ekologiska register, och möjligheten 
att prioritera skötsel- och bevarandeinsatser till sådana platser bör övervägas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gråsiskan är ett nytt inslag i Bohusläns häckfågelfauna. Det är fåglar av mellaneuropeiskt 
ursprung som har etablerat sig i bl. a. bergtallsplanteringar längs med kusten. - Teckning av 
Bodil Westberg. 
 
Kornsparv 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori: 1, AKUT HOTAD 
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Utbredning, status och ekologi. Kornsparven vandrade in i Sverige under början av 1800-talet 
och var kring sekelskiftet en vanlig fågel i de sydsvenska jordbruksbygderna, men den har 
under 1900-talet gått kraftigt tillbaka igen. I dag finns kornsparven bara kvar i ett bestånd på  
några 10-tal individer i begränsade delar av Skåne. Den är känd som häckfågel i Göteborgs-
trakten på 1850-talet, den förekom allmänt i södra och mellersta Bohuslän omkring 1880 men 
började gå kraftigt tillbaka redan under början av 1900-talet21. 
 
Hot. Miljögifter i kombination med ändrade metoder i jordbruket torde ligga bakom kornspar-
vens tillbakagång. Hotet från miljögifter är i första hand indirekt genom att viktiga födodjur 
slås ut. 
 
Åtgärder. Några riktade åtgärder för att återfå kornsparven som häckfågel i länet är inte 
aktuella. Kornsparven torde emellertid gynnas av generella hänsynsåtgärder, t.ex. sprutfria 
zoner längs bl.a. diken och bryn på åkrarna. Eventuella förekomster under häckningstid bör 
föras in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
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Kräldjur 
 
Sandödla 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Sandödlan har en sammanhängande förekomst i södra och 
sydöstra Sverige, och därutöver finns spridda och isolerade förekomster i större delen av Syd- 
och Mellansverige. Artens status i Göteborgs och Bohus län är oklar, och för närvarande finns 
inga kända lokaler med säker förekomst. Äldre uppgifter från norra Bohuslän (Lur, Strömstad 
kommun) har inte bekräftats under senare år. (Däremot finns goda förekomster utefter kusten 
i norra Halland, och man bör räkna med möjligheten till ännu icke upptäckta förekomster i 
Bohuslän). Sandödlan kräver solexponerade sand- grus- eller stenmarker, där buskage och rik 
undervegetation växlar med öppna sandytor. Öppna sandytor är en förutsättning för ägglägg-
ningen. 
 
Hot. Den uppsplittrade utbredningen, ofta med små bestånd inom begränsade ytor, betyder att 
de enskilda förekomsterna lätt kan slås ut vid t.ex. igenväxt eller exploatering. 
 
Åtgärder. Artens förekomst i länet behöver inventeras. Eventella lokaler i länet bör bevaras 
från exploatering och dessutom hållas under viss bevakning så att lämpliga skötselåtgärder 
vid behov kan sättas in. Lokalerna bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Hasselsnok 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Hasselsnoken finns i lokala och ibland isolerade förekomster i 
större delen av Syd- och Mellansverige. I Göteborgs och Bohus län finns lokalt starka bestånd 
på flera håll (i Göteborgstrakten bl.a. i Änggårdsbergen och Nordre älvs dalgång) medan före-
komsterna är glesare längre norrut i länet Den påträffas i skilda naturtyper med tät markvege-
tation, ofta blockrik eller sandig mark i solexponerade lägen och ibland även på mark av im-
pedimentkaraktär. 
 
Hot. Hasselsnoken missgynnas bl.a. biotopförändringar såsom igenväxt och igenplantering av 
öppna-halvöppna marker. 
 
Åtgärder. Lokaler med hasselsnok i länet bör bevaras från exploatering och dessutom hållas 
under viss bevakning så att lämpliga skötselåtgärder vid behov kan sättas in. Lokalerna bör 
läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Snok 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Snoken förekommer över nästan hela landet. Den har gått på-
tagligt tillbaka på vissa håll, men bedöms ha en förhållandevis god förekomst i Göteborgs och 
Bohus län. 
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Hot. Snoken missgynnas i första hand av att lämpliga lokaler försvinner i det modernt bru-
kade odlingslandskapet, t.ex. genom minskad födotillgång till följd av torrläggning av våt-
marker, bruket av bekämpningsmedel och lokalt även nya typer av betongingjutna gödsel-
stackar (minskar tillgången på äggläggningsplatser). Lokalt kan bestånd slås ut genom att 
kontakterna mellan sommar- och vinterplatser slås ut till följd av exploatering (t.ex. väg-
byggen). 
 
Åtgärder. Hänsynstagande inom ramen för det ordinarie jordbruket, speciellt vad gäller torr-
läggning och dränering av mindre våtmarksytor och öppna diken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stinkpaddan skiljs från den vanliga paddan bl.a. genom det ljusa ryggbandet. De bohus-
ländska förekomsterna vid sötvattenssamlingar på ett 30-tal öar och skär har en nyckel-
funktion för artens framtida förekomst i landet. - Teckning av Bodil Westberg. 
 
Större vattensalamander 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Större vattensalamandern finns utbredd i jordbruksbygder 
över större delen av Syd- och Mellansverige. Under senare år har arten emellertid försvunnit 
från många platser, i flera fall utan synbar anledning. I Göteborgs och Bohus län finns arten 
bl.a. i parkdammar i Göteborgstrakten (t.ex. Gunnebo, Slottsskogen). Arten finns också spridd 
i övriga länet, men detalj information om förekomsten saknas. 
 
Hot. Hotbilden för större vattensalamanderna är inte helt klarlagd. Torrläggning och dränering 
av viktiga lekvatten (”småvatten” i odlingslandskapet), skogsplantering eller överföring av 
lövskog till barrskog kring lekvattnen samt försurning är emellertid viktiga delorsaker. 
 
 



 49 
 
 
Åtgärder. Hänsynstagande inom ramen för det ordinarie jordbruket; speciellt bör man undvika 
torrläggning och dränering av mindre våtmarksytor med smådammar och/eller öppna diken av 
tillräckligt djup (minst 0,5 m.), liksom vid plantering av skog på igenlagd åkermark i anslut-
ning till ”småvattnen”. I enstaka fall bör kalkning av försurningshotade lekvatten övervägas. 
Arten bör inventeras. Lokalerna i länet bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stinkpaddans förekomst utefter Bohuskusten. 
Uppgifterna baseras på inventeringar 1975-93. 
Ofylld cirkel = Utplanterat bestånd. 
 
 
Groddjur 
 
Stinkpadda 
Regional hotkategori: 2, SÅRBAR 
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Stinkpaddans svenska utbredning är begränsad till öar utefter 
Bohusläns, Hallands, Skånes och Blekinges kuster samt till några fastlandslokaler i Skåne. 
Tyngdpunkterna finns utefter Bohuskusten och i Skåne. Utefter Bohuskusten uppskattas be-
ståndet till 5 000-10 000 djur, uppdelade på ett 30-tal ölevande populationer, de flesta ganska 
små (se karta). Här förekommer stinkpaddan på kala klippöar med sötvattenssamlingar (lek-
vatten) I ytterskargarden, medan den i övriga delar av utbredningsområdet påträffas på bl.a.  
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på sandiga marker i anslutning till lämpliga lekvatten. Bevarandet av stinkpaddebestånden 
utefter Västkusten är av avgörande betydelse för stinkpaddans framtida förekomst i Sverige, 
speciellt sedan de skånska bestånden gått kraftigt tillbaka medan de västsvenska klarat sig 
mycket bättre. 
 
Hot. I stora delar av det svenska utbredningsområdet hotas stinkpaddan av att dess miljöer 
förstörs (t.ex. sand- och grustäkter, torrläggning av lekvatten). Situationen för det bohus-
ländska beståndet är emellertid förhållandevis gynnsam, men lokalt kan föroreningar av 
lekvatten eller stort tryck från friluftslivet vara ett problem. 
 
Åtgärder. Inventering, bevarande och viss bevakning av samtliga förekomster av stinkpadda i 
länet. Lokalerna bör rapporteras till Länsstyrelsens ekologiska register. - De väst- och syd-
svenska bestånden är föremål för populationsgenetiska undersökningar (Uppsala universitet). 
 
Fiskar och rundmunnar 
 
Havsnejonöga 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Havsnejonögat finns utefter Västkusten och södra Östersjöns 
kuster. Den leker i sötvatten och har bl.a. påträffats i Göta älv med tillflöden (t.ex. Lärjeån). 
Detaljer i utbredningen är emellertid dåligt kända. 
 
Hot. Hotbilden är inte helt klarlagd men arten är bl.a. känslig för vandringshinder, förorenin-
gar och förstörelse av lekplatser. 
 
Åtgärder. Prioritet för skydd och (vid behov) fiske- och biotopvårdande åtgärder i de vatten-
drag i länet där förekomst av havsnejonöga är dokumenterad. Lokalerna i länet bör läggas in 
i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Stör 
Regional hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
Nationell hotkategori: 0, FÖRSVUNNEN 
 
Utbredning, status och ekologi. Stören har tidigare förekommit utefter kusterna i hela Europa 
men har kraftigt tillbaka under 1900-talet. Den vandrade upp för att leka i bl.a. Göta älv under 
1800-talet. 
 
Hot. Hotbilden innefattar bl.a. vandringshinder, föroreningar och förstörelse av lekplatser. 
 
Åtgärder. Inga. 
 
Tångsnärta 
Regional hotkategori: 3, SÄLLSYNT 
Nationell hotkategori: 3, SÄLLSYNT 
 
Utbredning, status och ekologi. Tångsnärtan är i Sverige bara känd från Bohusläns skärgård. 
Den förekommer i tångbältet på sten- och klippbottnar på 10-20 m djup och djupare. Den  
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anses ha blivit mer sällsynt under senare årtionden. 
 
Hot. Hotbilden är okänd. 
 
Åtgärder. Utbredning och hotbild bör undersökas. Kända förekomster bör läggas in i Läns-
styrelsens ekologiska register. 
 
Grässnultra 
Regional hotkategori: 3, SÄLLSYNT 
Nationell hotkategori: 3, SÄLLSYNT 
 
Utbredning, status och ekologi. Grässnultran är i Sverige bara känd från Västkusten och 
varierar i förekomst mellan olika år. Den lever på grunt vatten vid klippor. 
 
Hot. Hotbilden är oklar. 
 
Åtgärder. Utbredning och hotbild bör undersökas. Kända förekomster bör läggas in i Läns-
styrelsens ekologiska register. 
 
Spetsstjärtad smörbult 
Regional hotkategori: 2, SÅRBAR 
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Spetsstjärtade smörbulten är i Sverige bara känd från Bohus-
kusten (Gullmarsfjorden och utanför Strömstad). Flertalet fynd är gamla (fi5re 1900), och se-
nast är arten påträffad i Gullmarsfjorden i början av 1980-talet. Den förekommer på mjukbott-
nar och i gångar på 10-130 m. djup, ofta tillsammans med havskräftor. 
 
Hot. Hotbilden är oklar, men eftersom spetsstjärtade smörbulten förekommer i samma miljöer 
som havskräftan kan man anta att den känslig för bl.a. syrebrist. 
 
Åtgärder. Utbredning och hotbild bör undersökas, men arten torde gynnas om man kom till 
rätta med orsakerna till syrebrist. Kända förekomster bör läggas in i Länsstyrelsens ekolo-
giska register. 
 
Graplöja 
Regional hotkategori: -  
Nationell hotkategori: 2, SÅRBAR 
 
Utbredning, status och ekologi. Groplöjans naturliga svenska utbredning är begränsad till några skånska vatten-
drag. Den har emellertid utplanterats som foderfisk i samband med fiskevårdande insatser på skilda håll i södra 
Sverige. I Bohuslän utplanterades den i bl.a. Siktjärn i Bullarebygden efter rotenonbehandling i början av 1970-
talet. Arten har etablerat reproducerande bestånd i de sjöar den utplanterats. 
 
Hot. Arten är inte speciellt försurningskänslig men däremot sårbar tbr predation, främst från andra arter än lax-
artade fiskar. 
 
Åtgärder. Med hänsyn till att förekomsterna av groplöja härrör från sentida utplanteringar är faunavårdsintresset 
begränsat, och någon prioritet för insatser för arten är inte aktuell. 
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Elritsa (Kvidd) 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: -  
 
Utbredning, status och ekologi. Elristan är en vanlig fisk i främst rinnande vatten i södra och 
mellersta Sverige. Den är emellertid en av de mest försurningskänsliga fiskarterna i den sven-
ska faunan och har försvunnit från många vattendrag i sydvästra Sverige. Den är konstaterad 
från drygt ett 20-tal vattensystem i länet. 
 
Hot. Elritsan är känslig för försurning. Möjligheterna till spontan återinvandring till kalkade 
vattendrag tycks vara begränsade. 
 
Åtgärder. Prioritet för skydd och kalkning m.fl. fiske- och biotopvårdande åtgärder i vatten-
drag med livskraftiga bestånd. Artens spridningsbiologi och dess förmåga till återinvandring 
till gamla lokaler bör undersökas. - Vattendrag med livskraftiga bestånd bör läggas in i Läns-
styrelsens ekologiska register. 
 
Lax 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Laxen finns numera i ett 40-tal vattenystem i landet. I Göte-
borgs och Bohus län finns ursprungliga laxstammar i Säveån, Örekilsälven och Enningdals-
älven. - I Säveån begränsas lekområdena till förhållandevis korta sträckor på 2,7 km ned-
ströms sjön Aspen samt ca. 4 km uppströms samma sjö. - De viktigaste lekplatserna för Öre-
kilsälvens laxstam ligger nedströms Brålandsfallet, men laxtrappor för att skapa möjlighet till 
vandring och reproduktion längre upp i systemet har byggts vid Brålandsfallet och Torp (ut-
loppet från Kärnsjön). Vid elfiske har i Örekilsälven mycket höga tätheter (bland de högst i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laxförande vattendrag i Göteborg och Bohuslän. 
Heldraget = Vandringsled eller reproduktionsområde 
för genetiskt genuina bestånd (riksintresse enligt 
naturresurslagen). Streckat = Inplanterade bestånd. 
Prickat = Övriga vattendrag med reproduktion 
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landet) av laxungar noterats. - Enningdalsälven är nästan uteslutande en norsk laxälv, men på 
svensk sida finns ett litet lekområde i Långevallsälven mellan Södra och Norra Bullaren. - 
Därutöver finns i dag laxbestånd med varieriande genetiskt ursprung etablerade i ytterligare 
ett antal vattendrag (se karta). 
 
Hot. I hotbilden ingår bl.a. försurning, föroreningar, biotopförändringar, sjukdomsangrepp, 
minskad genetisk variation och överfiske. - Säveålaxens vandrings- och lekområden innefattar 
åsträckor i tätbefolkade områden med kraftigt utbyggd industri varför sårbarheten för utsläpp 
och olyckshändelser är påtaglig. Däremot torde inte försurning utgöra något problem. - För 
Örekilsälvens laxstam kan både försurning och eutrofiering utgöra problem, liksom utsläpp 
från Munkedals bruk, kommunala utsläpp och planer på vattenkraftsutbyggnad i Munkedals-
älven. - För Enningdalsälvens laxstam är f5rsurning ett påtagligt hot. 
 
Åtgärder. Fortsatt prioritet för skydd och fiske- och biotopvårdande åtgärder (inkl. kalkning 
samt kontroll av utsläpp och föroreningar) i länets laxförande vattendrag enligt de rutiner som 
utvecklats vid bl.a. Länsstyrelsen. Vid utplanteringar skall genetiskt material med lokalt eller 
regionalt ursprung användas. Fiskevårdsplaner bör upprättas för alla vattendrag med ur-
sprungliga laxstammar. Dessutom bör en heltäckande plan för laxvården på Västkusten upp-
rättas för att samordnat bevara och säkerställa de genetiskt genuina laxbestånden. Planen bör 
upprättas i samråd mellan länsstyrelserna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havsöringsförande vattendrag (vandringsleder 
och reproduktionsområden) av riksintresse 
enligt naturresurslagen 
 
Fiskeriverket, vetenskapliga institutioner och fiskets organisationer. - För att undvika problem 
med sjukdomar skall dessutom all utsättning ske från av Fiskhälsan godkända och kontrollera-
de odlingar. - De laxförande vattendragen bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
Säveån, Örekilsälven och Bullaresjöarna (Enningdalsälvens vattensystem) är klassificerade 
som riksintressen för vetenskaplig naturvård (enligt naturresurslagen). 
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Öring 
Regional hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. Öringen är en av Sveriges mest spridda fiskarter och finns i 
tre former; havsöring, insjööring och stationär öring (”bäcköring”).  
 
I Göteborgs och Bohus län finns 101 vattendrag med årlig produktion av havsöring22. Den 
sammanlagda sträckan är över 600 km och den totala bottenarealen är drygt 200 ha. Tio av 
vattendragen är helt eller delvis klassade som riksintressen enligt naturresurslagen och 71 
bedöms som regionala fiskeintressen. I de havsöringsförande vattendragen måste det finnas 
sträckor av lek- och uppväxtområden med lämpliga ström- och bottenförhållanden (blandning 
av grus och sten)23. Om kravet på bl.a. vattentillgång och lämpliga lekmiljöer tillgodoses kan 
havsöringen emellertid uppträda i mycket små vattendrag; ungefär hälften av vattendragen har 
en medelbredd mindre än 2 m. 
 
I Göteborgs och Bohus län finns bestånd med självreproducerande insjööring i ett 40-tal sjöar 
och sjösystem. Flera andra sjöar har tidigare haft sjölevande öringbestånd, men dessa har sla-
gits ut genom försurning, regleringar eller utplantering av gädda. 
 
Hot. För havsöring innefattar hotbilden bl.a. försurning, biotopförändringar (t.ex. vandrings-
hinder, kulverteringar, rätningar) och föroreningar i lek- och uppväxtområden samt vand-
ringsleder. Allmänt är de mindre vattendragen känsliga för störningar och oftare utsatta för 
skador och hot. 
 
För de flesta av länets bestånd av insjööring ingår försurning i hotbilden, och produktionen 
upprätthålls i flera fall genom kalkning. 
 
Åtgärder. Fortsatt prioritet för övervakning och skydd och (vid behov) fiske- och biotopvår-
dande åtgärder (inkl. kalkning och kontroll av utsläpp och föroreningar samt kalkning) i länets 
öringsförande vattendrag och sjöar enligt de rutiner som utvecklats vid bl.a. Länsstyrelsen. 
Det biologiska värdet av att skydda mindre vattendrag bör uppmärksammas i större grad än 
hittills, inte minst i kommunal planering. Den nya fiskelagens konsekvenser för öringbestån-
den bör utredas. - Vattendrag och sjöar som är viktiga för bestånden av havsöring och insjö-
öring bör föras in i Länsstyrelsens ekologiska register. Tio vattendrag med reproduktion av 
havsöring är klassificerade som riksintressen för vetenskaplig naturvård enligt naturresurs-
lagen (se karta). 
 
Röding (Storröding) 
Regional hotkategori: 1, AKUT HOTAD 
Nationell hotkategori: 4, HÄNSYNSKRÄVANDE 
 
Utbredning, status och ekologi. De västsvenska förekomsterna av röding är s.k. reliktförekom-
ster från det kallvattenshav som täckte landet under högsta kustlinjen efter senaste nedisnin-
gen. I sydvästra Sverige har rödingbestånden i flera sjöar kraftigt försvagats eller slagits ut 
bl.a. till följd av försurning. I länet är reliktförekomster kända från Stora Holmevatten (Jör-
landa, Stenungsunds kommun), Långevattnet (Tanums kommun), Hosjön (Tanums kommun, 
gränssjö mot Norge) och Västra Nedsjön (Härryda kommun; röding finns kvar i den närlig- 
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gande Östra Nedsjön i Borås kommun, Älvsborgs län) 24, 25. I Långevattnet torde rödingbe-
ståndet ha slagits ut redan under 1800- talet efter inplantering av gädda. I Stora Holmevattnet 
bedöms rödingsbeståndet slagits ut omkr. 1970 på grund av försurning. I Hosjön kan emeller-
tid ett svagt bestånd ha levt kvar. Under 1980-talet har utplanteringar skett i St. Holmevatt-
net, Långevattnet och Hosjön och dessutom i några sjöar som tidigare saknat röding Sand-
vatten (Strömstad kommun) och Nordsjön (Härryda och Mölndals kommuner). 
 
Hot. Försurning är det allvarligaste hotet, men rödingen påverkas också negativt av predation 
eller konkurrens från bl.a. gädda och siklöja. (Det kritiska läget för beståndet i Östra Nedsjön 
beror bl.a. på konkurrens från utplanterad siklöja.) 
 
Åtgärder. Fiske- och biotopvårdande åtgärder i sjöar där röding återutplanterats. Vid eventuell 
fortsatt utplantering skall fiskar med lokalt eller regionalt genetiskt ursprung används. Länets 
rödingsjöar bör läggas in i Länsstyrelsens ekologiska register. 
 
Tabell 2. Antal arter inom olika hotkategorier. Inom parentes anges %-talet i relation till totala 
antalet arter i landet resp. länet. 
   
 Hotkategori Summa Totalt 
 ------------------------------------------------------- listade antal 
 För- Akut Sår- Säll- Hänsyns- arter reproducer- 
 svunna hotade bara synta krävande  ande arter 
        
Däggdjur Sverige 2 (3) 3 (5) 9 (14) 4 (6) 5  (8) 23 (34) 66 
 Länet 2 (5) 3 (7) 1   (2) 0 (0) 5 (11) 11 (25) 44 
 
Fåglar Sverige 8 (3) 5 (2) 14 (6) 13 (5) 51 (21) 91 (37) 244 
 Länet 16 (9) 4 (2) 6 (3) 7 (4) 26 (15) 59 (34) 176 
 
Kräldjur och groddjur 
 Sverige 0 (0) 1 (5) 5 (26) 0 (0) 7 (36) 13 (68) 19 
 Länet 0 (0) 0 (0) 1   (8) 0 (0) 4 (33) 5 (42) 12 
 
Fiskar och rundmunnar 
 Sverige 1 (1) 2 (1) 4 (3) 6 (4) 6  (4) 19 (13)  ca 150 
 Länet 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 4  (3) 19 (13)  ca 150 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt Sverige 11 (2) 11 (2) 32 (7) 23 (5) 69 (14) 146 (30) 479 
 Länet 19 (5) 8 (2) 6 (3) 9 (3) 39 (11) 84 (24) 357 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anm. 1: Uppgifterna för Sverige från Naturvårdsverkets rapport 4138 (tabell 5)26 och bygger på 
Naturvårdsverkets fastställda förteckning 1992. 
 
Anm. 2: Antalet sötvattenslevande fiskarter beräknas till ca 30 (inkl. arter som vandrar mellan söt- och 
saltvattensmiljöer) och antalet rent marina fiskarter uppskattas till 90-100 (inkl. rund-munnar). 
 
 

Hotbilden för ryggradsdjuren i länet 
 
Cirka 340 ryggradsdjursarter fortplantar sig regelbundet i länet. Bland dessa är 19 %, 65 arter, 
att anse som hotade, sällsynta eller hänsynskrävande och måste alltså uppmärksammas speci-
ellt i faunavårdsarbetet. Detta är ett lägre procenttal än för landet i sin helhet. 
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19 ryggradsdjur har försvunnit som reproducerande art i länet sedan 1850, och bland dessa ar-
ter har fem också försvunnit från hela landet. Räknat i procenttal har 5 % av artstocken bland 
ryggradsdjur försvunnit från länet sedan 1850, jämfört med 2 % för landet i sin helhet. 
 
17 arter av ryggradsdjur, eller 5 % av totala antalet arter med fortplantning i länet efter 1850 
bedöms vara akut hotade eller sårbara och alltså hotade i den bemärkelsen att deras långsik-
tiga överlevnad i länet inte är säkrad (tabell 2). Detta är ett lägre procenttal än för Sverige i sin 
helhet, där andelen hotade arter bland ryggradsdjuren är 9 %. 
 
Andelen hotade eller hänsynskrävande ryggradsdjur är således lägre för Göteborgs och Bohus 
län än för Sverige i stort. Men det är tveksamt om detta beror på en mer gynnsam situation för 
länets djurliv, jämfört med landet i övrigt, eftersom proportionen försvunna arter är större än 
för landet i sin helhet. 
 
Tabell 3. Viktigaste hotorsaker för hotade och hänsynskrävande ryggradsdjur. Tabellen anser 
%-tal av totala antalet förtecknade arter. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hotorsak Däggdjur Fåglar Kräldjur Fiskar Totalt 
   Groddjur 
 ------------------ ---------------- ------------------ ------------------- ------------------- 
 Sve- Länet Sve- Länet Sve- Länet Sve- Länet Sve- Länet 
 rige  rige rige rige rige 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biotopsförändringar m.m. 
 Skogsbruk 16 27 23 27 46 60 - - 22 27 
 Jordbruk 16 9 24 35 46 40 - - 23 28 
 Annan 
 exploatering - - 22 10 - - 54 29 20 9 
 
Föroreningar 
 miljögifter, för- 
 surning m.m. 21 25 3 10 - - 46 71 10 17 
 
Jakt, störningar 
 fiske m.m. 26 27 17 10 - - - - 15 11 
 
Predation, 
 konkurrens, 
 sjukdom 11 9 - - - - - - 2 1 
 
Klimat - - 4 4 - - - - 2 1 
 
Faktorer i 
 övervintrings- 
 området - - 3 2 - - - - 2 1 
 
Okända faktorer 5 - 6 4 8 - - - 5 3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt antal listade 
arter (exkl. säll- 
synta) 19 11 78 52 13 5 13 7 123 75 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anm.: Uppgifterna för Sverige från Naturvårdsverkets rapport 4138 (tabell 7)26. 
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Hotorsaker 
En översikt över de viktigaste hotorsakerna för ryggradsdjuren i länet finns i tabell 3. Hot-
bilden för länet avviker inte i någon större grad från vad som gäller för hela landet För alla 
utom ett fåtal av arterna är det någon form av mänskliga aktiviteter som är den viktigaste 
hotorsaken, och för drygt hälften av arterna ingår förändringar i skogs- eller jordbruksland-
skapet i hotbilden. 
 
Påverkan av föroreningar, miljögifter och bekämpningsmedel (inkl. geografiskt storskaliga 
effekter såsom försurning) är den viktigaste hotorsaken för 17 % av de hotade eller hänsyns-
krävande arterna. Det är främst bland fiskätande arter i slutet av näringskedjor i vattenmiljöer 
som miljögifter och försurning utgör ett allvarligt hot. Miljögifter m.m. påverkar i första hand 
den biologiska mångfalden på ekosystem- och landskapsnivån, bl.a. genom att viktiga ekolo-
giska processer störs samt att växt- och djursamhällenas sammansättning förändras. 
 
Störningar från olika aktiviteter, såsom jakt, friluftsliv m.m., är den viktigaste hotfaktorn för 
11 % av arterna. 
 
Bara för ett litet antal arter, 4 %, är faktorer som inte är kopplade till människans aktiviteter, 
såsom klimat eller relationer till andra arter genom predation, konkurrens eller sjukdom, den 
viktigaste hotorsaken. 
 
 
Åtgärdsbehovet 
 
En översikt av åtgärdsbehovet för hotade eller hänsynskrävande ryggradsdjur i länet ges i ta-
bell 4. De åtgärder som redovisas är dels generella, genom vilka man kan förbättra villkoren 
för flera arter, dels riktade mot en eller ett fåtal arter. Generella åtgärder är t.ex. hänsynstag-
ande inom ramen för den ordinarie markanvändningen i bl.a. skogs- och jordbruket, såsom 
den regleras i t.ex. skogsvårdslagen och skötsellagen för jordbruket. Skydd och skötsel, fram-
för allt genom hävd i form av bete eller slåtter, av våtmarker och miljöer i jordbruksland-
skapet är en annan typ av åtgärd som gynnar flera arter som är på tillbakagång. Allmänt sett är 
det i första hand genom effektiv och fungerande hänsyn som behovet av miljöer för hotade 
och hänsynskrävande arter kan tillgodoses genom. Men därutöver är mer riktade insatser 
ibland nödvändiga. 
 
Skydd av områden genom t.ex. naturreservat, naturvårdsområde, biotopskydd eller s.k. sär-
skilda bestämmelser till skydd för växt- och djurarter enligt naturvårdslagen kan användas 
både som en generell åtgärd för att skydda miljöer för flera skyddsvärda arter eller som en 
riktad åtgärd för att skydda en eller ett fåtal arter. Avser man att skydda mot t.ex. störningar 
från friluftslivet men bedömer att miljön i övrigt är lämplig för arten eller arterna i fråga blir i 
regel förordnanden om skydd för växt- eller djurarter aktuella, t.ex. som s.k. fågelskyddsom-
råden eller sälskyddsområden. Bedömer man att även miljön måste skyddas eller skötas i nå-
got avseende blir förordnanden som naturvårdsområde eller, om skyddet innebär ett s.k. avse-
värt försvårande av pågående markanvändning, naturreservat aktuellt. I odlingslandskapet 
finns även möjligheter att bevara och hävda miljöer för hotade och hänsynskrävande arter 
med s.k. NOLA- eller landskapsvårdsbidrag. 
 
Inventeringar kan bli aktuella som en riktad insats, för att skaffa bättre kunskap om t.ex. 
förekomst, utbredning, numerär eller hotbild; dels när man påbörjar åtgärder för en art, dels 
för att bedöma effekterna av genomförda åtgärder. 
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Information kan ges på flera nivåer, alltifrån en bred information för att upplysa allmänheten 
(t.ex. för att påverka och anpassa uppträdandet i miljöer med hotade eller hänsynskrävande 
arter) till individuellt anpassad rådgivning till bl.a. markägare. 
 
Registrering av förekomster av hotade och hänsynskrävande arter i det ekologiska register 
som är under uppbyggnad på Länsstyrelsen är en förutsättning för att snabbt kunna förse bl.a. 
myndigheter, markägare, kommuner och privatpersoner med nödvändig information, t.ex. i 
samband med planering. Länsstyrelsens ambition är att GIS-lägga denna information och att 
samköra den med bl.a. motsvarande nationella databaser inom Databanken för hotade arter i 
Uppsala (drivs gemensamt av Naturvårdsverket och Sveriges Lantbruksuniversitet). Typen av 
information som bör läggas in kan variera för olika arter. För bara ett fåtal arter torde det vara 
meningsfullt med en fullständig dataläggning av alla fynduppgifter, medan däremot uppgifter 
om områden som är viktiga för t.ex. fortplantning, födosök, rastning eller övervintring kan va-
ra relevant. 
 
Prioriteringar 
 
Behoven och önskemålen om insatser för bl.a. hotade och hänsynskrävande arter kommer 
under överskådlig tid att vara mycket större än tillgången på resurser. Vid prioriteringar bland 
olika åtgärder bör man bl.a. beakta1,26. 
 
- Betydelsen av länets bestånd av den aktuella arten i de nationella och internationella per-
spektiven. Arter för vilka förekomsterna i Göteborgs och Bohus län är av stor betydelse för 
den framtida förekomsten i landet i stort har i tabell 4 markerats som s.k. ansvarsarter. 
 
- Graden av akut hot. 
 
- Tidsaspekten; skydda i första hand de värden vi har idag, återskapa därefter i första hand det 
som gått förlorat senast 
 
- S.k. nyckelarter, vars förekomst är av stor betydelse också för andra arter eller viktiga ekolo-
giska processer. 
 
Ansvarsarter för Göteborgs och Bohus län 
 
För några arter har vi inom länet har ett särskilt ansvar eftersom en stor del av det svenska be-
ståndet fortplantar sig eller uppehåller sig där under t.ex. flyttning eller övervintring. Här an-
vänder vi beteckningen ansvarsarter för den här typen av arter, men begreppet har använts 
med något avvikande innebörd i andra sammanhang. Ansvaret kan relateras till både ett natio-
nellt perspektiv, t.ex. arter där viktiga delar av hela landets reproducerande bestånd finns i 
Göteborgs och Bohus län, och ett internationellt perspektiv där t.ex. länet eller landet utgör en 
viktig del för artens överlevnad i ett större geografiskt perspektiv. Ansvarsarter kan ha en po-
pulationsutveckling och en hotbild som motiverar att de finns på listor över hotade och hän-
synskrävande arter, men även arter som inte är förtecknade på ”rödlistor” kan självfallet vara 
ansvarsarter. 
 
Ryggradsdjur som kan anses vara ansvarsarter för Göteborgs och Bohus län är markerade 
med fet och kursiv stil i tabell 4. 
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Knubbsäl. Nästan hela det svenska beståndet finns utefter Bohusläns och Hallands kuster. 
Knubbsälsbeståndet i Skagerack och Kattegatt bör förvaltas med gemensamma riktlinjer och 
mål i samverkan mellan Sverige, Danmark och Norge. Den fortsatta övervakningen av be-
ståndets numerär, fortplantning, spridning och miljögiftsbelastning bör ges hög prioritet. 
 
Tumlare. Sedan tumlaren i det närmaste försvunnit från Östersjön utgör den svenska Väst-
kusten det enda område med regelbunden förekomst i landet. Det är svårt att ge förslag på 
konkreta insatser eftersom hotbilden fortfarande är dåligt känd, men oavsiktliga bifångster vid 
kommersiellt fiske bedöms vara en viktig orsak7. Det är emellertid viktigt att rutiner skapas 
för den rapportering av bl.a. observationer, fynd och bifångster (från fisket) som Sverige m.fl. 
länder har antagit sig att genomföra i linje med en överenskommelse som skydd av småvalar 
inom ramen för Bonnkonventionen. 
 
Pilgrimsfalk. Sydvästra Sverige utgör ett av kärnområdena för pilgrimsfalken i Sverige. 
Skydd mot bl.a. störningar på boplatserna bör ges fortsatt hög prioritet. 
 
Gråsiska. Bohus- och Hallandskusten samt nordvästra Skåne utgör det svenska kärnområdet 
för den ”sydliga” rasen av gråsiska, C. f. cabaret. Något hot mot den sydvästsvenska före-
komsten bedöms inte föreligga. 
 
(Texten fortsätter på sid. 61 
 
Tabell 4. Åtgärdsbehovet för hotade, sällsynta och hänsynskrävande ryggradsdjur i Göteborgs och 
Bohus län. X = behov föreligger eller kan uppstå, XX angeläget behov föreligger, XXX = högprio-
riterat behov föreligger. För ”registrering i ekologiska register” anges bara ”X”, alltså ingen gradering 
efter angelägenhetsgrad. Ansvarsarter för Göteborgs och Bohus län markeras med kursiv- och felstil. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Hänsyns- Hänsyns- Hänsyns- Våt- Områdes- Invente- Informa- Registrering 
 tagande i tagande i tagande i marks- skydd ring tion i ”ekologiskt 
 skogs- jord- övrigt skydd (t.ex.   register” 
 bruk bruk  (och ev. genom   
    skötsel) naturvårds-  
     lagen) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Däggdjur 
Igelkott - X X - - - XX - 
Stor fladdermus X X - - - XX - X 
Bäver X - - - - - - X 
Svart råtta - - - - - - - X 
Hasselmus X X - - - XX - X 
Varg - - - - - - X X 
Utter - - X X - XX XX X 
Lodjur - - - -  - X X 
Knubbsäl - - X - XX XX X X 
Gråsäl - - X - XX XX - X 
Tumlare - - XX - - XX XX X 
 
Fåglar 
Smålom XX - - XX X X X X 
Storlom - - XX X X X X X 
Häger X - - X - - X X 
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Tabell 4, (forts.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Hänsyns- Hänsyns- Hänsyns- Våt- Områdes- Invente- Informa- Registrering 
 tagande i tagande i tagande i marks- skydd ring tion i ”ekologiskt 
 skogs- jord- övrigt skydd (t.ex.   register” 
 bruk bruk  (och ev. genom   
    skötsel) naturvårds-  
     lagen) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fåglar (forts.) 
Vit stork - - X - - - - - 
Sångsvan - - - X - - - X 
Vitkindad gås - - - - X - - X 
Årta - XX - X X X - X 
Bivråk X X - - - - - X 
Glada X X - - X - - X 
Havsörn X - - - X - - X 
Brun kärrhök - X - X - - - X 
Fiskgjuse X X - - X - X X 
Tornfalk X - - - - - X - 
Stenfalk X X - - - - - X 
Lärkfalk - X - X - - - X 
Pilgrimsfalk X - X - X X X X 
Järpe XX - - X - X - X 
Orre XX - - - - - - X 
Tjäder XX - - - - - X X 
Rapphöna - XX - - - - - X 
Småfläckig sumphöna - X - XX X X  X 
Vattenrall - X - X - X - X 
Kornknarr - X - X - X - X 
Trana X - - X X - - X 
Mindre strandpipare - X X X - - X X 
Svartbent strandpipare - X X X X - - X 
Ljungpipare X - - X - - - X 
Kärrsnäppa, ”sydlig” ras, 
 C. a. schinzii - XXX - XXX X X X X 
Brunshane - X - XX X - - X 
Dubbelbeckasin - X - XX X - - X 
Storspov - X - X - - - X 
Roskarl - - X - - X - X 
Labb - - X - X - - X 
Silvertärna - - X - X X - X 
Sillgrissla - - X - X - - X 
Tordmule - - X - X - - X 
Lunnefågel - - X - X - - X 
Skogsduva XX X - - - - X X 
Berguv X - X - X X X X 
Kungsfiskare - - X X X X X X 
Gråspett XX - - - - X X X 
Mindre hackspett XXX X X X X X X X 
Tretåig hackspett XX - - - - X X X 
Tofslärka - X X - - - X X 
Backsvala - - X X X X X X 
Fältpiplärka - - - - - - - X 
Gulärla, ”sydlig” ras, 
 M. f. flava - XXX - XXX X X X X 
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Tabell 4, (forts.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Hänsyns- Hänsyns- Hänsyns- Våt- Områdes- Invente- Informa- Registrering 
 tagande i tagande i tagande i marks- skydd ring tion i ”ekologiskt 
 skogs- jord- övrigt skydd (t.ex.   register” 
 bruk bruk  (och ev. genom   
    skötsel) naturvårds-  
     lagen) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fåglar (forts.) 
Strömstare - - X - - X X X 
Ringtrast - - X - - - - X 
Höksångare - X - - - - - X 
Mindra flugsnappare X X - - - - - X 
Skäggmes - - X X - - - X 
Pungsmes - - X X - - - X 
Nötkråka XX X - - - - - X 
Steglits - XX - - - - - X 
Gråsiska, rasen 
 C. f. cabaret X - - - - - - - 
Stenknäck XX X - - - - - - 
Ortolansparv - XX - - - - - X 
Kornsparv - XX - - - - - X 
 
Kräldjur 
Sandödla XX XX - - X XX X X 
Hasselsnok X X X - X X X X 
Snok - X - X - - X - 
 
Groddjur 
Större vattensalamander X XX - XX X XX - X 
Stinkpadda - - XX XX X XX X X 
 
Fiskar och rundmunnar 
Havsnejonöga - - - X X X X X 
Stör - - - - - - - X 
Tångsnärta - - ?   XX - X 
Grässnultra - - ?   XX - X 
Spetsstjärtad smörbult - - ?   XX - X 
Elritsa X X - X . X - X 
Lax XX XX XX X X X X X 
Öring X X XX X X X X X 
Röding - - XXX X X X X X 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Stinkpadda. Den bohusländska populationen av stinkpadda utgör en viktig del i artens totala 
bestånd i landet, och den förekommer här i helt andra miljöer än i andra delar av Sverige. För 
närvarande bedöms situationen för det bohusländska beståndet som förhållandevis gynnsamt, 
men alla kända lokaler måste skyddas från exploatering och omfattande störningar från t.ex. 
friluftslivet. 
 
Lax och öring. I länet finns vandringsleder samt lek- och uppväxtområden för lax och öring 
som klassats som riksintressen för vetenskaplig naturvård enligt naturresurslagen. 
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Tre fiskarter. Tre kustlevande och sårbara eller sällsynta fiskarter; tångsnärta, grässnultra och 
spetsstjärtad smörbult; är i Sverige bara kända från Västkusten. För alla arterna är hotbilden 
dessutom oklar, varför undersökningar av hotbild och utbredning är önskvärda. 
 
Utöver arter som är förtecknade som hotade, sällsynta eller hänsynskrävande bör bl.a. fors-
ärlan (gråärlan) beaktas som en ansvarsart i länet, eftersom sydvästra Sverige är ett kärnom-
råde för det svenska beståndet. Något direkt hot föreligger inte, men arten gynnas av hänsyn 
såsom bevarandet av lämpliga boplatser i anslutning till forssträckor. Två kustlevande arter, 
silltrut och skärpiplärka, har gått påtagligt tillbaka i Östersjöområdet under de senaste årtion-
dena, varför skyddet av västkustbestånden av dessa arter bör uppmärksammas. 
 
Prioritering av skydds-, skötsel- och vårdinsatser i övrigt 
 
För över hälften av de ryggradsdjursarter som betecknats som hotade eller hänsynskrävande 
ingår en eller flera faktorer kopplade till markanvändningen i skogsbruket eller jordbruket 
som en viktig del i hotbilden (tabell 3). Skydd av biotoper och bra fungerande hänsyn inom 
den ordinarie markanvändningen är alltså en huvudförutsättning för ett framgångsrikt artbe-
varande. Den långsiktiga förekomsten av flera arter med en förhållandevis god förekomst i 
länet i dag, och som därför inte förtecknats på länslistan, är beroende av att lämpliga miljöer 
finns kvar i skogs- eller jordbrukslandskapet. Exempel på arter där hänsynstagande inom 
ramen för det ordinarie skogs- eller jordbruket är viktigt är t.ex. duvhök, ormvråk, spillkråka, 
ugglor och tofsvipa. 
 
Vidare är genomförandet av ett effektivt skydd av de viktigaste av de områden som redovisas 
i de inventeringar av lövskogar, ängs- och hagmarker samt myrmarker som genomförts i länet 
sedan början av 1980-talet viktigt för att ge ett ökat skydd för flera arter, inte minst sådana 
som uppvisat en minskande trend under senare årtionden men där hotbilden inte är av den 
karaktären att det finns motiv för ett ta med dem i listor över hotade och hänsynskrävande 
arter. 
 
Ett skydd för i första hand flertalet av de s.k. ”klass-1”- och ”klass-2”-områden som redovi-
sats i inventeringarna av lövskogar torde vara en avgörande förutsättning för mindre hack-
spettens framtid i länet, och dessutom gynna andra hänsynskrävande arter som skogsduva, 
nötkråka och stenknäck. 
 
Skydd och lämplig hävd av bl.a. ”klass-1”- och ”klass-2”områdena i inventeringarna av ängs- 
och hagmarker torde också gynna ett antal arter hemmahörande i odlingslandskapet, och som 
utan att vara hotade eller hänsynskrävande har gått tillbaka påtagligt under de senaste årtion-
dena, t.ex. stenskvätta och hämpling. 
 
Skydd och betesdrift på länets strandängar gynnar flera våtmarksberoende arter som gått till-
baka under senare årtionden. Speciellt bör kärrsnäppan och gulärlan uppmärksammas i detta 
sammanhang. Båda arterna har missgynnats av det minskade betestrycket på strandängarna. 
Kärrsnäppan återfinns nu bara med ett fåtal häckande par på 1-2 platser i länet, medan gulär-
lan fortfarande finns kvar på spridda platser. Fortsatt eller återupptagen betesdrift på lokaler 
med häckande kärrsnäppa bör ges mycket hög prioritet, och samma slags insatser på strand-
ängar i övrigt utefter kusten och vid bl.a. Göta älv och Nordre älv torde gynna bl.a. gulärlan 
m.fl. våtmarksberoende arter under tillbakagång. 
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Artregister 
 
Backsvala 37 Orre 26 
Berguv 35 Ortolansparv 42 
Bivråk 22 Pilgrimsfalk 26 
Björn 15 Pungmes 41 
Blåduva, se skogsduva  Rapphöna 27 
Blåkråka 36 Ringtrast 40 
Brun kärrhök 23 Roskarl 31 
Brushane 30 Röding 51 
Bäver 13 Sandödla 44 
Dubbelbeckasin 31 Sillgrissla 33 
Dvärgmus 14 Silvertärna 32 
Elritsa 48 Skogsduva 34 
Fiskgjuse 23 Skräntärna 32 
Fältpiplärka 38 Skäggmes 40 
Glada 22 Småfläckig sumphöna 27 
Groplöja 48 Smålom 19 
Gråsiska 42 Snok 44 
Gråspett 36 Spetsstjärtad smörbult 48 
Gråsäl 18 Steglits 41 
Grässnulta 47 Stenfalk 24 
Gulärla 38 Stenknäck 42 
Hasselmus 14 Stinkpadda 46 
Hasselsnok 44 Stor fladdermus 13 
Havsnejonöga 47 Storlom 19 
Havsöring, se öring  Storröding, se röding  
Havsörn 22 Storspov 31 
Häger 20 Strömstare 39 
Höksångare 40 Stör 47 
Igelkott 13 Större vattensalamander 45 
Insjööring, se öring  Svart råtta 14 
Järpe 26 Svart stork 20 
Kentsk tärna 32 Svartbent strandpipare 29 
Knubbsäl 17 Sångsvan 21 
Kornknarr 28 Tjäder 27 
Kornsparv 43 Tofslärka 37 
Kungsfiskare 35 Tordmule 34 
Kungsörn 23 Tornfalk 24 
Kvidd, se elritsa  Trana 29 
Kärrsnäppa 30 Tretåig hackspett 37 
Labb 32 Tumlare 18 
Lax 49 Tångsnärta 47 
Ljungpipare 30 Utter 15 
Lodjur 16 Varg 14 
Lunnefågel 34 Vattenrall 28 
Lärkfalk 24 Vit stork 20 
Mindre flugsnappare 40 Vitkindad gås 21 
Mindre hackspett 36 Vitryggig hackspett 36 
Mindre strandpipare 29 Årta 21 
Nötkråka 41 Öring 50 
 


