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1.     Uppdrag och genomförande 
Följande utredning har utförts på uppdrag av Härryda kommun och baseras på en inventering 
av vissa fågelarter, främst vissa vattenberoende arter, i huvudsak kungsfiskare, Alcedo atthis, 
strömstare, Cinclus cinclus, och forsärla, Motacilla cinerea, i Mölndalsån. Inventeringen har 
omfattat åns huvudfåra och några större biflöden i den del av vattensystemet som ligger inom 
Härryda kommun ( se karta, bilaga 2). I inventeringen har även ingått att göra en viss 
naturvärdesklassning  i olika delar av vattensystemet, främst utifrån förekomsten av de 
aktuella arterna samt  att lämna förslag på eventuella åtgärder för att gynna dessa arter och 
deras livsmiljöer där det bedöms motiverat från naturvårdssynpunkt.  
Utöver inventeringen av berörda fågelarter har några särskilda inventeringar utförts under 
våren 2008 på vissa sträckor i främst bebyggda och centrala delar av Landvetter och 
Mölnlycke, där vissa åtgärder hade utförts eller planerades att genomföras för att förhindra 
ersosions- och översvämningseffekter. Syftet var att bedöma biologiska konskekvenser, 
främst för berörda fågelarter och lämna förslag eventuellt förebyggande och naturvårdande 
åtgärder. Dessa särskilt avgränsade inventeringar har vid separata tillfällen redovisats och 
tillsänts kommunen tidigare i år och är ”Biologisk inventering – av främst vissa vattenknutna 
fågelarter i Mölndalsån”, i två särskilda delrapporter; åsträckan i Landvetter respektive i 
Mölnlycke, rapport  3/2008 och 4/ 2008 (Ornis Pelagicus 2008b).  
 
Kontaktpersoner i Härryda kommun har varit Karin Meyer och Lars Rhodin.  
Arbetet har i huvudsak utförts i form av en fältinventering av de häckande bestånden av de 
aktuella arterna i åsystemet under våren och sommaren 2008. Tidigare inventeringar och 
arkivdata har beaktats. Inventeringen har i huvudsak följt Atlasinventeringens* 20 väl 
definierade häckningskriterier samt tillämpliga delar i BIN, Naturvårdsverkets biologiska 
inventeringsnormer( Naturvårdsverket 1978). 
 
2.  Bakgrund 
Återkommande erosions- och översvämningsproblem i Mölndalsån har satt fokus på behovet 
av en ökad kunskap i Härryda kommun om olika biologiska värden i ån, bl.a.om fisk-och 
bottenfaunan samt fågellivet i åsystemet. Naturskyddsföreningen i Härryda har i skrivelse 
2007 till kommunen framfört behovet av att genomföra naturinventeringar, bl.a. i samband 
med olika ingrepp, tex grävningsarbeten, och har i en skrivelse 2008-03-18 lämnat förslag på 
tänkbara inventeringar (Nilsson 2008). Dessa aspekter har utgjort motiv för en inventering av 
de aktuella fågelarterna och deras livsmiljöer liksom värdefulla uppgifter som framkommit 
vid atlasinventeringen 2005-2007. För att kunna beakta de biologiska värden inför olika 
åtgärdsarbeten i ån initierade kommunen under våren olika utredningar, bl.a.vad gäller 
förekomsten av vissa skyddsvärda och vattenanknutna fågelarter, främst kungsfiskare, 
strömstare och forsärla. Två delinventeringar av dessa fågelarter har redan utförts på några 
översvämningsdrabbade sträckor i Landvetter och i Mölnlycke tidigare i år och har 
avrapporterats till kommunen (Ornis Pelagicus 2008a och 2008b). Inventeringarna kommer 
även att utgöra ett värdefullt underlag till det pågående arbetet med Härryda naturvårdsplan.  
 
* Atlasinventeringen är en typ av häckfågelinventering enligt Atlasmetoden, som har tillämpats i Göteborgs 
Ornitologiska förenings häckfågelinventering 2005-2007 i Göteborgsregionen. 
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Fig 1. Mölndalsån i Hindås; forsande parti i grandominerad blandskog, en livsmiljö för strömstare och forsärla. 
 
3. Tidigare inventeringar och dokumenterade naturvärden. 
Mölndalsån och den omgivande ådalgången utgör ett av Härryda kommuns viktigaste och 
mest värdefulla naturområden (Nilsson 2008). Detta framgår även av kommunens 
sammanställning av naturvärden, Värdefull natur i Härryda kommun (VNH) från 1992, med 
uppdateringar 1998 och 2007 (Härryda kommun 1992, 1998 och 2007). Någon samlad eller 
heltäckande naturvårdsinventering har dock inte gjorts i kommunen, men utöver VNH finns 
ett antal undersökningar som rör Mölndalsån;  upprepade provfisken, undersökningar av 
öring- och kräftbiotoper (1980-talet), flodpärlmussla (1990-talet) samt återkommande 
undersökningar av bottenfaunan i Länsstyrelsens och Göta älvs vattenvårdsförbunds regi. I 
samband med översvämningsproblemen har riktade bottenfaunaundersökningar även 
genomförts på vissa åsträckor under 2008. Bottenfaunans status är av särskilt intresse även för 
denna utredning eftersom den utgör basfödan för en av de berörda inventeringsarterna, 
strömstaren. Mölndalsån har en rik och varierad bottenfauna och flera ovanliga 
bottenfaunaarter (sländor) har påträffats i åsystemet, bl.a. vid Rya damm och i Tvärån (VNH). 
I övrigt vad gäller biologiska värden, finns det även uppgifter som baseras från observationer 
av enskilda personer och även mindre spridda undersökningar.  
Vad gäller fågellivet finns förutom spridda rapporter genom åren även en utredning  från 
1993, Skyddsvärda fågellokaler samt det kompletterande inventeringsunderlag från 2005-07, 
som bl.a rör Mölndalsån, och som ingår i den tidigare nämnda atlasinventeringen (Blomqvist 
1993, GOF 2007a och 2007b). Av dessa olika dokument framgår att det finns ett flertal 
skyddsvärda arter, även fågelarter, i och vid själva Mölndalsån, bl.a strömstare, forsärla och 
kungsfiskare (VU), mindre hackspett (NT) och entita (NT). I skyddsvärda fågellokaler (nr 8 i 
Härrydadelen) framgår att Mölndalsåns dalgång utgör ett viktigt häck- och 
övervintringsområde för strömstare och för häckande forsärla med 4-5 par strömstare och 6-7 
par forsärla för vissa angivna perioder eller år före 1993. I atlasinventeringen konstaterades 
endast två häckande par strömstare och några par forsärla. Även en kungsfiskare påträffades i 
atlasinventeringen, den 23 april 2004, vid en gångbro i höjd med Snåkered i Härryda. 
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Kartläggning av strömstare- och forsärlebestånden har ägt rum under vissa perioder i 
Mölndalsåns vattensystem sedan 1970-talet. Systematiska inventeringar av häckande fåglar 
har i princip endast berört strömstare och utfördes under perioderna 1973-78 samt 1990-1991 
och 1993-94 (Fredriksson 1982, Ström 1994 och Åhlund m.fl 1999). Resultatet från tidigare 
nämnda delinventeringar under våren och försommaren 2008 i Landvetter och Mölnlycke 
ingår i den föreliggande inventeringsrapporten och framgår av redovisningen i bilaga 1, 
tabell1-3 ( Ström 2008a och 2008b, se även nedan). 
 

 
Fig 2. I Landvetter blir Mölndalsån mer lugnflytande och omges ställvis av tät sump- och strandlövskog.  
  
4.    Mölndalsån – skyddsvärde och status 
Mölndalsånsåns vattensystem utgör ett av de viktigaste vattendragen i Göteborgsregionen för 
häckande fågelarter som knutna till rinnande vatten, framför allt strömstare och forsärla (GOF 
1993 och Åhlund 1999). Det gäller både häckande samt rastande och övervintrande bestånd 
av dessa arter. 
Mölndalsån rinner från Nedsjöarna vid Hindås rakt västerut till Mölndal och Göteborg och 
mynnar ut i Göta älv. I Mölndalsåns övre meandrande lopp dominerar strömmande vatten, 
medan ån planar ut och får ett lugnare lopp i ådalgången längre nedströms i Härryda samt i 
Landvetter och i Mölnlycke. Vattensystemet i avrinningsområdet varierar stort med flera 
sjöar, dammar och våtmarker samt ett antal mindre biflöden. Ån är omväxlande omgiven av 
varierad, täta barr-och blandskogar, sump- och lövskogsbestånd och ett öppet landskap med 
odlade och beteshävdade marker samt några industri- och bebyggelseområden (fig. 1-2). I den 
övre, östra halvan är åns bredd  mellan 5-10 m, vattendjupet oftast bara några dm, och 
nivåsänkningen  är ca 7 m per km. Bottensubstratet består oftast av sten och grus med en 
bottenflora av främst näckmossa, Fontinalis antipyretica, och olika natearter, Potamogeton 
spp. Längre västerut, vid Härryda börjar ett mer öppet odlingslandskap att omge ån, 
vattendjupet ökar ( över 1 m på vissa partier) och bottnarna och strandbrinkarna övergår i stor 
utsträckning i lera och andra täta markmaterial (Fredriksson & Götmark 1982).  
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Vissa delar av Mölndalsåns vattensystem utgör naturreservat, bl.a. vid Rådassjön och 
Risbohult vid Kvarnfallen, som även utgör Natura 2000-område enligt EU:s habitatdirektiv 
(92/43/EEG). Risbohults naturreservat avser värden knutna till ån; sumpskog, djup kanjon, 
moss- och lavflora, flodpärlmussla samt strömstare. Större delen av ån och strandområdena 
omfattas av strandskydd, dock ej sträckan nedströms utflödet från V. Nedsjön vid Hindås och 
även ett parti i de bebyggda delarna vid Mölnlycke centrum. Flera skogliga nyckelbiotoper 
finns i Mölndalsåns avrinningsområde, både i anslutning till huvudfåran och till olika 
biflöden. Mölndalsån klassas som viktig för häckande och övervintrande strömstare samt för 
häckande forsärla i  Skyddsvärda fågellokaler, en utredning av Göteborgs Ornitologiska 
Förening (Blomqvist 1993). Rapporten håller på att uppdateras med hjälp av inventeringsdata 
från föreningens ”atlasinventering” under 2005-2007, vilket även omfattar Härryda kommun 
(GOF 2007b).  
 
5.       Kungsfiskare, strömstare och forsärla – förekomst och livsmiljö 
5.1.    Kungsfiskare  
Förekomst 
Kungsfiskaren, (Alcedo atthis), förekommer som häckfågel vid vattendrag både i Europa, 
Nordafrika och Asien. I Europa har arten sin huvudsakliga utbredning i de mellersta och södra 
och södra delarna, men häckar sparsamt även i södra och mellersta Sverige. Flertalet svenska 
kungsfiskare flyttar mot sydväst till framför allt Holland och Danmark, men även längre 
söderut (Tjernberg och Svensson 2007).  Den svenska populationen ligger vid nordgränsen av 
artens utbredningsområde och beståndet varierar stort beroende på variationer i 
vintertemperaturer och isförhållanden (Svensson och Tjernberg 2007). Kungsfiskaren är en 
rödlistad art, klassad som sårbar (VU = vulnerable) och är också upptagen som skyddsvärd i 
Bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv (79/409/EEG) inom Natura 2000- nätverket (Naturvårdsverket 
2003 och Gärdenfors 2005). 
Antal par i Sverige beräknas i nuläget uppgå till ca 125 par, men arten fluktuerar starkt och 
beroende på vintervädret och kan nästan helt försvinna efter hårda vintrar.  
Invandringsmöjligheterna från kontinenten bedöms dock vara goda. Även om arten är relativt 
kortlivad så lägger kungsfiskaren flera kullar per säsong, ibland ända upp till fyra kullar 
(Kasselstrand 1994, Tjernberg & Svensson 2007). 
 

 
Fig  3.   Ringmärkt Kungsfiskare i ett biflöde till Göta älv.     . 
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Livsmiljö 
Kungsfiskaren föredrar lugnflytande breda vattendrag med tillgång till minst 1 meter höga 
brinkar av lämpligt material av lera, sand, jord och grus att bygga bo i. Vattendragen bör även 
ha lummiga stränder med god tillgång till utsiktsplatser för att kunna spana efter föda, 
fiskyngel och småfisk (< 10 cm) (Svensson 1999). Deras revirområde varierar normalt mellan 
3-5 km längs en å eller ett dammsystem (Boag 1988) . 
Inflygningsvägen bör helst vara något skyddad för insyn, tex. i form av ett nedhängande 
rottäcke, men alltför mycket rötter och växtlighet ökar samtidigt risken för predation. En 
häckbrant behöver inte ligga i direkt anslutning till ån utan kan ligga upp till flera hundra 
meter från ån, t.ex. i ett grustag. Den gräver själv ut sitt bo och botunneln fram till 
bokammaren varierar mellan 60-70 cm i längd och ingångshålet 6-7 cm i diameter  
( fig.4 och 9 ). Med hjälp av borrning i strandbrinkar även i tätare lermaterial, t.ex. i torra 
solbelysta lerbankar, har man i Småland och Östergötland avsevärt förbättrat kungsfiskarens 
häckningsförutsättningar (Vuorinen m.fl. 1994). Kungsfiskaren har i princip tagit samtliga 
borrade bohål i besittning och med framgång häckat i konstgjorda bon i dessa områden. 
Tillgången till lämpliga bobrinkar (storlek, markmaterial, skydd mot predatorer etc) är, 
förutom vinterförhållandena, som regel de begränsande faktorerna för artens spridning och 
häckningsmöjligheter. 
 
 

 
Fig. 4. Vid en strandbrink nedströms Björredsbäckens tillflöde i Mölndalsån sågs kungsfiskaren i sept 2008 
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5.2.      Strömstare 
Förekomst 
Strömstaren förekommer vid rinnade vatten i Nordafrika, Mellersta Östern, längs Uralbergen, 
Kaukasien och i delar av Centralasien och Europa. I Europa häckar den i bergsområden i de 
centrala och södra delarna samt på Brittiska öarna och i Skandinavien. Arten förekommer 
sparsamt till sällsynt i stora delar av landet och häckar främst längs fjällkedjan och i 
Värmland och Dalarna, men häckar även sparsamt i södra Sverige, dock ej på Öland och 
Gotland. Strömstaren har en tydlig västlig utbredning och stor del av populationen häckar i 
försurningsdrabbade områden. Den svenska populationens storlek är svårbedömd och antas 
uppgå till mellan 5000-50.000 par, men antas ha minskat under de senaste decennierna, även 
om variationerna mellan åren är stora (Svensson mfl. 1999). Strömstaren flyttar 
huvudsakligen i sydostlig riktning, och häckfåglar från fjällkedjan kan även passera Östersjön, 
viket framgår av ringmärkningsåterfynd (Svensson m.fl 1999). 
 

 
Fig 5.  Häckande strömstare i Tvärån, ett mindre biflöde till Mölndalsån 
 
Livsmiljö. 
Strömstaren är helt knuten till rinnande och forsande vatten och söker föda på strömsträckor 
med uppstickande stenar och klippblock. Den dyker från stenarna efter föda, olika 
sötvattenorganismer, främst vatteninsekter och insektslarver. I en undersökning av 
strömstarespillning i sydvästra Sverige i början av 1990-talet fann man att födovalet främst 
dominerades av nattsländor (82%) och tvåvingar (12%) i pH –neutrala vattendrag. I försurade 
vattendrag dominerade även nattsländor (63%) följt av landinsekter (22%) och tvåvingar (7%) 
(Åhlund m.fl 1999). Strömstaren bygger sitt bo som ett stort klot av mossa och gräs  på 
klipphyllor vid vattenfall eller på bergsidor längs vattendraget, men även i håligheter eller på 
balkar under broar (fig.8). Strömstaren accepterar även predationssäkra betong- eller 
träholkar, som företrädesvis bäst placeras under broar eller vägtrummor( fig.10). 
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5.3.      Forsärla 
Förekomst 
Forsärlan påträffas i större delen av Asien och Europa samt i Nordafrika. Den häckar norrut  
till Mellersta Norge och är en typisk västlig art i Skandinavien, men är på spridning österut 
och norrut i Sverige. Den svenska populationen flyttar mot sydväst och övervintrar i västra 
och sydvästra Europa. Beståndet beräknas uppgå till ca 700 par i böjan av 1980-talet. 
Forsärlan gynnas av milda vintrar och sedan mitten av 1990-talet har det häckeståndet ökat 
kraftigt och artens utbredningsområde håller på att expandera i Sverige (Svensson m.fl 1999). 
 

 
Fig 6.  Forsärlan har en stabil population i Mölndalsån och letar  insekter både i vattnet och vid stränderna. 
 
Livsmiljö 
Forsärlan är i likhet med strömstaren bunden till forsande vatten, men är inte strikt bunden av 
vatteninsekter som huvudsaklig föda. Den lever av landinsekter och landlevande små 
organismer som flugor, skalbaggar, insektslarver samt små kräftdjur och blötdjur.  
Även forsärlan bygger sitt bo i håligheter av olika slag under stenbroar, på klippavsatser och i 
dammkonstruktioner. Forsärlan accepterar även boholkar av trä, som kan placeras i dämmen, 
vid  kvarnar och under broar ( fig.10). Det är vanligt med två häckningskullar under en och 
samma säsong (Svensson m.fl 1999). 
 
6.        Förekomst i Göteborgsregionen och i Mölndalsån 
6.1.     Kungsfiskare 
I Göteborgsregionen finns enstaka regelbundet förekommande häckningsplatser bl.a. i Göta 
älv och i biflöden till älven, bl.a i Sollumsån, Lärjeån och Säveån, samt även i Bratteforsån, 
Bäveån och Örekilsälven. Antalet årligen häckande par varierar från inget eller ett fåtal efter 
kalla vintrar upp till ett tiotal.(Länsstyrelsen 1994 samt GOF 2007a). Undertecknad utför 
årligen vissa inventeringar av kungsfiskare i ett antal vattendrag och har även ringmärkt 
kungsfiskare ( fig3). En bounge från en kull i Sollumsån som ringmärktes den 13 augusti 
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1991 påträffades några månader senare död i Vallgraven vid Drottningtorget i Göteborg. 
Kungsfiskare från andra platser trafikerar även våra vattendrag. En kungsfiskare märkt i 
Ryssland utanför Kaliningrad 1994 kontrollerades några veckor senare i nät på Röda Grind 
ringmärkningsstation vid Göta älv strax norr om Kungälv (Naturhistoriska riksmuseet 1991 
och 1994). Den hade tillryggalagt 61 mil på mindre än en månad. Erfarenheterna av dessa 
undersökningar bekräftar bilden av en stor variation i förekomsten beroende på 
vinterförhållanden innan häckningssäsongen. Det finns enstaka äldre observationer av 
kungsfiskare i Mölndalsån, bl.a vid Stensjöns utlopp den 13 januari 1976. Under senare tid 
(dock ej 2008 inräkn.) föreligger åtminstone två fynd av kungsfiskare i Härryda kommun. 
Den ena kungsfiskaren observerades i Mölndalsån på våren 2004 vid en gångbro i höjd med 
Snåkered i Härryda och den andra påträffades vid Rådasjön på hösten 2006. 
 
6.2. Strömstare 
Mölndalsån utgör tillsammans med Säveån och Lärjeån ett av de mest värdefulla vattendragen 
för strömstaren  i Göteborgstrakten ( GOF 1993,  Länsstyrelsen 1994, Ström 1995). Det gäller 
häckbeståndet, men än mer rastande och övervintrande strömstarar, där Mölndalsån uppvisar 
höga tätheter bland större åar med forsande partier i sydvästra Sverige (Fredriksson & 
Götmark 1982) Av tidigare inventeringar framgår att något eller några par strömstarar i 
princip häckat varje år i Mölndalsåns vattensystem sedan början av 1970-talet (Fredriksson 
och Åhlund m.fl 1999 Ström 1994 och GOF 2007). Antalet häckningar kan dock variera stort 
mellan åren, sannolikt främst beroende på klimat- och nederbördsförhållanden, där gynsamma 
vattenföden (varken torka eller högvatten) och en mild vinter som föregår häckningssäsongen 
påverkar strömstarens häckning positivt (Åhlund m.fl 1999). Även tillgången till boplatser 
kan vara en begränsade faktor för häckning, och uppsättning av predationssäkra boholkar vid 
kvarnbyggnader och under broar har visat sig ha en positiv effekt i flertalet tidigare 
inventerade vattendrag, bl.a. i Mölndalsån (Ström 1994 och 1995) 
Tidigare kända häckningsplatser ligger främst i Mölndalåns övre lopp, mellan Västra Nedsjön 
i Hindås och Ågården i Härryda, men häckning har förekommit och sker även längre 
nedströms, bl.a vid Bugärde eller Rya damm i Härryda och vid Grevedämmet i Mölndal  
(bilaga 1, tabell 2). Häckning sker även återkommande i ett större biflöde, i Tvärån. Noterbart 
är, att det i en undersökning av av spillning från häckande strömstarar några år i följd på 
1990-talet framgår att det inte förelåg någon skillnad i häckningsframgång mellan försurade 
och icke försurade vattendrag (Åhlund m.fl.1999). 
 
6.3. Forsärla 
Forsärlan är en art med sydvästlig utbredning som är på expansion i Sverige, och inte minst på 
Västkusten, där den har gynnats ett antal år av milda vintrar (Svensson m.fl 1999 och Svalan 
2008). Den har en stark ställning i Mölndalsåns vattensystem, dit den anländer tidigt på 
vårvintern i mars-april och påträffas både i huvudfåran och längs biflöden, även i mycket små 
bäckar med vattenfall och forssträckor En stor andel utgör sträckande och rastande fåglar, 
men en förhållandevis stor population stannar kvar och häckar i olika delar av åsystemet, från 
Västra Nedsjön vid Hindås till Rådasjön i Härryda kommun och vidare nedströms till 
Kvarnbyn i Mölndal. Den finns både i de övre rent forsande sträckorna i Hindås och längre 
nedströms i åsystemet, där det finns omväxlande forsande och lugnflytande partier (GOF 
1993, 2007a, 2007b och Svalan 2008). Förutom ett milt vinterklimat har även uppsättning av 
predationssäkra boholkar haft en gynnsam effekt för häckbeståndet i ån. Tillgången till 
lämpliga boplatser, gamla kvarnbyggnader och äldre brokonstruktioner spelar en viss roll. När 
kvarnar helt förfaller och moderna betongbroar ersätter gamla balk- och träbroar, flyttar eller 
försvinner forsärlan från tidigare gamla och säkra häcklokaler, vilket varit fallet på flera 
ställen i Mölndalsån (Ström 1994).  
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Fig 7.  Stenbron vid Dansered i Härryda. I  brovalvet finns rester av flera gamla forsärle- och strömstarebon. 
 
7. Resultat av inventeringen 2008 
7.1. Undersökningsområde och metodik 
Inventeringen omfattar Mölndalsån i Härryda kommun, dvs. från Västra Nedsjön längst öster 
till Rådasjön längst i väster. I huvudsak har inventeringen varit inriktad på huvudfåran och ett 
mindre antal biflöden till ån, bl.a Tvärån och Björredsbäcken. I viss mån kan man skönja tre 
delområden eller-sträckor i Härryda kommun, vilket även är en fördel från 
redovisningssynpunkt. 

1) ”Hindåssträckan.” De rent forsande och relativt grunda partierna från V. Nedsjön i   
Hindås till Bugärde damm (även kallad Rya damm).  

2)  ”Härrydasträckan.” Omväxlande forsande och lugnflytande partier från Bugärde till 
bebyggelsen i Landvetter. Här ingår även två värdefulla biflöden, Tvärån och 
Björredsbäcken. 

3) ”Landvetter – ”Mölnlyckesträckan”. I huvudsak en lugnflytande sträcka från 
Björredsbäcken och bebyggelseområdena i Landvetter till Rådasjön, men vissa 
strömmande partier finns, bla. vid Mölnlycke fabriker. Här ingår även några enstaka 
biflöden, bl.a. en bäck som avrinner från Lilla Hålsjön genom centrala delar 
Mölnlycke till Mölndalsån. 

 
Utredningen har till största delen baserats på flera återkommande fältbesök mellan 19 mars 
och 30 september 2008, men grundas även på tidigare inventeringar, litteraturstudier och 
fågelrapporter. Större delen av huvudfåran har inventerats genom att gå längs ån och med 
hjälp av olika kartor och handkikare, en Leica 8x32, och spana efter de aktuella fågelarterna, 
leta efter bon under broar, i stenfundament, kring gamla kvarnbyggander i lämpliga brinkar 
etc. Även spillningsrester på sittstenar och på utskjutande grenar har varit till hjälp. Vissa 
partier av ån har dock varit omöjliga att passera p.gr. a. hinder av olika slag, t.ex. branta 
bergsidor mot vattnet, stora vindfällen eller en avskärande banvall intill ån. Några biflöden, 
bla. Tvärån och Björredsbäcken har inventerats på samma sätt. Inventeringen har följt 
häckningskriterierna i Atlasinventeringen enligt en 20-gradig skala; 10-20 = säker häckning, 
5-9 = trolig häckning och 2-4 = möjlig häckning (GOF 2007b, se även bilaga 1). 
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7.2. Kungsfiskare 
Kungsfiskare har påträffats på två olika lokaler eller åsträckor i huvudfåran, på ”Landvetter- 
Mölnlyckesträckan” och ”Härrydasträckan” ( tabell 1, bilaga 1 och karta,bilaga 2). Den 1 
september 2008 observerades kungsfiskare vid två olika tillfällen och hördes vid ytterligare 
ett tillfälle inom loppet av ca 20 minuter på sträckan mellan Björredsbäckens tillflöde och 
handelsträdgården lite längre nedströms i Landvetter. Den 11 september 2008 hördes en 
kungsfiskare vid en stor brink strax uppströms gångbron i höjd med busshållplatsen Västra 
Snåkered i Härryda (fig.4). Om det rör sig om tillfälliga observationer eller en sen häckning är 
svårt att bedöma. Kungsfiskaren har normalt en utdragen häckningssässong, där tredjekullarna 
läggs sent och där äggen kläcks under september månad. På de aktuella sträckorna finns det 
några relativt höga brinkar, ersosionshak eller skredärr i olika igenväxningsstadier, där 
kungsfiskaren skulle kunna häcka, men uppföljande inventeringar har inte gett något resultat. 
Med största sannolikhet rör det sig om tillfälliga individer, då kungsfiskarobservationer rent 
generellt varit mycket ovanliga i Mölndalsån under de senaste decennierna. Arten är dock på 
spridning, men tillgången till goda boplatser (lämpliga brinkar) är en av flera begränsande 
faktorer för artens spridning i regionen. Genom att bearbeta några högre brinkar vid ån, ta bort 
viss vegetation osv., och borra bohål (fig.9), skulle förutsättningarna för en 
kungsfiskarhäckning väsentligen kunna förbättras (Ström 2004, Ornis Pelagicus 2007) 
Grustag (används ibland som boplatser) nära Mölndalsån bör vidare översiktligt inventeras 
under kungsfiskarens häckningstid (för ev. förekomst bohål och andra spår av arten). 
 
7.3. Strömstare 
Strömstaren har i huvudsak påträffats i huvudfåran, men även i Tvärån, ett av biflödena till 
Mölndalsån. Samtliga observationer och ev. häckningar framgår av sammanställningen i 
tabell 2, bilaga 1 och karta i bilaga 2). Sammantaget har det ägt rum tre säkra 
strömstarehäckningar  i Mölndalsån, och det föreligger även några ytterligare möjliga 
häckningar enligt Atlasinventeringens häckningskriterier. Häckningar har skett vid 
Kvarnberget i Risbohults naturreservat och strax nedströms Härsjödamm i Tvärån. Den 
återstående häckningslokalen ligger utanför Härryda kommun, vid Grevedämmet, i Mölndal. 
De ”möjliga” häckningarna är mer osäkra och baseras på låga häckningskriterier och utgör 
förhållandevis tidiga observationer under häckningssäsongen. Bl.a. gjordes observationer av 
strömstare en kort period nedströms dämmet vid Västra Nedsjön i Hindås. Även ett färskt bo 
påträffades senare, men sannolikt övergavs lokalen, kanske till följd av ändrade tappningar 
och regleringsarbeten under våren på denna plats.  
Vid en jämförelse med tidigare inventeringar och observationer finns det 6 kända lokaler med 
återkommande häckningar i Mölndalsån, varav 5 ligger i Härryda kommun. Antalet 
häckningar varierar normalt mellan 3-4 varje år, men upp till 5 häckningar har noterats, t.ex år 
1990 (tabell 2 i bilaga 1 och karta i bilaga 2). Det bör påpekas att angivna häckår och 
observationer i bilaga 1 inte är uttömmande, utan säkra uppgifter saknas från övriga år sedan 
1970-talet. Häckningssäsongen 2008 får betraktas som ett normalår. En tidigare viktig 
häcklokal, Bugärde eller ”Rya damm”, har åtminstone temporärt, gått förlorad genom en 
ombyggnad av dämmet . I nuläget saknas boplatsmöjligheter medan det fortfarande finns 
goda födobetingelser på bottnarna i ån nedströms dammen, vilket skulle kunna åtgärdas 
genom uppsättning av boholkar på lämplig plats i ån (se även nedan). Noterbart är att 
häckningslokalerna ligger vid starkt forsande partier, företrädevis på ”Hindåssträckan”. 
Bottenfuanundersökningar ger viktig information om strömstarens status, både vad gäller 
häcknings-, rast- och övervintringsförhållanden. Tillgången på olika bottenlevande 
vatteninsekter, främst sländlarver av olika slag, speglar strömstarens födobetingelser och 
häckningsförutsättningar. Bottenfaunaundersökningar ger även goda möjligheter till 
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jämförelser med andra vattendrag både i ett lokalt och regionalt perspektiv. Ett flertal 
bottenunderökningar har utförts på olika sträckor i Mölndalsån och generellt sett bedöms 
bottenfaunan i åsystemet som varierad, art- och individrik och av fin kvalité, och av högt 
skyddsvärde. Det gäller särskilt undersökta bottenpartier i åns övre del, ”Hindåssträckan”, 
nedströms V. Nedsjön och vid Kvarnfallet, medan den är mer normal längre nedströms i 
Landvetter och i Mölnlycke.  Även ett mindre biflöde, Tvärån, har undersökts sedan flera år 
(2000, 2004, 2007 och 2008) och kan uppvisa förekomst av försurningskänsliga nattsländor 
på bottnarna Även nedströms Bugärde eller Rya damm är bottnarna av god kvalité med en 
hög individrikedom av vissa arter och förekomst av försurningskänsliga natt- och dagsländor 
(Medin muntl 2008). 
 

 
Fig. 8. Strömstaren i färd med att bygga sitt bo av mossa på en klippavsats i Mölndalsåns övre del.   
 
7.4. Forsärla 
Vid jämförelse med uppgifter från tidigare år har det varit en mycket bra häckningssäsong för 
forsärla i Mölndalsåns vattensystem i Härryda kommun; 15 säkra häckningar, 4 troliga och 10 
möjliga häckningar enligt gängse häckningskriterier ( tabell 3 i bilaga 1 och karta bilaga 2). 
En säker häckningsuppgift föreligger även från Mölndals kommun, vid Grevedämmet. Det 
verkliga antalet häckningar är sannolikt ännu större, gissningsvis omkring 25% fler, då 
forsärlan i viss utsträckning är svårinventerad. Häckningar kan ske i mycket små biflöden, i 
små bäckar, och i vissa fall en bra bit från själva vattendraget. Samtidigt kan flera tidiga 
observationer av forsärla på vårvintern vara tillfälligt sträckande och rastande och inte 
häckande fåglar.  
Noterbart är att forsärlehäckningar kan äga rum mycket nära varandra, vilket inträffade i år 
vid Mölnlycke fabriker, där det tidigt på säsongen fanns två par i ån vid  fabriksbyggnaderna. 
Det ena paret flyttade sannolikt något nedströms och sågs söka föda vid Massetjärn och vid 
Hulebäcksgymnasiet. På vissa ställen finns ofta spår av gamla forsärlebon under stenbroar och 
kvarnbyggnader  (t.ex  Dansereds stenbro och kvarnen vid Ågården). 
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8. Bedömning av inventeringen 2008 
8.1.      Kungsfiskare 
Iakttagelserna av kungsfiskare i Mölndalsån är intressant, eftersom observationerna, jämfört 
med sena häckningar (3:e kullar) i  södra Sverige, ligger inom häckningsperioden för arten, 
om än sent på säsongen (tidigt i september). De senare årens milda vintrar har gynnat arten, 
som är på spridning i södra Sverige. Tidigare observationer i Mölndalsån är få och har som 
regel gjorts vintertid, dvs.helt utanför häckningstid. Det är dock mindre troligt att det rör sig 
om en häckning utan det är sannolikt fråga om en eller flera individer, troligen ungfåglar, som 
kanske letar efter lämpliga häckningsplatser. Vid de olika observationsplatserna finns dock 
presumtiva häckbrinkar för arten, men vissa undersökningar och åtgärder krävs för att 
underlätta och få till stånd en häckning och samtidigt förebygga predation av olika djur, 
främst mink och grävling (fig.9). 
 
 
8.2 Strömstare 
Strömstaren har haft ett normalår med åtminstone två häckningar i den del av Mölndalsån 
som ligger inom Härryda kommun och därutöver tillkommer även en säker häckning i 
Mölndals kommun  (tabell 2, bilaga 1). Häckpopulationen varierar stort mellan åren i 
sydvästra Sverige och tycks generellt sett ha haft en viss nedgång sedan slutet av 1990-talet, 
vilket är särskilt påtagligt i en del mindre vattendrag i regionen (egna observ). 
Boplatstillgången är sannolikt en begränsande faktor för häckning, vilket i viss mån kan 
kompenseras med uppsättning av predationssäkra boholkar på lämpliga ställen i åsystemet, 
förslagsvis i Tvärån och vid Bugärde damm. Häckpopulationen i Mölndalsån är måttligt stor i 
ett västsvenskt perspektiv. Men Mölndalsån och även Säveån tillhör kategorien större och 
stabila åar, som har god vattenkvalité och är motståndskraftiga mot försurning. De måste 
räknas som mycket värdefulla  för strömstarebestånden,  vilket även och i synnerhet gäller för 
rastande och övervintrande strömstarar. Dessa båda åar har förhållandevis stora populationer 
av dessa beståndskategorier (mätt i  antal och genomströmning). Det är inte klarlagt varifrån 
rastande och övervintrande strömstarar kommer ifrån, men ring- och färgmärkningsåterfynd 
indikerar att en stor andel sannolikt utörs av flyttande fåglar från bl.a. norska 
häckningsområden (Fredriksson & Götmark 1982 och Ström 1995, 2004 och 2007). 
Förekomsten av rastande och övervintrande strömstarar bör på sikt inventeras i Mölndalsån 
för att få kunskap om beståndsnumerärer, genomströmning av antalet individer och om 
möjligt försöka kartlägga vilka rekryteringsområdena är. En inventering ger även möjligheter 
att identifiera attraktiva forssträckor för rastande och övervintrande strömstarar i åsystemet. 
 
8.3. Forsärla 
Inventeringen har visat att forsärlan har en stark häckpopulation i Mölndalsåns vattensystem 
med tjugotalet säkra och troliga häckningar enligt Atlasinventeringens häckningskriterier  
( tabell 3, bilaga 1). Samtliga småbäckar i åsystemet har inte kunnat undersökas och det är lätt 
att förbise arten vid en inventering (häckar även vid mycket små nästan dikesliknande bäckar 
och ibland ligger boet en bra bit från ån) och det verkliga antalet häckande par bedöms som 
tidigare nämnts vara omkring 25% större. Bland möjliga häckningar döljer sig dock sannolikt 
ett antal tillfälligt rastande och sträckande forsärlor. Men häckpopulationen 2008 visar på 
långt fler häckande par vid jämförelse med tidigare observationer och vissa inventeringsår 
(dock ej systematiska ) på 1970- och på 1990-talen. I likhet med kungsfiskare gynnas 
forsärlan av milda vintrar och arten är på frammarsch och spridning i en stor del av södra 
Sverige. Mölndalsån tillsammans med Säveån bedöms utgöra några av de mest värdefulla 
vattendragen för arten i Västsverige med stabila och växande populationer. 
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9. Allmän hotbild - ingrepp och påverkan 
 
9.1.    Kungsfiskare 
Det råder brist på lämpliga boplatser för kungsfiskaren i hela södra Sverige. Vattendrag med 
naturliga flöden, där strandbrinkar nyskapas, är sparsamt förekommande. Vattenreglering med 
ändrade flöden samt anläggande av erosionsskydd kan i vissa åar försvåra tillgången till 
lämpliga strandbrinkar. Äldre brinkar planar med tiden ut och växer ofta igen med ökad risk 
för boplundring av olika djur, som mink, räv,  och grävling. Exponering av boplatser genom 
alltför kraftig röjning av strandvegetation samt långvarig störning av mänsklig aktivitet kan 
lokalt skapa problem för arten. Andra hotfaktorer är övergödning, grumling och humifiering 
av vattendragen. Genom olika åtgärder kan dock lämpliga bobrinkar nyskapas med goda 
häckningsresultat som följd (Vourinen 1994, Ornis Pelagicus 2007, Ström 2004 och 2008).  
 
9.2.    Strömstare 
Hotbilden för strömstare är främst vattenregleringföretag, där grunda värdefulla forsande 
partier dämms upp eller torrläggs. Strömstaren drabbas även av försämrad vattenkvalité till 
följd av avlopps- dagvatten- eller direkta giftutsläpp, försurning eller kraftig övergödning som 
påverkar bottenfaunan, dvs. strömstarens födounderlag negativt och utarmar densamma. Även 
mänskliga aktiviteter i form av intensivt friluftsliv, hårdgörning och kanalisering av stränder, 
olämplig byggnation i eller vid själva häckplatserna kan påverka häckbeståndet negativt 
genom förlust av både boplatser och värdefulla bottenpartier i ett åsystem. Förlust av gamla 
boplatser kan i vissa fall kompenseras genom uppsättning av särskilda boholkar, vilka som 
regel även ger ett gott skydd mot predation av bl.a. mink och räv (Ström 1995, och fig 10). 
 
9.3    Forsärla 
Forsärlan söker föda både i och vid ett forsande vattendrag och i lugnvatten som t.ex dammar 
och småvatten genom att snappa efter insekter och ta smådjur av olika slag i vattnet samt vid 
stränderna och längre upp på land t.ex. vid gödselstackar, kreaturspillning och på gräsmattor. 
Forsärlan är inte ensidigt beroende av födotillgången i vattnet som strömstaren och påverkas 
inte negativt av försurningen, men är beroende av lämpliga boplatser som gamla kvarnar, 
dämmen och stenbroar. Det är viktigt att dessa fundament med håligheter och prång vid 
balkar får finnas kvar. I viss utsträckning kan boplatsförluster kompenseras med uppsättning 
av predationssäkra boholkar (fig 10). Mink, katt, grävling och andra djur har visat sig ta såväl 
ruvande honor som ägg och boungar. Andra hotfaktorer är kulvertingar av mindre vattendrag, 
olämpliga vattenregleringar och intensivt friluftsliv, t.ex. sportfiske, på själva 
häckningsplatserna. (Ström 1994,  Svensson m.fl. 1999). 
 
9.4     Hotbild i Mölndalsån 
Vid inventeringen framkom vissa hotfaktorer mot strömstare och forsärla, bl.a uppställning av 
arbetsfordon och inustriell verksamhet alldeles intill ån, t.ex vid Bugärde damm och i ett 
industriområde i Härryda. Risk finns att t.ex.dagvattenutsläpp kan påverka bottenfaunan 
negativt. Även erosionsskydd och andra åtgärder mot översvämningar kan påverka arternas 
livsmiljöer negativt. Nya betongbroar utan boplatsmöjligheter håller successivt på att ersätta 
gamla broar med håligheter och prång med god tillgång till häckmiljöer. Även gamla kvarnar 
och stenfundanment i ån – med goda boplatsmöjligheter -  håller på att förfalla och rasa 
samman. För kungsfiskarens vidkommande är det viktigt att bevara vissa naturliga skredärr 
och rasbranter i ån och om möjligt undvika att de tas bort eller stabiliseras med stenmaterial 
eller dyl i samband med översvämningar. Vissa strandbrinkarna kan utvecklas till idealiska 
bobrinkar för arten om de är tillräckligt höga och markmaterialet är lämpligt.  
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10. Generella och riktade åtgärder i Mölndalsån 
Bland allmänna åtgärder för vattenanknutna fågelarter är att värna om vattendraget och bevara 
omgivande stränder samt undvika olämpliga ingrepp av olika slag som påverkar fågellivet 
negativt. Det kan vara dämningar samt ändrade flödes- och tappningsförhållanden som 
släcker ut värdefulla forsande partier och vattenfall i ett åsystem, hårdgörning av stränderna 
samt byggnation och industriell verksamhet av skiftande karaktär. Ett utökat strandskydd och 
naturreservat på vissa åsträckor kan vara motiverat i vissa fall. Vissa partier i Mölndalsån 
bedöms vara särskilt värdefulla för det biologiska livet, bl.a för strömstaren, och ett utökat 
reservatsskydd bör övervägas. Förslagsvis kompletteras Risbohults naturreservat med ett 
utökat skydd av övriga forsträckor mellan Västra Nedsjön och Ågården samt vid Tvärån i den 
övre skogsklädda delen av åsystemet. Det är även viktigt att beakta risken för påverkan och 
oönskade effekter på stränderna,  på bottnarna och på fågellivet i samband miljöprövningar 
och vattenföretag, t.ex i samband med ändrade tappningsförhållanden i ån. 
Det är också viktigt med fortlöpande kunskap om var vattenanknutna fåglar häckar och var de 
söker föda, vilket kan kräva vissa uppföljande inventeringar och kontrollinsatser, tex av 
vattenkvalité och bottenfaunaundersökningar (se även nedan). 
 

 
Fig. 9.  Tvärsnitt av en strandbrink med häckande kungsfiskare, borrat bohål och naturligt bohål (efter Boag 
1988 och www.project.eisvogel). Tänkbar utformning 
 
 
10.1    Kungsfiskare 
Bland biotopförbättrande åtgärder för kungsfiskare kan nämnas maskinell eller manuell 
bearbetning för tillskapande av lämpliga bobrinkar för ett häckande fåglar. Det bör helst vara 
en lodrät och vegetationsfri strandbrink av tillräcklig höjd för att undvika att bohålet dränks 
vid högvattenperioder och översvämningar. Åtgärderna kräver som regel förberedande 
kontakter med berörda markägare, röjning av vegetation och förborrning av botunnlar på ca 
en halv meter in i brinkarna samt vissa stabiliserande åtgärder ( fig 9).  
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Riktade åtgärder bör närmare studeras för varje individuell brink, utformning av brinken, 
bohålshöjd,  möjligheterna till enbart manuella insatser eller att komma till med grävskopa för 
bearbetning av en strandbrink, i vissa fall utläggande av  erosionsskydd och predationsskydd i 
släntfoten i vattenbrynet, bevarande av eller borttagande av träd och annan vegetation. Längs 
de åsträckorna där kungsfiskare observerats vid inventeringen, nedströms Björredsbäckens 
utlopp i Mölndalsån i Landvetter och uppströms bron vid Kroksjövägen, finns några 
igenväxande rasbranter som skulle kunna undersökas närmare och eventuellt iordningställas 
som häckbrinkar med konstgjorda bohål för kungsfiskaren (fig.4). Det är också viktigt att 
bevara utskjutande grenar och lutande träd vid åstränderna på födosöksplatserna, där 
kungsfiskaren kan spana och dyka efter byten i vattnet. 
 
 
10.2    Strömstare 
Exempel på biotopfrämjande åtgärder för strömstaren kan vara utläggande av stenar i både 
strömmande och lugnflytande bottenpartier på vissa sträckor för att koncentrera och styra 
vattenströmmen (s.k. strömkoncentratorer) och att lägga ut större uppstickande sittstenar för 
strömstaren. Strömkoncentratorerna minskar igenslamning och sittstenar underlättar för 
strömstaren att spana efter föda på bottnarna, t.ex dyka ned i vattnet och få tag i bobyggande 
sländlarver (Ström 1995). Andra åtgärder kan vara att bevara och restaurera vissa dämmen 
och kvarnanläggningar. Det är också viktigt att förebygga och begränsa utsläpp av avlopps- 
och dagvatten till ån, t.ex genom riskanalys och längre gående rening (ex. dagvattenrening i 
våtmark) 
Då tillgång på lämpliga boplatser är en begränsande faktor för strömstaren, vilket sannolkt 
gäller för stora delar av Mölndalsån, bör predationssäkra boholkar sättas upp på lämpliga 
ställen, bl.a. vid Kolabacken, vid Bugärde damm, och i Tvärån. (se även fig.10). 
 
 

 
Fig 10. Boholk med gammalt strömstarebo vid Grönhult. Både strömstare och forsärla brukar häcka  här. 
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10.3    Forsärla 
Vissa åtgärder för forsärlan är i princip desamma som för strömstaren; åtgärder för att minska 
risken för oönskade avlopps- och dagvattenutsläpp och bevarande av vissa bro- och 
kvarnlämningar, dämmen m.m. vid vattenfall och andra forsande partier i åsystemet. Förutom 
skydd av häckmiljöerna kan även boholkar för forsärla sättas upp på lämpliga ställen (se även 
fig. 10). Ofta kan tillgången på lämplig boplatser vara en begränsande faktor för 
häckbeståndets utveckling i ett vattensystem. Eftersom forsärlan till övervägande del söker 
föda på och vid stränderna, är det viktigt att i bevara en väl tilltagen skyddszon med naturliga 
och insektsrika miljöer, tex sand- och dybankar, grässluttningar m.m.längs ån. 
 
11.     Framtida uppföljning och kontroll 
De häckande bestånden av strömstare och forsärla samt förekomsten av kungsfiskare bör 
lämpligen följas upp med några års mellanrum genom inventeringsinsatser av något slag. Det 
ger möjlighet att långsiktigt följa och bevaka förändringar i arternas livsmiljöer och deras 
häckningsframgång. Fåglarna och även bottenfaunan, födounderlaget för strömstaren, kan 
betraktas som biologiska indikatorer eller ”mätare” på tillståndet i vattendraget. Förutom vissa 
inventeringsinsatser är det motiverat med återkommande undersökningar av bottenfaunan och 
vattenkvalitén på vissa åsträckor i Mölndalsån och viktigare biflöden, t.ex. i Tvärån. Viktiga 
forsande åpartier med grunda bottnar ligger främst på ”Hindåssträckan;”  nedströms dämmet 
vid V. Nedsjön,  nedströms vägbron och dämmet vid Grönhult, vid Kvarnfallet och 
Kolabacken samt nedströms Ågården.  
 Ett antal särskilt värdefulla bottenpartier för strömstaren och forsärlan finns även på 
”Härrydasträckan” och ”Landvetter –Mölnlyckesträckan”; bottnarna nedströms Bugärde eller 
Rya damm och vid Bugärdebron och Björredsbäckens utflöde i Mölndalsån  samt i Tvärån . 
Mot bakgrund av Mölndalsåns stora betydelse för rastande och övervintrande strömstarar är 
det angeläget att det även görs en inventering av dessa båda populationer för att få en ökad 
kunskap om värdefulla rast- och övervintringssträckor i åsystemet. Mölndalsån utgör 
tillsammans med Säveån bland de viktigaste vattendragen i Västsverige för rastande och 
övervintrande strömstarar. Rekryteringsområdena är i stor utsträckning okända, men 
ringmärkningsåterfynd indikerar att det kan vara flyttande fåglar från norska 
häckningsområden. (se även ovan). 
Fokuseringen på det biologiska livet och biologiska värden i vattendragen har fått en större 
tyngd och status genom EU:s vattendirektiv. Biologiska undersökningar och kontroll i Göta 
älvs avrinningsområde, t.ex. i Mölndalsån bör även utgöra viktiga och självklara uppgifter för 
både Göta älvs vattenråd respektive vattenvårdsförbund. 
 
 
12.     Sammanfattning 
Förekomsten av häckande kungsfiskare, strömstare och forsärla har inventerats under 
perioden 19 mars – 30 september 2008 i Mölndalsåns vattensystem i Härryda kommun. 
Inventering och rapportsammanställning har utförts av Kåre Ström, Ornis Pelagicus, på 
uppdrag av Härryda kommun 
Av rapporten framgår att det finns en mindre häckpopulation av strömstare som varierar stort 
mellan åren, från i genomsnitt 2-4 häckande par per år till uppåt 5-6  par under vissa extremt 
goda år. Resultatet var väntat vid jämförelse med uppgifter från tidigare år. Beståndet kan 
dock förstärkas på kort sikt genom uppsättning av predationssäkra boholkar på vissa ställen i 
ån, bl.a. vid Bugärde damm, samt genom att vidtaga vissa kontroll- och skyddsinsatser (t.ex. 
bottenfaunaundersökningar) på mer längre sikt.  
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Inventeringen visar även att det blev en mycket bra häckningssäsong för forsärla med  
Omkring 15 säkra häckningar, 4 troliga häckningar och 10 möjliga häckningar enligt 
vedertagna häckningskriterier (enligt Atlasmetoden). Det är ett betydligt högre antal än vad 
äldre uppgifter indikerar och är ett överaskande positivt utfall, även om det sannolikt döljer 
sig några rastande och sträckande fåglar bland möjliga häckningar. Det verkliga antalet 
häckande par är sannolikt ännu högre, och skattas till ca 25% högre än det uppnådda 
resultatet. Forsärlan är svårinventerad och lätt att förbise i mindre bäckar och kan ofta att 
häcka en bra bit från ån. Flertalet mycket små bäckar har av tidsskäl inte heller kunnat 
inventeras. Forsärlan har gynnats av de senaste årens milda vintrar och är på snabb spridning i 
södra Sverige. Beståndet kan även gynnas av vissa åtgärder, t.ex uppsättning av 
predationssäkra boholkar samt genom olika restaurerings- eller bevarandeåtgärder vad gäller 
kvarnlämningar, stenmurar och brofundament i åsystemet. 
 
Tidigare observationer av kungsfiskare har varit mycket få och har skett utanför häckningstid, 
vanligen vintertid. Det är därför glädjande att kungsfiskare påträffats under häckningstid  
(om än sent under häckningssäsongen) på två olika ställen i ån, i Härryda och i Landvetter, 
där det finns några presumtiva häckbrinkar som kan förbättras och iordningställas för arten. 
Sannolikheten är dock stor att det bara rör sig om enstaka icke häckande individer, då inga 
spår av häckning hittills har kunnat påträffas i Mölndalsåns vattensystem.  
 
Bland föreslagna åtgärder kan nämnas ett utökat reservatsskydd på sträckan från dämmet vid 
V. Nedsjön till Ågården, vissa kompletterande inventerings och kontrollinsatser, bl.a. 
undersökningar av bottenfaunan och vattenkvalitén på vissa åsträckor. Förutom uppsättning 
av predationssäkra boholkar kan åtgärder även göras i själva vattendraget, t.ex utläggning av 
sitt- och spaningsstenar för strömstare samt iordningställande av bobrinkar med färdiga bohål 
för kungsfiskare.  
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Fig 11. Det imponerande vattenfallet, ”Tullefallet”, i Tvärån vid Härsjödamm, där både  
strömstare och forsärla häckade 2008.. 
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