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Inledning 
Denna del av naturvårdsplanen sammanställer översiktligt den nuvarande 
(2006) kunskapen om särskilt intressanta djur- och växtarters förekomst i 

Sala kommun. Översikten omfattar nationellt rödlistade arter (Gärdenfors 
2005) och arter som omfattas av internationella åtaganden. 

Redovisningen bygger på observationer som har rapporterats till ArtDa-

tabanken eller till rapportsystemet Svalan, i viss utsträckning komplette-
rat med andra iakttagelser som gjort bekanta på annat sätt. Därutöver 

finns naturligtvis ännu ej rapporterade uppgifter, men som inte har funnits 
tillgängliga för denna sammanställning. Å andra sidan kan denna redovis-

ning av kända uppgifter måhända stimulera till att rapportera sina iaktta-
gelser för att göra dem användbara i naturvårdsarbetet. 

 

Rapportera gärna Dina iakttagelser av skyddsvärda djur och växter till 

Artportalen eller till kommunekologen! 

 

Så vitt känt har sammanlagt 230 växt- och djurarter, som för närvarande 
är förtecknade i den svenska nationella rödlistan, påträffats inom Sala 

kommuns nuvarande gränser. Av dessa är fem (5) arter även förtecknade 
i bilaga 2 till art- och habitatdirektivet respektive 36 arter i fågeldirektivet. 

Utöver de nationellt rödlistade arterna har ytterligare fem (5) arter i art- 

och habitatdirektivet och ytterligare 30 arter i fågeldirektivet påträffats i 
kommunen. Detta innebär att sammanlagt 265 arter av särskilt bevaran-

deintresse behandlas i den översiktliga artvisa genomgången nedan. Se 
även tabell 1. 

 
Tabell 1. Antal växt- och djurarter upptagna i den nationella rödlistan (med angivande av respektive 
hotkategori, se förklaring under Artvis genomgång) och/eller i fågeldirektivet (F1) eller art- och habitat-
direktivet (A2). 

 
Artgrupp Nationellt rödlistade F1 A2 

 RE CR EN VU NT Tot.   

Kärlväxter 3  4 12 14 33  2 
Mossor  1 1 5 12 19  4 
Svampar   2 13 22 37   
Lavar 1 1 2 10 16 30   
Däggdjur    2  2  2 
Fåglar 4 4 5 30 35 78 65  
Grod- och kräldjur      0  1 
Fiskar  1   1 2  1 
Fjärilar    4 6 10   
Skalbaggar   2 2 10 14  2 
Kräftdjur   1   1   
Blötdjur     4 4   
Summa arter 8 7 17 78 120 230 65 12 

 

Diskussion 
Av de sammanlagt 265 arter av särskilt bevarandeintresse och som har 
påträffats inom Sala kommuns gränser, är inte alla regelbundet förekom-

mande och i rätt många fall saknas dokumenterad förekomst i sen tid. 

http://www.artdata.slu.se/default.asp
http://www.artdata.slu.se/default.asp
http://artportalen.se/birds/
http://www.artportalen.se/
mailto:byggmiljo@sala.se
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Med regelbundet förekommande kan avses såväl regelbundet reproduce-
rande (häckande) eller regelbundet förekommande på annat sätt, t.ex. 

rastande. De ur bevarandesynpunkt intressantaste arterna i ett kom-
munalt och lokalt perspektiv bör vara de arter som dels förekommer re-

gelbundet, dels påverkas av markanvändningen i smått och stort. Det in-
nebär exempelvis att fågelarter som i stort sett enbart nyttjar luftrummet 

över kommunen för passage vår och höst är mindre intressanta i det loka-

la bevarandearbetet. Regelbundet förekommande arter som för sin över-
levnad, både i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv, vars fö-

rekomst i kommunen är beroende av användningen av mark och vatten, 
kan benämnas som arter med signifikant förekomst. 

För det första görs därför ett urval från tabell 1 av arter med signifikant 
förekomst i kommunen. Urvalet dras med ett visst mått av subjektivitet 

och kan givetvis diskuteras. Särskilt svårt har det varit beträffande orga-
nismgrupper vars förekomst är mindre väl dokumenterad, t.ex. kryptoga-

mer och insekter. Urvalet sammanfattas i tabell 2 och i tabellerna 3-14 
förtecknas de arter som bedöms ha en signifikant förekomst i Sala kom-

mun. 
 
Tabell 2. Antal växt- och djurarter upptagna i den nationella rödlistan (med angivande av respektive 
hotkategori, se förklaring under Artvis genomgång) och/eller i fågeldirektivet (F1) eller art- och habitat-
direktivet (A2). 

 
Artgrupp Nationellt rödlistade F1 A2 

 RE CR EN VU NT Tot.   

Kärlväxter    6 9 15  2 
Mossor   1 3 9 13  4 
Svampar   1 10 18 29   
Lavar   1 7 15 23   
Däggdjur    2  2  2 
Fåglar   1 14 28 43 36  
Grod- och kräldjur      0  1 
Fiskar      1  1 
Fjärilar    2 2 4   
Skalbaggar   1 1 5 7  1 
Kräftdjur   1   1   
Blötdjur     4 4   
Summa arter 0 0 6 45 90 140 36 11 

 

 
Tabell 3. Kärlväxter med signifikant förekomst i Sala kommun. För förklaring av hotkategori, se Artvis 
genomgång. Med EG avses antingen fågeldirektivet (F1) eller art- och habitatdirektivet (A2). 

 
Art Hotkategori EG 

Bandnate VU  
Bågsäv NT  
Fyrling NT  
Fältgentiana VU  
Hällebräcka NT A2 
Korskovall NT  
Mosippa VU  
Ryl VU  
Skogsklocka NT  
Storgröe NT  
Strandlummer NT  
Sumpviol VU  
Svedjenäva NT  
Uddnate NT  
Ävjepilört VU A2 
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Tabell 4. Mossor med signifikant förekomst i Sala kommun. För förklaring av hotkategori, se Artvis 
genomgång. Med EG avses antingen fågeldirektivet (F1) eller art- och habitatdirektivet (A2). 

 
Art Hotkategori EG 

Aspfjädermossa NT  
Dunmossa NT  
Grön sköldmossa  A2 
Hårklomossa NT A2 
Käppkrokmossa NT A2 
Näckfickmossa NT  
Platt spretmossa  A2 
Rundfjädermossa NT  
Skogstrappmossa NT  
Skugglobmossa VU  
Späd hårgräsmossa NT  
Svämmossa VU  
Timmerskapania EN  
Vedsäckmossa VU  
Vedtrappmossa NT  

 

 
Tabell 5. Svampar med signifikant förekomst i Sala kommun. För förklaring av hotkategori, se Artvis 
genomgång. Med EG avses antingen fågeldirektivet (F1) eller art- och habitatdirektivet (A2). 

 
Art Hotkategori EG 

Blackticka VU  
Blekticka NT  
Bombmurkla VU  
Borsttagging VU  
Brandticka VU  
Bågknotterskinn VU  
Doftskinn NT  
Finporing NT  
Gräddporing VU  
Gräddticka VU  
Gränsticka NT  
Kandelabersvamp NT  
Koralltaggsvamp NT  
Laxticka VU  
Narrtagging NT  
Ostticka VU  

Art Hotkategori EG 
Rosenticka NT  
Rutskinn NT  
Rynkskinn NT  
Rökpipsvamp EN  
Skinntagging NT  
Stjärntagging NT  
Stor aspticka NT  
Srandgröppa NT  
Veckticka NT  
Videticka NT  
Vintertagging NT  
Violgubbe VU  
Vit vedfingersvamp NT  

 

 
Tabell 6. Lavar med signifikant förekomst i Sala kommun. För förklaring av hotkategori, se Artvis 
genomgång. Med EG avses antingen fågeldirektivet (F1) eller art- och habitatdirektivet (A2). 

 
Art Hotkategori EG 

Aspgelélav NT  
Blanklav NT  
Brunpudrad nållav NT  
Dvärgbägarlav NT  
Grynig gelélav VU  
Gråblå skinnlav VU  
Gul dropplav NT  
Hållav VU  
Liten blekspik NT  
Läderlappslav NT  
Ringlav VU  
Rosa skärelav NT  

 

Art Hotkategori EG 

Rännformig brosklav VU  
Rödbrun blekspik NT  
Skorpgelélav NT  
Skuggorangelav NT  
Smalskaftslav VU  
Småflikig brosklav NT  
Stiftgelélav NT  
Stor vaxlav EN  
Sydlig blekspik VU  
Västlig njurlav NT  
Ädellav NT  
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Tabell 7. Däggdjur med signifikant förekomst i Sala kommun. För förklaring av hotkategori, se Artvis 
genomgång. Med EG avses antingen fågeldirektivet (F1) eller art- och habitatdirektivet (A2). 

 
Art Hotkategori EG 

Lo VU A2 
Utter VU A2 

 
 
Tabell 8. Fåglar med signifikant förekomst i Sala kommun. För förklaring av hotkategori, se Artvis 
genomgång. Med EG avses antingen fågeldirektivet (F1) eller art- och habitatdirektivet (A2). 

 
Art Hotkategori EG 

Backsvala NT  
Berguv NT F1 
Bivråk EN F1 
Blå kärrhök VU F1 
Blåhake  F1 
Brun kärrhök  F1 
Brunand NT  
Brushane VU F1 
Dubbelbeckasin NT F1 
Entita NT  
Fiskgjuse  F1 
Fisktärna  F1 
Fjällvråk NT  
Flodsångare VU  
Gråspett  F1 
Gräshoppsångare NT  
Grönbena  F1 
Göktyta NT  
Havsörn NT F1 
Hämpling NT  
Järpe  F1 
Kornknarr VU F1 
Kungsörn NT F1 
Ljungpipare  F1 
Mindre flugsnappare NT F1 
Mindre hackspett NT  
Mosnäppa NT  
Nattskärra VU F1 
Nötkråka NT  
Orre  F1 
Ortolansparv VU F1 

Art Hotkategori EG 
Pärluggla  F1 
Rapphöna NT  
Rosenfink NT  
Rödstrupig piplärka VU  
Rördrom NT F1 
Salskrake NT F1 
Skedand NT  
Skogsduva NT  
Slaguggla  F1 
Småfläckig sumphöna VU F1 
Sparvuggla  F1 
Spillkråka  F1 
Stenfalk  F1 
Stenskvätta NT  
Stjärtand NT  
Storspov NT  
Svarthakedopping VU F1 
Svarttärna VU F1 
Sånglärka NT  
Sångsvan  F1 
Sädgås NT  
Tjäder  F1 
Trana  F1 
Tretåig hackspett VU F1 
Trädlärka  F1 
Turkduva VU  
Törnskata NT F1 
Vaktel NT  
Vinterhämpling VU  
Årta VU  

 

 
Tabell 9. Grod- och kräldjur med signifikant förekomst i Sala kommun. För förklaring av hotkategori, se 
Artvis genomgång. Med EG avses antingen fågeldirektivet (F1) eller art- och habitatdirektivet (A2). 

 
Art Hotkategori EG 

Större vattensalamander  A2 

 
 
Tabell 10. Fiskar med signifikant förekomst i Sala kommun. För förklaring av hotkategori, se Artvis 
genomgång. Med EG avses antingen fågeldirektivet (F1) eller art- och habitatdirektivet (A2). 

 
Art Hotkategori EG 

Stensimpa  A2 
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Tabell 11. Fjärilar med signifikant förekomst i Sala kommun. För förklaring av hotkategori, se Artvis 
genomgång. Med EG avses antingen fågeldirektivet (F1) eller art- och habitatdirektivet (A2). 

 
Art Hotkategori EG 

Kilstreckad rölleksäckmal VU  
Liten bastardsvärmare NT  
Skägglavmätare NT  
Väddnätfjäril VU  

 
 
Tabell 12. Skalbaggar med signifikant förekomst i Sala kommun. För förklaring av hotkategori, se Art-
vis genomgång. Med EG avses antingen fågeldirektivet (F1) eller art- och habitatdirektivet (A2). 

 
Art Hotkategori EG 

Aspborre NT  
Aspögonbagge NT  
Cinnoberbagge EN A2 
Grönhjon NT  
Reliktbock NT  
Större flatbagge VU  
Tallfjällknäppare NT  

 
 
Tabell 13. Kräftdjur med signifikant förekomst i Sala kommun. För förklaring av hotkategori, se Artvis 
genomgång. Med EG avses antingen fågeldirektivet (F1) eller art- och habitatdirektivet (A2). 

 
Art Hotkategori EG 

Flodkräfta EN  

 
 
Tabell 14. Blötdjur med signifikant förekomst i Sala kommun. För förklaring av hotkategori, se Artvis 
genomgång. Med EG avses antingen fågeldirektivet (F1) eller art- och habitatdirektivet (A2). 

 
Art Hotkategori EG 

Flat dammussla NT  
Gråskalig bärnstenssnäcka NT  
Sumpkamgälsnäcka NT  
Tandsnäcka NT  
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Artvis genomgång 
Arterna redovisas gruppvis och i bokstavsordning efter det svenska nam-

net. För varje art anges dess svenska namn följt av det vetenskapliga 

namnet. Högerställt på samma rad anges eventuell rödlistekategori, se 
tabell nedan, liksom om arten är upptagen i bilaga 1 till EG:s fågeldirektiv 

(F1) eller bilaga 2 till EG:s art- och habitatdirektiv (A2). 
 
 

Kategori 
 

Förklaring 
 

RE Försvunnen (RE, Regionally Extinct): En art är Försvunnen när det är ställt utom rimligt 
tvivel att den sista individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom landet (re-
gionen) har dött eller försvunnet från landet (regionen). 

CR Akut hotad (CR, Critically Endangered): En art tillhör kategorin Akut hotad när den 
löper en extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en mycket nära framtid enligt något 
av kriterierna A till E för kategorin. 

EN Starkt hotad (EN, Endangered): En art tillhör kategorin Starkt hotad om den inte uppfyl-
ler något av kriterierna för Akut hotad, men ändå löper mycket stor risk att dö ut i vilt 
tillstånd inom en nära framtid enligt något av kriterierna A till E för kategorin. 

VU Sårbar (VU, Vulnerable): En art tillhör kategorin Sårbar om den inte uppfyller något av 
kriterierna för vare sig Akut hotad eller Starkt hotad, men löper stor risk att dö ut i vilt 
tillstånd i ett medellångt tidsperspektiv enligt något av kriterierna A till E för kategorin. 

NT Missgynnad (NT, Near Threatened): En art tillhör kategorin Missgynnad om den inte 
uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är 
nära att uppfylla kriterierna för Sårbar. 

 
 

Förekomsten i kommunen redovisas för varje art med tonvikt på den nuti-

da förekomsten. Vad som anses vara ”nutida” varierar från art till art, 
men arter som inte har påträffats efter 1950 anses i regel vara försvunna 

från kommunen. I några fall har gränsen satts tidigare. Det handlar då om 
svårfunna arter som kan vara förbisedda, ibland trots eftersök, och alltså 

fortfarande kan förekomma. Förekomsten av fåglar är förhållandevis väl-
dokumenterad sedan åtskilliga decennier. Fåglar kan ofta uppträda tillfäl-

ligt på en plats utan att förekomsten behöver vara signifikant. Å andra si-
dan är vissa arter diskreta och förekommer på platser som sällan besöks 

av rapporterande ornitologer. Som en kompromiss används därför till-
gängliga uppgifter från perioden 1986-2006.  

För några arter redovisas förekomsten med symboler på karta. Fylld 
stjärna anger att lokalen är formellt skyddad genom nationalpark, natur-

reservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal medan ofylld stjärna anger att 
formellt skydd saknas. 
 

 Formellt skyddad lokal 

 

 Lokal som saknar formellt skydd 

 

Arternas kännetecken, ekologi och generella hot redovisas i regel inte, 
utan här hänvisas till t.ex. artfaktablad och annan information på webben. 

http://www.artdata.slu.se/rodlista/index.cfm
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Däremot anges om några särskilda åtgärder bedöms behövas eller sär-

skild hänsyn tas på lokal nivå. Det gäller i synnerhet arter med stora 
hemområden som är meningslösa att avgränsa som objekt i naturvårds-

planen. 

Samtliga förekomstuppgifter är hämtade våren 2006 från ArtDataban-
ken, Uppsala. Beträffande fåglar har kompletterande information hämtats 

från rapportsystemet Svalan. 

Kärlväxter 

Med kärlväxter avses fröväxter (t.ex. örter och gräs) samt ormbunksväx-
ter (inkl. lummer- och fräkenväxter). 

 

Bandnate Potamogeton compressus VU 
Den enda sentida uppgiften härrör från Fläcksjön, där den år 1973 be-

dömdes förekomma lokalt rikligt (Malmgren 1982). Äldre uppgifter förelig-
ger från Gorgen (Västerfärnebo) respektive Sagån. Förekomsten i Fläck-

sjön övervakas av floraväktare. Åtgärder bör vidtas för att undvika ytterli-
gare eutrofiering av sjön med ökande kvävebelastning. Bete av kanadagås 

har beskrivits som ett hot mot arten. Det bör utredas om bandnate betas 

av kanadagås i väsentlig grad även vid Fläcksjön. Om så är fallet bör 
lämpliga åtgärder övervägas, t.ex. skrämsel eller avskjutning. 

 

Bågsäv Scirpus radicans NT 
Bågsäven förekommer lokalt vid långgrunda sjö- eller älvstränder med 
näringsrik lera eller gyttja. Oreglerade vattenståndsvariationer och krea-

tursbete av strandängar är viktiga faktorer för dess existens. I Sala kom-

mun förekommer arten vid Dalälven (Herrgårdsviken respektive Väster 
Bännbäck), Hallaren, Lasjön samt Gorgen (Västerfärnebo). Förekomsterna 

vid Dalälven, Lasjön och Gorgen övervakas av floraväktare. 
 

Fyrling Tillaea aquatica NT 
Den enda sentida uppgiften härrör från Dalälven vid Öster Bännbäck, 

utanför Herrgårdsbäckens mynning, år 1976 (Malmgren 1982). Stora vat-

tenståndsvariationer där bottnar blottläggs under långa perioder, är en 
förutsättning för artens överlevnad. Det är därför angeläget att vatten-

ståndet i Dalälven mellan Forsboforsen och Härsingen tillåts att variera så 
naturligt som möjligt. 

 

http://www.artdata.slu.se/default.asp
http://www.artdata.slu.se/default.asp
http://artportalen.se/birds/
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Fältgentiana Gentianella campestris VU 
Fältgentianan är för närvarande känd från sex (6) lokaler i kommunen. 

Samtliga övervakas av floraväktare. 
 

 
 

Grusnejlika Gypsophila muralis EN 
Arten uppgavs förekomma vid Sätra brunn i mitten av 1800-talet, men 

måste nu betraktas som utgången från kommunen. 
 

Gråmalva Lavatera thuringiaca NT 
Arten är uppgiven från endast en lokal i kommunen, Österby i Kumla, i 

slutet av 1970-talet. Trots eftersök har den inte kunnat återfinnas. 

 

Hjärtstilla Leonurus cardiaca NT 
Denna ursprungligen införda medicinalväxt har uppgivits förekomma på 
en plats i kommunen, nämligen vid Fastbo i Kumla. Den fanns där åtmin-

stone år 1977, men det är oklart om den ännu finns kvar. I början av 
1800-talet uppgavs den också finnas vid ”Kifsta” i Sala. 

 

Hällebräcka Saxifraga osloënsis NT/A2 
Förekomsten idag är helt inskränkt till kalkområdet vid Sala, där den före-

kommer på åtta (8) skilda lokaler. Dessa platser övervakas av floraväkta-
re. 

 

Kalkbräken Gymnocarpium robertianum VU 
Arten uppgavs förekomma vid ”Sala gruvor” i slutet av 1800-talet, men är 

inte återfunnen sedan dess. 
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Klätt Agrostemma githago EN 
Arten är i praktiken helt utgången i kommunen, även om den emellanåt 

kan uppträda tillfälligt. På någon eller några platser i kommunen bör in-
tresserade brukare stimuleras att på åtminstone smärre arealer odla 

klättblandad säd, i första hand höstråg, där användande av ogräsmedel 
undviks. 

 

Knottblomster Microstylis monophyllos VU 
Denna orkidé uppgavs förekomma vid Sätra brunn under 1800-talet samt 

på flera platser i anslutning till kalkområdet vid Sala, t.ex. Gröna gången 
och gruvan, men har inte påträffats där efter år 1950. 

 

Korskovall Melampyrum cristatum NT 
Förutom några förekomstuppgifter från trakten av Sala i början av 1900-

talet, har arten uppgivits förekomma på en plats i sen tid; Druvelund i 
Sala, där den förekom rikligt så sent som 1978. 

 

Linrepe Lolium remotum RE 
Arten är försvunnen i landet, sedan frörensningen förbättrades och linod-

lingen upphörde. Från kommunen föreligger en uppgift från Kila år 1862. 
Eftersom det inte finns något inhemskt material av linrepe, är det främst 

ett kulturhistoriskt värde att kunna visa upp arten i en linåker, vilket kan 
ske i t.ex. allmogeåkrar etc. 

 

Linsnärja Cuscuta epilinum RE 
Den tidigare förekomsten av linsnärja i Sverige var hårt knuten till linod-

lingen. En äldre uppgift föreligger från Sätra brunn i mitten av 1800-talet. 
 

Luddvicker Vicia villosa NT 
Arten uppgavs förekomma vid Sala gruva i början av 1900-talet, men är 

nu utgången från kommunen. 
 



Naturvårdsplan för Sala kommun – Hotade och sällsynta arter Förslag 2007-04-16  
  

 13 

Mosippa Pulsatilla vernalis VU 
Från att tidigare ha varit betydligt mer spridd, är antalet nutida lokaler i 

kommunen endast tre (3); Sala gruva, Salbohedsåsen, Långheden. Sär-
skilda skötselråd för skogsbruk, t.ex. undvikande av olämplig markbered-

ning och gödsling, på mosippsmarker bör inarbetas i skogsbruksplanering-
en beträffande dessa lokaler. Naturvårdsbränning bör tillämpas där så be-

döms lämpligt. Förekomsterna övervakas av floraväktare. 
 

 
 

Myrstarr Carex heleonastes VU 
Arten uppgavs förekomma vid Sätra brunn under 1800-talet och fram till 
åtminstone år 1911, men är nu sannolikt utgången. 

 

Oljedådra Camelina sativa RE 
Förekom vid järnvägsstationen i Sala fram till åtminstone år 1960, men är 

nu utgången även där. 
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Ryl Chimaphila umbellata VU 
Arten förekommer numera på tre (3) lokaler i kommunen; Sala gruva, 

Stadsskogen, Salbohedsåsen. Lokalerna bör undantas kalavverkning, 
markberedning och skogsgödsling. Det är samtidigt viktigt att lokalerna 

inte tillåts växa igen; exempelvis bör uppväxande granar hållas efter. 
Växtplatserna bör märkas ut så att de lätt kan återfinnas vid planering av 

skogsskötseln och körskador från skogsmaskiner kan undvikas. På för-
söksbasis på smärre partier av någon av lokalerna kan det övervägas att 

genomföra naturvårdsbränning i syfte att stimulera föryngringen av ryl. 
Förekomsterna övervakas av floraväktare. 

 

 
 

Rysk drakblomma Dracocephalum thymiflorum EN 
Uppgiven från Sala, mellan gruvan och Ulricelund, i slutet av 1800-talet, 
men arten är nu utgången från kommunen. 

 

Råglosta Bromus secalinus EN 
Ett tidigare vanligt förekommande ogräs, som försvann från kommunen i 

början av 1900-talet. 
 

Rödlånke Lythrum portula NT 
Arten är rapporterad från dels Lövåsen i Kila år 1910, dels Kappalbo i Sala 
år 1957. I synnerhet den senare förekomsten bör följas upp. 

 



Naturvårdsplan för Sala kommun – Hotade och sällsynta arter Förslag 2007-04-16  
  

 15 

Skogsklocka Campanula cervicaria NT 
Skogsklockan är känd från två (2) lokaler i kommunen, som båda överva-

kas av floraväktare. 
 

 
 

Stor låsbräken Botrychium virginianum VU 
Endast en uppgift från 1900-talets början vid Sala gruva är känd och ar-

ten betraktas nu som utgången från kommunen. 
 

Storgröe Poa remota NT 
Arten är sedan 1800-talet uppgiven från Sätra brunn och återupptäcktes 

där år 1995. Lokalen där den växer utgörs av sumpskog och är formellt 
skyddad genom naturvårdsavtal. Dessutom förekommer den vid Lortha-

gen i Västerfärnebo. 

 

Strandlummer Lycopodiella inundata NT 
I sen tid är arten påträffad på två (2) lokaler i kommunen; Öjesjön, Torn-
berget i Västerfärnebo. Båda lokalerna saknar formellt skydd. Därutöver 

finns en äldre (1918) uppgift från Järndammen. På strandlummerns växt-
platser bör igenväxning förhindras på lämpligt sätt. 
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Sumpviol Viola uliginosa VU 
Två förekomster är kända i kommunen; Sjökärret i Västerfärnebo, Näsmy-

ran i Fläckebo. Den senare lokalen är formellt skyddad som naturreservat 
(Fläckebo). 

 

 
 

Svedjenäva Geranium bohemicum NT 
Fem sentida förekomstuppgifter föreligger. En av lokalerna är formellt 

skyddad som naturreservat (Ölstabrändan). 
 

 
 

Toppjungfrulin Polygala comosa VU 
Endast en äldre uppgift från Strå år 1918 föreligger och arten är sannolikt 

utgången från kommunen. 
 

Uddnate Potamogeton friesii NT 
Arten uppgavs förekomma i Gussjön år 1973, men har inte rapporterats 

därifrån sedan dess. Uppgiften bör följas upp. 
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Vit kattost Malva pusilla VU 
Arten förekom vid Aldersbo i Kumla åtminstone till år 1977, men är sedan 
dess inte återfunnen, trots eftersök. 

 

Åkerkulla Anthemis arvensis NT 
Endast en äldre uppgift från Stampers år 1891 föreligger och arten be-

traktas som utgången från kommunen. 
 

Ävjepilört Persicaria foliosa VU/A2 
De enda sentida förekomstuppgiften härrör från dels Herrgårdsbäckens 
mynning i Dalälven, dels vid Väster Bännbäck. Äldre uppgifter finns från 

”Västerfärnebo” år 1865 respektive Hallaren vid Örnstov år 1919. Före-
komsterna övervakas av floraväktare. 
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Mossor 

Aspfjädermossa Neckera pennata NT 
Arten är funnen på sju (7) lokaler i kommunen, samtliga i dess nordöstra 

del. Den är strikt bunden till gamla skogar och gynnas troligen av lång 
skoglig kontinuitet. Fem av lokalerna är formellt skyddade genom natio-

nalpark (3), naturreservat (1) eller naturvårdsavtal (1). 
 

 
 

Bågtuss Tortula cernua CR 
Arten är utgången. Den uppgavs förekomma vid Sala gruva under 1800-

talets första hälft, men är inte återfunnen sedan dess. 
 

Dunmossa Trichocolea tomentella NT 
Arten är känd från två (2) lokaler i kommunen, dels vid Stora Kråktjärnen 
i Västerfärnebo, dels vid Altmossen i Möklinta. Den senare lokalen är for-

mellt skyddad genom Färnebofjärdens nationalpark. 
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Grön sköldmossa Buxbaumia viridis A2 
Förekomst är dokumenterad på sex (6) lokaler, varav fem är formellt 

skyddade. 
 

 
 

Hårklomossa Dichelyma capillaceum NT/A2 
Arten är funnen på två (2) lokaler i kommunens nordöstra hörn, dvs. i an-

slutning till Dalälven; Forsänget vid Botebo, Täljkniven vid Tiåns utlopp. 
Åtminstone den senare lokalen är formellt skyddad genom Färnebofjär-

dens nationalpark, den förra lokalen ligger möjligen strax utanför gränsen 
för nationalparken. 

 

Kalksprötmossa Eurhynchium striatulum VU 
Endast en äldre uppgift föreligger, från ”Nyberg” i Sala år 1936 och arten 

är sedan dess inte rapporterad från kommunen. 
 

Kortskaftad krusmossa Weissia rostellata NT 
Arten har inte rapporterats från kommunen sedan 1835, då den uppgavs 
förekomma vid en bäck vid Norrby kyrka. 

 

Krokdvärgmossa Seligeria campylopoda VU 
Arten har uppgivits förekomma vid Sala i början av 1800-talet, men är 

utgången sedan dess. 
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Käppkrokmossa Hamatocaulis vernicosus NT/A2 
Två (2) lokaler är kända i kommunen, dels vid Finntorpet i Sala, dels vid 

Dragmossen i Möklinta. Den senare lokalen är formellt skyddad genom 
Färnebofjärdens nationalpark. 

 

 
 

Näckfickmossa Fissidens bryoides var. gymnandrus NT 
Arten är känd i kommunen från endast en (1) lokal, nämligen Täljkniven i 
Möklinta. Lokalen är skyddad genom Färnebofjärdens nationalpark. 

 

Platt spretmossa Herzogiella turfacea A2 
Arten förekommer på tre (3) lokaler i kommunens östligaste delar. Samt-
liga lokaler är formellt skyddade. 
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Rundfjädermossa Neckera besseri NT 
Arten förekommer vid kalkområdet vid Sala och är känd därifrån sedan 

början av 1800-talet. Förekomsten saknar formellt skydd. 
 

Skogstrappmossa Anastrophyllum michauxii NT 
Två förekomster är kända i kommunen. Ingen av lokalerna har formellt 
skydd. 

 

 
 

Skugglobmossa Tritomaria exsecta VU 
Den enda kända förekomsten i kommunen finns vid Täljkniven i Möklinta. 

Lokalen är formellt skyddad genom Färnebofjärdens nationalpark. 
 

Späd hårgräsmossa Cirriphyllum tommasinii NT 
Arten har endast en känd förekomst i kommunen, nämligen vid kalkområ-
det vid Sala, där den dock är känd sedan 1930-talet. Lokalen saknar for-

mellt skydd. 
 

Stubbtrådmossa Cephalozia catenulata NT 
Arten är uppgiven från Sätra brunn år 1917, men är sedan dess inte rap-
porterad och bör därför betraktas som utgången från kommunen. 
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Svämmossa Myrinia pulvinata VU 
Svämmossan är funnen på fem (5) lokaler i kommunen, samtliga i anslut-

ning till Dalälvens stränder. Tre (3) av lokalerna är formellt skyddade ge-
nom Färnebofjärdens nationalpark. 

 

 
 

Timmerskapania Scapania apiculata EN 
Arten är funnen vid tre (3) lokaler i kommunens nordostligaste del, i an-

slutning till Dalälven och dess biflöden. Samtliga lokaler är formellt skyd-

dade genom Färnebofjärdens nationalpark. 
 

 
 

Ullgrimmia Grimmia laevigata NT 
Arten är uppgiven från Sala (”kyrkan”) år 1902, men inte rapporterad se-
dan dess och bör därför betraktas som utgången från kommunen. 
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Vedsäckmossa Calypogeia suecica VU 
Kommunens enda kända förekomst är vid Altsjön i Möklinta. Den har for-

mellt skydd genom Färnebofjärdens nationalpark. 
 

Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum NT 
Arten är rapporterad från 19 lokaler, eller dellokaler, i kommunen, varav 
11 är formellt skyddade genom nationalpark (8), naturreservat (1) eller 

biotopskyddsområde (2). Åtta (8) lokaler saknar följaktligen formellt 
skydd. 
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Svampar 

Blackticka Junghuhnia collabens VU 
Blacktickan är dokumenterad på endast två (2) lokaler, som båda är for-

mellt skyddade genom naturreservat (1) respektive biotopskyddsområde 
(1). 

 

 
 

Blekticka Pachykytospora tuberculosa NT 
Endast en (1) förekomst är känd i kommunen, nämligen vid Ön, Väster 

Vrenninge, i Fläckebo. Lokalen har formellt skydd genom naturvårdsavtal. 
 

Bombmurkla Sarcosoma globosum VU 
Endast två (2) sentida förekomst är känd, dels från Heden i Kumla år 
1967, dels vid Åsen i Västerfärnebo på 1980-talet. Därutöver finns en äld-

re uppgift från Boda i Norrby år 1931. Ingen av lokalerna har formellt 
skydd. 
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Borsttagging Gloiodon strigosus VU 
Två (2) sentida förekomster är kända, båda i Sala. Båda lokalerna saknar 

formellt skydd. Därutöver föreligger uppgifter från 1800-talet från Sätra 
brunn respektive ”Carlberg” i Fläckebo. 

 

 
 

Brandticka Pycnoporellus fulgens VU 
Arten är känd från två (2) lokaler i kommunen, varav den ena har formellt 

skydd genom Färnebofjärdens nationalpark. 
 

 
 

Bågknotterskinn Chaetoporellus curvisporus VU 
Arten är funnen på två (2) lokaler vid Altsjön i Möklinta; båda är formellt 

skyddade genom Färnebofjärdens nationalpark. 
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Doftskinn Cystostereum murraii NT 
Arten är dokumenterad på två (2) lokaler i kommunen, varav den ena har 

formellt skydd genom biotopskyddsområde. Även den andra lokalen bör 
skyddas mot skogsbruksåtgärder som innebär att trädkontinuiteten bryts 

och att andelen äldre och döda träd minskar. Det innebär bl.a. att ett stör-
re antal gamla träd måste lämnas kvar så att kontinuiteten i tillgången på 

lågor inte bryts. 
 

 
 

Finporing Ceriporiopsis pannocincta NT 
Arten förekommer på en (1) lokal, nämligen vid Blåbärsmossen i Norrby. 
Lokalen har formellt skydd genom naturreservat (Ölstabrändan). 

 

Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum NT 
Endast en äldre uppgift föreligger; vid Skuggan i Sala år 1946. 
 

Grantaggsvamp Bankera violascens NT 
En uppgift från Sörhörende i Västerfärnebo föreligger; ”storskogen SV om 
Granmuren” år 1964. 
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Gräddporing Skeletocutis lenis VU 
Arten förekommer på tre (3) lokaler i kommunen, varav en (1) har for-

mellt skydd som naturreservat (Ölstabrändan). 
 

 
 

Gräddticka Perenniporia subacida VU 
Gräddticka är rapporterad från fyra (4) lokaler i kommunen, varav en (1) 

är formellt skyddad som biotopskyddsområde. 
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Gränsticka Phellinus nigrolimitatus NT 
Arten är rapporterad från 13 lokaler i kommunen. Av dessa är fem (5) 

formellt skyddade genom nationalpark (2), naturreservat (1) respektive 
biotopskyddsområde (2). 

 

 
 

Kalkrödling Entoloma excentricum NT 
Arten är rapporterad från Gröna gången i Sala vid flera tillfällen under pe-
rioden 1946-53, men inte sedan dess, varför arten sannolikt är utgången 

från kommunen. 
 

Kandelabersvamp Artomyces pyxidatus NT 
Förekomst har rapporterats från tio (10) lokaler i kommunen. Av dessa 

har åtta (8) formellt skydd som naturreservat (4), biotopskyddsområde 

(1) respektive naturvårdsavtal (3). 
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Koralltaggsvamp Hericium coralloides NT 
Arten är känd från endast en (1) lokal i kommunen, nämligen vid Varghäl-

larna i Norrby. Lokalen är formellt skyddad som naturreservat (Ölstabrän-
dan). 

 

Laxporing Oligoporus placenta VU 
Endast en äldre uppgift föreligger, från Skuggan i Sala på 1940-talet. 

 

Laxticka Hapalopilus salmonicolor VU 
Arten är känd från endast en (1) lokal i kommunen, nämligen vid Annikas 

mosse i Norrby. Lokalen är formellt skyddad som naturreservat (Ölstab-
rändan). 

 

Liten jordstjärna Geastrum minimum VU 
Arten är rapporterad från flera lokaler i anslutning till kalkområdet i Sala, 
t.ex. Aspenstorp och Ulricelund, sedan 1940-talets början och senast år 

1973. Det är oklart om den finns kvar, men ingen av lokalerna är formellt 

skyddad. 
 

Narrtagging Kavinia himantia NT 
Arten är känd från endast en (1) lokal i kommunen, nämligen vid Varghäl-

larna i Norrby. Lokalen är formellt skyddad som naturreservat (Ölstabrän-
dan). 

 

Ostticka Skeletocutis odora VU 
Arten är känd från tre (3) lokaler i kommunen, varav två är formellt skyd-

dad som naturreservat (Ölstabrändan) respektive naturvårdsavtal. 
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Rodnande musseron Tricholoma orirubens VU 
Arten är känd från en (1) lokal vid Hovnäs färja i Möklinta, varifrån den 

rapporterades år 1987. Lokalen saknar formellt skydd. Förekomsten bör 
följas upp och i förekommande fall bör lämpliga åtgärder vidtas för dess 

bevarande. 
 

Rosenticka Fomitopsis rosea NT 
Arten är rapporterad från fem (5) lokaler i kommunen, varav tre (3) har 
formellt skydd som nationalpark (2) respektive naturreservat (1). Före-

komsten vid Viksberg i Sala är dock inte bekräftad sedan år 1946. 
 

 
 

Rutskinn Xylobolus frustulatus NT 
Arten är känd från två (2) lokaler i kommunen, dels vid Storholmen i 
Fläckebo, dels vid Sandviken i Sala. Förekomsten vid Storholmen är for-

mellt skyddad genom naturvårdsavtal.  

 

Rynkskinn Phlebia centrifuga NT 
Arten är känd från endast en (1) lokal i kommunen, nämligen vid Altsjön i 
Möklinta. Lokalen är formellt skyddad genom Färnebofjärdens national-

park. 
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Rökpipsvamp Urnula craterium EN 
Arten förekommer på två (2) lokaler i kommunen, varav den ena är for-

mellt skyddad som naturreservat (Gullvalla). 
 

 
 

Skinntagging Dentipellis fragilis NT 
Arten är känd från endast en (1) lokal i kommunen, nämligen vid Altsjön i 

Möklinta. Lokalen är formellt skyddad genom Färnebofjärdens national-
park. 

 

Slöjvaxskivling Hygrophorus purpurascens EN 
Arten är rapporterad från en (1) lokal väster om Fläcksjön i Fläckebo år 

1980. Förekomsten bör följas upp och i förekommande fall bör lämpliga 
åtgärder övervägas för dess bevarande. 
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Stjärntagging Asterodon ferruginosus NT 
Arten förekommer på sex (6) lokaler i kommunen, varav tre (3) är for-

mellt skyddade som biotopskyddsområde. 
 

 
 

Stor aspticka Phellinus populicola NT 
Arten förekommer på fem (5) lokaler, varav tre (3) har formellt skydd ge-

nom nationalpark (1), naturreservat (1) respektive biotopskyddsområde 
(1). 

 

 
 

Strandgröppa Phlebia lindtneri NT 
Arten är funnen på en (1) lokal, belägen i Färnebofjärdens nationalpark 
och därmed formellt skyddad. Arten är f.ö. känd från endast en handfull 

platser i landet, varav flertalet i anslutning till Dalälvens nedre lopp. 
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Sumpåkerskivling Agrocybe paludosa NT 
Endast en (1) äldre förekomst är känd, nämligen vid Banelund i Sala år 

1948. 
 

Veckticka Antrodia pulvinascens NT 
Vecktickan förekommer på fyra (4) lokaler i kommunen, varav tre (3) har 
formellt skydd genom naturreservat (1), biotopskyddsområde (1) respek-

tive naturvårdsavtal (1). 
 

 
 

Videticka Antrodia macra NT 
Arten är känd från endast en (1) lokal i kommunen, nämligen inom Öls-
tabrändans naturreservat i Norrby. Lokalen är därmed formellt skyddad. 

 

Vintertagging Irpicodon pendulus NT 
Arten är känd från fyra (4) lokaler i kommunen, samtliga saknar formellt 

skydd. 
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Violgubbe Gomphus clavatus VU 
Arten är känd från fem (5) nutida lokaler. Samtliga lokaler saknar för när-

varande formellt skydd, men bör undantas från sådana skogsbruksåtgär-
der som leder till att mosstäcket skadas eller försvinner och ersätts av tri-

vial hyggesvegetation. Föryngring bör ske genom successiv plockhuggning 
eller genom försiktig blädning så att det slutna mosstäcket inte skadas. 

 

 
 

Vit vedfingersvamp Lentaria epichnoa NT 
Arten är känd från två (2) lokaler i kommunen, varav den ena är formellt 
skyddad genom naturreservat (Ölstabrändan). 
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Lavar 

Aspgelélav Collema subnigrescens NT 
Arten är rapporterad från 17 lokaler i kommunen, varav 14 är formellt 

skyddade genom nationalpark (2), naturreservat (3), biotopskyddsområde 
(2) respektive naturvårdsavtal (7). 

 

 
 

Blanklav Eopyrenula leucoplaca NT 
Blanklav förekommer på en (1) lokal, nämligen vid Tyttboforsen i Möklin-

ta. Lokalen har formellt skydd genom Färnebofjärdens nationalpark. 
 

Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima NT 
Arten förekommer på 10 lokaler i kommunen, varav sex (6) är formellt 
skyddade genom nationalpark (1), naturreservat (2) respektive biotop-

skyddsområde (3). 
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Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT 
Arten är känd från fyra (4) sentida lokaler i kommunen, varav två (2) är 
formellt skyddade som naturreservat respektive biotopskyddsområde. 

Därtill finns en äldre uppgift från Mosta berg i Möklinta år 1939. 
 

 
 

Dvärgpraktlav Caloplaca lobulata RE 
Arten är endast rapporterad från Kila kyrka år 1942 och bör betraktas som 

utgången från kommunen. 
 

Grynig gelélav Collema subflaccidum VU 
Arten är känd från endast en (1) lokal i kommunen, nämligen inom Öls-
tabrändans naturreservat i Norrby. Lokalen är därmed formellt skyddad. 

 

Gråblå skinnlav Leptogium cyanescens VU 
Arten är rapporterad från endast två (2) lokaler i kommunen, båda i an-

slutning till Svartån norr om Hällsjön. Den ena lokalen har formellt skydd 
genom naturvårdsavtal. 

 

Gul dropplav Cliostomum corrugatum NT 
En sentida förekomst är känd, nämligen vid Täljkniven i Möklinta. Lokalen 

är formellt skyddad genom Färnebofjärdens nationalpark. Därutöver finns 
en uppgift från ”Sala” år 1874. 

 

Hjälmbrosklav Ramalina baltica NT 
Arten är endast rapporterad från ”Sala” år 1874 och bör därmed betraktas 
som utgången från kommunen. 
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Hållav Menegazzia terebrata VU 
Endast en (1) förekomst är känd, nämligen vid Altsjön i Möklinta. Lokalen 

är formellt skyddad genom Färnebofjärdens nationalpark. 
 

Liten blekspik Sclerophora peronella NT 
Arten är känd från två (2) lokaler i kommunen, dels Altsjön i Möklinta, 
dels Ölstabrändan i Norrby. Båda lokalerna är formellt skyddade genom 

nationalpark respektive naturreservat. 
 

Läderlappslav Collema nigrescens NT 
Läderlappslav förekommer på 11 lokaler i kommunen, varav nio (9) är 
formellt skyddade genom naturreservat (1), biotopskyddsområde (3) re-

spektive naturvårdsavtal (4). 
 

 
 

Ringlav Evernia divaricata VU 
I sen tid är arten är känd endast från två (2) näraliggande lokaler inom 
Färnebofjärdens nationalpark; Altsjön respektive Vattkärret. Därutöver 

föreligger en äldre uppgift från Kila år 1962; ”mellan vägen vid Västerby 
och Hagby”. 

 

Rosa skärelav Schismatomma pericleum NT 
Endast en (1) förekomst är känd, nämligen vid Täljkniven i Möklinta. Lo-

kalen är formellt skyddad genom Färnebofjärdens nationalpark. 
 

Rännformig brosklav Ramalina calicaris VU 
Arten förekommer på endast en (1) lokal, nämligen vid Storholmen i 
Fläckebo. Lokalen är formellt skyddad genom naturvårdsavtal. 
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Rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea NT 
Arten är rapporterad från fem (5) lokaler, samtliga i kommunens nordost-

ligaste hörn. Samtliga är formellt skyddade genom Färnebofjärdens natio-
nalpark. 

 

Savlundlav Bacidia incompta VU 
Endast en äldre uppgift från ”Sala” år 1881 föreligger. 

 

Skorpgelélav Collema occultatum NT 
Arten förekommer på tre (3) lokaler. Av dessa är en (1) formellt skyddad 

genom Färnebofjärdens nationalpark. 
 

 
 

Skuggorangelav Caloplaca lucifuga NT 
Arten förekommer på två (2) lokaler, båda i anslutning till Dalälven och 
inom Färnebofjärdens nationalpark. 

 



Naturvårdsplan för Sala kommun – Hotade och sällsynta arter Förslag 2007-04-16  
  

 39 

Smalskaftslav Chaenotheca gracilenta VU 
Arten är rapporterad från sex (6) lokaler i kommunen, varav tre (3) är 

formellt skyddade genom biotopskyddsområde. 
 

 
 

Småflikig brosklav Ramalina sinensis NT 
Arten förekommer på fyra (4) lokaler; samtliga är formellt skyddade ge-

nom naturreservat (1), biotopskyddsområde (1) respektive naturvårdsav-
tal (2). 

 

 
 



Naturvårdsplan för Sala kommun – Hotade och sällsynta arter Förslag 2007-04-16  
  

 40 

Stiftgelélav Collema furfuraceum NT 
Arten förekommer på 13 lokaler i kommunen. Av dessa har 10 lokaler 

formellt skydd genom naturreservat (2) respektive naturvårdsavtal (8). 
 

 
 

Stor vaxlav Dimerella lutea EN 
Endast en (1) förekomst är känd, nämligen vid Altsjön i Möklinta. Lokalen 
är formellt skyddad genom Färnebofjärdens nationalpark. 

 

Sydlig blekspik Sclerophora amabilis VU 
Arten förekommer på endast en (1) lokal i kommunen, nämligen vid Op-

pängen i Norrby. Lokalen saknar formellt skydd. 
 

Trubbig brosklav Ramalina obtusata VU 
Endast en äldre uppgift från ”Sala” år 1887 föreligger. 
 

Trådbrosklav Ramalina thrausta EN 
Arten är uppgiven från ett dussintal lokaler i kommunen, men endast från 
perioden 1933-42, varför arten bör anses som utgången. 

 

Träspricklav Acarospora anomala CR 
Arten är med största sannolikhet utgången; endast ett fynd ”på en gam-

mal lada” vid Sätra brunn år 1860 är känt. 
 

Vedspik Calicium abietinum VU 
Endast en äldre uppgift från ”Sala” år 1889 föreligger. 
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Västlig njurlav Nephroma laevigatum NT 
Arten är funnen på åtta (8) lokaler, varav sju (7) är formellt skyddade ge-

nom nationalpark (2), naturreservat (2), biotopskyddsområde (2) respek-
tive naturvårdsavtal (1). 

 

 
 

Ädellav Megalaria grossa NT 
Endast en (1) förekomst är känd, nämligen vid Altsjön i Möklinta. Lokalen 
är formellt skyddad genom Färnebofjärdens nationalpark. 
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Däggdjur 

Lo Lynx lynx VU/A2 
Lodjuret har de senaste tio åren fått fotfäste i kommunen och 2-3 föryng-

ringar förekommer numera årligen. Till det kommer ytterligare 2-5 revir-
hållande individer samt genomströvande djur. 

 

Utter Lutra lutra VU/A2 
Uttern förekommer sällsynt i samtliga tre huvudvattendrag och antalet 
sommarfynd ökar. Arten ingår i kommunens miljöövervakningsprogram 

från och med 2006. Inventeringen genomförs sommartid under perioder 

av låg vattenföring i vattendragen. Av 20 fasta inventeringspunkter note-
rades utter på fyra (4) genom fynd av spillning och/eller spårstämplar. 

Vårvintern 2007 har utter observerats i Svartån, Prästhytteån samt Skva-
lån, med sammanlagt 4-5 individer. 
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Fåglar 

Backsvala Riparia riparia NT 
Backsvalan har tidigare häckat i anslutning till större grustäkter, men är 

nu kraftigt decimerad som häckande fågelart i kommunen. Som genom-
flyttare ses den dock regelbundet och talrikt vår och höst. Under perioden 

1991-2006 rapporterades kolonier från sammanlagt sju (7) lokaler, i för-
sta hand längs Badelundaåsen. Som mest var sex (6) lokaler bebodda år 

1996. Den största förekomsten fanns vid Lånstaåsen med 450 bohål år 
1995. I takt med att grustäkter har avvecklats och efterbehandlats har 

tillgången på lämpliga boplatser blivit allt mindre. 
 

 
 

Bergand Aythya marila VU 
Berganden rastar i låga antal vår och höst, främst i Fläcksjön. Antalet fynd 
har tenderat att minska under 2000-talet. 

 

Berglärka Eremophila alpestris VU 
Sällsynt genomflyttare vår och höst. 

 

Berguv Bubo bubo NT/F1 
Sedan ett par decennier häckar åter ett fåtal par berguv inom kommunens 

gränser. Till skillnad från förr uppträder ropande hannar och par nu ofta i 
anslutning till mänsklig verksamhet, t.ex. grustag, gruvor och höga bygg-

nader, ibland t.o.m. i tätorter. Av rapporterade fynd att döma tycks före-
komsten inte vara särskilt stabil, men med undantag för ett par platser, 

där revir har funnits under en följd av år. 
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Bivråk Pernis apivorus EN/F1 
Bivråken häckar sparsamt, men regelbundet, i kommunen. Uppskatt-

ningsvis finns högst ca 25 par och förekomsten synes dessutom vara geo-
grafiskt ojämnt fördelad. Artens preferens för högproduktiva skogar med 

relativt högt inslag av lövträd kan t.ex. vara förklaringen till att den tycks 
saknas helt i kommunens sydvästra delar, ”Hälleskogen”, som är ett ma-

gert och mycket lövträdsfattigt område. Avsaknad av fynd i kommunen 
centrala respektive sydöstra delar är mer svårförklarlig, men kan bero på 

avsaknad av rapporter. 
 

 
 

Blå kärrhök Circus cyaneus VU/F1 
Arten är en regelbunden genomflyttare vår och höst. Ibland kan enstaka 

individer stanna över vintern i anslutning till sammanhängande jordbruks-
bygder. Sällsynt kan också fåglar ses sommartid, ofta yngre icke köns-

mogna individer. Någon misstanke om häckning på senare tid föreligger 

inte. Figuren nedan visar artens säsongsvisa förekomst i kommunen under 
perioden 1986-2006. 
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Blåhake Luscinia svecica F1 
Rastar allmänt på höstflyttningen i anslutning till vassar och andra våt-

marker. Den är betydligt fåtaligare sedd under vårflyttningen. 
 

Blåkråka Coracias garrulus RE/F1 
Tillfällig besökare. 
 

Brun glada Milvus migrans F1 
Oregelbunden besökare med få fynd, främst i maj och juni, men några 

misstankar om häckning har hittills inte förelegat. 

 

Brun kärrhök Circus aeruginosus F1 
Arten häckar regelbundet vid näringsrika slättsjöar med förekomst av 
kraftiga bestånd av bladvass. Större sjöar som Fläcksjön respektive Stor-

sjön i Möklinta kan hysa fler än ett revir. Kommunens häckande bestånd 
uppgår till i storleksordningen 20 par. Ingen av häckningslokalerna är 

formellt skyddad, men förekomsterna i Rörbosjön, Fläcksjön, Gussjön och 

Gorgen ingår i särskilda skyddsområden enligt Fågeldirektivet. 
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Brunand Aythya ferina NT 
Arten är starkt knuten till näringsrika slättsjöar med rik undervattensve-

getation. Den har förr varit betydligt mer talrikt häckande än vad den är 
numera. På kartan nedan visas samtliga lokaler där brunanden observe-

rats under häckningstid (1 maj – 30 juni) under perioden 1986-2006. Av 
dessa är flertalet tillfälliga förekomster i samband med särskilt gynnsam-

ma förhållanden vissa vårar, t.ex. i samband med översvämningar. De 
mest frekventerade sjöarna under senare år är Gussjön och Fläcksjön, 

men inte heller där ses brunanden varje år under häckningstid. Ingen av 
häckningslokalerna är formellt skyddad. 
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Brushane Philomachus pugnax VU/F1 
Regelbunden genomflyttare vår och höst och kan vissa år, särskilt på vå-

ren, rasta i betydande antal om förutsättningarna är bra, vilket innebär 
översvämmade strandängar och åkrar. Vissa år har häckning ägt rum, så-

som vid Nötmyran 1986-88 och 1992, troligen också vid Gussjön 1987 
samt Fläcksjön 1987 och 2004. Beträffande rastande brushanar är tren-

den negativ i kommunen under de senaste två decennierna, se figuren 
nedan som visar antal fynd med minst 50 rastande fåglar årligen under 

perioden 1986-2006. Ingen av rast- eller häckningslokalerna är formellt 
skyddad, men Rörbosjön, Vrenninge, Fläcksjön, Gussjön, Nötmyran och 

Gorgen ingår i särskilda skyddsområden enligt Fågeldirektivet. 

 

 
 



Naturvårdsplan för Sala kommun – Hotade och sällsynta arter Förslag 2007-04-16  
  

 48 

Dubbelbeckasin Gallinago media NT/F1 
Dubbelbeckasinen är en regelbunden, men sällsynt, genomflyttare, sär-

skilt på våren, men i viss mån också under höstflyttningen. Arten uppträ-
der vissa år och på vissa lokaler under omständigheter som tyder på att 

häckning kan äga rum, men någon häckning har emellertid aldrig konsta-
terats. Spelande fåglar under häckningstid (21 maj – 30 juni) är rapporte-

rade från sammanlagt sex (6) lokaler längs Svartån i Västerfärnebo och 
Fläckebo, men i regel bara enstaka år på respektive lokal. Det förefaller 

sammantaget mindre sannolikt att häckning äger rum regelbundet. Anta-
let observerade fåglar under vårflyttningen i maj tenderar också att mins-

ka, se figur nedan. Ingen av lokalerna är formellt skyddad, men Rörbo-

sjön, Vrenninge, Fläcksjön, Gussjön, Nötmyran och Gorgen ingår i särskil-
da skyddsområden enligt Fågeldirektivet. 

 

 
 

Entita Parus palustris NT 
Entitan häckar i löv- och blandskog. Den förekommer sannolikt spridd 
över större delen av kommunen, men förekomsten i kommunen är mycket 

dåligt känd. Kartan nedan visar samtliga platser i kommunen med rappor-

terade fynd av entita under häckningstid (16 april – 30 juni). 
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Fiskgjuse Pandion haliaetus F1 
I Sala kommun häckar flertalet fiskgjusar i anslutning till myrar, till skill-
nad från vad som är vanligast i övriga landet; vid sjöar och större vatten-

drag. Arten är beroende av kraftiga boträd, varför bona ibland kan vara 
belägna relativt långt från fiskevattnen. Kartan nedan visar kända boplat-

ser under de senaste 20 åren. Frånvaron av fiskgjuse i kommunens syd-
östra delar förklaras av bristen på lämpliga fiskevatten där. Andra synbar-

liga utbredningsluckor beror sannolikt på bristande information. Kommu-
nen hyser uppskattningsvis 20-25 häckande par årligen och förekomsten 

är troligen stabil. 
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Fisktärna Sterna hirundo F1 
Fisktärnan häckar, kolonivis eller i ensamma par, på holmar och skär i 

större sjöar och vattendrag. Förekomsten i kommunen är bristfälligt do-
kumenterad, men häckning förekommer regelbundet vid åtminstone 

Fläcksjön, Hörendesjön, Storljusen, Stensjön i Möklinta/Sala samt Daläl-
ven vid Väster Bännbäck. Tillfälligt kan fisktärnan häcka även i andra mil-

jöer, t.ex. vid översvämmad jordbruksmark vid Gussjöbäck i Fläckebo år 
1988. I mitten av 1980-talet uppskattades det att kommunen hyste i stor-

leksordningen 110-120 häckande par1. Samtliga lokaler saknar formellt 
skydd, men Fläcksjön är särskilt skyddsområde enligt Fågeldirektivet. 

 

 
 

Fjällgås Anser erythropus CR/F1 
Fjällgåsen är en sällsynt, inte årlig, genomflyttare vår och höst. Sju (7) 
fynd är rapporterade under perioden 1986-2006, varav en familjegrupp 

om 2 adulta och 6 årsungar rastade vid Väster Bännbäck i Möklinta 12 
september – 2 oktober 1999. Det är mycket tveksamt om de fåglar som 

ses i kommunen har sitt ursprung i den tynande, vilda populationen i den 
skandinaviska fjällkedjan. Snarare rör det sig om fjällgäss som har utplan-

terats på olika platser i landet och åtminstone en av de rastande fåglarna 

har varit märkt. 
 

Fjällpipare Charadrius morinellus F1 
Sällsynt genomflyttare, framför allt i maj månad, och rastar då vanligen 

på nysådda gärden. Under de senaste 20 åren har fynd rapporterats under 
sju vårar. 

 

                                                 
1 Länsstyrelsen i Västmanlands län. 1985. Fiskätande fågelarters förekomst i Västman-

lands län. Länsstyrelsen 1985:5. 
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Fjälluggla Bubo scandiacus CR/F1 
Arten är en mycket sällsynt och tillfällig besökare under vinterhalvåret, 

framför allt i odlingsbygder. Från de senaste 20 åren är endast fem (5) 
iakttagelser kända. 

 

Fjällvråk Buteo lagopus NT 
Fjällvråken är en regelbunden och emellanåt tämligen talrik genomflyttare 

vår och höst. Sommartid ses den mycket sällan, men vintertid brukar flera 
individer stanna kvar. Övervintrande fjällvråkar har under de senaste 10-

15 åren blivit en allt vanligare syn i de flesta jordbruksbygder, se kartan 
nedan där observationer av fjällvråk under vintermånaderna under perio-

den 1986-2006 har markerats. 
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Flodsångare Locustella fluviatilis VU 
Revirhävdande flodsångare uppträdde regelbundet och årligen under 

1980- och 1990-talen, med en tyngdpunkt i förekomsten till i synnerhet 
Svartåns vattensystem i Fläckebo och Västerfärnebo, se karta över fynd-

platser för sjungande flodsångare 1986-2006. Notabelt är också den totala 
avsaknaden av fynd i kommunens sydöstra, våtmarksfattiga slättbygder. 

De senaste åren har antalet flodsångare blivit märkbart färre, se figur. Lo-
kalerna saknar formellt skydd, men flertalet lokaler i Fläckebo och Väster-

färnebo ingår i särskilda skyddsområden enligt Fågeldirektivet. 
 

 

 

 



Naturvårdsplan för Sala kommun – Hotade och sällsynta arter Förslag 2007-04-16  
  

 53 

Gråspett Picus canus F1 
Gråspetten förekommer sällsynt häckande, framför allt i kommunens 

nordöstra del. De senaste åren har emellertid en påtaglig expansion ägt 
rum, vilket inte minst har märkts genom en väsentligt ökat antal observe-

rade gråspettar vintertid. Häckningsförekomsten är ännu mycket lokal, 
men kan uppskattas till ca 20 par. Kartan visar rapporterade fynd under 

häckningstid (1 april – 30 juni) under perioden 1986-2006. Av dessa sex 
(6) fynd, har fem (5) gjorts under 2000-talet. En av lokalerna är formellt 

skyddad genom Färnebofjärdens nationalpark. 
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Gräshoppsångare Locustella naevia NT 
Gräshoppsångaren häckar främst i fuktig gräsmark vid sjöar och vatten-

drag. Den förekommer ställvis tämligen allmänt i kommunen, men tyngd-
punkten i förekomsten är tydligt knuten till de större vattendragen, Svar-

tån respektive Sagån. Under perioden 2000-06 har sjungande gräs-
hoppsångare rapporterats från sammanlagt ca 90 lokaler och som mest 

ett och samma år, 44 sjungande år 2002. 
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Grönbena Tringa glareola F1 
Grönbenan ses i första hand som en tämligen allmän genomflyttare på 

våren, men också på höstflyttningen sommartid. Den häckar också lokalt, 
fåtaligt och ibland tillfälligt på framför allt myrar, men ibland också på 

strandängar i anslutning till slättsjöar och åar. Grönbenans vana att ofta 
spela och t.o.m. varna även under sträck, gör fyndmaterialet mycket 

svårtolkat. Kartan nedan till vänster speglar fynd under häckningstid 
1986-2006 som troligen avser häckningar eller häckningsförsök. Kartan 

nedan till höger visar lokaler med minst 50 rastande grönbenor vid något 
tillfälle under perioden 1986-2006. Som allra mest har 1 200 ex. noterats 

vid Hullberget i Fläckebo den 14 maj 1995. Lokalerna saknar formellt 

skydd, men flertalet lokaler i Fläckebo och Västerfärnebo ingår i särskilda 
skyddsområden enligt Fågeldirektivet. 

 

  
 

Gulhämpling Serinus serinus VU 
Tillfällig besökare. 
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Göktyta Jynx torquilla NT 
Göktytan häckar i löv- och blandskog, oftast i anslutning till jordbruks-

mark med beväxta gräsmarker, undantagsvis även i ren skogsbygd. Den 
förekommer sparsamt i större delen av kommunen. Den absoluta merpar-

ten av lokalerna saknar formellt skydd. 
 

 
 

Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis F1 
Tillfällig besökare. 

 

Havsörn Haliaeetus albicilla NT/F1 
Arten är en regelbunden besökare, främst under vinterhalvåret. Sedan 

1996 häckar havsörnen åter i kommunen och i mitten av 2000-talet är tre 
revir kända; ett i anslutning till Svartån, ett i anslutning till Dalälven; ett i 

kommunens nordvästra del. De båda förstnämnda boplatserna är formellt 
skyddade. Havsörnen är förvånansvärt diskret under häckningstid och yt-

terligare ett och annat revir finns troligen. 
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Hämpling Carduelis cannabina NT 
Hämplingen häckar sparsamt i buskmarker i jordbruksdominerade bygder 

i kommunen och saknas helt i skogsmyrdominerade trakter. Den före-
kommer även i tätortsmiljöer, t.ex. i anslutning till industrier, med god 

tillgång på ogräsfrön. Förekomsten i kommunen är dock relativt dåligt 
känd och inga uppgifter föreligger t.ex. om populationens storlek. Kartan 

nedan visar samtliga kända lokaler med fynd som indikerar häckning un-
der perioden 1986-2006. 

 

 
 

Härfågel Upupa epops CR 
Tillfällig besökare, med sju (7) kända observationer under perioden 1986-
2006, därav en revirhävdande fågel vid Fräbrunn i Sala 29 april – 8 maj 

1997. 
 

Höksångare Sylvia nisoria NT/F1 
Tillfällig besökare, men inget fynd är rapporterat under perioden 1986-
2006. 

 

Hökuggla Surnia ulula F1 
Hökugglan är en oregelbunden vintergäst och tillfälligt häckande. Vissa 

vintrar, t.ex. 1987/88, kan den emellertid uppträda relativt talrikt. 
 

Jaktfalk Falco rusticolus EN/F1 
Tillfällig besökare vår och höst, och tre (3) fynd är rapporterade under pe-
rioden 1986-2006. 
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Jorduggla Asio flammeus NT/F1 
Jordugglan uppträder oregelbundet och fåtaligt, framför allt under vår och 

försommar, sällsynt på hösten och vintertid. Trots att den ses relativt ofta 
under häckningstid och i synbarligen lämplig biotop, är det mycket tvek-

samt om det är fråga om häckningar. Snarare handlar det om kringströ-
vande, icke häckande fåglar som uppehåller sig på vissa platser där till-

gången på föda för tillfället är god. Vissa år ses den relativt talrikt, t.ex. 
1990, medan den kan utebli helt andra år. 

 

 

 

 

 

Järpe Bonasa bonasia F1 
Järpen häckar i lövblandad barrskog, i första hand fuktig och tät skog, 

gärna med inslag av lövsumpskog. Förekomsten i kommunen är bristfälligt 
dokumenterad, men sannolikt förekommer den sparsamt eller mindre all-

mänt i skogsdominerade delar. Eftersom järpen är stationär året om i sitt 
revir, visas samtliga rapporterade fynd, oavsett årstid, under perioden 

1986-2006 i kartan nedan. Endast ett mycket litet antal av lokalerna är 
formellt skyddade. 
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Kentsk tärna Sterna sandvicensis VU/F1 
Tillfällig besökare, men inte under perioden 1986-2006. 
 

Kornknarr Crex crex VU/F1 
Kornknarren förekommer på strandängar och på odlad mark, i första hand 
vallodlingar och i viss mån trädor. När det gäller hävdade strandängar 

tycks slåtterängar föredras framför kreatursbetade. Den förekommer även 
i tidiga igenväxningssuccessioner. Uppträdandet i kommunen måste anses 

vara regelbundet, även om de antalsmässiga variationerna mellan olika år 
kan vara stora. Under den senaste 20-årsperioden synes dock trenden 

vara negativ. På grund av sitt diskreta leverne är det sällan som häck-
ningar kan konstateras, men under perioden 1986-2006 har ungkullar 

rapporterats vid fem (5) tillfällen. Som synes på kartan nedan är före-
komsten i mycket hög grad knuten till jordbruksbygder i allmänhet och till 

de större vattendragen i synnerhet. 
 

 

 

 

Kungsfiskare Alcedo atthis VU/F1 
Kungsfiskaren är en tillfällig, inte årlig, besökare under sensommar och 

höst. Kommunens vattendrag saknar i stort sett helt lämpliga häcknings-
miljöer för arten. 
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Kungsörn Aquila chrysaetos NT/F1 
Kungsörnen uppträder sparsamt men regelbundet under vinterhalvåret, 

både som övervintrare och som genomflyttare vår och höst, se figur ned-
an. Några fynd som indikerar häckning i kommunen är inte rapporterade 

under perioden 1986-2006. 
 

 
 

Lappmes Parus cinctus NT 
Tillfällig besökare vintertid, dock ej årligen. 

 

Lappuggla Strix nebulosa NT/F1 
Lappugglan är en tillfällig besökare, möjligen med en tendens till ett ökat 
antal fynd under 2000-talet. I ett par fall har revirhävdande fåglar hörts 

tillfälligt. 
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Ljungpipare Pluvialis apricaria F1 
Ljungpiparen häckar på större myrar och under perioden 1986-2006 har 

fynd som tyder på häckning rapporterats från sex större myrar, t.ex. Hös-
kovsmossen och Norra Ringmossen, båda i Västerfärnebo. Den uppträder 

dessutom som relativt allmän genomflyttare vår och höst. Den kan då, 
särskilt på våren och ofta i samband med dåligt väder, rasta på åkermark 

i betydande antal. Den största kända ansamlingen är 800 ex. vid Hättskär 
i Sala den 2 maj 1998. Kartan nedan visar lokaler med minst 50 rastande 

ljungpipare under perioden 1986-2006 samt häckningslokalerna. Hös-
kovsmossen är formellt delvis skyddad som naturreservat och särskilt 

skyddsområde enligt Fågeldirektivet medan övriga lokaler saknar formellt 

skydd. 
 

 
 

Lundsångare Phylloscopus trochiloides VU 
Tillfällig besökare. 
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Mindre flugsnappare Ficedula parva NT/F1 
Arten häckar oftast i fuktig blandskog och förekommer sällsynt och ore-

gelbundet, både i tid och i rum, i kommunen. Lokaler med förekomst un-
der flera år är Näsmyran i Fläckebo (bl.a. 4 sjungande hannar 1990), 

Lorthagen i Västerfärnebo respektive Finnbo i Sala. Från att ha varit i det 
närmaste årligt uppträdande under 1980- och 1990-talen tenderar antalet 

fynd att minska. Tre lokaler är formellt skyddade genom naturreservat (1) 
eller naturvårdsavtal (2). 
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Mindre hackspett Dendrocopos minor NT 
Arten häckar i löv- och blandskog, gärna äldre bestånd med förekomst av 

död ved. Utbredningen i kommunen är, enligt kartan nedan, ojämn men 
följer troligen rätt väl förekomsten av lämplig häckningsbiotop. I större 

sammanhängande barrskogsbygder tycks den inte förekomma alls. Av an-
talet rapporter att döma, synes förekomsten vara stabil, men möjligen 

med en tendens till minskning de senaste tio åren. Den absoluta merpar-
ten av lokalerna saknar formellt skydd. 

 

 
 

Mindre sumphöna Porzana parva F1 
Tillfällig besökare, men inte under perioden 1986-2006. 
 

Mindre sångsvan Cygnus columbianus F1 
Arten är en regelbunden men fåtalig genomflyttare, särskilt på våren men 

i viss mån också på hösten. Den rastar ofta tillsammans med sångsvan. 

 

Mosnäppa Calidris temminckii NT 
Mosnäppan är en regelbunden genomflyttare, mer talrik under vårflytt-
ningen än under retursträcket. Antalet rastande fåglar är i allmänhet lågt 

och varierar kraftigt mellan åren beroende på vädret liksom på tillgången 
på lämpliga rastplatser, t.ex. översvämmad åkermark. Den största an-

samlingen som har setts rasta är 28 ex. vid Hällby i Västerfärnebo den 22 

maj 1999. 
 

Myrspov Limosa lapponica VU/F1 
Myrspoven är en regelbunden genomflyttare, särskilt på retursträcket un-

der sommar och höst. Den rastar sällan och då endast i ringa antal. 
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Nattskärra Caprimulgus europaeus VU/F1 
Nattskärran häckar i gles skog, t.ex. hällmarkskog med tall, på rullstens-

åsar och i anslutning till hyggen. Förekomsten i kommunen har sin tyngd-
punkt i sydväst, där magra och glesa tallskogar dominerar. Antalet är tro-

ligen stabilt, även om förekomsten inte dokumenteras väl varje år. 
 

 
 

Nötkråka Nucifraga caryocatactes NT 
Nötkråkan häckar mycket lokalt och fåtaligt, dels i kommunens sydvästra 
del, dels runt Sala stad, t.ex. i Hyttskogen. Utbredningen begränsas av att 

den behöver dels mossrik granskog för sin häckning, dels att goda be-
stånd av hassel finns i närheten. Ingen av lokalerna har formellt skydd. 

De fåglar som häckar i kommunen representeras av nominatrasen N. c. 
caryocatactes. Därutöver uppträder vissa år, ibland i höga antal, rasen N. 

c. macrorhynchos (”smalnäbbad nötkråka”). Den senaste stora invasionen 
inföll 1995, då bl.a. 46 ex. sågs sträcka söderut vid Lergroparna i Sala den 

1 september. 
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Orre Tetrao tetrix F1 
Orren häckar i skogsmark och på mossar och i kommunen tycks tyngd-

punkten i dess utbredning ligga i de sydvästra delarna. Markeringarna på 
kartan nedan anger alla lokaler under perioden 1986-2006 där orre setts 

under omständigheter som tyder på häckning. Det kan alltså gälla såväl 
observationer av enstaka fåglar under häckningstid som större spelplat-

ser. De största lekarna är rapporterade från Hälleskogen i sydväst, t.ex. 
Höskovsmossen, Krokmossen och Högmossen. Det största rapporterade 

spelet är 33 tuppar på Höskovsmossen, såväl år 2000 som 2006. Endast 
ett par av lokalerna har formellt skydd, men delar av Höskovsmossen är 

naturreservat och särskilt skyddsområde enligt Fågeldirektivet. 

 

 
 



Naturvårdsplan för Sala kommun – Hotade och sällsynta arter Förslag 2007-04-16  
  

 66 

Ortolansparv Emberiza hortulana VU/F1 
Ortolansparven häckar i öppen terräng som skogsbryn, åkerholmar och 

buskmarker, alltid i anslutning till odlad mark. Förekomsten är dock 
ojämnt fördelad över kommunen. Kartan nedan visar samtliga fynd under 

perioden 1986-2006 under omständigheter som tyder på häckning, van-
ligtvis sjungande hannar. Antalet revir har undergått en kraftig minskning 

sedan mitten av 1990-talet. 
 

 
 

Pilgrimsfalk Falco peregrinus VU/F1 
Pilgrimsfalken är en sparsam men regelbunden genomflyttare vår och 

höst. Undantagsvis har fynd under häckningstid gjorts, även av till synes 
adulta fåglar, men några indikationer på häckning föreligger inte. Antalet 

fynd har ökat markant under senare år, se figur nedan. 
 

 
 

Pungmes Remiz pendulinus VU 
Tillfällig besökare. 
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Pärluggla Aegolius funereus F1 
Pärlugglan häckar i barrskog över stora delar av kommunen, men med 

betydande utbredningsluckor, särskilt i den sydöstra delen av kommunen. 
Antalet revirhävdande pärlugglor varierar mellan åren beroende på varia-

tioner i tillgången på föda (smågnagare). Exempelvis var 2003 och 2006 
mycket bra år, samtidigt som riktiga bottenår också förekommer med 

knappast någon häckningsaktivitet alls. 
 

 

 

 

Rapphöna Perdix perdix NT 
Rapphönan häckar sparsamt till sällsynt i anslutning till odlad mark. Före-
komsten är tydligt koncentrerad till de större slättbygderna längs Svartån 

respektive längs Sagån. Det är inte känt i vilken eventuell utsträckning 

som uppfödda rapphöns sätts ut. 
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Rosenfink Carpodacus erythrinus NT 
Rosenfinken häckar i buskmarker och glesa strandskogar. Förekomsten i 

kommunen är starkt koncentrerad till Svartåns dalgång i Fläckebo och 
Västerfärnebo, där lämplig biotop, t.ex. igenväxande strandängar, ännu 

finns i stora arealer. Antalet rosenfinkar i kommunen har tenderat att 
minska under senare år. 

 

 
 

Roskarl Arenaria interpres VU 
Roskarlen är en sällsynt genomflyttare, inte årlig, framför allt på våren. 
Under den senaste tjugoårsperioden har nio (9) fynd av rastande fåglar 

rapporterats, åtta av dem på våren under perioden 30 april – 28 maj. 
 

Röd glada Milvus milvus F1 
Arten är en mycket sällsynt besökare under vår och sommar och endast 
ett tiotal fynd har rapporterats under perioden 1986-2006. 

 

Rödspov Limosa limosa VU 
Rödspoven är en sällsynt och numera oregelbunden genomflyttare på vå-
ren. Antalet fynd har under de senaste tio åren minskat påtagligt. 

 

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus VU 
Arten är en sparsam men regelbunden genomflyttare vår och höst, mer 

talrik på hösten. Den rastar ofta på odlad mark, i synnerhet stubbåkrar. 
 



Naturvårdsplan för Sala kommun – Hotade och sällsynta arter Förslag 2007-04-16  
  

 69 

Rördrom Botaurus stellaris NT/F1 
Från att ha varit sällsynt och oregelbundet uppträdande i kommunen på 

1980-talet har förekomsten utvecklats till stabil i flera sjöar. Hårda vint-
rar, t.ex. 1986 och 1987, och sena vårar, t.ex. 1996, tycks påverka före-

komsten starkt. Ingen av sjöarna är formellt skyddad, men Rörbosjön, 
Fläcksjön, Gussjön och Gorgen är särskilda skyddsområden enligt Fågeldi-

rektivet. 
 

 
 
Tabell. Antalet revirhävdande rördrommar fördelade på sjö, årsvis 1986-2006. 

 
Lokal 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 

Storsjön   1 1 1 2 3 2 2 2  1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 
Hallaren     1 1 2               
Kilsån (Hällänget)        1              
Bysjön          1            
Gorgen        1         1     
Lergroparna   1                   
Stävresjön                   1   
Gussjön 1     2 2 2 2 1 1   1  1 1 1 1 1 1 
Fläcksjön   1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
Rörbosjön        1 1       1 1  1 1 1 
Hällsjön                  1 1 1 1 
Summa 1 0 3 3 3 6 8 9 7 5 3 1 3 5 3 6 6 4 7 6 7 
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Salskrake Mergus albellus NT/F1 
Salskraken ses regelbundet rasta i de större sjöarna under vårflyttningen, 

ibland i relativt höga antal. På hösten är den också regelbunden, men 
rapporteras mer sällan då. Som mest har 31 ex. rapporterats från Fläck-

sjön den 14 april 1995. Kartan nedan visar lokaler med rastande salskrake 
1986-2006 och prickarnas storlek är proportionell mot antalet. 

 

 
 

Silltrut Larus fuscus VU 
Silltruten är en regelbunden, men numera sällsynt, genomflyttare på vå-
ren, men antalet har drastiskt minskat sedan 1970-talet. De silltrutar som 

ses i kommunen tillhör nominatrasen L. f. fuscus som häckar vid bl.a. Ös-
tersjön och Bottenhavet. 

 

Silvertärna Sterna paradisaea F1 
Silvertärnan är en regelbunden, och ibland talrikt uppträdande, genom-

flyttare på våren, främst i maj, medan den är sällsynt under höstflyttning-
en. Som mest har 250 ex. setts vid Fläcksjön den 15 maj 1995. 
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Skedand Anas clypeata NT 
Skedanden häckar fåtaligt men regelbundet, framför allt vid sjöar och vat-

tendrag i Fläckebo och Västerfärnebo. I övrigt förekommer den lokalt vid 
Hallaren respektive Storsjön. Ingen av sjöarna är formellt skyddad, men 

Vrenninge, Rörbosjön, Fläcksjön, Gussjön, Nötmyran och Gorgen är sär-
skilda skyddsområden enligt Fågeldirektivet. 

 

 
 

Skogsduva Columba oenas NT 
Skogsduvans förekomst i kommunen är bristfälligt dokumenterad, men av 
tillgängliga uppgifter att döma, tycks den häcka relativt spritt. Dess bero-

ende av hålträd begränsar förekomsten och kan vara den viktigaste för-
klaringen till att fynd saknas inom stora sammanhängande barrskogsom-

råden. 
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Skräntärna Hydroprogne caspia VU/F1 
Skräntärna uppträder sällsynt, men fåtaligt, framför allt under högsomma-

ren, men också under vårflyttningen. 
 

Skärfläcka Recurvirostra avosetta F1 
Tillfällig besökare. 
 

Slaguggla Strix uralensis F1 
Slagugglan häckar sparsamt med ett kärnområde i kommunens nordöstra 

del. Förekomsten är stabil till ökande. Den har gynnats genom uppsätt-

ning av holkar. 
 

 
 

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus F1 
Arten uppträder som genomflyttare, främst på våren och i regel i låga an-
tal. Den ses inte årligen. 
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Småfläckig sumphöna Porzana porzana VU/F1 
Arten förekommer sparsamt och med stora variationer i antal mellan olika 

år. Sett över den senaste 20-årsperioden tycks dock trenden vara negativ. 
Bland de aktuella lokalerna tycks Fläcksjön vara den i särklass mest fre-

kventa sjön. Ingen av sjöarna är formellt skyddad, men Vrenninge, Rör-
bosjön, Fläcksjön, Gussjön, Nötmyran och Gorgen är särskilda skyddsom-

råden enligt Fågeldirektivet. 
 

 
 
Tabell. Småfläckig sumphöna, antal revirhävdande fördelat på sjö, årsvis 1986-2006. 

 
Lokal 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 

Gammelbysjön          1            
Storsjön 2  1  1  1     4 1 2  1    1 1 
Hällänget, Kilsån 2            1         
Fröstboviken    1   1 1    1         1 
Bysjön (V.färn)             1        1 
Nyby, Sagån              1        
Nötmyran   1 1     1 1       3    1 
Silvköparen                   1   
Hörendesjön 1                     
Gorgen 1  1   1  1       1  2    2 
Långforsen                 1     
Bysjön (Kila)                   1   
Gussjön 1 1     1  2  1 1   1 1 1   1  
Fläcksjön 2 3 2 1 2 1 5 3 1 1 2 4 1 1 2 2 4  2 2 2 
Vrenninge                    1  
Rörbosjön   1 1  1 2 2 1   2 1 1  1 1  1 1 1 
Hällsjön        1              
St. Toften    1                  
Summa 9 4 6 5 3 3 10 8 5 3 3 12 5 5 4 5 12 0 5 6 9 

 
 

Smålom Gavia stellata NT/F1 
Smålommen är en sällsynt genomflyttare, framför allt på våren. Flera fåg-
lar fiskar regelbundet sommartid i Hörendesjön; dessa fåglar häckar på 

lokaler i Norbergs k:n. 
 

Småtärna Sternula albifrons VU/F1 
Tillfällig besökare. 
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Sommargylling Oriolus oriolus EN 
Tillfällig besökare. 
 

Sparvuggla Glaucidium passerinum F1 
Sparvugglan häckar sparsamt till tämligen allmänt över större delen av 
kommunen. 

 

 
 

Spillkråka Dryocopus martius F1 
Spillkråkan häckar tämligen allmänt i kommunen, men förekomsten är 
bristfälligt dokumenterad. 

 

 
 

Stenfalk Falco columbarius F1 
Stenfalken är en regelbunden och tämligen frekvent genomflyttare vår och 

höst. Sällsynt uppträder den även vintertid. 
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Stenskvätta Oenanthe oenanthe NT 
Stenskvättan häckar sparsamt och utbredningen synes begränsad till 
jordbruksbygder, huvudsakligen i de södra delarna av kommunen. 

 

 
 

Stjärtand Anas acuta NT 
Stjärtanden häckar troligen inte regelbundet i kommunen och arten rap-

porteras inte varje år under häckningstid. Arten är dock en regelbunden 

och tämligen allmän genomflyttare vår och höst. I regel ses mindre antal 
rasta, och som mest under vårflyttningen rastade 32 ex. vid Gorgen både 

den 18 april 1994 och den 9 april 2002. På hösten passerar merparten av 
sträcket förbi utan att gå ner, men undantagsvis kan större flockar rasta, 

som mest 45 ex. vid Fläcksjön den 28 september 1996.  
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Storspov Numenius arquata NT 
Storspoven häckar sparsamt och lokalt, i huvudsak i anslutning till jord-

bruksmark, men några par häckar också på myrar, t.ex. Höskovsmossen 
och Färnebotoven. Förekomsten i Svartådalen är med mellansvenska mått 

anmärkningsvärt stark och tämligen stabil. Under vårflyttningen kan 
ibland stora ansamlingar ses rasta, särskilt i samband med dåligt väder, 

och som mest har setts 300 ex. vid Hedåker den 26 april 1988. 
 

 
 

Större skrikörn Aquila clanga F1 
Tillfällig besökare. 

 

Svart stork Ciconia nigra RE/F1 
Tillfällig besökare. 

 

Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus RE 
Tillfällig besökare. 
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Svarthakedopping Podiceps auritus VU/F1 
Svarthakedoppingen häckar numera mycket sällsynt och lokalt i kommu-

nen. Under de senaste 20 åren är endast två regelbundna häckningsloka-
ler kända; reningsdammarna vid Sätra brunn, viltvatten vid Hylla i Kila. 

De senaste rapporterna om häckning på dessa lokaler är från 1996 re-
spektive 2002. Båda lokalerna saknar formellt skydd. Därutöver har arten 

setts tillfälligt under häckningstid på en handfull andra lokaler, men det är 
oklart om häckning ägt rum. Tidigare fanns arten betydligt mer talrikt i 

kommunen med starka förekomster på en rad lokaler, t.ex. Gussjön, By-
sjön i Västerfärnebo och Alten i Kila, men sedan en stark tillbakagång un-

der 1970- och 1980-talen är den alltså försvunnen därifrån som häckande. 

 

 
 

Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis VU 
Tillfällig besökare. 
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Svarttärna Chlidonias niger VU/F1 
Svarttärnan häckar fåtaligt men regelbundet vid några sjöar i kommunens 

sydvästra hörn. Den stabilaste förekomsten finns vid Fläcksjön, där arten 
har häckat i stort sett varje år under perioden 1986-2006, som mest med 

40 par år 2004. Arten har häckat vid Rörbosjön under åren 1987-98, 
2001-02 samt 2004-05, som mest med 25 par 1993 och 1998. Vid Gus-

sjön ses arten regelbundet i maj, men endast år 1998 har häckning påvi-
sats med 3 par. Den har också häckat tillfälligt i Hällsjön. Ingen av loka-

lerna är formellt skyddad, men Rörbosjön, Fläcksjön och Gussjön är sär-
skilda skyddsområden enligt Fågeldirektivet. 

 

 
 

Svärta Melanitta fusca NT 
Svärtan är en sällsynt men regelbunden genomflyttare vår och höst och 

ses då som rastande i större sjöar. 
 

Sånglärka Alauda arvensis NT 
Sånglärkan häckar allmänt vid jordbruksmark i hela kommunen, men fö-
rekomsten är inte närmare kartlagd. 

 



Naturvårdsplan för Sala kommun – Hotade och sällsynta arter Förslag 2007-04-16  
  

 79 

Sångsvan Cygnus cygnus F1 
Sångsvanen häckar i såväl slättsjöar som skogssjöar och anlagda vatten 

över hela kommunen, dock mycket lokalt i den sjöfattiga sydöstra delen. 
Den är också en talrik genomflyttare, främst på våren, och rastar då i sto-

ra antal i flera sjöar. Sjöarna är viktiga både för födosök och för övernatt-
ning. I övrigt betar svanarna i hög grad på jordbruksmark. Det högsta no-

terade antalet på en enskild lokal under perioden 1986-2006 är 2 160 ex. 
i Fläcksjön den 17 mars 2002. Andra viktiga rastsjöar är t.ex. Gorgen 

(max. 1 000 ex. vid flera tillfällen), Nötmyran (800 ex. den 5 april 2004), 
Hallaren (740 ex. den 10 april 1998), Rörbosjön (560 ex. den 28 mars 

2004), Storsjön (550 ex. den 7 april 2001) och Gussjön (485 ex. den 7 

april 1994). På höstflyttningen är den mer oregelbunden och rastar oftast i 
lägre antal. Som mest rastade 600 ex. vid Hällby den 24 november 2000. 

Ingen av lokalerna är formellt skyddad, men Rörbosjön, Fläcksjön, Gus-
sjön, Nötmyran och Gorgen är särskilda skyddsområden enligt Fågeldirek-

tivet. Kartan nedan t.v. visar lokaler med fynd under häckningstid och 
kartan t.h. lokaler med minst 100 rastande sångsvanar under perioden 

1986-2006; prickarnas storlek är proportionell mot antalet individer. 
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Sädgås Anser fabalis NT 
Sädgåsen häckar inte i kommunen, men uppträder under flyttning, i syn-

nerhet på våren. Den rastar då talrikt i mars och april i jordbruksbygder. 
Rastningen på hösten är mer oregelbunden och mindre talrik. Större an-

samlingar av rastande sädgäss är en relativt ny företeelse i kommunen. 
Så sent som på 1970-talet var det mycket ovanligt. På rastlokalerna be-

höver gässen stora öppna fält med lämplig föda såsom stubbåkrar med 
spillsäd, skördade fält med rester av rotfrukter eller sädesbrodd. De behö-

ver också skyddade nattplatser i form av ostörda sjöar på inte alltför långt 
avstånd från furageringsområdena. Det är viktigt att flera alternativa fält 

finns i närheten av varandra som sädgässen kan alternera mellan vid 

störning. Kartan nedan visar lokaler för rastande sädgås under perioden 
1991-2006; prickarnas storlek är proportionell mot antalet individer. 

 

 
 

Tallbit Pinicola enucleator VU 
Tallbiten är en oregelbunden vintergäst som vissa år kan utebli helt me-

dan den kan uppträda talrikt andra år. Den senaste vintern med höga an-
tal var 2002/03. 
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Tjäder Tetrao urogallus F1 
Tjädern häckar sparsamt till tämligen allmänt i större sammanhängande 

skogsområden med inslag av lämpliga spelplatser och våtmarker. En sär-
skilt tät förekomst finns i den s.k. Hälleskogen i sydväst. I samband med 

riktade inventeringar där i slutet av 1980-talet hittades 16 spelplatser 
med sammanlagt ca 110 tuppar och det största spelet hyste 14-15 tuppar 

(Björklund 1993). Kartan nedan visar lokaler med fynd under häckningstid 
under perioden 1986-2006. Merparten av spelplatserna saknar formellt 

skydd, men två (2) av dem är skyddade genom naturvårdsavtal. 
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Trana Grus grus F1 
Tranan häckar såväl vid vegetationsrika slättsjöar och åar som vid myrar, 

se kartan nere t.v. Ingen av lokalerna är formellt skyddad, men Rörbo-
sjön, Fläcksjön, Gussjön, Nötmyran och Gorgen är särskilda skyddsområ-

den enligt Fågeldirektivet. Framför allt under sensommar och höst rastar 
tranor ibland i betydande flockar, se kartan nere t.h. där prickarnas stor-

lek är proportionell mot antalet fåglar. Som mest har ca 1 100 ex. inräk-
nats vid Fläcksjön den 26 september 2000. På våren är de rastande flock-

arna mindre och som mest rastade 340 ex. vid Norrgärsbo i Västerfärnebo 
den 12 april 2006. Dagtid betar tranorna på odlade fält, men övernattar 

vid sjöar eller på myrar. De mest frekventerade övernattningsplatserna är 

Höskovsmossen och Helgonmossen, markerade med röda prickar på kar-
tan nedan t.h. Större ansamlingar med rastande tranor är ett relativt nytt 

fenomen i kommunen och har förekommit endast ett par decennier. 
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Trastsångare Acrocephalus arundinaceus NT 
Trastsångaren uppträder fåtaligt och oregelbundet vid vassrika slättsjöar, 

oftast sjungande hannar. Vid ett tillfälle, vid Gussjön 1991, har bobygge 
noterats. Kartan nedan visar lokaler med sjungande hannar under perio-

den 1986-2006. Ingen av lokalerna är formellt skyddad, men Fläcksjön 
och Gussjön är särskilda skyddsområden enligt Fågeldirektivet. 

 

 
 

Tretåig hackspett Picoides tridactylus VU/F1 
Arten häckar sparsamt till sällsynt med till synes två tyngdpunkter i före-
komsten, se kartan nedan som visar lokaler med fynd under häckningstid 

1986-2006. Ingen av lokalerna är formellt skyddad. 
 

 
 

Tretåig mås Rissa tridactyla EN 
Tillfällig besökare. 
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Trädlärka Lullula arborea F1 
Trädlärkan häckar sparsamt i större delen av kommunen. Dess förkärlek 

till magra tallhedskogar kommer till uttryck i kartan nedan, med särskilt 
många lokaler med fynd under häckningstid i Hälleskogen i sydväst samt 

längs Badelundaåsen. 
 

 
 

Turkduva Streptopelia decaocto VU 
Turkduvan har sin huvudsakliga häckningsförekomst inom Sala tätort, där 

i storleksordningen högst fem par förekommer numera. Särskilt på senare 
tid har turkduvor setts alltmer dels i mindre tätorter, dels i anslutning till 

större jordbruksfastigheter. Kartan nedan visar samtliga lokaler med fynd 
under häckningstid 1986-2006. 
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Törnskata Lanius collurio NT/F1 
Törnskatan häckar mindre allmänt i hela kommunen. Den förekommer så-

väl i öppna jordbruksbygder som på hyggen i skogsmark. Förekomsten i 
kommunen är emellertid ofullständigt dokumenterad och i kartan nedan 

visas alla rapporterade fyndlokaler 1986-2006. 
 

 
 

Vaktel Coturnix coturnix NT 
Vakteln förekommer inom större sammanhängande jordbruksbygder. Kar-

tan nedan visar samtliga lokaler som under perioden 1986-2006 hyst 
sjungande vaktel. Häckning konstateras mycket sällan, men det regel-

bundna och alltmer talrika uppträdandet tyder på att vakteln är regelbun-
det häckande i kommunen. 
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Vinterhämpling Carduelis flavirostris VU 
Vinterhämplingen är en regelbunden genomflyttare vår och höst, framför 

allt är den talrik i april. Därutöver kan den uppträda oregelbundet och få-
taligt vintertid. 

 

Vit stork Ciconia ciconia RE/F1 
Arten är en tillfällig besökare med sammanlagt sex kända ströfynd under 

perioden 1986-2006, mest under vår och försommar. 
 

Vitkindad gås Branta leucopsis F1 
Arten uppträder oregelbundet och oftast fåtaligt, främst under sträckperi-
oderna vår och höst. Den har ibland också setts under häckningstid och 

vid ett tillfälle vid Fläcksjön 2006 under omständigheter som kan tyda på 
ett häckningsförsök. Undantagsvis har större flockar rastat i kommunen, 

som mest 130 ex. vid Hörendesjön 11-15 oktober 2001. 
 

Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos CR/F1 
Arten har förr häckat sällsynt i kommunen nordöstra del, fram till början 
av 1980-talet. Därefter har endast ett litet antal ströfynd gjorts, framför 

allt under vinterhalvåret. Det senaste kända fyndet i kommunen gjordes 
år 1994. 

 

Årta Anas querquedula VU 
Årtan häckar fåtaligt men regelbundet vid sjöar och vattendrag, framför 
allt i Fläckebo och Västerfärnebo. I övrigt förekommer den lokalt vid Halla-

ren respektive Storsjön. Ingen av sjöarna är formellt skyddad, men Vren-

ninge, Rörbosjön, Fläcksjön, Gussjön, Nötmyran och Gorgen är särskilda 
skyddsområden enligt Fågeldirektivet. 
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Ängshök Circus pygargus EN/F1 
Ängshöken uppträder sällsynt och oregelbundet under sommarhalvåret. 

Arten har konstaterats häcka sammanlagt fyra gånger under åren 1993-
94, något som sammanföll med omställning i jordbruket med stora arealer 

träda som följd, vilket gynnade arten. Sedan dess har antalet observatio-
ner minskat markant. 
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Grod- och kräldjur 

Större vattensalamander Triturus cristatus A2 
Arten är påträffad i 12 småvatten i kommunen, där den sannolikt repro-

ducerar sig. Ingen av lokalerna är formellt skyddad, men en av dem är 
belägen inom ett område som har föreslagits som område av intresse för 

gemenskapen enligt EG:s art- och habitatdirektiv, nämligen Kalkområdet 
vid Sala. Därutöver är fyra (4) av lokalerna belägna inom område med 

detaljplan för Fallets golfbana, en detaljplan som reglerar särskilda hänsyn 
till förekomsten av större vattensalamander. 
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Fiskar 

Groplöja Leucaspius delineatus NT 
Groplöjan är känd från endast tre (3) sjöar, samtliga i kommunens syd-

västra hörn; Stora Tillingen, Lilla Tillingen, Toren. Förekomsterna ligger 
utanför artens naturliga utbredningsområde och härrör från utsättningar. 

 

 
 

Stensimpa Cottus gobio A2 
Stensimpan förekommer i Dalälven, lokalt troligen också i Svartån och 

Sagån där lämplig miljö för arten kan finnas. Konkreta fynduppgifter sak-
nas dock. 

 

Ål Anguilla anguilla CR 
Ålen förekommer endast undantagsvis och mycket fåtaligt i kommunen. 

Exempelvis fångas den sällsynt i Hörendesjön. Vandringshinder i de större 
vattendragen utanför kommunens gränser hindrar den och utsättningar 

förekommer inte i kommunen. 
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Fjärilar 

Barrskogsfjällfly Xestia sincera VU 
Arten är funnen vid Smedsbo i Tärna år 1965 och 1969, men inte sedan 

dess. 
 

Grönvit fältmätare Colostygia aptata NT 
Endast en uppgift är känd, nämligen vid Robertsholm i Sala år 1971. 

 

Ignorerad stävmal Chionodes ignorantella NT 
Endast en uppgift är känd, nämligen ”0,5 km Ö Sala k:a” år 1975. 

 

Kilstreckad rölleksäckmal Coleophora partitella VU 
Arten är påträffad vid ”Sala silvergruva” både år 1980 och år 1990. Områ-

det är inte formellt skyddat, men har föreslagits som område av intresse 
för gemenskapen enligt EG:s art- och habitatdirektiv; Kalkområdet vid 

Sala. 
 

Liten bastardsvärmare Zygaena viciae NT 
Arten är påträffad på tre (3) lokaler under perioden 1966-80. Ingen av 
lokalerna är formellt skyddad, men en av lokalerna är belägen inom om-

råde som har föreslagits som område av intresse för gemenskapen enligt 
EG:s art- och habitatdirektiv; Kalkområdet vid Sala. 

 

 
 

Silversmygare Hesperia comma NT 
Endast en äldre uppgift föreligger, i Tärna år 1920. 

 

Skägglavmätare Alcis jubata NT 
Arten är påträffad på två (2) lokaler i kommunen, dels vid Tärna åren 

1964-65, dels vid stranden av Olof-Jons damm år 1973. 
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Springkornfältmätare Xanthorhoe biriviata NT 
Arten är uppgiven från en lokal, nämligen vid Ransta i Kumla år 1965. 
 

Tallbarkbomal Elatobia fuliginosella VU 
Arten är rapporterad från stranden av Silvköparen år 1980. 
 

Väddnätfjäril Euphydryas aurinia VU 
Väddnätfjärilen är rapporterad från ”Rörbo mosse”, dvs. Ersbomossen i 

Fläckebo vid flera tillfällen under perioden 1968-73. Lokalen är inte for-

mellt skyddad, men har föreslagits som område av intresse för gemen-
skapen enligt EG:s art- och habitatdirektiv; Rörbosjön. 
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Skalbaggar 

Alpraktbagge Dicerca alni VU 
Arten är uppgiven en gång, nämligen från ”Vivastbo” i Möklinta på 1970-

talet. 
 

Aspborre Trypophloeus asperatus NT 
Aspborren är rapporterad från Täljkniven i Möklinta. Lokalen är formellt 

skyddad genom Färnebofjärdens nationalpark. 
 

Aspögonbagge Aderus populneus NT 
Arten är påträffad på två (2) lokaler, båda i anslutning till Dalälven, dels 
inom Färnebofjärdens nationalpark år 1975, dels år 1976 på Lillön inom 

Bysjöholmarnas naturreservat. 
 

Barkrödrock Ampedus cinnabarinus NT 
Arten är rapporterad från en (1) lokal, Römossen i Möklinta på 1970-talet. 
Lokalen saknar formellt skydd. 

 

Bred gulbrämad dykare Dytiscus latissimus A2 
Arten är rapporterad endast vid ett tillfälle, nämligen vid Idberget i Väs-

terfärnebo år 1957. 
 

Cinnoberbagge Cucujus cinnaberinus EN/A2 
Arten är rapporterad från Täljkniven i Möklinta. Lokalen är formellt skyd-

dad genom Färnebofjärdens nationalpark. 

 

Grönhjon Callidium aeneum NT 
Arten är rapporterad från en (1) lokal, vid Kolpelle i Möklinta år 1993. Lo-
kalen är formellt skyddad som naturreservat (Kolpelle). 

 

Guldgrön sammetslöpare Chlaenius nigricornis NT 
Arten är rapporterad från en (1) lokal, vid Nötmyran i Västerfärnebo år 

2003. 
  

Mörksömmad barksvartbagge Corticeus suturalis NT 
En odaterad uppgift föreligger från en plats 1,5 km nordväst om Ransta i 
Kumla. 

 

Reliktbock Nothorina punctata NT 
Arten är rapporterad från Täljkniven i Möklinta. Lokalen är formellt skyd-

dad genom Färnebofjärdens nationalpark. 
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Större flatbagge Peltis grossa VU 
Arten är rapporterad från två (2) lokaler, dels Römossen i Möklinta på 

1970-talet, dels vid Vitmossen i Fläckebo år 1993. Den sistnämnda lokalen 
är formellt skyddad som biotopskyddsområde. Därutöver föreligger en 

uppgift från ”Tinäset” år 1976. 
 

 
 

Sälggetingbock Xylotrechus pantherinus NT 
En odaterad uppgift föreligger från ”Sala silvergruva”. 

 

Tallbarkbagge Bothrideres contractus EN 
Arten är rapporterad från ”Tisjön” i Möklinta år 1974; lokalen är sannolikt 

belägen inom Färnebofjärdens nationalpark. 
 

Tallfjällknäppare Lacon conspersus NT 
I sen tid föreligger en uppgift från Kolpelle i Möklinta år 1993. Lokalen är 
formellt skyddat som naturreservat (Kolpelle). Därutöver föreligger en 

odaterad rapport från ”Sala vid Långforsen”. 
 

Tretandad svampborrare Cis quadridens NT 
Arten är rapporterad från en (1) lokal, Römossen i Möklinta år 1975. Lo-
kalen saknar formellt skydd. 

 

Tvåtandad plattbagge Silvanus bidentatus NT 
Arten är rapporterad en gång, från ”Tinäset” i Möklinta år 1976. 
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Kräftdjur 

Flodkräfta Astacus astacus EN 
Flodkräftan förekommer mycket lokalt i sjöar och vattendrag, markerade 

med röd färg på kartan nedan. I sex sjöar, markerade med svart, har be-
stånd av flodkräfta slagits ut, i flera fall på grund av illegal utplantering av 

signalkräfta. 
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Blötdjur 

Flat dammussla Pseudanodonta complanata NT 
Arten är funnen på en (1) lokal, nämligen i Svartån strax nedströms 

dammen vid Hörnsjöfors. Lokalen saknar formellt skydd. 
 

Gråskalig bärnstenssnäcka Succinea oblonga NT 
Arten är funnen på fyra (4) lokaler i kommunens södra delar, i samtliga 

fall i samband med särskilda inventeringar på 1950-talet. En av lokalerna 
är formellt skyddad genom naturvårdsavtal. 

 

 
 

Sumpkamgälsnäcka Valvata macrostoma NT 
Arten är funnen år 1995 i Svartån mellan Västerfärnebo och Salbohed. 
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Tandsnäcka Perforatella bidentata NT 
Arten är funnen på åtta (8) lokaler i kommunens centrala delar. Samtliga 

fynd är gjorda på 1950-talet. Ingen av lokalerna har formellt skydd. Tand-
snäckan tål inte markdränering vilket samtidigt betyder att den är känslig 

för kalavverkning. De viktigaste lokalerna bör ges formellt skydd. I övrigt 
bör totalavverkning och all slags markdränering inom och i anslutning till 

områdena undvikas. 
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