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Summary 
 
Green, M., Haas, F., Lindström, Å. & Nilsson, L. 2021. Monitoring population changes of birds in 
Sweden. Annual report for 2020. Department of Biology, Lund University. 94 pp. 
 
We present the results of the Swedish Bird Survey, run by the Department of Biology, Lund University, 
as a part of the National Monitoring Programme of the Swedish Environmental Protection Agency. The 
results for 2020 include data from: 564 winter point counts in 2019/2020 (45th winter), of which 274 
were carried out during the Christmas/New Year count, 210 summer point count routes (46th year) and 
550 Fixed routes (25th year). In the programme for covering night-active birds (11th season), 151 routes 
were covered on up to three occasions each (March, April and June). In addition, 372 waterbird routes 
(6th season) and 200 archipelago squares (6th season) were surveyed. New for this year is that we also 
include the International Waterbird Census (IWC) from September (47th year, 145 sectors) and January 
(55th year, 1066 sectors), and nationwide goose counts in September, October, November and January 
(44th season, 1537 sites). In total 759 persons were involved in the surveys reported here. 

Population trends were analyzed using TRIM and trends for 228 different bird species are 
presented, as well as the geographical distributions of the covered routes. Larger mammals are counted 
on the Night routes and the Fixed routes since 2010 and 2011, respectively, and we present short-term 
trends for 12 mammal species based on these two systems. We also present trends from the new 
schemes of water- and archipelago birds, through which we can now follow yet more species with 
systematic counts during the breeding period.  

The long-term trends show both winners and losers among the Swedish birds. In general 
breeding bird numbers have decreased since the 1970s. Among the winners are swans and geese, 
raptors and cranes. Most species of autumn staging and wintering waterbirds have increased in 
numbers during the same period. When it comes to the wintering birds, the increases are most likely a 
result of generally milder winters with more open water and snow-free ground. 

Year 2020 was in general a good bird year in Sweden and based on 204 taxa recorded on the 
Fixed routes over the last 10 years, there are more species significantly increasing in numbers (26%), 
than decreasing in numbers (15%). For the remaining species (59%), no statistically significant 
changes were recorded during the last ten years.  

Based on the winter point counts, the trends during the last ten winters are strongly positive. In 
total 35 % of 114 species have increased significantly, while only 8 % have decreased. For waterbirds 
specifically, the majority of the surveyed species (67%) have increased in winter during the last ten 
years and only one species (3%) decreased significantly. The increasing numbers of wintering 
waterbirds is also in the short perspective a result of mild winters.  

With the additions of our latest survey programs we can now follow the population development 
of somewhere between 80 and 90% of the about 250 bird species breeding in Sweden.  

 

 
www.fageltaxering.lu.se 
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Sammanfattning 
 
Green, M., Haas, F., Lindström, Å. & Nilsson, L. 2021. Övervakning av fåglarnas populations-
utveckling. Årsrapport för 2020. Rapport, Biologiska institutionen, Lunds universitet. 94 pp. 
 
I denna rapport redovisas populationstrender för 228 svenska fågelarter för olika långa tidsperioder. 
Vi visar också korttidstrender för 12 arter av större däggdjur. Fåglarna har räknats höst, vinter, vår 
och sommar enligt strikt standardiserade metoder. Sommar- respektive vinterpunktrutter har 
räknats sedan 1975, i huvudsak i södra Sverige. Standardrutterna räknas också på sommaren (sedan 
1996) men täcker hela Sverige på ett representativt sätt. Nattaktiva fåglar har räknats sedan 2010. 
Utöver detta räknas större däggdjur både på standardrutterna (sedan 2011) och på nattrutterna. 
Under 2019 påbörjades även räkning av groddjur på nattrutterna. Sedan 2015 räknas fåglar i 
ytterligare två program under häckningstid; Sjöfågelrutterna (drivs tillsammans med BirdLife 
Sverige) som riktar in sig på fåglar knutna till blöta miljöer både i inlandet och längs kusten, samt 
Kustfågelövervakningen där sjöfåglar i skärgården räknas inom 200 fasta rutor om 2 x 2 km. I 
denna rapport presenterar vi också resultaten från simfågelräkningar i september (sedan 1973) och 
januari (sedan 1971) samt gåsinventeringar under hösten och januari (sedan 1976). De senast 
nämnda inventeringarna ingår i de internationella sjöfågelräkningarna och presenterades tidigare i 
en egen rapport. Från och med nu samlar vi alla dessa delprogram i en enda rapport. 

Vintern 2019/2020 inventerades 564 vinterpunktrutter varav 274 gjordes under huvud-
perioden kring jul och nyår. Sommaren 2020 gjordes 210 sommarpunktrutter och hela 550 
standardrutter. Totalt 151 nattrutter inventerades vid upp till tre tillfällen (mars, april och juni) 
under 2020. Det inventerades 372 sjöfågelrutter och 200 kustrutor under försommaren 2020. 
Sjöfåglar räknades i 145 sektorer i september 2019 och i 1066 sektorer i januari 2020. Gäss räknas 
under månaderna september, oktober, november (2019) och januari (2020) på mer än 1500 lokaler. 
Totalt medverkade 759 inventerare i de olika delprogrammen från hösten 2019 till sommaren 2020. 

Långtidstrenderna visar att det både finns vinnare och förlorare i den svenska fågelfaunan, 
men generellt har antalet häckande fåglar i Sverige minskat sedan mitten av 1970-talet. Bland de 
som ökat i antal återfinns svanar, gäss, rovfåglar och tranor. De i Sverige rastande och över-
vintrande vattenfåglarna har i allmänhet ökat i antal under samma tidsperiod. Den sistnämnda 
ökningen beror allra mest på generellt mildare vintrar med mer öppet vatten runt Sveriges kuster 
samt att marken allt oftare är snöfri. 

År 2020 var ett bra fågelår i Sverige och sett till de senaste tio åren är det fler arter (26%) 
som ökat än som minskat (15%) i antal under häckningstid enligt standardrutterna (baserat på 204 
arter och underarter). För resterande 59% av arterna finns inga säkra förändringar under denna 
korta tidsperiod. 

Mönstret är än mer positivt för övervintrande fåglar under de senaste tio åren. Vintertid har 
35% av arterna som vi kan beräkna en trend för på vinterpunktrutterna ökat i antal, medan enbart 
8% har minskat i antal under samma period. Specifikt för vattenfåglar är bilden ännu mer positiv. 
Bland dessa har majoriteten av de 30 analyserade arterna (67%) ökat under de senaste tio åren och 
blott 3 % (en art) har minskat i antal. De ökande antalen övervintrande vattenfåglar beror även 
under denna korta period på en räcka av milda vintrar. 

Med de senaste tilläggen i form av nattrutter, sjöfågelrutter och kustfågelrutor kan vi nu följa 
populationsutvecklingen för mellan 80 och 90% av de i Sverige ca 250 häckande fågelarterna. 
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INLEDNING 
 
Vi presenterar populationstrender för huvuddelen av de i Sverige häckande fågelarterna, samt för 
ett stort antal förbiflyttande och övervintrande arter och populationer. Räkningarna är en del i 
Naturvårdsverkets och Länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram och utförs bland annat för att 
oroväckande tendenser i fåglarnas antal ska upptäckas i tid. Under samlingsnamnet Svensk 
Fågeltaxering (SFT) drivs numera nio olika delprogram, som alla bygger på årligen upprepade 
inventeringar med standardiserade metoder. Nytt för i år är att vi inkluderar delprogrammen för 
september- och januariinventeringar av sjöfåglar i Sverige, med trendberäkningar från 1971 och 
framåt. För fullständighetens skull inkluderar vi även resultaten från de systematiska 
gåsinventeringar som med stöd från Svenska Jägareförbundet genomförs på hösten.  

Svensk Fågeltaxerings långsiktiga trender visar populationsutvecklingen för svenska fåglar 
under som mest fem decennier. Trenderna ger viktig information om de svenska fåglarnas status till 
naturvårdare, forskare och amatörornitologer i Sverige och utomlands. Data används också som 
underlag för den svenska rödlistan, den svenska miljömålsuppföljningen och inom internationell 
rapportering om miljötillståndet inom EU. 

Denna årsrapport omfattar vintern 2019/2020 och våren/sommaren 2020. För den längsta 
serien, sjöfågelräkningarna i januari, presenterar vi data för 50 år (index från januari 1971 till 
januari 2020) och för sjöfågelräkningarna i september visas data 47 år (1973–2019). Vidare är det 
den 45:e vinter- och 46:e sommarsäsongen som redovisas sedan punktrutterna startade 1975, den 
44:e säsongen för gåsräkningarna som startade hösten-vintern 1976–1977, den 25:e säsongen för 
standardrutterna som startade 1996 och den elfte för nattrutterna som startade 2010. Vidare 
redovisas det sjätte året för sjöfågelrutterna, som vi driver tillsamman med BirdLife Sverige och 
som riktar in sig på våtmarks- och rovfåglar i anslutning till blöta miljöer under häckningstid, samt 
det nationella programmet för kustfågelövervakning som täcker häckande fåglar i skärgårdsmiljö.  

Vi har tidigare år redovisat ett antal så kallade indikatorer, där grupper av arter slås samman 
för att visa hur det går för biodiversiteten i allmänhet och fåglarna i synnerhet i olika miljöer och i 
olika geografiska områden. Tre av dem är officiella indikatorer för svenska miljömålen. 
Redovisningen av dessa kommer att dyka upp i årsrapporten lite då och då även framöver, men inte 
denna gång. Från och med i år står den årliga redovisningen av dessa att finna på vår hemsida 
(www.fageltaxering.lu.se).  

I tidigare rapporter, både de gamla SFT-rapporterna och sjöfågelrapporterna har vi alltid haft 
med ett antal tabeller som redovisar antal inräknade djur, antal rutter med observationer av olika 
arter och längre tillbaka i tiden även årliga index för de olika delprogrammen. I takt med att vi har 
startat fler och fler delprogram och nu också slagit ihop de tidigare två rapporterna till en, har 
utrymmet för omfattande tabeller minskat.  

Vi har i år därför valt att lägga alla dessa tabeller som digitala bilagor i form av 
nedladdningsbara pdf-filer på vår hemsida. Du hittar dem på www.fageltaxering.lu.se under 
Resultat och Bilagor till årsrapport. Det finns en bilaga för varje delprogram där vi förutom 
tabellerna också har lagt in de trendfigurer som baseras på just det delprogrammet. På så vis fås alla 
resultat från varje delprogram i en egen fil. Vi tänker oss att den person som är specifikt intresserad 
av just ett delprogram därmed enkelt kan hitta det som är av intresse för just den personen. 

Samarbetet med landets länsstyrelser fortsätter att vara av yttersta vikt för flera av våra 
delprogram och vi är mycket tacksamma för detta. Länsstyrelserna bidrar med regionala och lokala 
kontakter bland ornitologer och tillför i många fall också resurser i form av ekonomisk och 
logistisk support på det regionala planet. Likt tidigare år har vi stöttat några länsstyrelser med mer 
djupgående regionala analyser. 

Denna rapport går till alla de 759 inventerare som bidragit till Svensk Fågeltaxerings 
inventeringar under det senaste verksamhetsåret. Vi skickar också rapporten till intresserade 
privatpersoner, forskare och myndigheter. Vi hoppas den ska väcka intresse och frågor och inte 
minst inspirera till fortsatta inventeringsinsatser runtom i landet. 



 

5 
 

 

METODER  
 
Inventeringsmetoder 
 
Flera olika metoder används för att räkna fåglar inom Svensk Fågeltaxering. Alla metoderna har en 
mycket viktig sak gemensamt: de är strikt standardiserade och genomförs på samma sätt år efter år 
efter år, vilket gör det möjligt att analysera förändringar i fågelantal över tid. Nedan beskrivs 
delprogrammen och deras metoder översiktligt, men mer detaljerade metodbeskrivningar finns på 
vår hemsida. Var i Sverige fåglar räknades under 2020 framgår av Figur 1. 

Punktrutter. Inventeraren 
väljer själv en rutt längs vilken 
20 punkter (stopp) placeras ut på 
sådant avstånd från varandra att 
man undviker att dubbelräkna 
fåglar från olika punkter. Från 
varje punkt räknas alla hörda 
och sedda fåglar under fem 
minuter. Räkning sker en gång 
om året sommartid (främst maj-
juni) och upp till fem gånger 
vintertid (oktober-mars) vid 
ungefär samma datum och med 
start vid ungefär samma 
klockslag. Metoden har använts 
sedan 1975, både sommar och 
vinter.  

Standardrutterna. Rutten 
är åtta kilometer lång (kvadrat 
om 2x2 km). I hörnen och mitt 
emellan hörnen ligger punkter 
där fåglarna räknas under fem 
minuter. Mellan punkterna 
räknas fåglarna medan man går 
långsamt (linjetaxering), ungefär 
30–40 minuter per km. Rutterna 
har fasta, förutbestämda 
positioner över hela landet, med 
25 km lucka i både nordsydlig och västöstlig riktning. Totala antalet rutter är 716. Metoden 
infördes 1996 för att få jämn geografisk spridning och ett representativt stickprov av fågelfaunan i 
proportion till de olika naturtypernas arealer. Standardrutterna inventeras en gång per år under 
försommaren. Sedan 2011 räknas även däggdjur (de större och vilda arterna) på standardrutterna.  

Nattrutter. I grunden mycket lik punktrutterna på så vis att inventeraren själv väljer var rutten 
ska gå. Rutten är dock styrd genom att det endast kan finnas en sådan per 25x25 km yta i landet 
(motsvarande de gamla topografiska kartbladen). Rutten ska gå längs allmänt tillgängliga vägar 
som är farbara året runt. Längs rutten placerar inventeraren ut 20 punkter med minst två km avstånd 
mellan punkterna. Från varje punkt räknas hörda och sedda fåglar under fem minuter vid tre 
tillfällen per år (mars, april och juni). Metoden infördes 2010 men testades i Uppsala län under åren 
2008–2009. Även på nattrutterna räknas däggdjur, både under de fem minuterna på punkterna samt 
under transportsträckorna mellan punkter. Sedan 2019 bokförs även groddjur på nattrutternas 
punkter. 

Kartan visar en fiktiv punktrutt med 20 punkter, taget från den 
instruktion som finns på hemsidan om hur man startar en punktrutt. 
Rutten kan räknas såväl sommar som vinter. 
A fictive example of a free point count route with 20 points, counted in 
summer and/or winter.  
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Sjöfågelrutterna. Bygger i grunden på samma upplägg som punktrutterna ovan och inventeraren 
väljer själv var hen ska räkna. Punkterna ska dock ligga invid blöta miljöer av något slag (sjö, 
mindre våtmark, kust, vattendrag etc.). Antalet punkter per rutt kan variera mellan en enda och upp 
till 20. Räkningstiden per punkt är inte fast utan det hela bygger på att man räknar alla individer av 
aktuella arter som finns inom synhåll tills man är färdig. Inventeraren kan också välja att göra en 
linjetaxering där man går en förutbestämd runda i anslutning till våta miljöer och räknar alla 
individer man hör och ser av aktuella arter. Inventeringen genomförs främst under maj månad och 
varje rutt inventeras vid ett tillfälle per år. Delprogrammet startades 2015 och genomförs i 
samarbete med BirdLife Sverige samt de regionala ornitologiska föreningarna. Sjöfågelrutterna är 

också tänkt som en enklare inventering som kan passa de flesta fågelintresserade, även de som inte 
har vana av tidigare inventeringar.  

Kustfågelrutorna. I detta program inventeras 200 systematiskt utplacerade, 2x2 km stora, 
rutor i skärgårdsmiljö vid ett tillfälle årligen under försommaren. Rutorna är fasta och har fördelats 
länsvis i direkt proportion till hur många öar som finns i respektive läns kustområde. Inventeringen 
genomförs i huvudsak från båt. Inom rutan besöks samtliga öar. Inventeraren färdas runt dessa 
inom 50 m avstånd från strandlinjen. Vissa öar landstigs inom en frivillig del av delprogrammet. 
Av de 75 fågelarter som ingår i programmet bokförs samtliga individer, förutom årsungar, som 
observeras inom rutan. I Västra Götalands län och vid inventeringarna av Karlsöarna (Gotland) 
används en något annorlunda, men fullt jämförbar metodik. Sedan 2017 ingår räkning av 
ejderungar som en frivillig extrainsats, något som flertalet län anslutit sig till. Kustfågel-
övervakningen sker i nära samarbete med länsstyrelserna i kustlänen samt i flera fall också med de 
regionala ornitologiska föreningarna inom respektive område. 

Sjöfågelinventeringar i september och januari. Sjöfågelinventeringarna baseras i huvudsak på 
landbaserade räkningar av rastande och övervintrande fåglar inom på förhand definierade områden, 
räkningssektorer. Från och med 2017 räknas även vadare under januariinventeringen. En 
räkningssektor kan utgöras av en sjö, del av ett rinnande vatten eller ett kustområde. Eftersom 

Sjöfågelrutterna som räknas i maj månad kan utgöras av en linje längs vilken man räknar utvalda arter, eller bestå av 
en eller flera punkter (likt en punktrutt). Ett fågeltorn vid en fin fågelsjö, som här Silvåkratornet vid Krankesjön, kan 
mycket väl utgöra en rutts enda punkt. 
A waterbird route counted in May can be a single line transect or consist of one or more points. A bird tower at a 
eutrophic lake can well be the only point of a route.   
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inventeringarna framförallt är avsedda att belysa förändringar i bestånden både mellan olika år och 
över längre tid är det viktigt att lokalerna inventeras med samma gränser år från år. I huvudsak 
räknas samma lokaler varje år, varvid de olika sektorerna täcks från lämpliga observationspunkter 
och spanas av med kikare och tubkikare. Under 1980-talet definierades ett antal fasta områden 
(tidigare kallade referensområden) spridda över södra Sverige, vilka inventerades varje år med 
samma täckningsgrad. Numera försöker vi att få med så många lokaler som möjligt varje år för 
bästa möjliga täckning av de delar av landet som hyser goda antal med simfåglar i september och 
de delar som har isfria vatten under januari. 

Gåsinventeringar. Dessa genomförs vid fyra tillfällen under hösten och vintern, en gång i 
september, oktober, november respektive januari. Målet är att få en så fullständig täckning som 
möjligt av samtliga rastlokaler vid respektive inventeringstillfälle. När det gäller gåsinven-
teringarna är det inte lika lätt att definiera räkningslokalerna som vid sjöfågelinventeringarna 
eftersom gässen sprider ut sig för att söka föda på kringliggande fält. Lokalerna definieras därför 
efter den sjö/havslokal etc. där gässen övernattar respektive vilar under dagen. Under höst-
inventeringarna räknas gässen på många lokaler när de på kvällen/morgonen flyger till/från sina 
födosöksområden, men även födosökande flockar eftersöks. Gäss räknas dock även på flertalet av 
de lokaler som inventeras under sjöfågelräkningarna i januari och september. När det gäller 
sädgåsen Anser fabalis har inventeringsmetoden stor betydelse för möjligheterna att skilja ut de i 
Sverige under hösten och vintern två förekommande underarterna tundrasädgås A. f. rossicus och 
tajgasädgås A. f. fabalis. Detta är inte möjligt i flockarna av flygande gäss. Under januari-
inventeringen räknas flertalet gäss när de söker föda på fälten, vilket gör denna inventering särskilt 
betydelsefull i detta sammanhang. Sedan hösten 2017 har riktade insatser gjorts i oktober för att 
göra räkningar som särskiljer de båda underarterna. För gäss genomsöks också Artportalen för att 
täcka in nya lokaler som rapporterats dit direkt. Ett problem med denna fria rapportering är att det 
inte alltid är helt lätt att jämföra dessa rapporter med de som kommer in från de regelrätta 
inventeringarna, då lokalerna kan avgränsas på många olika sätt och dessutom vet man inte alltid 
om en rapport från en lokal i Artportalen täcker samma område som de standardiserade lokalerna 
eller om observatören endast besökt en mindre del av området. 
 

Under gåsräkningarna höst och vinter räknas gäss årligen vid fler än 1500 lokaler i Sverige. Här en vinterflock av 
vitkindad gås på en betesmark i Skåne.  
During the autumn and winter goose counts, geese are counted yearly at more than 1500 sites. Here a winter flock of 
Barnacle Geese on a snow-covered field in Skåne, South Sweden.  
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Beräkning av index för enskilda arter 
 
Eftersom vi inte kan räkna alla fåglar måste vi förlita oss på stickprov, vars värden vi förväntar oss 
ska vara proportionella mot det sanna antalet fåglar. Resultaten från stickproven bearbetas sedan 
statistiskt och presenteras i form av index. Det är viktigt att tänka på att index inte ger sanningen, 
de speglar bara sanningen mer eller mindre bra. Hur väl de speglar sanningen beror på hur väl 
materialet motsvarar de antaganden som indexberäkningarna bygger på. Bland annat är stickprovets 
storlek viktigt: ju fler rutter och ju fler fåglar, desto bättre index. Vi använder en indexeringsmetod 
som kallas TRIM (TRends & Indices for Monitoring data).  

Med TRIM beräknas för varje art och delprogram ett index per år, samt en (log)linjär trend. I 
trendanalysen beräknas den genomsnittliga förändringen över studieperioden, i % per år. För vissa 
arter, till exempel rosenfinken, med en kraftig uppgång följd av en kraftig nedgång, blir en linjär 
trend relativt intetsägande, men metoden passar väl för arter med riktningsmässigt stabila trender.  

Rent statistiskt är TRIM en typ av loglinjär analys som bygger på ”maximum-likelihood-
metoden” med antagandet att fågelantalen är Poisson-fördelade. Modellen kan ta hänsyn till de 
problem som ofta finns i inventeringsdata, nämligen att fåglarna ibland uppträder i kolonier eller 
stora flockar, att rutter inte räknas varje år, samt att ett års data inte är helt oberoende av föregående 

Figur 1. De nio kartorna visar antal och fördelning av inventerade rutter inom Svensk Fågeltaxering under hösten 2019, 
vintern 2019/2020 och vår/sommar 2020. Punkt-, standard-, natt- och sjöfågelrutter summeras per 25x25 km. För 
standard- och nattrutterna finns bara en rutt per ruta. För övriga delprogram visas positionen för varje enskild 
inventering. 
The number and distribution of surveys carried out within the Swedish Bird Survey in autumn 2019, winter of 
2019/2020 and spring/summer of 2020.  
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år (”serial correlation” - många fåglar blir äldre än ett år och finns alltså med två år i rad). När ett 
nytt år läggs till förändras tidigare års TRIM-index, normalt dock i mycket marginell omfattning. 
Trim-trenderna beräknas med hjälp av en modul, ’rtrim’, som körs i programspråket R. Detta 
underlättar hanteringen av de många beräkningar som görs, men påverkar inte trenderna som 
sådana. För mer detaljer om TRIM-index hänvisas till manualen som kan hämtas på 
www.pecbms.info. 

Trenddata och årliga index från våra olika delprogram återfinns i sektionerna ”Populations-
trender hos svenska fåglar” (sid. 52) och ”Populationstrender hos svenska däggdjur” (sid. 93). 
Figurerna finns i tre generella utförande. I en första presenteras data från vinterpunkt-, sommar-
punkt- och standardrutterna. I en andra visas data från nattrutterna, sjöfågelrutterna och kustfågel-
rutorna. I en tredje presenteras data från sjöfågel- och gåsräkningarna på hösten respektive i januari. 
Basåret (där index är satt till 1) i de tre figurtyperna är 1998, 2015 respektive 1998 (i några få fall 
är basåret senare än så). Index i siffror finns i Excel-fil på hemsidan. För gåsräkningarna har vi inte 
använt TRIM, utan dividerat varje års totalantal med totalantalet för 1998, vilket skapar ett index 
som blir jämförbart med TRIM-index. 

Till höger (Fig. 2) ges ett exempel på hur en 
trendfigur ser ut. I detta fall är det blåmesens 
trender från vinterpunkt-, sommarpunkt- och 
standardrutter som visas. Antalet fåglar (och 
därmed index) inom varje program har för 1998 
satts till 1. En linje binder ihop indexvärdena för 
de olika åren. Den blå linjen är för vinterpunkt-
rutterna, den röda för sommarpunktrutterna och 
den svarta för standardrutterna. Kurvorna 
sammanfaller vid värdet 1 för basåret 1998. I 
blåmesens fall betyder vinterindexen på 0,5 för 
1975 att det fanns ungefär hälften så många 
individer då som under basåret. Populationen 
1975 var alltså bara hälften så stor som år 1998. 
Basårets värde kan av ren slump ha varit ovanligt 
högt eller lågt och därför ska man inte lägga för 
stor vikt vid huruvida värden före och efter 
basåret ligger över eller under 1. Det viktiga är 
vilka trender över tid som finns i kurvan. Med 
TRIM beräknas den mest passande trenden, 
beskriven som en konstant procentuell förändring 
per år.  

I den undre rubrikraden ges trendstatistiken 
för de tre olika programmen, i ordningen vinterpunkt-, sommarpunkt- och standardrutter. Det är 
fyra uppgifter för vartdera programmet, separerade med semikolon. Det första talet (”3338” för 
blåmesen) visar det genomsnittliga antalet fåglar observerade per år på vinterpunktrutterna. Det 
andra talet (2093) visar på hur många olika rutter arten någonsin setts. Det tredje talet (2) är den 
genomsnittliga årliga procentuella förändringen i populationsstorlek över hela perioden. Två 
procents ökning per år i detta fall alltså. Det fjärde värdet visar trendens statistiska säkerhet. NS 
(”not significant”) betyder att ingen säker trend finns, medan stjärnor *, ** eller *** visar att 
förändringen är statistiskt säkerställd, motsvarande p<0,05, p<0,01 och p<0,001. Ju fler stjärnor 
desto säkrare trend. Efter semikolon följer motsvarande data för sommarpunktrutterna, där det 
alltså setts i genomsnitt 888 blåmesar per år 1975–2020, med en genomsnittlig ökning om 0,8 % 
per år, även här med hög statistisk signifikans (***). För standardrutterna, de tre sista värdena inom 
parentesen, gäller att i genomsnitt 991 fåglar setts per år 1998–2020 och arten har ökat med 3,1 % 
per år. Notera alltså att de tre trenderna berör olika delprogram och olika tidsperioder!  

Figur 2. Exempel på de figurer vi använder för att 
visa populationsutvecklingen hos en art. Hur man 
läser diagrammet förklaras i texten här till vänster. 
Samtliga arttrender finns publicerade på sidorna 52 
(fåglar) och 93 (däggdjur). 
Example of a graph showing the population trend for 
a given species. Many ore graphs are shown on page 
52 (birds) and page 93 (mammals). 
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Värden från enskilda år ska alltid tolkas med försiktighet. Speciellt för arter som ses i lägre antal 
och på få rutter så kan såväl väder som rena tillfälligheter ha stor inverkan på vad som ses under ett 
enskilt år. 
 
Fågelindikatorer  
 
Svensk fågeltaxerings data används i huvudsak till att beräkna populationstrender för enskilda arter 
och underarter under olika delar av året. Men data används också både inom och utom Sverige för 
att beskriva hur det går för grupper av fågelarter, i form av genomsnittliga trender för arter typiska 
för olika miljöer (s.k. indikatorer). Från de ingående arternas TRIM-index beräknas genomsnittliga 
index och en kurva för alla de ingående arterna tillsammans. Här presenteras kort de olika typer av 
indikatorer som beräknas inom SFT. Indikatorn för det svenska miljömålet ”Levande skogar” visas 
här som exempel (Fig. 3). Samtliga indikatorer, inklusive information om hur de beräknas, 
publiceras på vår hemsida under Resultat/Indikatorer.  

Vi beräknar tre huvudtyper av indikatorer, av vilka den första är de officiella miljömåls-
indikatorerna specifikt för Sverige. Det är indikatorerna för ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Levande 
skogar”, och ”En storslagen fjällmiljö”. Vi väljer också att fortsätta beräkna de miljömåls-
indikatorer som var officiella svenska indikatorer fram till 2018, nämligen de för ”Levande sjöar 
och vattendrag”, ”Myllrande våtmarker” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. En sjunde indikator gäller 
”Begränsad klimatpåverkan” och beskriver hur proportionen sydliga och värmeälskande arter 
ändras i våra fågelsamhällen, 
vilket är ett mått på hur ett 
varmare klimat påverkar de 
svenska fåglarna.  

Den andra typen av 
indikatorer är de som beräknas på 
EU-nivå. Där gör vi svenska 
varianter av de data som skickas 
för att ingå i de EU-gemensamma 
indikatorerna. Indikatorer för i 
huvudsak landlevande fåglar 
”Vanliga jordbruksfåglar”, 
”Vanliga skogsfåglar” samt 
”Vanliga fåglar” och för dessa 
används data från standard-
rutterna och sommarpunktrutterna 
(se www.pcbms.info). För vanliga 
jordbruksfåglarna ingår exakt 
samma 15 arter som i den svenska 
miljömålsindikatorn för Ett rikt 
odlingslandskap. 

Vi rapporterar också data 
till EU-indikatorer för 
övervintrande och häckande 
sjöfåglar, som ett led i 
uppföljningen av EU:s 
havsmiljödirektiv. För Östersjön 
(egentligen Östersjön och 
Kattegatt) samordnas detta arbete 
av HELCOM (www.helcom.fi), 
medan OSPAR (www.ospar.org)  

Figur 3. Indikator för det svenska miljömålet Levande skogar, 
baserat på standardrutterna 2002–2020. Den tjocka linjen visar 
genomsnittlig trend, det grå fältet det 95 % konfidens-
intervallet. Prickarna är årliga medelindex. Trend för alla år 
samt de senaste 10 åren ges också. De ingående arterna listas i 
rutan ovan, fet svart för arter med statistiskt säkerställd ökning 
2002–2020 och fet röd om trenden är signifikant minskande.  
The official Swedish bird indicator for Forest. Species in bold 
had significant positive trends 2002–2020, species in bold red 
had significant declines. The indicator trend over the full 
period and the last 10 years are also given. 

Levande skogar: tjäder, järpe, skogsduva, gröngöling, 
mindre hackspett, tretåig hackspett, nötkråka, lavskrika, 
stjärtmes, svartmes, tofsmes, lappmes, entita, talltita, 
trädkrypare, domherre (n = 16) 
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koordinerar arbetet för bland annat Nordsjön. I denna rapport redovisar vi (se sidan 22) för 
övervintrande sjöfåglar följande indikatorer: Fiskande arter, arter som söker föda i det fria vattnet 
(smålom, skäggdopping, svarthakedopping, storskarv, småskrake, storskrake, salskrake), Bentiska 
arter, arter som lever på bottenlevande evertebrater såsom musslor och snäckor (bergand, vigg, 
brunand, knipa, alfågel, svärta, sjöorre, ejder) och Betande arter, arter som livnär sig på växter 
(gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, knölsvan, sångsvan, sothöna. Indikatorerna beräknas för två 
geografiska områden: Västerhavet (kusten norr om Öresundsbron) och Östersjön (kusten söder och 
öster om Öresundsbron). Notera att de nationella versionerna av indikatorerna inte har någon 
officiell status. 
 
 
RESULTAT och DISKUSSION 
 
Inventeringsåret 2019/2020 
 
Deltagare  
 
Huvuddelen av inventeringarna har utförts av ideellt arbetande ornitologer. Vad gäller 
standardrutterna så arvoderas ett trettiotal personer centralt av projektet för att inventera 
standardrutter i främst de norra delarna av Sverige. Vilka dessa personer är varierar mellan åren. 
Dessutom har genom länsstyrelsernas försorg olika typer av ersättning utgått till många 
standardruttsinventerare, vilket är mycket uppskattat. Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands, 
Dalarnas och Värmlands län betalar ut ersättningar till de som inventerar nattrutter i de länen, något 
som bidragit till den goda täckningen i dessa län. Inom systemet med kustfågelrutor betalas 
ersättning ut per ruta genom anslag från Naturvårdsverket, antingen via deltagande länsstyrelser 
eller via projektet centralt. Anslag från Svenska Jägareförbundet och vissa år även från 
Naturvårdsverket möjliggör att någon enstaka person arvoderas för att inventera gäss. 

Totalt deltog 759 personer under året i de delprogram som redovisas i denna rapport. Dessa 
deltagare listas samtliga under Tack. 
 
Vädret 

Den följande översiktliga väderinformationen är hämtad från SMHIs hemsida. Hösten 2019 var 
tämligen odramatisk, med något över medeltemperatur i södra Götaland, något kallare än normalt 
från norra Värmland och norrut, med normala temperaturer däremellan. Den meteorologiska hösten 
kom dock ovanligt tidigt, redan den 3 oktober och dessutom samtidigt över hela landet. Både 
oktober och november blev normalvarma i Götaland och sedan successivt allt kallare än normalt 
längre norrut. Den 15 november gick sydgränsen för kontinuerligt snötäcke genom Värmland och 
Gästrikland. 

Vintern 2019/2020 var mycket mild alla tre månaderna (december – februari) och blev den 
mildaste i södra Sverige sedan mätningarna började i mitten på 1800-talet. I Norrland var det också 
mycket varmare än normalt. Vintern var dessutom ovanligt nederbördsrik på många håll. Under en 
stor del av vintern gick snögränsen från norra Värmland till norra Hälsingland. På många platser i 
södra Sverige blev det aldrig meteorologisk vinter, utan den meteorologiska våren ”anlände” på 
bred front redan 15 februari. Vintern var, inte förvånande, den isfattigaste någonsin i Östersjön 
sedan mätningarna startade år 1900.  
Våren blev återigen varmare än normalt, med rejält mildväder i mars och april, men också, 
återigen, en något kyligare maj. Relativt varmast vår var det i södra Sverige och längs 
Norrlandskusten, medan den kalla maj gjorde att våren i fjällen och Norrlands inland blev 
normalvarm. Det är värt att notera att medeltemperaturen på våren har långsiktigt ökat mer än vad 
medeltemperaturen för vintern har gjort. 
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Juni 2020 blev däremot varm eller mycket varm på de flesta håll. I delar av mellersta Sverige slogs 
många värmerekord. Generellt var juni torr, men genom lokala regnskurar slogs trots allt ett och 
annat regnrekord. 
 
Punktrutterna    
 
Totalt gjordes 564 vinterinventeringar, varav 274 under huvudperioden runt jul och nyår, vilket är 
en minskning sedan året före. Drygt 60 rutter gjordes alla fem vinterperioderna, medan 96 rutter 
inventerades period 5. Totalt deltog 220 olika personer. Period 3 sågs 157 477 individer av 141 
arter. Ny art för vinterpunktrutternas period 3 blev brandkronad kungsfågel. Det gjordes även 210 
sommarpunktrutter av 128 olika personer, samma antal rutter som 2019. Totalt sågs 77 227 
individer av 209 arter. Ny art för sommarpunktrutterna blev tajgablåstjärt. Punktrutternas 
fördelning över landet framgår av Figur 1.  

Standardrutterna 
 
Totalt inventerades 550 standardrutter (Fig. 1), vilket är det näst högsta antalet hittills (585 rutter 
gjordes 2008). Sammanlagt deltog 221 olika personer. Nio rutter har inventerats alla 25 åren, fem 
rutter 24 år och tretton rutter 23 gånger. De rutter som inventerats minst antal gånger är inventerade 
fyra gånger (tre rutter). Sveriges 716 standardrutter har inventerats i genomsnitt 13,9 gånger per 
rutt. Totalt sågs 165 690 individer av 224 arter på linjerna. Ingen ny art registrerades. Totalt sågs 
1923 däggdjur av 22 arter på 329 rutter.  
 
 

Tajgablåstjärt blev under 2020 ny art för sommarpunktrutterna. Även på standardrutterna sågs en individ detta år. 
Red-flanked Bluetail was a new species for the summer point count routes in 2020, and one bird was seen on the 
Fixed routes. 
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Nattrutterna 
 
Det inventerades 151 olika nattrutter av 129 olika personer under 2020 (Fig. 1), ett normalt antal 
för senare år. Av dessa inventerades 130 rutter (86 %) vid alla tre tillfällen (mars, april, juni) och 
145 rutter (96 %) inventerades vid minst två tillfällen. Totalt sett genomfördes 426 inventeringar, 
varav 145 rutter under period 1 (mars), 144 rutter under period 2 (april) och 137 rutter under period 
3 (juni). Totalt har nu 218 olika nattrutter inventerats under de elva år som delprogrammet funnits, 

Det inräknades 14 540 adulta individer av 45 utvalda fågelarter, 137 ugglekullar av fem arter 
och 5485 däggdjur av 21 arter på nattrutterna 2020. Groddjur av sex arter hördes på 410 punkter. 
Ny art för nattrutterna blev vitstjärning blåhake som hördes sjunga på två rutter i Skåne i april.  
 
Sjöfågelrutterna 
 
Totalt inventerades 372 rutter av minst 161 personer, vilket är något färre än ifjol (401 rutter av 170 
personer). Det sågs 64 071 individer av 107 arter. Sju nya arter registrerades under delprogrammets 
sjätte år, nämligen amerikansk kricka, stäpphök, kornknarr, dvärgbeckasin, spovsnäppa, småsnäppa 
och sandlöpare.  

 

Kustfågelrutorna 
 
Under 2020 inventerades alla de 200 rutorna i delprogrammet av 56 inventerare. Sammanlagt 
observerades 97 853 kustfåglar av 73 arter, där storskarv med 11 988 individer var vanligaste art. 
Ejderungar räknades i 13 län och totalt noterades 1017 ungar. Liksom år 2018 genomfördes en 
riktad ungfågelräkning i ett urval av rutor (58 st), fem-sex veckor efter den ordinarie inventeringen. 
Totalt noterades 1983 ungar av 18 arter.  
 

Sjöfågelinventeringen i september och januari 
 
I september 2019 inventerades 145 räkningssektorer och i januari 2020 räknades det fågel i 1060 
sektorer. Sammanlagt deltog minst 209 inventerare. Under septemberinventeringen sågs 104 268 
fåglar fördelat på 35 arter, i januari 428 058 av 44 arter. Vanligaste art i september var kricka 
(27 380) och i januari var det vigg (99 384). 
 
Gåsräkningarna  
 
Hösten 2019 inventerades i september 372 och i oktober och november 350 respektive 214 
områden. Antalet inventerade områden i januari 2020 var 1504. Flest gäss under en enskild månad 
sågs i oktober 2019 då 641 445 individer registrerades. Det högsta antalet av en enskild art 
noterades för vitkindad gås i oktober (365 157).  
  
 

Trender det senaste decenniet 
 
Trenddata och årliga index från våra olika delprogram återfinns i sektionerna ”Populationstrender 
hos svenska fåglar” (sid. 52) och ”Populationstrender hos svenska däggdjur” (sid. 93). De trender 
som redovisas där inkluderar alla tillgängliga år för samtliga delprogram. Serierna är i en del fall nu 
så långa att en del av data kan räknas som ”historiska”. Detta är bra nog, men mer intressant är 
ändå vad som händer ”nu”. Därför analyserar vi numera alltid de senaste 10 årens trender separat. 
Som vanligt visar vi ett diagram över utvecklingen på standardrutterna, men i år har vi även med en 
översikt av utvecklingen på vinterpunktrutterna och sjöfågelinventeringarna i januari (Fig. 4–6). Vi 
ger här bara en kort sammanfattning av den övergripande bilden men berör flera av trenderna även i 
arttexterna.  
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Vi har för standardrutterna beräknat 10-årstrender för 204 arter/underarter (underarterna är: sydliga 
och nordliga gulärlor, lövsångare, gransångare respektive gråsiskor). Vad gäller korsnäbbarna har 
vi bara inkluderat korsnäbb total (alltså summan av alla mindre, större och obestämda korsnäbbar). 
Likt 2019 var 2020 ett generellt bra fågelår. Andelen arter med signifikant ökning steg från 19 % 
till 26 %, vilket i huvudsak berodde på att många arter med icke-signifikant positiv trend i fjol nu 
blev signifikanta (Fig. 4). Andelen säkra och osäkra minskningar låg kvar på ungefär samma nivå 
som i fjol. I genomsnitt har de 204 arterna/underarterna ökat med 0,14 % per år. 

Hela 33 arter/underarter har trender med den största statistiska säkerheten (p<0,001, ***). De 
arter som minskat mest är grönfink, talltita, grönbena, björktrast, järnsparv, gulsparv, taltrast, sydlig 
lövsångare och svarthätta, från -7,6 % per år hos grönfink till -1,4 % per år hos svarthätta. De tio 
arter/underarter som ökat mest är sydlig gransångare, steglits, gärdsmyg, gråhäger, storskrake, 
dalripa, nordlig gransångare, grågås, ängspiplärka och sångsvan. De har ökat med från 14,5% per år 
hos sydlig gransångare till 5,3% per år för sångsvan.  

För vinterpunktrutterna har vi beräknat 10-årstrender för 114 arter (Fig. 5). Vad gäller 
korsnäbbarna har vi bara inkluderat ”korsnäbb total” (alltså summan av alla mindre, större och 
obestämda korsnäbbar). Som synes är det en kraftig dominans av ökande arter (71%), varav hälften 
är statistiskt säkerställda. Bland de arter där trenden har den största statistiska säkerheten (p<0,001, 
***) är det 15 ökande och 3 minskande arter. De tio arter som ökat mest är tjäder, gråhäger, 

Figur 4. Fördelningen av trender hos 204 svenska 
fågelarter/underarter under perioden 2011–2020, 
baserat på standardrutterna. De mörka färgerna 
(blå och röd) visar statistiskt säkerställda trender 
(ökningar respektive minskningar) och de ljusare 
färgerna visar de icke säkerställda trenderna. De 
sistnämnda kan även betecknas ”stabila” eller 
”osäkra”. 
The proportion of population trend classes among 
204 Swedish breeding bird species/subspecies in 
2011–2020, based on the Fixed Routes. The dark 
colours (blue and red) indicate statistically 
significant trends (increases and declines, 
respectively). The pale colours represent non-
significant trends. The latter can be referred to as 
showing “stable” or “uncertain” populations.  

26%

25%
34%

15%

Standardrutterna
Trender det senaste decenniet

ÖKNING

Ökning

Minskning

MINSKNING

Figur 5. Fördelningen av trender hos 114 
svenska fågelarter under perioden 2010–2019, 
baserat på vinterpunktrutterna. De mörka 
färgerna (blå och röd) visar statistiskt 
säkerställda trender och de ljusare färgerna 
visar de icke säkerställda trenderna. De 
sistnämnda kan även betecknas ”stabila” eller 
”osäkra”. 
The proportion of population trend classes 
among 114 Swedish breeding bird 
species/subspecies in 2010–2019, based on the 
winter point count routes. The dark colours 
(blue and red) indicate statistically significant 
trends (increases and declines, respectively). 
The pale colours represent non-significant 
trends. The latter can be referred to as showing 
“stable” or “uncertain” populations.  
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gärdsmyg, steglits, grågås, storskrake, rödhake, sångsvan, storskarv och knölsvan. De har ökat med 
från 35,2% per år hos tjäder till 10,0% per år för knölsvan. De tre tydligast minskande arterna är 
grönfink (-9 %), talltita (-6,4 %) och nötskrika (-3,9 %).  

För sjöfågelräkningarna i januari (som startade 1966) har vi beräknat 10-årstrender för 30 
arter (Fig. xx). Som synes är det en mycket kraftig dominans av ökande arter (78%), varav de flesta 
är statistiskt säkerställda. Bland de arter där trenden har den största statistiska säkerheten (p<0,001, 
***) är 12 ökande och inga minskande arter. De tio arter som ökat mest är stjärtand, snatterand, 
gråhäger, kricka, sjöorre, sothöna, bläsand, bergand, storskarv och smådopping. De har ökat med 
från 41,0% per år hos stjärtand till 10,6% per år för smådopping. Den enda arten med signifikant 
minskning är småskrake, som minskat med -1,8%/år (p<0,05, *). 
 
Hur många av Sveriges häckande fågelarter täcks av våra delprogram? 
 
Det senaste decenniet har vi inom Svensk Fågeltaxering startat upp tre nya delprogram; 
nattrutterna, sjöfågelrutterna och kustfågelrutorna. En viktig avsikt med detta har varit att bättre 
täcka både arter och miljöer som inte täcks tillräckligt bra, eller alls, av standardrutterna och 
sommarpunktrutterna. Mycket riktigt är det betydligt fler arter som vi nu kan producera 
populationskurvor för. Men hur stor andel av Sveriges häckande arter täcker vi? 

Man kan alltid diskutera exakt hur många fågelarter som regelbundet häckar i Sverige så för 
att göra det lätt för oss har vi använt de 251 arter som redovisas i Ottosson m.fl. (2012; ”Fåglarna i 
Sverige”) Sedan dess har ägretthäger, svarthuvad mås och trädgårdsträdkrypare anslutit sig som 
häckfåglar, men den svartbenta strandpiparen har lämnat oss, så totalt 253 arter då.  

Vidare är det inte helt lätt att avgöra när och om vi följer en art ”bra”. Vi har generellt satt en 
miniminivå på fem sedda individer per år för att alls visa upp en trend (med enstaka undantag). 
Detta låter kanske futtigt, men det är inte bara antalet sedda individer som avgör hur bra vi följer en 
art utan också på hur många platser vi har letat. Med nuvarande nivå på standardrutterna (~500 per 
år) inventeras ungefär 400 mil linjer om året, linjer vars miljöer är strikt representativa både 
geografiskt och miljömässigt. Genom kustfågelrutorna undersökts årligen en yta av 800 km2 
skärgårdsöar med omgivande vatten. Under nattrutterna avlyssnas knappt 3000 punkter tre gånger 
varje vårvinter-försommar, osv. För några arter, så som jorduggla, hökuggla och fjällvråk, vågar vi 
påstå att även de 8, 10 respektive 20 individer som ses per år på standardrutterna av dessa arter ger 
en generellt god bild av arternas populationsutveckling. För andra arter med få sedda individer är 
det säkert mer skakigt.  
I denna rapport publicerar vi trender för 228 arter (för fem av dessa beräknar vi även trender för två 
underarter). Av dessa 228 häckar inte spetsbergsgåsen, bläsgåsen och prutgåsen i Sverige. För 

Figur 6. Fördelningen av trender hos 30 i 
Sverige övervintrande vattenfågelarter under 
2011–2020 (Sjöfågelräkningarna, januari). De 
mörka färgerna (blå och röd) visar statistiskt 
säkerställda trender och de ljusare färgerna 
visar de icke säkerställda trenderna. De 
sistnämnda kan även betecknas ”stabila” eller 
”osäkra”. 
The proportion of population trend classes 
among 30 waterbird species wintering Sweden 
in 2010–2019 (International Waterbird Counts, 
January). The dark colours (blue and red) 
indicate statistically significant trends 
(increases and declines, respectively). The pale 
colours represent non-significant trends. The 
latter can be referred to as showing “stable” or 
“uncertain” populations.  
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resterande 225 arter har vi en eller flera trender från häckningstid för 222, men för i alla fall två 
arter är det högst troligt att de som räknas höst eller vinter i huvudsak är svenska häckfåglar 
(fjällgås, pilgrimsfalk). Vi tror oss alltså om att sammanlagt ha hyfsad koll på 224 arter, alltså 89 % 
av landets häckande fågelarter. För åtminstone 10–20 av dessa arter är naturligtvis trenderna 
baserade på små (men representativa och systematiskt insamlade) dataset. Vill man därför vara mer 
försiktig i sin tolkning kan man säga att vi numera följer ungefär 200 arter (80 %) väl. 

De arter för vilka vi inte presenterar någon trend alls för häckningstiden är svarthalsad 
dopping, vit stork, stjärtand, fjällgås, brun glada, ängshök, jaktfalk, pilgrimsfalk, dvärgbeckasin, 
dubbelbeckasin, myrspov, svarthuvad mås, tretåig mås, fjälluggla, tornuggla, vitryggig hackspett, 
kungsfiskare, berglärka, pungmes, skäggmes, trädgårdsträdkrypare, svarthakad buskskvätta, svart 
rödstjärt, tajgablåstjärt, vassångare, höksångare, lundsångare, nordsångare, fältpiplärka, rödstrupig 
piplärka, gulhämpling, vinterhämpling, snösiska, dvärgsparv och kornsparv. Några få av dessa är 
knappt att betrakta som regelbundet häckande i landet (fjälluggla, tornuggla). Flera andra är 
uppenbarligen extremt sällsynta eller lokalt förekommande och kommer aldrig att komma med i 
generella program utan de måste följas med riktade studier. Vilket i flera fall också görs. Många 
andra arter ses redan i enstaka exemplar varje år och för dem gäller antingen att inventerings-
insatsen ökas, eller att de blir vanligare, för att vi skall kunna beräkna en trend. Ytterligare några 
arter, som svarthakad buskskvätta och trädgårdsträdkrypare (ännu ej sedda på standardrutterna), 
kan tänkas komma med inom en snar framtid om den pågående ökningen i Sverige fortsätter. 
Ungefär som för brandkronad kungsfågel, som vi nu kan följa med 2013 som startår.  

Sammanfattningsvis har vi inom SFT, inte minst genom de delprogram som startats sedan 
2010, en generellt mycket god bild av hur det går för Sveriges fåglar. Hela 22 nya arttrender har 
tillkommit på detta sätt och för många andra finns nu starkare data än tidigare. Tillsammans med de 
många artspecifika program som drivs runt om i landet inom andra projekt än SFT är det uppenbart 
att den sammanlagda kunskapen om våra svenska häckande fågelbestånd är god. 
 
  

Tre arter som Svensk Fågeltaxering (ännu) inte kan producera några trender för, då de observeras i för låga antal – 
dubbelbeckasin, fältpiplärka och dvärgsparv. 
Three Swedish breeding bird species that the Swedish Bird Survey cannot produce any trends for – Great Snipe, Tawny 
Pipit and Little Bunting.   
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Sjöfågel- och gåsinventeringar hösten 2019 och januari 2020 
 
Midvinterinventeringen av sjöfågel i Sverige har pågått sedan januari 1967 dvs. sedan starten av det 
internationella programmet – International Waterbird Census (IWC) som organiseras och 
samordnas av Wetlands International. Detta program är idag världsomspännande och räkningar 
genomförs i inte mindre än 143 länder. Samtliga deltagande länder rapporterar sina resultat till 
Wetlands International där de sammanställs och ingår i underlag för att beräkna trender och för att 
skatta beståndsstorlekar för hela populationer längs olika s.k. flyways. De svenska inventeringarna 
ingår också i den nationella miljöövervakningen som drivs på uppdrag av Naturvårdsverket. 
Förutom midvinterinventeringen genomförs sedan 1973 också en kompletterande nationell 
septemberinventering, främst för att täcka in de arter som under vintern lämnar landet. 

Inventeringarna som genomförs under januari täcker betydligt fler lokaler än de i september. 
Tidigare täcktes främst isfria kuststräckor samt en del inlandslokaler i södra Sverige i januari för att 
få säkra underlag för de årliga indexberäkningarna. Från och med 2016 har ett stort antal lokaler 
inventerats även längs Norrlandskusten, där det numera finns betydande isfria områden. De allt 
mildare vintrarna medför att Norrlandskusten sannolikt kommer att bli allt viktigare för 
övervintrande sjöfåglar.  

Septemberräkningarna är förhållandevis koncentrerade till sydligaste Sverige och till några av 
de klassiska fågelsjöarna. En utökning av antalet inventerade lokaler i september är mycket 
önskvärt och skulle bidra till träffsäkrare trender. En önskan är att få med så många lokaler som 
möjligt som håller större antal med simfåglar i september, både längs kusten och i inlandet.  

Parallellt med sjöfågelinventeringarna organiserar Wetlands International även internationella 
gåsinventeringar. I Sverige har dessa gåsinventeringar genomförts sedan 1976/77. Det 
internationella programmet innefattar också räkningar av övervintrande vadare och sedan 2017 
ingår dessa även i den svenska januariinventeringen. På sikt skulle vi vilja införa inventering av 
vadare även i samband med septemberinventeringen.  
 
Sjöfågelinventeringarna september 2019 och januari 2020 
 
I september inventerades 145 och i januari 1066 områden (inventeringssektorer). Sektorernas 
geografiska fördelning visas i Fig. 1. Septemberräkningen genomfördes uteslutande från land, men 
i januari räknades 111 sektorer från flyg och 124 från båt. Flyginventeringarna riktades 
huvudsakligen mot skärgårdarna mellan Göteborg och norska gränsen, ett område känt för att hysa 
en betydande andel av de ejdrar som övervintrar i Sverige. Flyginventeringar som motsvarar 
ungefär det som genomfördes år 2020 har tidigare gjorts 1971, 2004 och 2015. Båtinventeringar 
genomfördes i södra Göteborgs skärgård och i delar av Södermanlands och Stockholms skärgård. 
De senare inventeringarna gjordes även 2018 och 2019 och har finansierats av BirdLife Sverige. 

I september räknades sammanlagt 194 268 fåglar fördelat på 35 arter, talrikaste art var kricka 
med 27 380 individer. Under januariinventeringen 2020 observerades totalt 428 058 fåglar. Den 
vanligaste arten i januari var vigg (99 384 ind.) tätt följd av gräsand (93 219). Det sågs 782 
skärsnäppor i januari, vilket är den högsta noteringen hittills. En starkt bidragande orsak till det 
höga antalet inräknade skärsnäppor är de båt- och flyginventeringar som genomfördes detta år. Från 
båt sågs 326 och från flyg 309 skärsnäppor.  

I januari sågs sammanlagt 20 493 ejdrar, 14 021 av dessa observerades vid flyginventeringen 
som täckte stora delar av Bohusläns mellan- och ytterskärgård. Av de 111 sektorerna som ingick i 
den inventeringen har 77 stycken även inventerats 1971, 2004 och 2015. Antalet ejdrar som 
noterades i dessa 77 sektorer var 1971: 2011 individer, 2004: 24 246, 2015: 22 890 och slutligen 
2020: 10 928. Dessa resultat indikerar att antalet övervintrande ejdrar minskat kraftigt, faktiskt mer 
än halverats, i Bohusläns skärgård under en ganska begränsad tidsperiod. 

På sidan 52 och framåt visas populationstrender för 30 arter baserat på januariinventeringen 
och för 26 arter räknade i september. Dessa trender sammanfattas i Tabell 1.  
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Det generella mönstret vad gäller långtidstrenderna är att flertalet arter har ökat i antal, mest 
påtagligt så i januari. Den enda art som visar en negativ utveckling under vintern är alfågeln. Att så 
många sjöfåglar ökat kan för enskilda arter bero på olika faktorer, men det är väldokumenterat att 
många sjöfågelarter förskjutit sina övervintringsområden norrut i takt med att klimatet blivit 
varmare, inte minst beroende på att områden som tidigare varit istäckta under vintrarna numera ofta 
har öppet vatten. Septembertrenderna bygger inte på lika stora dataunderlag, men vi tror ändå att de 
i stort för flertalet arter är rättvisande för den generella utvecklingen. I september är det en större 
andel av arterna som har en negativ utveckling, även om majoriteten har ökat i antal både på lång 
och kort sikt även i september. Anledningarna bakom denna tendens till skillnad är i stort okänd, 
men vi kan konstatera att negativa mönster i september finns främst bland vissa arter och grupper.  
 

 September Januari 
 Hela1 10 Hela2 10 
Storlom Gavia arctica     
Smålom G. stellata i.u. i.u.   
Skäggdopping Podiceps cristatus     
Gråhakedopping P. grisegena     
Svarthakedopping P. auritus     
Smådopping Tachybaptus ruficollis     
Storskarv Phalacrocorax carbo     
Toppskarv P. aristotelis i.u. i.u.   
Gråhäger Ardea cinerea     
Gräsand Anas platyrhynchos     
Kricka A. crecca     
Snatterand A. strepera     
Bläsand A. penelope     
Stjärtand A. acuta     
Skedand A. clypeata   i.u. i.u. 
Bergand Aythya marila     
Vigg A. fuligula     
Brunand A. ferina     
Knipa Bucephala clangula     
Alfågel Clangula hyemalis i.u. i.u.   
Svärta Melanitta fusca     
Sjöorre M. nigra     
Ejder Somateria mollissima     
Småskrake Merganser serrator     
Storskrake M. merganser     
Salskrake Mergellus albellus i.u. i.u.   
Gravand Tadorna tadorna     
Knölsvan Cygnus olor     
Sångsvan C. cygnus     
Sothöna Fulica atra     
Tobisgrissla Cepphus grylle i.u. i.u.   
1) För de flesta arterna är startåret 1973. For most species the starting year is 1973. 
2) För de flesta arterna är startåret 1971. For most species the starting year is 1971. 

Tabell 1. Beståndsutvecklingen för 31 sjöfågelarter i september (1973–2019) 
respektive januari (1971–2020) för varje arts hela (Hela) tidsserie samt för de tio 
(10) senaste åren. Grönt: signifikant ökning; rött signifikant minskning; vitt: ingen 
signifikant trend; i.u., ingen uppgift, dvs trend ej beräkningsbar. 
Population trends for 31 seabird species in September (1973–2019) and January 
(1971–2020). Trends are shown for the entire (Hela) time series and for last ten 
(10) years. Green: significant increase; red: significant decrease; white: no 
significant trend; i.u.: trend not estimated 
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Lommar, doppingar, gräsand och dykänder sticker ut som arter/grupper med negativa september-
mönster. I en del fall kan detta vara kopplat till minskande svenska häckande bestånd såsom för 
ejder och svärta. Det kan också handla om ändrade flyttningsvanor i takt med ett ändrat klimat, 
längre somrar och varmare höstar. Minskande septemberantal skulle kunna vara ett resultat av 
senarelagd höstflyttning där fåglar som tidigare anlänt till södra Sverige i september numera i högre 
utsträckning finns kvar i områden längre norrut och/eller österut. Samtidigt noterar vi att flertalet 
simänder har positiva septembertrender, trots att detta i många fall handlar om arter där de stora 
häckande bestånden finns nordost om oss, i Finland och Ryssland. För de arterna verkar det snarare 
vara så att flyttningen kanske tidigarelagts (?) eller att själva beståndsstorlekarna har ökat. 

Den svenska kusten är lång och uppvisar olika karaktärer. I tabell 2 visas populations-
utvecklingen i januari i Östersjön (söder och öster om Öresundsbron) och Västerhavet (norr om 
Öresundsbron). Långtidstrenderna är påfallande lika för de två havsområdena, men det finns några 
undantag där utvecklingen har gått i skilda riktningar. Vigg, brunand och storskrake har minskat i 
Västerhavet men ökat i Östersjön. Motsatt har ejdern ökat i Västerhavet och minskat i Östersjön. 
För korttidstrenderna är det två arter där riktningarna skiljer sig år, gräsand och storskrake har 

Bläsanden är en av många andfågelarter som ökat kraftigt i antal såväl som höst som vinter i Sverige, sett på såväl 10 
som 47 års sikt. 
The Wigeon is one of several duck species that has increased significantly in numbers in Sweden during both the 
autumn and winter counts, both in the short (10 years) and long (47 years) term. 
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under de senaste tio åren minskat i väst och ökat i öst. Kort- och långtidstrenderna sammantaget är 
det fyra arter som minskat i väst och ökat i öst medan endast en art visar motsatt mönster. Här är 
det rimligt att tänka sig att det handlar om en förskjutning österut i takt med allt mer tillgängligt 
isfritt vatten i Östersjön.  

Bland de övervintrande sjöfåglarna finns arter som huvudsakligen livnär sig på fisk, andra 
söker föda, t.ex. musslor och snäckor, på havets botten (bentiska arter), medan ytterligare andra 
främst äter växtdelar. I figur 7 visas för Östersjön respektive Västerhavet gemensamma trender för 
arter som äter liknande föda och för samtliga arter oavsett vad de föredrar för någon föda.  
 

 
 

Tabell 2. Januaritrender för 22 arter i Västerhavet respektive Östersjön 
baserade på midvinterinventeringarna i Sverige för 1971–2020 och för de 
senaste 10 åren (2011–2020). % = genomsnittlig årlig förändring i procent 
över den aktuella perioden, SIGN = signifikansnivå för konstaterade 
trender (ns: ej signifikant, *: P<0,05, **: P<0,01 och ***: P<0,001).  
January trends for 22 species along the coasts (separate for the west and 
east coasts) at the midwinter counts in Sweden for 1971–2020 and for the 
last ten years (2011–2020). % = mean annual rate of change in per cent 
over the time period, SIGN = significance level for established trends (ns: 
not significant; *: P<0,05, **; P<0,01 and ***; P<0,001. 

 Västerhavet West coast Östersjön East coast 

 1971–2020 2011–2020 1971–2020 2011–2020 

 % SIGN % SIGN % SIGN % SIGN 

Skäggdopping 16,7 NS 7,7 * 8,8 *** 8,2 *** 

Svarthakedopping 11,5 NS 4,4 NS 5,2 *** 23,1 ** 

Smådopping 9,4 NS 20,7 ** 8,7 * 9,9 ** 

Storskarv 3,3 *** 4,3 ** 5,8 *** 15,5 *** 

Gråhäger 3,2 ** 18,9 * 10,1 *** 42,9 *** 

Gräsand 1,2 *** -4,7 *** 3,2 *** 2,1 ** 

Kricka 11,0 *** 18,7 *** 14,5 NS 23,9 ** 

Bläsand 19,9 NS 16,8 *** 23,9 NS 16,1 *** 

Bergand 6,4 *** 10,1 NS 8,9 *** 11,5 *** 

Vigg -2,6 *** -3,2 NS 2,7 *** -0,4 NS 

Brunand -3,7 *** 9,5 NS 4,7 *** 5,0 * 

Knipa 1,2 *** -3,2 * 3,0 *** 0,7 NS 

Alfågel -2,7 *** -0,8 NS -2,2 *** 1,4 NS 

Svärta 3,6 * 27,5 NS -0,6 NS -7,8 NS 

Sjöorre 8,9 *** 35,6 * 7,8 *** -0,2 NS 

Ejder 3,7 *** 3,0 NS -3,2 *** -15,2 *** 

Småskrake 2,3 *** -3,9 * 1,9 *** -0,5 NS 

Storskrake -1,1 ** -13,7 *** 1,6 *** 2,3 * 

Salskrake 0,4 NS -11,2 NS 8,7 *** 5,2 ** 

Knölsvan 2,8 *** -0,4 NS 3,4 *** 6,3 *** 

Sångsvan 0,1 NS 0,0 NS 2,9 *** 6,0 ** 

Sothöna 0,3 NS 8,2 ** 2,5 *** 17,9 *** 
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Vi benämner dessa gemensamma trender som indikatorer eftersom de är tänkta att spegla 
utvecklingen i ett lite större perspektiv än de enskilda arttrenderna. De här presenterade 
indikatorerna har i nuläget ingen officiell status men utgör svenska varianter av de EU-indikatorer 
som beräknas separat för Östersjön och Västerhavet och som ingår i uppföljningen av EU:s 
havsmiljödirektiv.  

Trenden (1991–2020) för indikatorn där samtliga arter inkluderats är positiv för Östersjön 
och utan säker förändring, indikerande stabila fågelantal, för Västerhavet. Den enda signifikanta 
negativa utvecklingen som finns är den för bentiska arter i Östersjön. Ett flertal arter i denna grupp 
livnär sig till stor del på blåmusslor. Det finns studier som visar på minskad biomassa av 
blåmusslor i begränsade studieområden i Östersjön under perioden 1993–2016 (Liénart, L. m.fl. 
2020. Limnology and Oceanography 9999:1–17). Om denna minskning gäller över större områden 
så torde den ha negativ effekt på arter som är beroende av denna resurs. Bättre kunskap om 
blåmusslornas förekomst och näringsinnehåll är nödvändig för att bättre förstå varför ett flertal 
fågelarter som är helt eller delvis beroende av musslor har minskat under såväl häcknings- som 
vintertid. Gruppen med växtätande (betande) arter ökar både i Östersjön och i Västerhavet. 
Samtliga ingående arter söker sin föda i grundområden och en del av dem betar även uppe på land. 
Minskad isutbredning och minskat snötäcke har helt säkert gynnat de betande arterna. Östersjöns 
fiskfauna har genomgått stora förändringar under senare årtionden. Bl.a. har storspiggen ökat i det 
närmaste explosionsartat i kustnära delar av Östersjön. Samtidigt har även mängden skarpsill ökat i 
mer pelagiska delar. En konsekvens av det kan möjligen ses hos den fiskätande gruppen som ökat i 
just Östersjön.  

Att sammanfatta utvecklingen hos de övervintrande sjöfåglarna ur ett strikt svenskt 
perspektiv är enkelt: med några få undantag är den positiv. 

 

Figur 7 (även nästa sida). Indikatorer för tre funktionella grupper (betande, bentiska respektive fiskätande 
arter) och en indikator där de tre grupperna slagits ihop (ovan). Indikatorerna visas för Västerhavet- 
respektive Östersjön. Gröna prickar visar det årliga flerartsindexet, grön linje den icke-linjära trendkurvan 
och grått trendlinjens 95 % konfidensintervall. Fet svart för arter som ökat signifikant mellan 1991 och 2020, 
fet röd markerar en signifikant minskning. 
Indicators for three functional groups (grazing, benthic and fish-eating species, respectively) and one for all 
species included in the functional groups. Green dots show the annual multi-species index, green line the 
non-linear trend line. Grey indicates the 95 % confidence limit of the trend line. Species in black bold had 
significant positive trends 1991–2020, species in red bold had significant declines. Indicators are calculated 
separately for the West coast (Västerhavet) and the Baltic Sea (Östersjön). 

Alla arter: Västerhavet: smålom, skäggdopping, svarthakedopping, storskarv, gräsand, kricka, bläsand, vigg, 
brunand, knipa, alfågel, svärta, sjöorre, ejder, småskrake, storskrake, salskrake, knölsvan, sångsvan, sothöna. 
Östersjön: smålom, skäggdopping, svarthakedopping, storskarv, gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, bergand, vigg, 
brunand, knipa, alfågel, svärta, sjöorre, ejder, småskrake, storskrake, salskrake, knölsvan, sångsvan, 
sothöna (n=20 och n=22) 
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Betande arter: Västerhavet: gräsand, kricka, bläsand, knölsvan, sångsvan, sothöna. Östersjön: gräsand, kricka, 
bläsand, stjärtand, knölsvan, sångsvan, sothöna (n=6 och n=7) 

Bentiska arter Västerhavet: vigg, brunand, knipa, alfågel, svärta, sjöorre, ejder. Östersjön: bergand, vigg, brunand, 
knipa, alfågel, svärta, sjöorre, ejder (n=7 och n=8) 

Fiskande arter: Västerhavet: smålom, skäggdopping, svarthakedopping, storskarv, småskrake, storskrake, 
salskrake. Östersjön: smålom, skäggdopping, svarthakedopping, storskarv, småskrake, storskrake, salskrake (n=7 
och n=7) 
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Gåsinventeringarna hösten 2019 och januari 2020 
 
Förändringen i antalet övervintrande och rastande gäss är en framgångssaga alternativt en ren 
katastrof beroende på vem man frågar. Vi menar att det alltid är trevligt med arter och grupper av 
fåglar som det går bra för, men inser samtidigt att dagens mängder med gäss på sina håll innebär 
ökade betes- och trampskador på växande gröda. I figur 8 visas antalet rastande gäss i oktober från 
1978 fram till 2019 (oktober) eller 2020 (januari). Arttrender för januari och oktober, alternativt 
september (grågås) visas på sidan 52 och framåt. Medelantalet inräknade gäss per år mellan 1978 
och 1987 var i oktober 58 200 och i januari 20 200.  Under de senaste tio åren sågs det i medeltal 
460 900 gäss per år under höstmånaden och 155 300 i januari. Enligt gåsräkningarna har således 

antalet rastande gäss i oktober i det 
närmaste åttafaldigas mellan de två 
tidsperioderna. Samma sak gäller även 
för de övervintrande gässen, även 
dessa är ungefär åtta gånger fler idag 
än de var under inledningen av 1980-
talet. Om vi för oktobers del leker med 
tanken att en genomsnittsgås väger 2,5 
kilo så har gåsbiomassan ökat med ca 
1000 ton från 80-talets början fram till 
idag. Milda vintrar i kombination med 
den alltmer utbredda höstsådden och 
ökat spill från sockerbetsskörd har 
inneburit att gässen serveras ett dukat 
bord, vilket självfallet bidragit till de 
ökningar vi nu ser. De två arter som 
ökat mest i absoluta tal är grågås och 
vitkindad gås. Tabell 3 sammanfattar 
resultaten från gåsinventeringarna 
hösten 2019 och vintern 2020.  

Oktobersumman (Tabell 3) är 
den högsta som hittills registrerats, 
liksom antalet vitkindade gäss som nu 
står för mer än 50 % av totalsumman i 
denna månad. 
  

Figur 8. Antalet inräknade gäss vid gåsinventeringarna i Sverige i oktober 1978–2019 och i januari 1978–2020. 
Total number of geese counted in Sweden in October 1978–2019 and in January 1978–2020. 

 

 2019 2020 

Art Sep Okt Nov Jan 

Grågås 231535 161519 35643 49545 

Fjällgås 50 12   
Sädgås (totalt) 24606 80275 36754 37928 

   Sädgås (ej underart) 24187 20852 21110 12719 

   Tajgasädgås 402 54207 15063 23519 

   Tundrasädgås 17 5216 581 1690 

Spetsbergsgås 589 3079 1684 472 

Bläsgås 24 4744 5075 4757 

Stripgås 2    
Kanadagås 21698 26070 34506 44998 

Vitkindad gås 75037 365157 231554 65180 

Prutgås 124 588 38 17 

Rödhalsad gås  1   
Summa 353665 641445 345254 202897 

 

Tabell 3. Antalet gäss av de olika arterna inräknade vid gås-
inventeringarna i Sverige 2019–2020. 
Total number of geese of the different species counted in Sweden 
in 2019–2020. 
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Sångsvansinventeringen 2020 
 
I samband med midvinterinventeringen av 
sjöfåglar och gäss i januari 2020 
genomfördes också en heltäckande 
inventering av övervintrande sångsvanar. 
Även dessa inventeringar, som pågått 
sedan 1995, är internationella och täcker 
hela nordvästra Europa. Syftet är att vart 
femte år få en samlad bild av det totala 
antalet sångsvanar som övervintrar i 
Europa. Resultaten från den svenska 
delen av inventeringen avrapporteras i 
detalj i Nilsson, L., Vår Fågelvärld nr 1: 
2021. Här ger vi en kortare 
sammanfattning.  

Eftersom sångsvanen är stor och lätt 
igenkännlig går det utmärkt att använda 
sig av breda upprop riktade inte bara till 
fågelskådare utan även till allmänheten i 
stort. Så gjordes denna gång precis som 
vid de tidigare svenska inventeringarna. 
Förutom utskick till våra egna 
inventerare, regional- och lokalföreningar 
så uppmärksammades inventeringen även 
i dagspressen och gensvaret från både 
allmänhet och fågelskådare var stort. 
Både rapporter som kommit in direkt till 
oss och sådana som rapporterats till 
Artportalen ingår i underlaget. Därmed 
tror vi oss ha täckt in de allra flesta 
sångsvanar som funnits i landet i mitten 
av januari 2020. Givetvis har säkerligen 
mindre antal här och var missats, men det är rimligen marginella antal i det stora hela.  

Efter bortsortering av uppenbara dubbelräkningar, rapporterades sångsvanar från totalt 730 
lokaler, allt ifrån stora flockar i odlingslandskapet till förekomster av enstaka par vid något mindre 
öppet vatten med tillräckligt med föda i närheten. Sångsvanar rapporterades från Västerbotten i norr 
till Skåne i söder (Figur 9). 

Totalt inräknades minst 17 475 sångsvanar. Vi gör därför bedömningen att ca 18 000 
individer befann sig i landet under vintern 2019–2020. Allra flest fanns i Skåne (5784), men höga 
antal återfanns även i Kalmar, Västra Götalands och Gotlands län. Den absoluta majoriteten av alla 
individer återfanns i Götaland. 

Samordnade stora räkningar av sångsvan har som sagt genomförts vart femte år sedan 1995, 
men tämligen heltäckande resultat gavs också av de allmänna sjöfågelinventeringarna 1971–1973 
och 1987–1989, före det att sångsvanarna i någon större utsträckning övergått till födosök på land. 
Därmed kan vi beskriva utvecklingen av antalet övervintrande sångsvanar i Sverige under de 
senaste 50 åren (Fig. 10). I början av 1970-talet övervintrade strax under 2000 sångsvanar 
regelbundet i Sverige. Till slutet av 1980-talet hade antalen ökat svagt till mellan 2000 och 3000. 
Sen tog ökningen ordentlig fart upp till dagens nivåer, även om det givetvis är stora skillnader 
mellan kalla och milda vintrar. Den i sammanhanget låga summan från 2010 års inventering beror 

Figur 9. Fördelningen av sångsvanar i Sverige i januari 2020. 
The distribution of Whooper Swans counted in Sweden in 
January 2020. 
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exempelvis på att det var en kall, snö- och 
isrik vinter när sångsvanarna tvingades 
röra sig längre söderut.  

Sångsvanen har gjort en formidabel 
come-back under det senaste halvseklet 
och frågan är väl egentligen om det 
någonsin har funnits så många sångsvanar 
som det finns nu? Anledningarna bakom 
ökningen är troligen i första hand att 
sångsvanen trivs utmärkt i det storskaliga 
moderna jordbrukslandskapet under 
vintrarna. Arten har blivit något av en gås 
som intar större delen av sin vinterföda på 
land. När jordbruket dessutom odlar 
grödor som faller sångsvanen i smaken 
ökar vinteröverlevnaden och bestånds-
tillväxten blir hög. I stort sett avsaknad av jakt i modern tid var sannolikt en viktig faktor i samband 
med att ökningen inleddes och har såklart hjälpt till även i den fortsatta ökningen. Sångsvanen är nu 
så pass vanlig att alltfler röster höjs för att den ska kunna jagas med syftet att begränsa betes- och 
trampskador på växande gröda. Ökningen av antalet sångsvanar, både under häcknings- och 
vintertid verkar fortsatta (se trendkurvorna från våra allmänna delprogram) och frågan just nu är 
hur många de kan bli innan ökningen planar ut?  

Det samlade resultaten från inventeringen 2020 är inte färdiga ännu. Den förra inventeringen, 
2015, resulterade i totalt 138 500 sångsvanar i Nordvästeuropa. Av dessa fanns ca 8 % i Sverige 
den gången. De högsta antalen med övervintrande sångsvanar i återfinns i Danmark och Tyskland. 
 

Figur 10. Antalet sångsvanar i Sverige i januari 1971–2020. 
The number of Whooper Swans in Sweden in January 1971–
2020. 

Nästan 18 000 sångsvanar räknades i Sverige under januari 2020 i den stora landsomfattande inventering som 
görs var femte år i samband med att hela nordvästra Europas vinterbestånd räknas. 
Almost 18 000 Whooper Swans were counted in Sweden in January 2020, in the survey that is included in the 
international counts covering NW Europe. 
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Kustfågelinventeringen 2020 
 
Under 2020 inventerades samtliga 200 rutor som ingår i detta delprogram. Totalt noterades 97 853 
individer, där storskarv (11 988), skrattmås (11 451) och ejder (10 414) var de arter som sågs i 
högst antal. Flest fåglar sågs på Gunnarsstenarna, Södermanland (8275), Stora Karlsö (4923) och 
Stenarna i Björns skärgård (4753). På den förstnämnda lokalen stod tordmulen för mer än hälften 
av fåglarna. Trender för 60 arter visas på sidan 52 och framåt för de sex år som denna inventering 
pågått. Sex år är en kort tid att basera trender på, men icke desto mindre kan konstateras att utav 17 
statistiskt säkerställda trender pekar tolv i negativ riktning. Av de tolv arter vadare som analyserats 
uppvisar hälften signifikanta minskningar, i den gruppen återfinns bl.a. större strandpipare, roskarl 
och drillsnäppa.  

Sedan 2017 räknas ejderungar under kustfågelinventeringen och fr.o.m. 2020 görs detta i 
samtliga deltagande län utom ett. Liksom 2018 genomfördes även en riktad ungfågelräkning i ett 
urval av rutor (58 stycken) som återbesöktes 5–6 veckor efter den ordinarie inventeringen. I den 
senare inventeringen räknas ungar av samtliga arter vars ungar simmar.  

Under den ordinarie inventeringen 2020 sågs flest ejderungar per inventerad ruta i Skåne (37,5 
ungar). Därefter följde Västernorrland (21,8) och Blekinge (19,9).  I Västernorrland har det räknats 
ejderungar under samtliga år som denna inventering pågått och resultatet är för det länet det klart 
högsta hittills. Figur 11 sammanfattar ejderungräkningarna från 2017–2020. Resultaten från de fyra 
åren visar att det räknats flest ejderungar per inventerad ruta i Blekinge, Skåne och Västra 
Götaland. Förutom det självklara att antalet ungar är beroende av hur förekomsten av ejdrar är inom 
ett län så kan ytterligare en faktor påverka resultatet av ejderungräkningen, nämligen tidpunkten för 
inventeringen. Det är möjligt att en större andel av ungarna kläckts ut vid tidpunkten för 
inventeringen i söder och väst jämfört med ostkusten, men det förefaller osannolikt att detta fullt ut 
kan förklara de länsvisa skillnaderna. I Södermanlands län har det i medeltal observerats åtta 
gånger fler ejderungar per ruta jämfört med Stockholms län och här förefaller det rimligt att 
skillnaden är opåverkad av tidpunkten för inventeringen. Med tanke på att Stockholms skärgård 
hyser en avsevärd andel av den svenska ejderpopulationen så sänder resultatet vissa orossignaler. 

Antalet ejderungar räknas i kustfågelrutorna sedan 2017. 
The number of Eider ducklings are counted in the coastal squares since 2017.  
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Under den extra ungfågelräkningen 
2020 inventerades 58 rutor, två fler än 
år 2018 (Tabell 4). Resultaten 
indikerar att häckningssäsongen 2020 
generellt sett var bättre än säsongen 
2018. År 2020 noterades totalt 1983 
ungar vilket är 50% fler än vad som 
sågs 2018. Sammanlagt har det 
inräknats ungar av 18 arter, av dessa 
uppvisade 14 högre siffror vid den 
senaste inventeringen. Största 
ökningen i antalet ungar (202 st.) sågs 
hos ejder. De jämförelsevis positiva 
siffrorna för 2020 verkar gälla för 
flertalet län, i sju av tio län var 
totalantalet ungar högre än under 
2018. 

Även om den metod som 
använts vid ungfågelräkningen endast 
ger en översiktlig bild av de verkliga 
förekomsterna är vi övertygade om att 
inventeringen kan komma att bidra 
med kunskap som kan hjälpa till att förklara de förändringar som ses i populationsutvecklingen hos 
olika arter. En övervakning av reproduktionsframgång kan också tjäna som ett ”early warning 
system”. I stort sett alla kustfågelarter är långlivade och förändringar som ses i de häckande 
populationerna kan ha föregåtts av en lång period av ökad eller minskad reproduktiv framgång. 

 

Tabell 4. Antalet observerade ungar under ungfågelräkningarna 2018 och 2020 fördelat på län. Antal rutor avser 
antalet inventerade rutor per län och år. 
The number of ducklings observed in 2018 and 2020 in different counties. 

 2018  2020  
Art BD AC Y X C AB E H K O S:a BD AC Y X C AB E H K O S:a 

Skäggd.     1 2  16 9  28      45 5 35 4  89 

Gråhaked.           0 2          2 

Svarthaked.      1     1    1       1 

Gräsand 6   5  20 9 37   77 12 7    31  63 12  125 

Snatterand           0        5   5 

Vigg 23 10 3  7   9   52 20 34  8 51 18  13 4  148 

Knipa      13 12 12   37 4 2  6  22 11 27   72 

Svärta 20  7  7      34 8 7 52  11      78 

Ejder  4 15 11  170 3 92 3 41 339   108 7 100 37  30 22 237 541 

Småskrake 17 9    43  5   74 36 53   13   28  14 144 

Storskrake 96 19 34   86 9 90 4  338 70 51 41 19 13 101 35 41 12  383 

Gravand      5     5        3  5 8 

Grågås 2     6  73  14 95 4 8    2 5 80   99 

Kanadagås 18 20  30  3  7  29 107 9 5    26  16   56 

Vitkindgås 3 4        36 43  12 6      3 6 27 

Knölsvan  4    27 20 32 2 2 87  6  5 5 73 27 63 9 3 191 

Sothöna      3  9   12        13   13 

Tobisgrissla           0 1          1 

Summa 185 70 59 46 15 379 53 382 18 122 1329 166 185 207 46 193 355 83 417 66 265 1983 

Antal rutor 8 2 3 4 4 15 5 5 2 8 56 8 3 4 3 4 15 5 5 3 8 58 

Figur 11. Länsvis fördelning av årsmedelantalet registrerade 
ejderungar per inventerad ruta baserat på data från 2017 till 2020. 
Felstaplar (standardavvikelse) visas för län där ejderungar 
inventerats fler än två gånger.  
County wise distribution of the annual mean number of Eider 
ducklings per sampling square based on data from 2017 to 2020. 
Error bars (standard deviation) are shown for counties where Eider 
ducklings have been counted more than twice.  
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Samarbete med landets länsstyrelser och föreningar 
 
Samtliga 21 länsstyrelser i landet är med och använder standardrutterna för regional övervakning. 
Länen får på detta sätt ett jämförbart och väletablerat system för sin egen övervakning, samtidigt 
som det stärker projektet på nationell nivå. Vi är 
mycket glada för detta samarbete. Länsstyrelserna 
i Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Värmlands 
län ger ekonomiskt stöd även till nattrutterna. 
Kustfågelövervakningen sker i nära samarbete 
med länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, 
Västernorrlands, Gävleborgs, Stockholms, 
Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, 
Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands 
län, samt med UOF – Upplands Fågelskådare. 

I flera fall har vi ett nära samarbete med de 
regionala ornitologiska föreningarna kring 
bemanningen av standard- och nattrutter. På 
samma sätt är flera regionala ornitologiska 
föreningar direkt inblandade i den nationella 
kustfågelövervakningen. Sjöfågelrutterna drivs 
tillsammans med BirdLife Sverige och 
regionalföreningarna. 
 
 
Hemsidor  
 
På Svensk Fågeltaxerings hemsida www.fageltaxering.lu.se presenterar vi de olika delprojektens 
trender och du kan hitta de enskilda årens index i sifferform. Inom kort kommer det att finnas 
nedladdningsbara pdf-filer med resultat för varje enskilt delprogram. Projektets historia och 
metodik finns också utförligt beskrivet, samt de publicerade artiklar som kommer ut från projektet. 
Där finns också blanketter och mallar för rapportering. På våren och försommaren kan man också 
se det aktuella bokningsläget för våra nattrutter och standardrutter. Dessutom rapporterar vi där 
nyheter från Svensk Fågeltaxering och annan fågelövervakning. Sjöfågel- och gåsräkningarna 
under höst och vinter har sedan länge en egen hemsida, http://seaducks.se/ (obs ändrad adress), vars 
innehåll successivt kommer att återfinnas även på Svensk Fågeltaxerings hemsida. 
 
  

Samtliga Sveriges 21 länsstyrelser deltar i del-
programmet med standardrutter och många länsstyrelser 
är dessutom involverade i delprogrammen med 
sommarpunktrutter, nattrutter och 
kustfågelövervakning.  
All 21 Swedish County Administrative Boards 
cooperate with the Swedish Bird Survey within the 
system of Fixed routes, and many are involved also in 
the other survey programmes. 
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ARTKOMMENTARER 
 
Här följer kommentarer till ett urval arter och grupper av arter, både för fåglar och för däggdjur. Vi 
tittar också lite närmare på hur det gått i olika delar av Sverige. Med ”norra” och ”södra” Sverige 
menas i texterna nedan norr respektive söder om latitud 60°N. 

 
Storlom. Det häckande storlomsbeståndet, i alla fall i de delar som täcks av sommarpunktrutterna, 

ökade i storlek under avslutningen av 1900-talet och fram till början av 2000-talet, för att sedan 
vända nedåt igen. Samma signal syns nu ganska tydligt även i standardruttsmaterialet där hela 
landet kommer med. De senaste tio åren har antalet storlommar i Sverige under häckningstid 
minskat. En mer detaljerad granskning av standardruttsmaterialet visar att det främst är i landets 
södra delar som minskningen skett. Söder om 60N finns en säker minskning från 2002 och 
framåt, medan ingen sådan minskning kan ses norr därom. Tittar vi på resultaten från våra mest 
sentida delprogram så syns en signifikant minskning 2015–2020 i sjöfågelrutterna på 
försommaren, och negativa trendriktningar i både nattrutterna och kustfågelövervakningen fast 
utan statistisk säkerhet i de fallen. Större delen av nattrutterna och sjöfågelrutterna görs också i 
Göta- och Svealand så där förstärks mönstret av att det just är i den södra tredjedelen av landet 
som storlommen nu minskar i antal. Allt tyder på att det är en försämrad häckningsframgång i 
söder som ligger bakom den sentida minskningen. I norr, där beståndet alltjämt är stabilt är 
häckningsframgången god (Projekt Lom, M. O. G. Eriksson, muntligen). Återstår då att ta reda 
på vad det är som gör att häckningsframgången i söder har försämrats. Bland föreslagna 
mekanismer finns dels ökad predation på ägg och ungar, samt att s.k. brunifiering av sjöar 
försämrar lommarnas möjligheter att hitta mat till ungarna. 

Smålom. Den generella bilden är fortsatt positiv med nationella ökningar i de längre serierna. 
Enligt standardrutterna är det i norr som ökningen har skett, medan bilden söder om 60N 
möjligen drar åt det negativa hållet fast utan statistisk säkerhet. I de allra senaste har beståndet 
varit stabilt på nationell nivå, även om vissa negativa signaler finns i de allra nyaste 
programmen med nattrutter och kustfågelrutor. I båda de fallen är dock underlagen små. Det är 
även underlaget från sjöfågelrutterna på försommaren, men därifrån är bilden istället positiv. 
Ingen av de riktigt korta trenderna är statistiskt säkra. Än så länge tycks alltså smålommen klara 
sig bättre än storlommen, men även för smålommen finns negativa signaler i form av sviktande 
häckningsframgång. Här misstänks i alla fall en delförklaring kunna vara försämrad 
bytestillgång, men det är än så länge mest en hypotes (Projekt Lom, M. O. G. Eriksson, 
muntligen). Lommar är långlivade och en försämrad häckningsframgång behöver inte avspegla 
sig i en lägre populationsstorlek förrän på lite längre sikt, men kanske ska vi förvänta oss att 
kurvan för smålom ska börja vända nedåt inom kort, precis som den redan gjort för storlommen? 

Skäggdopping. De tre delprogram där det inräknas allra flest skäggdoppingar, i samtliga fall en bra 
bit över tusen individer per år, är de tre varianterna av sjöfågelräkningar. Allra flest inräknas i 
september, följt av januari och därefter maj. Det övervintrande 
beståndet har helt klart ökat kraftigt under det senaste knappa 
halvseklet. Öresund ståtar i allmänhet med de högsta antalen, 
flera tusen individer per vinter numera. Bakom det ökande 
antalet övervintrare finns såklart generellt mildare vintrar. 
Möjligen är det septemberräkningarna som bäst speglar 
utvecklingen i det häckande beståndet på lite längre sikt? Den 
övergripande bilden är minskande antal från 1970-talet och fram 
till 1990-talet, följt av en ökning som vändes till en ny 
minskning ett par år in på 2000-talet. Detta stämmer väl med 
lokala och regionala uppgifter från olika håll i landet. Med hjälp 
av sjöfågelrutterna på försommaren har vi nu ett utmärkt redskap 
för att följa den fortsatta utvecklingen under häckningstid.  

Skäggdoppingen följs väl 
genom sjöfågelrutterna i maj. 
Great Crested Grebe 
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Svarthakedopping. Vi har vant oss vid att antalen med svarthakedoppingar som inräknas i våra 
delprogram är låga. I och med sjöfågelrutternas tillkomst på försommaren har detta förändrats. 
Detta delprogram har endast pågått en kort tid och vi ska inte dra några mer långtgående 
slutsatser från de resultat som finns hittills, men mönstret de senaste sex åren är positivt. Detta 
stämmer väl med bilden från standardrutterna under hela 2000-talet. Även om underlagen blir 
svaga när vi delar upp materialet, så 
antyder de att det är i Göta- och 
Svealand som den sentida 
utvecklingen är positiv. Mönstret i 
norra Sverige är istället om något 
negativt under 2000-talet. Kan detta 
vara ett resultat av betydligt fler 
våtmarksrestaureringar i söder? I 
långtidsperspektivet får vi bygga 
bilden utifrån sommarpunktrutter och 
septemberräkningar. I båda fallen 
bygger dessa på få inräknade fåglar 
men vissa likheter finns i mönstren. 
Detta gäller då främst en minskning 
från 1970-talet och fram till slutet av 
1900-talet. I båda fallen statistiskt 
säkra minskningar. 
Septemberräkningarna antyder sen en 
viss ökning från millennieskiftet och 
framåt, i samklang med de som nämns ovan. Någon sådan ses ej i sommarpunktrutterna. Antalet 
övervintrande ”svarthakar” i Sverige har, liksom många andra simfåglar, ökat både på lång och 
kort sikt. Huvuddelen av den ökningen har skett under de senaste 20 åren.  

Smådoppingen är en trevlig liten vattentermometer! Efter kalla vintrar minskar beståndet kraftigt 
och när milda vintrar avlöser varandra växer beståndet till. Det senaste ”fallet” i trendkurvan 
inträffade kring 2010 och därefter har antalen åter ökat. Trots lite svajiga index avspeglas detta 
ganska väl i både vinter- och höstsiffrorna. Notera att det numera är på sjöfågelrutterna på 
försommaren som det inräknas allra flest smådoppingar. Genom det delprogrammet täcks nu 
arten väl under häckningstid på nationell nivå.  

Rördrom, gråhäger och ägretthäger. Dessa tre arter har givetvis en hel del gemensamt, inte 
minst att de är hägrar. Något som förenar dem under 2020 är också att de i flera av våra 
delprogram uppvisade sina högsta index hittills. Rördrommen hade under 2020 toppnoteringar i 
både standardrutterna och nattrutterna, gråhägern i standardrutterna och ägretthägern i 
sjöfågelrutterna (maj). För de två förstnämnda arterna handlar det om en nu total, och lite mer 
därtill, återhämtning från låga nivåer efter de två kalla vintrarna kring 2010. För ägretthägern om 
en fortsatt stark invandring och expansion. Och tänk så snabbt det går, bara för några år sedan 
var det knappast aktuellt att skriva om en svensk trend för en art som ägretthäger! 

Årta. Nästan 50 individer i genomsnitt per år i sjöfågelrutterna är ett gott underlag för årtan. Inte 
helt oväntat är variationen mellan år stor. Mönstret över de sex åren är negativt. Andra 
datakällor visar på en kraftigare minskning sett över längre tid och det är anledningen till att 
årtan klassas som Starkt hotad (EN) i den Svenska Rödlistan 2020. 

Brunand. Genom sjöfågelrutterna har vi nu ett delprogram där anständigt många brunänder 
inräknas under häckningstid. I genomsnitt har 74 individer setts per år under de sex år som 
inventeringarna pågått. I detta väldigt korta perspektiv verkar inte så mycket ha hänt med antalet 
brunänder. Från andra underlag vet vi att brunanden har minskat kraftigt som häckande fågel i 
landet under de senaste årtiondena. Brunanden är därmed idag också klassad som Starkt hotad 
(EN) i den senaste rödlistningen (2020). 

De senaste åren verkar det ha gått bra för svarthakedoppingen i 
Sverige. 
The Slavonian Grebe seems to have been doing fine in Sweden 
lately. 
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Salskrake. Vi kan inte påstå att det är många salskrakar som bokförs på standard- eller 
sjöfågelrutter under häckningstid, men resultaten är i alla fall samstämmiga. Det har inte gått bra 
för arten under 2000-talet. Samtidigt ökar antalet övervintrare stadigt. 

Gravand. Vad händer egentligen med gravanden i Sverige? Fyra av sex beräknade trender är 
signifikant negativa och pga. detta är arten nu klassad som Nära hotad (NT) i Rödlistan 2020. 
Våra delprogram tyder på en minskning både på kort och på lång sikt. Minskningstakten verkar 
ha tilltagit under 2000-talet och är rent ut sagt kraftig under de senaste sex-tio åren enligt 
samstämmiga sommarpunkt-, standard-, sjöfågelrutter samt kustrutor.  

Sädgås. Det är slående att samtidigt som antalet höstrastande och övervintrande sädgäss i Sverige 
har ökat, om än med stora variationer mellan olika år och perioder, så ser det allt annat än 
positivt ut för de i Sverige häckande tajgasädgässen (underart fabalis). Här finns en hel del som 
debatteras. Dels i vilken mån som det ökande antalet sädgäss under icke häckningstid beror på 
att antalet tundrasädgäss (underart rossicus) som nyttjar Sverige har ökat och på hur mycket som 
beror på omfördelningar av rastnings- och övervintringsområden för de rastande tajgasädgässen 
i ett varmare klimat. Och dels på hur väl standardrutterna speglar det häckande beståndets 
utveckling. Kritikerna menar att de fåglar som bokförs på standardrutterna främst är icke-
häckande fåglar och att det låga antalet inräknade individer, 14 per år i genomsnitt, näppeligen 
kan vara tillräckligt för att spegla beståndets utveckling. Vi menar nog att mer fokus borde 
läggas på hur mycket lämplig biotop som faktiskt inventeras varje år utan att det ses några 
sädgäss där och att så länge det finns en god korrelation mellan antalet icke-häckare och häckare 
så spelar det egentligen ingen större roll ifall de fåglar som faktiskt ses på standardrutterna 
häckar just där de ses eller ens under det år de ses. 

Knölsvan. Vi kan nu presentera sju olika trendkurvor för knölsvanen i Sverige och sex av sju visar 
på signifikanta ökningar. Det går helt enkelt bra för knölsvanen både sett över längre tid och i 
det senaste, både under häckningstid och som övervintrare. Milda vintrar med ökad tillgång till 
öppet vatten och goda födosöksmöjligheter gör att vi nu har ganska höga antal med 
övervintrande knölsvanar så långt norrut som i Stockholms skärgård. Förbättrad 
vinteröverlevnad bygger också på det häckande beståndet. Detta är helt klart en art som gynnas i 
ett varmare klimat.   

Sparvhöken är intressant. Inga signifikanta 
förändringar när det gäller långtids-
mönstren vare sig i sommarpunktrutterna 
från 1975 eller i standardrutterna från 
1998. I ett något kortare tidsperspektiv 
saknas också statistiskt säkra förändringar 
men notabelt är att trenden för södra 
Sverige 2002–2020 är tydligt positiv. 
Även tioårstrenden för hela landet är 
positiv, än mer markant så, men på grund 
av litet dataunderlag utan att nå statistisk 
säkerhet. Baserat på sommardata verkar 
därmed sparvhöken ha klarat sig bra i 
landet under det senaste knappa 
halvseklet. Vintermönstret är däremot ett 
helt annat. Där finns en i högsta grad 
signifikant, och kanske fortsatt pågående, 
minskning i princip genomgående från 
1975 och framåt. Faktum är att det finns 
signifikanta minskningar i samtliga 
vinterperioder (oktober, november, jul-nyår och mars) utom i februari. Men även under 
februariperioden är mönstret klart negativt. Hur kan detta gå ihop? Sneglar vi på sträcksiffrorna 

Är det så att en allt högre andel av våra sparvhökar lämnar 
landet på hösten? 
The trends in the different schemes suggest that an 
increasing proportion of our Sparrowhawks leave Sweden 
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från Falsterbo finns där en klar och tydlig ökning i antalet sparvhökar som lämnar Sverige på 
hösten. Ökningen har pågått kontinuerligt sedan mitten av 1970-talet. Möjligen något 
avstannande de senaste tio åren. Är det så att en högre andel av sparvhökarna lämnar landet idag 
än tidigare? I så fall skulle dessa olika mönster gå ihop. Men vad kan vara anledningen bakom 
en sådan förändring? Vi gissar att det har med födan att göra och att det helt enkelt är så att det 
är färre småfåglar som övervintrar i Sverige idag än för några årtionden sedan (jmf. med 
vintertrenderna för många småfåglar!). Sparvhökar som har ett flyttningsbeteende gynnas i så 
fall rimligen genom högre överlevnad i ett mer födorikt Västeuropa än de sparvhökar som 
stannar kvar i Sverige.  

Duvhöken är klassad som Nära hotad (NT) i den Svenska rödlistan 2020. Det var den också i 
föregående rödlista från 2015. Bakom de bedömningarna ligger ett allmänt negativt mönster 
sedan senare delen av 1900-talet som stundtals och i vissa delprogram också har varit statistiskt 
säkerställt. Idag är det endast långtidstrenden från vinterpunktrutterna som visar på en 
minskning sett över längre tid. Sommarpunkt- och standardruttstrenderna är för perioderna de 
täcker förvisso negativa men utan statistisk signifikans. Det är t o m så att det finns lite mer 
positiva tecken i det allra senaste, åtminstone i delar av landet. Tioårstrenden från 
standardrutterna har en ordentlig positiv riktning men utan att vara signifikant. Delar vi landet 
vid 60N så visar standardrutterna på en säker ökning i antal 2002–2020 söder om denna linje, 
grovt sett i Göta- och Svealand. Norr om samma linje finns en signifikant minskning under 
samma tid. Är det så att södra Sveriges duvhökar klarar sig ganska bra genom att, likt 
kontinentens duvhökar, leva ganska nära människor samtidigt som ”skogsduvhökarna” i norr har 
det betydligt kärvare? Är bytestillgången i det av modernt skogsbruk totalt dominerade 
nordsvenska landskapet alltför klen för att duvhökarna ska klara sig väl? 

Fjällvråk. Fjällvråkens standardruttstrend följer gnagarantalen under häckningstid i norra Sverige 
på ett väldigt snyggt sätt. Det låga indexet 2020 är därför inte förvånande då det generellt var ont 
om gnagare i norr. Omvänt så resulterade den relativt goda gnagarförekomsten i norr 2019 i ett 
högt midvinterindex för fjällvråk under vintern 2019–2020. Därmed så kan inte 
häckningsframgången 2019 ha varit riktigt lika klen som vi trodde. Vinterindex från period 3 
kring jul och nyår är dock långt ifrån lika starkt kopplade till gnagarförekomst i norra Sverige 
som sommardito. Detta bör antyda att det antingen är ytterligare faktorer som styr antalet 
övervintrare i Sverige, eller att de i Sverige övervintrande fjällvråkarna inte i första hand 
kommer från svenska häckningsområden. Allra flest fjällvråkar ses under vinterrutternas period 
1 i oktober när höstflyttningen fortfarande pågår. Faktiskt så är överensstämmelsen med 
gnagartoppar i norra Sverige betydligt bättre för oktoberindex än för midvinterindex. Kanske är 
det så att antalet övervintrande är relativt konstant medan  ”överskottet” goda häckningsår i 
huvudsak lämnar landet för at spendera vintern nere på kontinenten. 

Havsörn. Fortsätter att öka i antal. Hur talrik kan havsörnen bli månne? Enligt den mer detaljerade 
uppföljningen av arten har häckningsframgången planat ut och på en del håll är örnbeståndet så 
tätt att inomartskonkurrensen bedöms påverka häckningsutfallet (B. Helander, muntligen). 
Enligt standardrutterna ökar antalet havsörnar under häckningstid både i norra och södra 
Sverige. Ökningstakten förefaller dock vara ungefär dubbelt så hög söder om 60 grader nord 
som norr därom.  

Lärkfalk. Ännu en art i medvind som fortsätter att öka i antal och vi noterade det högsta indexet 
hittills på standardrutterna det gångna året. Trots ganska få inräknade fåglar per år är bilden 
väldigt entydig med en signifikant ökning i både sommarpunktrutterna (1992–2020) och 
standardrutterna (2001–2020). När vi delar upp materialet finns den säkra ökningen enbart i 
södra Sverige, men mönstret är positivt även i norr men färre sedda fåglar och större variation 
gör att det inte blir statistiskt säkert. Numera inräknas de högsta antalen med lärkfalkar i våra 
delprogram inom sjöfågelrutterna på försommaren. Den korta sexårstrenden därifrån är faktiskt 
signifikant negativ, men det ska vi nog inte fästa så hemskt stor vikt vid ännu. Perioden är kort 
och tillfälligheter på enskilda lokaler har troligen spelat stor roll för det korttidsutfallet. På 
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längre sikt kommer dock det delprogrammet sannolikt att bidra med en god bild av hur det går 
för lärkfalken i Sverige. Intressant nog ger inte sträckräkningarna från Falsterbo en lika positiv 
bild av lärkfalkens utveckling som standard- och sommarpunktrutter. Tecken på en ökning under 
2000-talet finns, men variationen mellan år är stor och de allra senaste åren har bjudit på 
förhållandevis låga summor. 

Stenfalk. Verkar nu absolut ha stabiliserat sig på en ny lägre nivå jämfört med åren kring 
millennieskiftet. De senaste tio åren finns ingen som helst förändring av antalen. Även i 
Falsterbo har antalet utsträckande stenfalkar möjligen stabiliserats på en ny lägre nivå under de 
senaste åren, jämfört med höga antal under flera av 2000-talets första tio år. På längre sikt än så, 
1973–2020, har antalen i Falsterbo varierat men utan någon signifikant förändring. Detta 
stämmer väl med de, förvisso väldigt små, dataunderlag som finns från Ammarnästrakten för 
samma tidsperiod. 

Dalripa och fjällripa. Ingen årsrapport utan i alla fall några ord om riporna! Båda arterna har ökat 
signifikant i antal under de senaste tio åren. Här ska självklart noteras att för ca 10 år sedan var 
antalen av båda arterna som allra lägst hittills under 2000-talet. Samtidigt som det finns likheter 
i arternas populationsutveckling så är det också allt mera klart att de inte är helt synkroniserade i 
upp- och nedgångar. Toppar och dalar i antalen infaller inte samtidigt. På lite längre sikt finns 
fortsatt en säkerställd minskning av antalet dalripor under 2000-talet, men ingen sådan för 
fjällripan under samma tid. Båda arternas trendkurvor beskrivs allra bäst som dynamiska med 
stor variation mellan perioder med låga och höga antal. Intressant att se är också att variationen 
mellan högsta och lägsta index är större hos fjällripa än hos dalripa. Om vi beräknar 
medelvärden för de fem allra högsta och de fem allra lägsta indexen för båda arterna finner vi att 
fjällripans ”högstanivåer” är ca 5,5 gånger högre än ”lägstanivåerna”. För dalripan är 
motsvarande ungefär 3,3. Detta är värt att ha i åtanke när vi pratar om populationsstorlekar och 
deras variation. Låt oss titta närmare på vad detta innebär i faktiska siffror för antalet ripor i 
Sverige. I boken ”Fåglarna i Sverige –antal och förekomst” skattade vi antalet häckande 
fjällripor i Sverige till ungefär 18 000 – 58 000 par. Om vi utgår från att 18 000 par är 
lägstanivån och sen använder den variation som standardrutterna visar så ger det en variation 
mellan 18 000 och 99 000 par. Motsvarande för dalripan där vi skattade beståndet till 62 000–
322 000 par i ”Fåglarna i Sverige” blir då en variation mellan 62 000 och 203 000 par i Sverige. 
Notera att detta blir en ganska försiktig skattning av variationen. Skulle vi använda de enskilda 
högsta resp. lägsta indexen per art blir variationen betydligt större. För fjällripa är den kvoten 
hela 10,5 vilket skulle ge en variation i antal på mellan 19 000 och 189 000 par! 

Orre. Index i standardrutterna låg kvar på samma höga nivå som 2019 och de senaste tio åren finns 
en signifikant ökning i Sverige totalt sett. Detta, precis som för riporna från en bottennivå för 
tiotalet år sedan. Den senaste toppen har helt inträffat i norra Sverige. I södra Sverige är 
mönstret ett annat även om en viss uppgång kan ses i det allra senaste. För perioden 2002–2020 
finns dock en signifikant minskning söder om 60N. Det finns även en signifikant ökning sett 
över hela standardruttsperioden, även om det mer handlar om storskalig dynamik med både upp- 
och nedgångar under perioden. Variationen i antalet orrar är lägre än motsvarande för riporna 
ovan, men toppåren ligger ändå i genomsnitt ca 80 % över bottenårens antal. Gör vi om 
räkneövningen som vi gjorde för riporna ovan finner vi att antalet orrar i Sverige har varierat 
mellan 129 000 och 232 000 par under de senaste årtiondena.  

Tjäder. Skogshönsens populationsutveckling är ganska lika varandra och för tjädern stämmer 
ganska mycket av det som nämns ovan för orren också in. Vi ser en signifikant ökning för hela 
standardruttsperioden, 1998–2020. En signifikant ökning även de senaste tio åren, från en låg 
nivå kring 2010. Den senaste toppen har helt skett i norra Sverige, med signifikant ökning där 
2002–2020, medan beståndet i söder har varit stabilt, med variationer mellan år, under samma 
period. Standardruttsindex sjönk något från 2019, men var fortsatt på en hög nivå. Vi noterar 
också en formidabel topp i vinterkurvan. Nu tre vintrar i rad med väldigt höga index, men notera 
också att detta bygger på få inräknade individer. Variationen mellan toppar och dalar i 



 

35 
 

 

tjäderpopulationen är i det närmaste exakt densamma som för orren. Toppåren ligger i snitt lite 
drygt 70 % över bottenåren. Även för tjäder omsätter vi den informationen i faktiska antal och 
finner att antalet tjädrar i Sverige har varierat mellan 244 000 och 417 000 par under åren 1998–
2020.  

Järpe. Index sjönk från 2019 till 2020 och för järpen finns ingen säker förändring i 
standardrutterna under de senaste tio åren och inte heller under hela standardruttsperioden 1998–
2020. För järpen finns en markant skillnad i populationsutveckling mellan norra och södra 
Sverige. Här är det värt att nämna att nästan 90 % av alla järpar på standardrutterna ses norr om 
60N. Därmed påminner mönstret i norr såklart om riksmönstret, ingen förändring under 2000-
talet men stora variationer mellan år och perioder. Söder om 60N, dvs i Göta- och stora delar av 
Svealand har järpen minskat kraftigt, med 9,4% per år sedan 2002. Rimligen innebär detta att 
andelen av de svenska järparna som finns i söder är stadigt minskande. Är järpen en art vars 
utbredning håller på att förskjutas norrut i ett allt varmare klimat? Eller handlar det mer om 
direkta förändringar i hur skogen och landskapet sköts? Variationen mellan toppår och bottenår 
för järpe påminner om den för orre och tjäder men är marginellt större. Under toppåren finns i 
snitt 2,2 gånger så många järpar som under bottenåren. Detta innebär att antalet järpar varierat 
mellan 90 000 och 198 000 par i Sverige 1998–2020.  

Vattenrall. Ännu en vattenanknuten fågel som genom de senaste tio årens genomgående milda 
vintrar har återhämtat sig väl från låga nivåer kring 2010. Signifikant ökning i nattrutterna 2010–
2020. I sjöfågelrutterna på försommaren där relativt många vattenrallar bokförs syns ingen 
förändring 2015–2020. 

Småfläckig sumphöna. Andra året i rad med riktigt god förekomst, 36 individer på 21 nattrutter 
var några fler än året före och index steg därmed också en aning till en ny toppnivå. Efter 
nattrutternas första elva år finns ingen signifikant trend för småfläckig sumphöna. En 
generaliserad sammanfattning är stor variation mellan åren, en liten ökning 2010–2012, 
minskande antal 2012–2018 och riktigt höga antal 2019–2020. Man kan undra hur många av de 
småfläckiga sumphöns som dyker upp i Sverige som verkligen häckar? 

Kornknarr. Det är ganska stor variation mellan åren i antalet bokförda kornknarrar på nattrutterna, 
men sett över hela nattruttsperioden 2010–2020 finns ingen signifikant förändring. Nattrutterna 
får sägas täcka arten ganska väl med i genomsnitt 87 bokförda individer per år. Nu senast 2020 
inräknades 102 individer på 42 rutter. 

Rörhöna. Med några av de i sen tid startade delprogrammen har vi numera lite bättre täckning av 
denna charmiga doldis. Flest rörhöns inräknas på sjöfågelrutterna på försommaren och rimligen 
kommer det programmet att bli det som ger den bästa täckningen av arten framöver. I 
nattrutterna bokförs inte alls lika många individer men trenden är signifikant ökande 2010–2020. 
Rimligen är det en återhämtningseffekt efter kalla vintrar kring 2010 som trenden visar.  

Numera täcks rörhönan väl genom vårens sjöfågelräkningar.  
The Common Moorhen population in Sweden can now be monitored properly through the spring waterbird counts. 
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Storspov. Hur länge till har vi häckande 
storspovar i södra Sverige? Frågan motiveras 
av den kraftiga nedgång som syns i 
standardrutterna söder om 60N. Där har 
antalet storspovar minskat med mer än 65% 
sedan 2002. Nationellt ser det inte riktigt lika 
illa ut eftersom minskningstakten i norr inte är 
lika hög. Totalt sett har dock antalet storspovar 
minskat med knappt 35% under samma tid. 
Under 2000-talet har ungefär 75% av 
storspovarna bokförts på standardrutter i norr. 
Rimligen är det en andel som ökar. 

Kärrsnäppa. Det går bra för kärrsnäpporna i den 
svenska fjällvärlden enligt standardrutterna. 
Mönstret stämmer väl med lokala 
långtidsinventeringar från Vindelfjällen. 

Östersjötrut & Nordsjösilltrut aka Silltrut. För första gången har vi delat upp östliga (fuscus) 
och västliga (intermedius) silltrutar under de nya namnen Östersjötrut och Nordsjösilltrut och 
redovisar separata trender för dessa från våra längre och kortare delprogram. Korttidstrenderna 
från kustrutorna visar på stabila antal under de senaste sex åren. Notera också de mycket goda 
antalen som inräknas i det delprogrammet, samt att Östersjötrutarna inräknats i ganska exakt 
dubbelt så höga antal som Nordsjösilltrutarna. Sistnämnda kanske kan framstå som förvånande 
eftersom kustruteprogrammet är systematiskt uppbyggt där antalet rutor grovt sett speglar ytan 
skärgård i resp. län och eftersom våra senaste skattningar av de totala beståndsstorlekarna för de 
två är näst intill de omvända med nära dubbelt så många Nordsjösilltrutar (10 000 par) som 
Östersjötrutar (5800 par). Detta antyder att silltrutarnas utbredning inte är jämt utspridd 
geografiskt, något som på alla sätt låter rimligt för kolonihäckande trutar. På längre sikt finns 
inte helt oväntat en signifikant minskning av antalet Östersjötrutar enligt sommarpunktrutterna 
1975–2020. Även standardruttstrenden 1998–2020 har en negativ riktning för Östersjötruten, 
men utan att vara statistiskt säkerställd. Nordsjötrutarnas trender visar inte på några säkra 
förändringar i något av delprogrammen, för någon tidsperiod. Resultaten här stämmer relativt 
väl med andra källor kring de här underarternas utveckling i Sverige. Östersjötrutens stora 
minskning i långtidsperspektivet är väl belagd från många regionala kustfågelinventeringar. 
Nordsjösilltruten bestånd bedöms ha ökat i storlek i långtidsperspektivet, men ha varit stabilt sett 
till det allra senaste. 

Dvärgmås. Sommarpunkt- och standardruttskurvorna är ganska spretiga för dvärgmåsen. Betydligt 
fler dvärgmåsar inräknas på sjöfågelrutterna och i kustrutorna. Vi bedömer att de två nya 
delprogrammen kommer ge oss en betydligt bättre underbyggd bild av artens utveckling under 
häckningstid i Sverige framöver. 

Skrattmåsen är numera klassad som Nära hotad (NT) i Rödlistan (2020). Detta pga. 
minskningstakten under de tre senaste generationerna, dvs. 24 år i skrattmåsens fall. I stort 
sammanfaller detta med den utveckling som skett under standardruttsperioden. Mönstret är dock 
inte detsamma i alla miljöer och det illustreras ganska väl av korttidstrenderna från kustrutorna 
och sjöfågelrutterna, som kan sägas spegla kust och inland. En del kusthäckande skrattmåsar 
kommer med även i sjöfågelruttsmaterialet, men huvuddelen av detta består av inlandsfåglar. Nu 
är perioden väldigt kort och vi fokuserar mer på mönstren än på statistiken, men resultaten visar 
ganska tydligt att skrattmåsarna klarar sig väl i skärgården, men att det inte alls går särskilt bra i 
inlandet. Detta är samma mönster som med största sannolikhet finns även under en längre 
period. I alla fall är detta vad som antyds av resultaten från sommarpunkt- och standardrutter 
(mest inland) och regionala kustfågelinventeringar. Under de senaste årtiondena har skrattmåsen 
blivit mer och mer en skärgårdsfågel och den utvecklingen förefaller fortsätta. 

Storspoven minskar kraftigt i södra Sverige.  
The Eurasian Curlew is declining in Sweden. 
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Fisktärna. Det går bra för fisktärnan, särskilt i det allra senaste. Det två senaste delprogrammen, 
kustrutor och sjöfågelrutter visar i det närmaste identiska mönster. Det större dataunderlaget från 
kustrutorna ger också en statistiskt säker ökning. Det visar även standardrutterna totalt sett under 
perioden 1998–2020. Denna ökning har nästan helt skett söder om 60N.  

Silvertärna. Regionala kustfågelinventeringar har länge pekat på en ordentlig ökning av antalet 
silvertärnor i skärgårdsmiljö. Samtidigt har standard- och punktrutter gett ganska spretiga 
resultat. I standardrutterna t o m en säker minskning 1998–2020. Hur går detta ihop? Jo, det är 
nog helt enkelt som så att våra gamla delprogram inte alls täcker det skärgårdshäckande 
beståndet på ett tillfredsställande sätt. Resultaten från de nytillkomna delprogrammen ger en 
fingervisning om vad som har hänt. Kustrutorna visar på en icke-signifikant men positivt riktad 
trend. Sjöfågelrutterna på en signifikant negativ trend. Vi tror helt enkelt att det går betydligt 
bättre för de skärgårdshäckande silvertärnorna än för de som häckar i inlandet.  

Svarttärna. Notera att vi nu kan beräkna en väl underbyggd trend även för denna art. Detta genom 
sjöfågelrutterna på försommaren. Alla de viktiga lokalerna i Västmanland ingår numera i det 
delprogrammet, precis som en del svarttärnelokaler på andra håll. Enda bristen i nuläget är 
avsaknaden av de uppländska häckningslokalerna i detta delprogram. 

Ringduva. Ny toppnotering i standardrutterna 2020. Enligt detta delprogram har antalet ringduvor 
nära nog fördubblats i Sverige under 2000-talet. Detta stämmer väldigt väl med resultaten från 
sträckräkningarna i Falsterbo under samma tid. Ökningen har i första hand skett i Göta- och 
Svealand. Mönstret i norr är mer spretigt även om det också är positivt. 

Gök. Ta några sekunder och titta på trendkurvorna för gök från standardrutterna och sommar-
punktrutterna. En nästan overkligt god överensstämmelse. Det verkar inte spela någon roll var 
och hur gökar räknas. Resultatet blir ändå det samma. Möjligen avviker nattruttskurvan en aning 
från detta, men i så fall inte mycket. Nationellt sett är alla tre systemen tämligen överens om att 
antalet gökar i Sverige har varit ganska stabilt på 2000-talet. Bakom denna nationella stabilitet 
finns en signifikant ökning i södra Sverige 2002–2020 och 
en lika signifikant minskning i norr under samma tid. 
Faktum är att ökningstakten i söder är exakt av samma 
storlek som minskningstakten i norr, 1,7% per år i båda 
fallen! Nationellt finns även en säker minskning under de 
allra senaste tio åren men det beror på att index hade sina 
högsta värden hittills under 2000-talet just för tio år sedan, 
med något lägre nivåer både precis för och precis efter. 

Ugglor. Det var utan tvekan södra Sveriges år för ugglornas 
del 2020. God gnagartillgång i till synes hela Götaland och 
i alla fall delar av Svealand, men ont om gnagare i norr 
gjorde exempelvis att en övervägande majoritet av årets 
pärlugglor (83 %) bokfördes på nattrutter i Göta- och 
Svealand. Faktum är att Götaland blev den landsdel med 
högst antal inräknade pärlugglor 2020 (90 individer, 43 % 
av totalantalet). Mönstren går igen även bland andra arter, 
mest anmärkningsvärt i ett lite längre perspektiv är såklart 
att nattrutternas sammanlagt sju lappugglor 2020 fördelade 
sig på två i Götaland, fem i Svealand och ingen i Norrland. 
De tre lappugglorna som bokfördes på standardrutterna 
sågs i Götaland (i Skåne!) och Svealand (2), helt i linje 
med bilden från nattrutterna. Lappugglans spridning 
söderut i landet är onekligen en av de mer spektakulära 
händelserna i svensk fågelfauna under senare år. Åt rakt 
motsatt håll sprider sig kattugglan. Under 2020 inräknades 
elva kattugglor på nattrutter i Norrland, givetvis en ny 

Lappugglan sprider sig söderut i 
Sverige. Denna fågel häckade längs 
en standardrutt i Skåne. 
The Great Grey Owl is spreading 
south in Sweden. This bird bred 
along one of the Fixed routes in 
Scania, the southernmost province in 
Sweden. 
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toppnotering. Den nordligaste av dessa i Ångermanland. De flesta uggleindex i nattrutterna 
vände uppåt 2020 jämfört med året före. Trots detta finns signifikanta minskningar för flera arter 
under de senaste elva åren. De tre talrika arterna kattuggla, hornuggla och pärluggla är alla arter 
med statistiskt säkra minskningar 2010–2020. Lägg därtill att trendriktningarna för berguv och 
slaguggla också är negativa men utan att vara statistiskt säkerställda. Det finns därmed viss 
anledning till oro kring många ugglors framtid, trots att vi samtidigt ser geografisk spridning för 
flera arter. Positivt 2020 var dock att hela 28 berguvar bokfördes, det högsta antalet hittills på 
nattrutterna. Därmed blev även index 2020 det högsta i nattruttserien, men trots detta är alltså 
den övergripande trendriktningen negativ. Den nyligen avrapporterade riksinventeringen av 
berguv 2019–2020 (Birkö, Rocksén & Stenman, Vår Fågelvärld nr 1:2021) antyder relativt 
oförändrade antal totalt sett under samma period som nattrutterna har funnits, men med skilda 
mönster i olika delar av landet. Med nattrutterna har vi ett bra verktyg för generell övervakning 
av populationsutvecklingen på riksnivå, som sen i sin tur kompletteras väl av mer omfattande 
inventeringar på nationell och regional nivå för att få fram siffror på populationsstorlek, både 
nationellt och regionalt, och andra detaljer. Vi måste också nämna att häckningsframgången för 
både katt- och hornuggla var god i södra Sverige 2020. För båda arterna var året det fjärde bästa 
sett till antalet kullar sedan 2010. Trots detta finns fortfarande en signifikant minskning av 
antalet bokförda hornugglekullar i landet 2010–2020.  

Nattskärra. Nytt rekord igen! Antalet nattskärror i Sverige har enligt nattrutterna ganska exakt 
fördubblats sedan 2010. Förutom att förekomma i allt tätare bestånd i delar av landet där den 
funnits genomgående i modern tid, verkar nattskärran också vara på väg att återta tidigare tappad 
utbredning. Numera hörs nattskärror regelbundet på nattrutter upp till gränstrakterna mellan 
Hälsingland och Medelpad.  

Tornseglare. Efter en kortare period av ganska stabila antal minskade tornseglarna igen till 2020. 
Året bjöd på de lägsta indexen hittills. Därmed har vi återigen en säker minskning av antalet 
tornseglare i landet under de senaste tio åren.  

Mindre hackspett. Standardruttsresultaten antyder att det inte går bra för den mindre hackspetten i 
korttidsperspektivet. De senaste tio åren finns en högeligen signifikant minskning. Drar vi ut 
tidslinjen bakåt ser mönstret mest ut som ”upp som en sol, ned som en pannkaka” och antalen 
idag är tillbaka på samma nivå som i slutet av 1900-talet. Det lite speciella med den mindre 
hackspetten är att den inräknas i ungefär samma antal i alla delprogram där arten inventeras. 
Oavsett antal gjorda rutter, oavsett när dessa görs så är det mellan sex och 17 fåglar per år som 
bokförs i genomsnitt. Standardrutterna ger genom sitt upplägg självklart den allra bästa 
geografiska täckningen och därmed trots allt kanske den bästa översikten av hur det går. Flest 
mindre hackspettar per inventerad rutt bokförs dock i vinterrutternas period fem och där finns en 
signifikant ökning av antalen 1975–2020. En ökning som fortsatt även under 2000-talet, om än 
med förhållandevis låga index de senaste tre åren. En signifikant ökning finns även i 
sommarpunktrutterna 1975–2020, med till synes stabila antal under 2000-talet. Intressant nog 
infaller en liten topp även i sommarpunktrutterna mellan 2005 och 2010, precis som i 
standardrutterna. Denna topp har även noterats i lokala inventeringar i Uppland och östra 
Småland. Varför var det så gott om mindre hackspett just då? Spännande fortsättning följer! 

Trädlärka. Det går bra just nu för trädlärkan, vilket entydigt visas av såväl sommarpunkt-, 
standard- som nattrutter. Den absoluta huvuddelen av standardrutternas trädlärkor ses i östra 
Götaland och Svealand, men den har också börjat dyka upp på standardrutter i Norrland det 
senaste decenniet. Arten har expanderat kraftigt norrut i Finland de senaste decennierna. 

Sånglärka. I förra årsrapporten började vi försiktigt prata om en trend som vänt uppåt. Årets siffror 
ger oss än mer hopp för denna ikon bland jordbruksfåglar. Index steg såväl på standard- som 
sommarpunktrutterna och 2020 års värden är faktiskt de högsta i de två systemen sedan åren 
2000 respektive 2004! På standardrutterna ökar arten såväl i södra som i norra Sverige. Norr om 
60N har index faktiskt mer än dubblerats sedan bottenåret 2011.  
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Svalor. Både hus- och backsvala har i princip minskat kontinuerligt i Sverige de senaste de senaste 
45 åren, även om backsvalans kurva möjligen börjat plana ut de senaste åren. Ladusvalan var 
länge det glädjande undantaget bland svalorna, men de senaste 7–8 åren har de båda 
sommarkurvorna tyvärr börjat peka tydligt nedåt.  

Kråkfåglar. Flertalet av våra åtta kråkfågelarter ses i stora antal i våra olika delprogram. Det har 
länge gått generellt bra för många av dem, inte minst för korp, råka och kaja som ökat i antal 
sedan punkrutterna började 1975. Sett över de senaste 20 åren finns det dock, möjligen med ett 
undantag, inga arter som ökat i landet. Snarare är det tvärtom många kurvor som pekar nedåt, 
allra tydligast för nötskrikan och den rödlistade kråkan. Undantaget är möjligen nötkråkan, den 
sällsyntaste av kråkfåglarna, för där är bilden för de senaste 10 åren något splittrad. 

Blåmes. Arten ökar över i stort sett hela landet och har de senaste 20 åren ökat med ungefär 50 % 
såväl söder som norr om 60N. Blåmesen sprider sig även alltmer norrut och västerut i Norrland.  

Tofsmes. Vi har genom åren inte uppmärksammat denna stannfågel speciellt mycket. De senaste 
20 åren har arten ökat någorlunda stadigt i antal i Sverige på standardrutterna, men den har 
minskat på punktrutterna (som i huvudsak täcker södra Sverige) under samma tid. Denna 
skillnad beror nog delvis på att det gått betydligt bättre för arten i norra Sverige. Norr om 60N 
har den ökat med 4,3 %/år sedan 2002, men ”bara” med 0,9 % per år söder om 60N. Den senare 
ökningen har dessutom skett i Svealand, för i Götaland har arten om något minskat i antal.  

Talltita. De senaste 20 åren har vi förlorat ungefär en tredjedel 
av Sveriges talltitor och trenden är densamma såväl söder 
som norr om 60N. Arten tillhör faktiskt de största förlorarna 
det senaste decenniet, både på standardrutter och vinterpunkt-
rutter. Även om den kan ses i skogar över i stort sett hela 
Sveriges fastland är de regionala tätheterna störst i östra 
Götaland, norra Dalarna, Härjedalen, Västerbotten, 
Norrbotten och östligaste Lappland (Fig. 12). 

Nötväcka. Ökningstakten de senaste 20 åren är ungefär lika stor 
söder som norr om 60N och bilden är lik den för blåmesen. 
Ökningen i norr sammanfaller också med en tydlig 
förskjutning norrut av utbredningsområdet.  

Gärdsmyg. Det är känt sedan länge att gärdsmygens antal styrs 
nästan uteslutande av vintrarnas hårdhet. De många milda 
vintrarna på senare år har tillåtit arten att under 2020 nå sitt 
högsta index på standardrutterna sedan räkningarna började. 
Den sentida ökningen är mest markant norr om 60N. 
Intressant nog är kurvorna på vinter- och sommarpunkt-
rutterna näst intill identiska, vilket indikerar att proportionen 
fåglar som stannar i Sverige inte har ökat. Detta står i motsats 
till rödhaken, en annan partiellt flyttande art, där den 
häckande populationen ändrats mycket lite i storlek men 
antalet övervintrare ökat kraftigt.  

Trastar. Det finns två huvudsakliga trendriktningar för våra 
trastar de senaste 10–20 åren. Dubbel-, ring- och koltrast ökar 
i antal, medan rödvinge-, björk- och taltrast minskar. Det är 
svårt att finna några helt gemensamma nämnare för de två 
grupperna. Vare sig kroppsstorlek, flyttningslängd eller -
riktning skiljer sig systematiskt mellan grupperna. I rödvinge-
trastens och björktrastens fall spelar rimligen klimatet en roll. 
För båda är minskningen större i söder än i norr. För 
rödvingetrasten de senaste 20 åren är minskningen hela 80 % 
i Sydsverige men ”bara” 40 % norr om 60N. 

Figur 12. Det genomsnittliga 
antalet talltitor sedda på 
standardrutterna 2011–2020. 
The distribution of Willow Tit in 
Sweden on the Fixed routes in 
2011–2020.  
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Rödstjärt. Populationsutvecklingen de senaste 20 åren hos denna art är ytterst intressant. Norr om 
60N, det område i Sverige där vi har de allra flesta rödstjärtarna (Fig. 13) har antalen inte 
ändrats alls. I södra Sverige däremot har antalet rödstjärtar ökat med 250 %! Av kartorna i Figur 
13 framgår tydligt att ökningen i Sydsverige i huvudsak ägt rum i Skåne, Halland och Blekinge. 
Mönstret på minner mycket starkt om det vi sett hos två andra tättingar i sen tid, gransångare 
och gulärla, där väldefinierade sydliga underarter har ökat kraftigt i samma område och 
”vandrat” in från sydväst (helt klart i gransångarens fall, mindre säkert i gulärlans fall). Bara en 
underart av rödstjärt finns dock beskriven för norra och västra Europa. I Sverige finns heller 
inget hos ringmärkningsåterfynden som indikerar olika flyttningsriktning från rödstjärtar från 
olika delar av landet. Oavsett så indikerar våra standardruttsdata att rödstjärtar från kontinenten 
håller på att vandra in i landet från sydväst och att populationsutvecklingen är tydligt skild från 
Sveriges nordligt häckande rödstjärtar.   

Blåhake. Totalt sett har antalet blåhakar i Sverige inte förändrats signifikant under 2000-talet. Vi 
skrev dock redan förra året att artens utbredning är under förskjutning norrut genom en 
tillbakagång i de södra delarna av fjällkedjan. Under 2020 visade ett kandidatarbete vid Lunds 
universitet, baserat på standardruttsdata (J. E. Andersson – ”Regional and habitat-specific 
declines in Swedish bluethroats”) på fler detaljer i samma riktning. I de södra och mellersta 
delarna av fjällkedjan (Dalarna, Härjedalen, Jämtland och södra Västerbottensfjällen) minskade 
antalet blåhakar signifikant under perioden 1999–2019. Norr därom, i norra delen av 
Västerbottensfjällen och hela Norrbottensfjällen fanns ingen signifikant förändring under 
perioden. Den nämnda analysen tittade också närmare på trender i fjällbjörkskogen och uppe på 
fjällheden separat. I den nordliga delen av utbredningen fanns inga signifikanta trender vare sig i 

Figur 13. Det genomsnittliga 
antalet rödstjärtar sedda på 
standardrutterna 1996–2010 och 
2011–2020. Notera den mycket 
kraftiga ökningen i Skåne och 
längs Götalands kuster. 
The distribution of Redstart in 
Sweden on the Fixed routes 
1996–2010 and 2011–2020. 
There has been an extraordinary 
increase recently along the 
coasts of South Sweden. 
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skogen eller på fjällheden. Mönstren skilde sig dock ganska tydligt åt med en positiv trend-
riktning på fjällheden, men en negativ sådan i skogen. I söder (= södra+ mellersta delarna) var 
trenden i skogsmiljö signifikant negativ, medan det inte fanns någon säker förändring på 
fjällheden. Nämnas bör dock att även fjällhedstrenden i söder hade en negativ riktning, men inte 
alls lika kraftigt negativ som i skogen. Sammanfattningsvis går det alltså sämre för blåhakarna i 
södra än i norra delarna av fjällkedjan och särskilt dåligt går det i fjällbjörkskogen. Återstår att ta 
reda på varför det är på detta vis, men en tanke är att det kan ha att göra med ett allt varmare 
klimat och med ökande antal av generalistpredatorer i söder och i skogen. 

Vitstjärnig blåhake. Denna kontinentala underart håller nu på att etablera sig i sydvästra Sverige. 
Häckningar har under senare år konstaterats både i Skåne och i Halland. Inte helt förvånande 
bokfördes två sjungande (högst troligen) vitstjärniga blåhakar på nattrutter i Skåne i april 2020. 
Det ska bli intressant att se om detta blir ett regelbundet inslag framöver. 

Lövsångare (N). Antalet nordliga lövsångare är åter på väg uppåt efter låga antal kring 2010. 
Kartan över förändringar i relativa antal på standardrutterna mellan perioderna före resp. efter 
2010 (Fig. 14) avslöjar något av ett ”slukhål” för nordliga lövsångare i de inre norra delarna av 
Norrbottens län. I ett stort område har antalen varit klart lägre under den senare perioden. 
Området är så pass stort och sammanhängande, minst 150 x150 km, att det förefaller otroligt att 
det här skulle handla om effekten av enskilda inventerares bedömningar av höga eller låga antal. 
Vi står undrande inför vad det är som kan ha hänt med lövsångarna i just den delen av landet. 
Har miljön just där förändrats på något markant sätt som gör den mindre attraktiv för 
lövsångare? I så fall hur?  

Figur 14. Till vänster visas 
lövsångarens ”nuvarande” 
(2011–2020) utbredning enligt 
standardrutterna och till höger 
hur antalen förändrats per rutt 
sedan 1996–2010. Notera hur 
kraftigt arten minskat i antal 
inom en stor del av norra 
Norrlands inland (de röda 
cirklarna visar minskande lokala 
bestånd). The left map shows the 
present distribution of Willow 
Warblers according to the Fixed 
routes. The right map shows the 
general change in numbers 
since 1996–2010. There has 
been a large drop in numbers 
(red dots) over a large part of 
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Gransångare (N & S). Vi skriver nästan årligen några ord om gransångarna och det går inte att 
låta bli denna gång heller. Det bara fortsätter uppåt, nya rekordnivåer i standardrutterna 
bokfördes under 2020. Båda underarterna kvalar också in bland de tio arter/underarter som ökat 
allra kraftigast under de senaste tio åren. Den sydliga gransångaren intar tätpositionen i den 
listan med en ökningstakt på 14,5 % per år. Det innebär att antalet sydliga gransångare i Sverige 
har mer än trefaldigats bara under de senaste tio åren! 

Brandkronad kungsfågel. Nu årligt förekommande på 
standardrutterna sedan åtta år tillbaka och därmed tycker vi att 
det kan vara dags för den brandkronade att få vara med bland 
de redovisade trenderna. Analysen visar på en signifikant 
ökning i Sverige sedan 2013, trots ett än så länge mycket lågt 
antal inräknade fåglar per år. Tio fåglar bokfördes 2020 och 
index landade bara något under toppnoteringen från 2017. Vår 
senaste skattning av det svenska beståndets storlek är 4000 
par. Flest brandkronade har på standardrutterna setts i de allra 
sydligaste delarna av landet (Fig. 15), men den har också setts 
på rutter så långt norrut som i Värmland och Uppland, vilket 
sannolikt speglar utbredningen tämligen väl. 

Mindre flugsnappare. Framgångsperioden för mindre 
flugsnappare fortsätter och 2020 bjöd på det näst högsta 
indexet hittills i standardrutterna. Oavsett tidsperiod eller 
geografisk avgränsning så har alla trender en ordentligt 
positiv riktning. Statistisk säkerhet nås dock bara av 
standardruttstrenderna från 1998 och från 2002. 

Trädpiplärkan är en av få arter där resultaten från standard- och 
sommarpunktrutter verkligen skiljer sig åt under den tid båda 
delprogrammen funnits. Under de senaste drygt 20 åren har 
antalet trädpiplärkor i Sverige ökat tydligt enligt 
standardrutterna, samtidigt som sommarpunktrutterna visar på 
en minst lika klar minskning. Vad som ligger bakom denna 
skillnad är oklart, men den beror uppenbarligen inte på 
storskaliga geografiska skillnader mellan norr och söder i alla 
fall. Både norr och söder om 60N har antalet trädpiplärkor 
ökat signifikant under 2000-talet enligt standardrutterna. Vi 
gissar att den tydliga skillnaden istället måste bero på mer 
småskaliga skillnader i exempelvis vilka miljöer som täcks av 
de två delprogrammen. Här är det åter väl värt att påpeka att 
standardrutterna, genom sitt helt systematiska upplägg, täcker 
”Sverige såsom Sverige ser ut”, medan punktrutterna kanske 
inte alltid gör det. 

Ängspiplärka. Ängspiplärkan var helt nyligen (2015) rödlistad 
såsom Nära hotad (NT) pga. relativt hög minskningstakt 
under en period. Sedan dess har antalen återhämtat sig och nu 
senast i Rödlistan 2020 bedömdes arten som Livskraftig (LC). 
Bakom de nationella mönstren döljer sig en intressant skillnad mellan södra och norra Sverige. 
Söder om 60N fortsätter ängspiplärkan att minska i antal, eller om de mest positiva glasögonen 
tas på, så har antalen nu stabiliserats på en ny betydligt lägre nivå än tidigare. Norr om nämnda 
latitud är antalet ängspiplärkor tillbaka på samma nivå som vid millennieskiftet. Detta efter att 
först i princip ha halverats i antal fram till kring 2010, och därefter återhämtat hela denna 
minskning. Detta är också exakt den dynamik som finns i fjällen, där huvuddelen av det svenska 
häckande beståndet finns. I de riktigt långa tidserier som finns från Vindelfjällen, nu nästan 60 

Figur 15. Det genomsnittliga 
antalet brandkronade kungs-
fåglar sedda på standardrutterna 
2011–2020. Under perioden 
1996–2010 sågs den bara på en 
enda rutt (i södra Halland).  
The distribution of Firecrest in 
Sweden on the Fixed routes 
2011–2020. In 1996–2010 it 
was only observed on a single 
route.  
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år långa, finns exempel på liknande storskaliga svängningar även tidigare. Intressant nog finns 
skillnader även inom norra Sverige. Nedanför fjällkedjan, särskilt i Norrbottens län men även 
vidare söderut finns också en påtaglig utglesning av antalet ängspiplärkor, något som avslöjas 
när vi jämför kartor med relativa tätheter mellan före och efter 2010 (Fig. 16).  

Skärpiplärka. Genom kustfågelrutorna får vi numera en god täckning också av skärpiplärkans 
populationsutveckling i landet. Efter delprogrammets första sex år är mönstret klart och tydligt 
negativt men utan statistisk säkerhet. Skärpiplärkan är nu nummer tre av fem arter piplärka i 
Sverige som går att följa med systematiska räkningar. Att följa de andra två, fältpiplärkan 
respektive den rödstrupiga piplärkan, på motsvarande sätt är en betydligt större utmaning. 

Forsärla. Ny rekordnotering i standardrutterna. Kanske inte riktigt så enkelt att det enbart är en 
räcka av milda vintrar som ligger bakom framgången, men det är definitivt en viktig faktor. En 
jämförelse av de relativa utbredningarna före resp. efter 2010 visar att det går framåt för 
forsärlan över hela landet, från Götaland upp till fjällen. 

Sidensvans. Under vintern 2019/2020 registrerades de högsta vinterantalen på ungefär 15 år och på 
standardrutterna vände siffrorna uppåt igen under häckningstid. Utvecklingen är positiv i hela 
det svenska häckningsområdet från Värmland–Dalarna upp till de nordostligaste delarna av 
landet. Trots detta förefaller beståndet framförallt ha förtätats i den sydligare halvan av 
utbredningen. Vad kan det vara som har gjort att det gått så bra för sidensvansen under 2000-
talet?  

Stare. Sträcksiffrorna för stare har vänt uppåt igen i Falsterbo under 2000-talet. Några sådana 
signaler ses inte alls i räkningarna under häckningstid. Förvisso steg index ganska ordentligt i 
sommarpunktrutterna, men i standardrutterna bokfördes de lägsta antalen hittills. Båda 
delprogrammen visar på närmast identiska minskningstakter, både från 1975 och från 1998. 
Minskningstakten de senaste tio åren i standardrutterna är också den lite drygt två procent per år. 

Figur 16. Det genomsnittliga 
antalet ängspiplärkor sedda på 
standardrutterna 1996–2010 och 
2011–2020. Notera minskningen 
öster om fjällkedjan. 
The distribution of Meadow 
Pipit in Sweden on the Fixed 
routes 1996–2010 and 2011–
2020. There has been a clear 
decrease in numbers in northern 
Sweden east of the mountain 
chain. 
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Grönfink. Inte heller för grönfinken syns någon ljusning, vare sig i sommar- eller 
vinterräkningarna. Det hörs dock en del lokala signaler om att fler grönfinkar setts nu i det 
senaste jämfört med när det var som allra sämst. Vi får se om det avspeglas mer storskaligt 
framöver. Rimligen borde effekterna av utbrottet av gulknopp snart vara över.  

Gråsiska. Denna härdiga och härliga lilla nomad varierar kraftigt i antal mellan åren och 2020 blev 
ett riktigt toppår med det högsta indexet hittills under standardruttsperioden. Det var faktiskt så 
länge sedan som 2007 som något riktigt nationellt toppår inträffade senast. Trots årets 
toppnotering finns en signifikant minskning för perioden 1998–2020, i stort beroende på 
avsaknaden av toppår 2008–2019. För de senaste tio åren finns dock en signifikant ökning av 
antalet gråsiskor i Sverige, detta då såklart mycket beroende på 2020 års goda antal. Ytterligare 
en följd av de höga antalen 2020 var att gråsiskor förekom inom i princip hela den boreala delen 
av landet under häckningstid, ända från Värmland och Dalarna i söder och vidare uppåt. 

Tallbit. Invasionshösten 2019 spillde över en del även till midvintern 2019–2020 och index blev 
det tredje högsta under hela perioden som täcks av vinterpunktrutterna, 1975–2019. Endast den 
formidabla invasionsvintern 1976–1977 med över fem gånger högre index och vintern 2000–
2001 med marginellt högre index trumfar den senaste vinterns notering. Det går inte att låta bli 
att undra om det var höstens-vinterns invasion som låg bakom även de förhållandevis höga 
antalen under häckningstid 2020? Tredje högsta index även där, men nu under perioden 2002–
2020. Särskilt flera noteringar på standardrutter så långt söderut som i Härjedalen får en att 
misstänka att det kan ha varit ”invasionsfåglar” som hittat lämpliga miljöer utanför det normala, 
numera mer nordliga utbredningsområdet. Antalet observerade tallbitar på standardrutterna 
varierar ordentligt mellan åren och någon säker trend går inte att finna. Vi kan konstatera att 
efter årets goda notering så är det övergripande mönstret lite mindre negativt i alla fall. 

  

Tallbitsinvasionen hösten 2019 gav tydligt avtryck efterföljande vinter, med tredje högsta vinterindex hittills 
2019/2020. Kanske var de ovanligt höga antalen på standardrutterna 2020 också en effekt av invasionen. Denna hona 
fotograferas på en standardrutt öster om Kvikkjokk sommaren 2011. 
The large Pine grosbeak invasion in the autumn of 2019 resulted in a very high winter index the following winter. 
This female was observed on a Fixed route in the summer 2011. 
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Bändelkorsnäbb. Ännu en nordlig art med höga antal på standardrutterna 2020. Faktiskt en ny 
rekordnotering! Inte mindre än 173 bändelkorsnäbbar inräknades på årets rutter vilket är första 
gången som mer än 100 individer inräknats och högt över det tidigare högsta antalet från 2005 
(58). Bändelkorsnäbbar sågs från Värmland i söder och vidare norrut över hela den boreala 
delen av landet på årets standardrutter. Arten häckar tidigt på året och troligen har många 
häckningar klarats av redan före standardrutterna inventerades. Det kan därför vara av intresse 
att veta att häckningar konstaterades så långt söderut som ner till Värmland under 2020, dvs. 
storskaligt sett inom samma område som arten sen observerades i på standardrutterna. Även 
antalet bändelkorsnäbbar varierar kraftig mellan åren och det finns ingen säker förändring av 
antalen under perioden 2001–2020. Trots detta avslöjar kartorna över de relativa utbredningarna 
före och efter 2010 att arten har varit betydligt vanligare under den senare perioden än under 
standardrutternas första del (Fig. 17).  

Bergfink. Trots att det bevisligen fanns väldigt många bergfinkar i sydligaste Sverige under vintern 
2019–2020, så blev vinterindex på punktrutterna tämligen lågt. Detta är såklart en ”risk” med 
arter som går ihop i enorma flockar på vissa platser. Missas de platserna och de flockarna så blir 
ju index därefter. Här syftar vi såklart på de flermiljonflockar som fanns under vintern i norra 
Skåne (se exempelvis T. Svensson, Bokollon i miljarder-bergfinkar i miljoner. Vår Fågelvärld nr 
1: 2021), men som inte kom med på några av våra vinterrutter. Under häckningstid blev det ett 
bra år för bergfinken och de senaste tio åren bjuder på en signifikant ökning. Sett till hela 
standardruttsperioden 1998–2020 finns ingen säker förändring med minskande antal under första 
halvan nämnda period följt av en ökning under den andra halvan. Häckande bergfinkar förekom 
under 2020 från Värmland och norrut. 

Figur 17. Det genomsnittliga 
antalet bändelkorsnäbbar sedda 
på standardrutterna 1996–2010 
och 2011–2020. 
The distribution of Two-barred 
Crossbill in Sweden on the 
Fixed routes 1996–2010 and 
2011–2020.
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Videsparv. Ingen signifikant förändring under de senaste tio åren och arten förefaller ha 
stabiliserats på en ny lägre nivå. Kartorna med relativa tätheter visar att tillbakagången har varit 
stor i de södra delarna av utbredningen där arten sågs någorlunda regelbundet före 2010, men 
knappt alls därefter (Fig. 18). Det handlar i princip om alla delar söder om Västerbottens och 
Norrbottens län. Men även inom sistnämnda syns en märkbar tillbakagång med lägre antal efter 
2010. Samtidigt verkar förekomsten ha förtätats allra längst upp i nordost, där i stället fler 
videsparvar per rutt har setts under de senaste tio åren. 

  

Figur 18. Det genomsnittliga 
antalet videsparvar sedda på 
standardrutterna 1996–2010 och 
2011–2020. 
The distribution of Rustic 
Bunting in Sweden on the Fixed 
routes 1996–2010 and 2011–
2020.
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Däggdjur. De senaste två åren har det setts något fler igelkottar än tidigare och därför är trenden 
för denna art inte längre statistiskt säker. Mönstret är dock fortsatt negativt. Av de arter vi kan 
följa genom natt- och standardrutter är det därför just nu enbart rödräven som har en signifikant 
minskning under de senaste ca tio åren. Detta då i nattruttsmaterialet som också är det 
delprogram där allra flest rävar observeras. Signifikanta ökningar finns för fälthare, vildsvin, 
rådjur och dovhjort. För alla fyra arterna visar både natt- och standardruttstrenderna på statistiskt 
säkra ökningar. 

 
 

 
  

Kronhjorten verkar enligt natt- och standardrutterna haft en stabil stam i Sverige de senaste 10 åren.  
The Red Deer seems to have had a stable population in Sweden the last ten years. 
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TACK 
 
Svensk Fågeltaxering står och faller med sina fantastiska inventerare. De flera 1000 protokoll som 
numera årligen når oss visar på viljan och förmågan att bidra till övervakningen av den svenska 
faunan. Vi är ödmjukt tacksamma inför alla dessa insatser och hoppas att denna årsrapport och den 
feedback vi ger under året skall uppmuntra till fortsatta insatser. Tack! 

Länsstyrelsernas stöd och medverkan i flera av inventeringssystemen är enormt viktigt och 
mycket uppskattat. Ett stort tack till följande personer på och utanför länsstyrelserna som fungerat 
som koordinatorer och kontaktpersoner: Susanne Backe, Tomas Bergström, Karin Antonsson 
Brink, Ulf Edberg, Louise Ellman-Kareld, Hilde Nystad, Lars-Åke Flodin, Lars Gezelius, Urban 
Gunnarsson, Marielle Gustafsson, Peder Hedberg Fält, Per Hedenbo, Thomas M. Johansson, 
Tomas I. Johansson, Ulrik Lötberg, Dan Mangsbo, Kristian Nilsson, Lars-Erik Nilsson, Frans 
Olofsson, Erik Owusu-Ansah, Mats Wilhelm Petersson, Helena Rygne, Peter Schmidt, Lars 
Sjögren, Mats Thuresson, Erika Tollebäck, Marcus Törnberg och Tomas Viktor.  

Johan Bäckman, Paul Caplat och Martin Stjernman har varit oumbärliga för utvecklandet av 
analysverktyg för de mycket stora datamängder som projektet har. Per Andell har svarat för snabb 
och noggrann inmatning och kontrolläsning av data. Sist men inte minst ett stort tack till David 
Schönberg-Alm, vår handläggare på Naturvårdsverket. Svensk Fågeltaxering finansieras 
huvudsakligen genom Naturvårdsverkets miljöövervakning, tema Landskap. 

Sist och allra mest ett stort och varmt tack till landets alla inventerare utan vars fantastiska 
insatser denna fågelövervakning vore omöjlig. Följande 759 personer inventerade och rapporterade 
hösten 2019, vintern 2019/2020 eller våren/sommaren 2020 (vi ber om ursäkt ifall någon glömts):  
 
 
[[Namnen är borttagna från denna elektroniska version av årsrapporten]]  
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Populationstrender hos svenska fåglar 
 

Figur 20. Beståndsindex för 228 fågelarter från våra nio delprogram. Figurerna finns i tre generella 
utförande. I den första presenteras data från vinterpunktrutterna (ljusblå kurva), sommar-
punktrutterna (röd kurva) och standardrutterna (svart kurva). I den andra visas data från 
nattrutterna (brun kurva), sjöfågelrutterna (blå kurva) och kustfågelrutorna (grå kurva). I den 
tredje presenteras data från sjöfågel- och gåsräkningarna på hösten (grön kurva) respektive i 
januari (lila kurva). För enstaka arter har av läsbarhetsskäl en eller två av dessa figurer delats upp i 
ytterligare figurer. Basåret (där index är satt till 1) i de tre figurtyperna är 1998, 2015 respektive 
1998 (i några få fall är basåret senare än så). För vinterrutterna betyder år 1998 vintern 1998/1999, 
osv. Under artnamnet visas, åtskilt av semikolon och i samma ordning som beskrivits ovan: 
medelantalet fåglar sedda per år, antalet unika rutter arten setts på över alla år, genomsnittlig trend i 
% per år, samt statistisk signifikans. Index i siffror för dessa och ytterligare arter finns på hemsidan.  
 
Population indices for 192 species based on our nine schemes. The graphs come in three versions. 
In the first is data from the winter point counts (pale blue), summer point counts (red) and the fixed 
routes (black). In the second is data from the night routes (brown), routes in wet habitats (blue) 
and coastal squares (grey). In the third is data from the international waterbird counts and goose 
counts in the autumn (green) and January (lilac). For some species these graphs have been split up 
in two (to improve readability). The base year (with an index of 1) is set to 1998, 2015 and 1998, 
respectively. For the winter counts (pale blue and lilac) 1998 represents the winter of 1998/1999 
and so on. The figures within brackets are the mean no. of birds observed per year, number of 
routes where the species has been observed over all years, the average trend (% per year), and 
level of statistical significance, for the three or two datasets, respectively (separated by ;). 
Individual index figures can be found on the homepage. 
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Gräsand, Anas platyrhynchos
(10406, 1101, 2, ***; 982, 983, 0.4, *; 499, 469, 0.4, NS)
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Snatterand, Anas strepera
( -, -, -, -; 22, 31, 4.4, NS; 12, 17, 11.7, **)
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Skedand, Anas clypeata
(-, -, -, -; 16, 77, 1.5, NS; 7, 16, -3.7, NS)
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Brunand, Aythya ferina
(215, 112, 3.4, *; 26, 57, -5.4, **; -, -, -, -)
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Knipa, Bucephala clangula
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Svärta, Melanitta fusca
(-, -, -, -; -, -, -, -; 31, 51, -1.5, NS)
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Ejder, Somateria mollissima
(781, 134, 1.8, **; 1186, 135, -2.9, ***; 398, 27, -3.3, **)
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Småskrake, Mergus serrator
(199, 173, 1.1, NS; 80, 198, 0.8, NS; 73, 182, -1.6, *)
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Gravand, Tadorna tadorna
( -, -, -, -; 274, 140, -1.4, **; 84, 31, -2.5, **)
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Sädgås, Anser fabalis
(5121, 204, 0.5, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)
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Prutgås, Branta bernicla
(444, 355; -, -)
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Kungsörn, Aquila chrysaetos
(16, 249, 0, NS; -, -, -, -; 6, 82, -1.7, NS)
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Sparvhök, Accipiter nisus
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Bivråk, Pernis apivorus
(-, -, -, -; 10, 197, -2.1, *; 14, 149, 0.9, NS)
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Stenfalk, Falco columbarius
(-, -, -, -; -, -, -, -; 12, 115, -4.9, ***)
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Rapphöna, Perdix perdix
(48, 117, -5.3, **; -, -, -, -; -, -, -, -)
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(156, 624, -3.1, ***; 346, 633, -1.6, ***; 175, 139, -2.7, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Trana, Grus grus
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(51, 98, 4,5, **; 31, 69, -0.2, NS; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Småfl. sumphöna, Porzana porzana
(17, 64, -1,4, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Kornknarr, Crex crex
(87, 93, -0,5, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5
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Rörhöna, Gallinula chloropus
(9, 38, 7,9, *; 51, 95, -7.3, NS;  -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0

1

2

3

4

Sothöna, Fulica atra
(2103, 262, 0.6, NS; 187, 358, -1.1, **; 42, 61, 1.5, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

Sothöna, Fulica atra
( -, -, -, -; 1312, 301, -3.2, NS; 48, 20, -1.5, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Sothöna, Fulica atra
(19491, 571, 0.1, NS; 13733, 914, 1.9, ***)

1970 1980 1990 2000 2010 2020
0

1

2

3

4

5

6

Strandskata, Haematopus ostralegus
(-, -, -, -; 224, 255, -1.3, **; 138, 67, -0.6, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Strandskata, Haematopus ostralegus
( -, -, -, -; 321, 139, -4.4, NS; 870, 171, -1.2, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Tofsvipa, Vanellus vanellus
(-, -, -, -; 734, 780, -1.5, ***; 604, 258, -1.9, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Tofsvipa, Vanellus vanellus
( -, -, -, -; 1239, 331, 0.5, NS; 107, 49, -13.2, *)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Större strandpipare, Charadrius hiaticula
(-, -, -, -; 19, 91, 2.1, NS; 50, 70, 3.7, *)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Större strandpipare, Charadrius hiaticula
( -, -, -, -; 116, 68, 2.8, NS; 171, 85, -11.1, **)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
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Mindre strandpipare, Charadrius dubius
(-, -, -, -; 7, 93, 0.1, NS; 5, 30, 0.3, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Mindre strandpipare, Charadrius dubius
( -, -, -, -; 76, 105, -3.1, NS; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Fjällpipare, Charadrius morinellus
(-, -, -, -; -, -, -, -; 22, 42, 2.6, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Ljungpipare, Pluvialis apricaria
(-, -, -, -; 89, 122, -0.3, NS; 513, 232, 0.4, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

Ljungpipare, Pluvialis apricaria
( -, -, -, -; 170, 18, -6.4, NS; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Roskarl, Arenaria interpres
( -, -, -, -; -, -, -, -; 183, 53, -6.3, *)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Enkelbeckasin, Gallinago gallinago
(1, 25, -0.3, NS; 199, 705, -1.9, ***; 362, 628, 0.9, **)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

6

7

Enkelbeckasin, Gallinago gallinago
(362, 197, -3,3, ***; 207, 193, -4.6, NS; 25, 17, -18.8, *)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Morkulla, Scolopax rusticola
(-, -, -, -; 25, 279, 0.5, NS; 59, 416, 0.5, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Morkulla, Scolopax rusticola
(708, 213, 1,1, *; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5
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Storspov, Numenius arquata
( -, -, -, -; 407, 427, -1.7, ***; 160, 273, -2.3, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Storspov, Numenius arquata
(104, 111, -5,8, ***; 54, 74, 2.5, NS; 36, 25, -5.3, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Småspov, Numenius phaeopus
(-, -, -, -; -, -, -, -; 151, 273, 0.8, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Småspov, Numenius phaeopus
( -, -, -, -; 16, 23, 10.6, NS; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Rödspov, Limosa limosa
( -, -, -, -; 15, 9, -13.4, NS; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Skogssnäppa, Tringa ochropus
( -, -, -, -; 96, 635, -0.2, NS; 396, 582, 2.3, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Skogssnäppa, Tringa ochropus
( -, -, -, -; 62, 152, -2.9, NS; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Grönbena, Tringa glareola
(-, -, -, -; 72, 238, -0.7, NS; 548, 434, -0.1, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

Grönbena, Tringa glareola
( -, -, -, -; 404, 204, -1.9, NS;  -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5
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Drillsnäppa, Actitis hypoleucos
(-, -, -, -; 107, 517, -2, ***; 162, 412, -1.2, **)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Drillsnäppa, Actitis hypoleucos
( -, -, -, -; 164, 185, 0.9, NS; 248, 142, -8.2, **)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Rödbena, Tringa totanus
(-, -, -, -; 113, 273, -2.2, ***; 157, 203, 2.5, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Rödbena, Tringa totanus
( -, -, -, -; 330, 176, -4.4, NS; 509, 144, -7.7, **)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Svartsnäppa, Tringa erythropus
(-, -, -, -; -, -, -, -; 23, 93, -3.4, *)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Svartsnäppa, Tringa erythropus
( -, -, -, -; 10, 32, -18.5, NS; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Gluttsnäppa, Tringa nebularia
(-, -, -, -; 32, 166, 0, NS; 267, 402, 0.3, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Gluttsnäppa, Tringa nebularia
( -, -, -, -; 75, 108, 1, NS, -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Skärsnäppa, Calidris maritima
(-, -, -, -; -, -, -, -; 12, 6, 4.4, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
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Mosnäppa, Calidris temminckii
(-, -, -, -; -, -, -, -; 14, 45, -0.7, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

2

4

6

8

10

12

Mosnäppa, Calidris temminckii
( -, -, -, -; 65, 36, -3.5, NS; 7, 7, -32.6, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Kärrsnäppa, Calidris alpina
(-, -, -, -; -, -, -, -; 43, 34, 4.5, **)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Myrsnäppa, Calidris falcinellus
(-, -, -, -; -, -, -, -; 5, 28, -2.6, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Brushane, Calidris pugnax
(-, -, -, -; -, -, -, -; 20, 70, -4.6, **)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Brushane, Calidris pugnax
( -, -, -, -; 154, 85, -9.1, NS; 68, 15, -8.4, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0

1

2

3

4

Skärfläcka, Recurvirostra avosetta
(-, -, -, -; 27, 16, 3.1, NS; -, -, -, -)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

6

Skärfläcka, Recurvirostra avosetta
( -, -, -, -; 124, 24, -6.8, NS; 33, 7, -20.3, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Smalnäbbad simsnäppa, Phalaropus lobatus
(-, -, -, -; -, -, -, -; 24, 39, -2.5, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

Smaln. simsnäppa, Phalaropus lobatus
( -, -, -, -; 49, 7, -37.2, NS; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5
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Fjällabb, Stercorarius longicaudus
(-, -, -, -; -, -, -, -; 74, 57, 1.5, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Fjällabb, Stercorarius longicaudus
( -, -, -, -; 46, 3, 19.9, NS;  -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Kustlabb, Stercorarius parasiticus
( -, -, -, -; 11, 3, -0.2, NS; 103, 62, -2.2, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Havstrut, Larus marinus
(361, 405, -1.5, ***; 306, 254, -1.1, **; 146, 88, -4.2, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Havstrut, Larus marinus
( -, -, -, -; 222, 95, -2.9, NS; 1283, 191, -6.6, ***)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Östersjötrut, Larus f. fuscus
( -, -, -, -; 39, 13, -3,3, NS; 1160, 78, 1.7, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Nordsjösilltrut, Larus f. intermedius
( -, -, -, -; 37, 23, -11,2, NS; 571, 19, 1.3, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0

1

2

3

4

5

Östersjötrut, Larus f. fuscus
( -, -, -, -; 35, 162, -2,6, **; 14, 39, -1,6, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

Nordsjösilltrut, Larus f. intermedius
( -, -, -, -; 139, 82, 0,5, NS; 197, 31, 0,8, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
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Gråtrut, Larus argentatus
(5517, 865, 1.1, ***; 2394, 752, -4.6, ***; 771, 291, -3.1, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

2

4

6

8

Gråtrut, Larus argentatus
( -, -, -, -; 897, 196, -3.4, NS; 6711, 185, -1.7, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Fiskmås, Larus canus
(1153, 506, 2.4, ***; 2244, 1055, -1.3, ***; 1622, 560, -0.3, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Fiskmås, Larus canus
( -, -, -, -; 2082, 337, 0.6, NS; 6998, 200, 0.3, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Dvärgmås, Hydrocoloeus minutus
( -, -, -, -; 94, 76, 1.2, NS; 65, 43, -2.9, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Dvärgmås, Hydrocoloeus minutus
( -, -, -, -; 256, 59, 35.9, *; 425, 44, 4.6, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0

1

2

3

4

5

6

Skrattmås, Chroicocephalus ridibundus
(869, 266, -1.9, ***; 3794, 881, -3.7, ***; 1309, 328, -2.5, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Skrattmås, Chroicocephalus ridibundus
( -, -, -, -; 12327, 336, -7.8, **; 10934, 188, 3, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Svarttärna, Chlidonias niger
( -, -, -, -; 102, 31, -10.3, NS; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5
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Kentsk tärna, Thalasseus sandvicensis
( -, -, -, -; -, -, -, -; 101, 13, 28.9, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0

1

2

3

4

5

6

7

Skräntärna, Hydroprogne caspia
( -, -, -, -; 48, 37, -9.2, NS; 322, 56, 4.9, *)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Fisktärna, Sterna hirundo
(-, -, -, -; 264, 581, 0.2, NS; 224, 270, 1.8, **)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Fisktärna, Sterna hirundo
( -, -, -, -; 1243, 260, 3.9, NS; 2784, 168, 5, *)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Silvertärna, Sterna paradisaea
(-, -, -, -; 89, 132, 0.2, NS; 162, 186, -2.3, **)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Silvertärna, Sterna paradisaea
( -, -, -,  -; 1019, 59, -11, **; 8305, 171, 2.1, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Småtärna, Sternula albifrons
(-, -, -, -; 11, 21, -0.5, NS; 8, 4, -10.5, *)

1975 1985 1995 2005 2015
0

2

4

6

8

Småtärna, Sternula albifrons
( -, -, -,-; 18, 12, 21.9, NS; 24, 8, -20.7, *)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0

1

2

3

4

Tordmule, Alca torda
( -, -, -, -; -, -, -, -; 8309, 30, -1.4, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Sillgrissla, Uria aalge
( -, -, -, -; -, -, -, -; 1582, 11, -12.9, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0

1

2

3

4
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Tobisgrissla, Cepphus grylle
( -, -, -, -; -, -, -, -; 879, 62, 5.2, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Tamduva, Columba livia (domest.)
(1070, 704, 2, ***; 172, 378, 1.2, *; 174, 113, 1, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Skogsduva, Columba oenas
(-, -, -, -; 171, 530, -2.1, ***; 145, 190, 2.1, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Ringduva, Columba palumbus
(965, 467, 2.2, ***; 3002, 1165, -0.1, NS; 3487, 580, 1.9, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Turkduva, Streptopelia decaocto
(42, 153, -4.5, ***; 19, 138, 2.5, *; 10, 37, -0.1, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4
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6

7

Gök, Cuculus canorus
(-, -, -, -; 719, 966, -1.6, ***; 1131, 702, 0.5, **)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Gök, Cuculus canorus
(301, 190, -0,7, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Berguv, Bubo bubo
(16, 53, -1,2, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Hökuggla, Surnia ulula
(-, -, -, -; -, -, -, -; 10, 101, -2.3, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Tobisgrissla, Cepphus grylle
( -, -, -, -; 47, 171, 4.6, **)

1970 1980 1990 2000 2010 2020
0
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15
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Sparvuggla, Glaucidium passerinum
(8, 211, 3.2, **; -, -, -, -; -, -, -, -)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Kattuggla, Strix aluco
(578, 165, -1,6, **; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Kattuggla kullar, Strix aluco
(48, 108, -1,3, NS;  -, -, -, ; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Slaguggla, Strix uralensis
(72, 73, -1,6, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Lappuggla, Strix nebulosa
(8, 30, 3,4, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Hornuggla, Asio otus
(97, 149, -4,1, ***; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Hornuggla kullar, Asio otus
(41, 103, -7,6, ***; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0
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4

Jorduggla, Asio flammeus
( -, -, -, -; -, -, -, -; 8, 102, -1.9, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3
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7

Jorduggla, Asio flammeus
(7, 44, 4,7, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Sparvuggla, Glaucidium passerinum
(50, 124, -0,1, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5
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Pärluggla, Aegolius funereus
(205, 150, -4,5, ***; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Tornseglare, Apus apus
(-, -, -, -; 1979, 870, -3.2, ***; 1186, 465, -3.1, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Gröngöling, Picus viridis
(118, 1027, -0.2, NS; 171, 754, -2.4, ***; 134, 247, -0.4, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Gråspett, Picus canus
(8, 111, 6.7, ***; -, -, -, -; 6, 84, -1.3, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0
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5

Större hackspett, Dendrocopos major
(833, 2009, 0.3, *; 476, 1066, -0.1, NS; 875, 618, 2.2, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Mindre hackspett, Dendrocopos minor
(14, 372, 0.5, NS; 17, 314, 2, *; 14, 163, 0.1, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0
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8

Tretåig hackspett, Picoides tridactylus
(7, 82, 7.5, ***; -, -, -, -; 29, 251, 1.1, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0
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6

Spillkråka, Dryocopus martius
(128, 1216, 0.3, NS; 165, 840, -1, ***; 254, 541, -1.8, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Nattskärra, Caprimulgus europaeus
(201, 122, 6,9, ***; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
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Trädlärka, Lullula arborea
( -, -, -, -; 32, 223, 3.3, ***; 39, 138, 0.4, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Trädlärka, Lullula arborea
(18, 64, 0,2, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Sånglärka, Alauda arvensis
(-, -, -, -; 1246, 878, -3, ***; 1234, 200, -0.9, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Ladusvala, Hirundo rustica
(-, -, -, -; 1026, 964, 0.4, NS; 991, 468, 0.6, *)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Hussvala, Delichon urbicum
(-, -, -, -; 762, 807, -2.9, ***; 471, 334, -3.4, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Sommargylling, Oriolus oriolus
(-, -, -, -; 5, 38, -4.7, **; -, -, -, -)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

Korp, Corvus corax
(1216, 1689, 1.5, ***; 308, 875, 1.6, ***; 441, 702, -0.2, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Göktyta, Jynx torquilla
(-, -, -, -; 82, 572, -2.7, ***; 77, 430, 2.6, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

Backsvala, Riparia riparia
(-, -, -, -; 262, 285, -2.9, ***; 111, 97, -4.6, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5
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Kråka, Corvus corone
(9675, 2141, -1.3, ***; 2149, 1171, -1.8, ***; 1561, 664, -1.2, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Råka, Corvus frugilegus
(1143, 272, 3.8, ***; 434, 135, 1.8, NS; 401, 36, -1.8, *)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Kaja, Corvus monedula
(11268, 1519, 1.4, ***; 2687, 927, 0.4, *; 2466, 265, 1.5, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Skata, Pica pica
(3421, 2119, -0.6, ***; 829, 1039, -0.3, **; 599, 355, -0.4, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Nötkråka, Nucifraga caryocatactes
(23, 393, -2.1, ***; 13, 205, -1.7, *; 12, 109, 0.7, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Nötskrika, Garrulus glandarius
(818, 1904, -1, ***; 239, 899, -1.5, ***; 376, 480, 0.2, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Lavskrika, Perisoreus infaustus
( -, -, -, -; -, -, -, -; 151, 279, -0.3, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Stjärtmes, Aegithalos caudatus
(344, 928, 0.4, NS; 34, 340, 0.6, NS; 89, 254, 2.3, **)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Talgoxe, Parus major
(5890, 2228, 0.2, **; 2065, 1189, -0.7, ***; 3024, 658, 2.4, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Blåmes, Cyanistes caeruleus
(3338, 2093, 2, ***; 888, 1083, 0.8, ***; 991, 443, 3.1, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
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Svartmes, Periparus ater
(349, 1430, -0.8, ***; 181, 766, -2.4, ***; 401, 458, 0.1, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Tofsmes, Lophophanes cristatus
(341, 1220, -0.8, ***; 78, 516, -1.5, ***; 373, 439, 2.6, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Lappmes, Poecile cinctus
(-, -, -, -; -, -, -, -; 20, 88, -4.8, **)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Entita, Poecile palustris
(821, 1574, -2.4, ***; 108, 629, -3.7, ***; 122, 229, -0.5, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Talltita, Poecile montanus
(747, 1559, -3, ***; 153, 692, -4.7, ***; 557, 625, -1, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Nötväcka, Sitta europaea
(1354, 1871, 1.5, ***; 298, 867, 1, ***; 335, 314, 2.9, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Trädkrypare, Certhia familiaris
(199, 1396, -1.2, ***; 116, 704, -1.8, ***; 326, 477, 1.7, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Strömstare, Cinclus cinclus
(77, 472, -0.3, NS; -, -, -, -; 6, 57, 1.6, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Gärdsmyg, Troglodytes troglodytes
(140, 705, 2.7, ***; 503, 769, 3.4, ***; 1531, 488, 4, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4
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Dubbeltrast, Turdus viscivorus
(8, 147, 6.7, *; 120, 590, 2.3, ***; 562, 617, 4.4, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

6

Dubbeltrast, Turdus viscivorus
(87, 138, 3,5, *; -, -, -, -, -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Björktrast, Turdus pilaris
(9348, 1776, 0.1, NS; 2252, 1104, -1.9, ***; 1428, 662, -2.6, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Taltrast, Turdus philomelos
(-, -, -, -; 1418, 1139, 0.2, NS; 2981, 682, 1.3, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Taltrast, Turdus philomelos
(2046, 214, -1,3, **; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Rödvingetrast, Turdus iliacus
(-, -, -, -; 868, 802, -0.9, ***; 1881, 655, -1.3, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Rödvingetrast, Turdus iliacus
(699, 172, -2, **; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Ringtrast, Turdus torquatus
(-, -, -, -; -, -, -, -; 29, 57, 3.9, *)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
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 Koltrast, Turdus merula
(1326, 205, 2,4, ***; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Koltrast, Turdus merula
(1144, 1518, 1.4, ***; 2482, 1164, 0.6, ***; 3132, 545, 0.8, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Stenskvätta, Oenanthe oenanthe
(-, -, -, -; 98, 550, -2, ***; 289, 341, -0.2, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Buskskvätta, Saxicola rubetra
(-, -, -, -; 292, 804, -1.4, ***; 538, 609, -1.2, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Buskskvätta, Saxicola rubetra
(148, 144, 0,6, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Rödstjärt, Phoenicurus phoenicurus
(-, -, -, -; 242, 789, 0.3, NS; 1502, 677, 1.6, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Näktergal, Luscinia luscinia
(-, -, -, -; 382, 470, -2.3, ***; 186, 119, -1.4, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Näktergal, Luscinia luscinia
(581, 113, 0,8, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Rödstjärt, Phoenicurus phoenicurus
(54, 109, 1,9, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5
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Blåhake, Luscinia svecica
(-, -, -, -; -, -, -, -; 131, 125, -1.2, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Rödhake, Erithacus rubecula
(77, 422, 3.6, ***; 1243, 1120, -0.5, ***; 3405, 646, 1, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

6

Rödhake, Erithacus rubecula
(1550, 210, 1, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Gräshoppsångare, Locustella naevia
(-, -, -, -; 16, 165, -3.3, ***; 15, 63, -1.1, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Gräshoppsångare, Locustella naevia
(75, 89, 0,4, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Flodsångare, Locustella fluviatilis
(9, 43, -5,4, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0

1

2

3

4

5

6

Rörsångare, Acrocephalus scirpaceus
(-, -, -, -; 176, 496, -1.2, ***; 101, 125, -1.3, **)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Trastsångare, Acrocephalus arundinaceus
(6, 23, 5,2, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Rörsångare, Acrocephalus scirpaceus
(115, 104, -3, **; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5
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Kärrsångare, Acrocephalus palustris
(92, 118, -0,8, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Sävsångare, Acrocephalus schoenobaenus
(213, 110, -1,5, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Busksångare, Acrocephalus dumetorum
(6, 33, 3,4, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Kärrsångare, Acrocephalus palustris
(-, -, -, -; 66, 211, 1.3, **; 65, 117, 0.4, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Sävsångare, Acrocephalus schoenobaenus
(-, -, -, -; 96, 371, -1.9, ***; 92, 137, 1.1, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

Härmsångare, Hippolais icterina
(-, -, -, -; 127, 516, -0.4, NS; 164, 286, 3, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Svarthätta, Sylvia atricapilla
(-, -, -, -; 1100, 942, 2.4, ***; 2113, 419, 3.9, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Trädgårdssångare, Sylvia borin
(-, -, -, -; 1154, 1016, -0.2, NS; 1673, 524, 0.9, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Törnsångare, Sylvia communis
(-, -, -, -; 515, 813, 0.2, NS; 747, 297, 1.1, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Ärtsångare, Sylvia curruca
(-, -, -, -; 216, 868, -0.8, ***; 437, 522, -1, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
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Sydlig lövsångare, Phylloscopus t. trochilus
(-, -, -, -; 4777, 995, -1.2, ***; 10649, 329, 0.3, **)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Nordlig lövsångare, Phylloscopus t. acredula
(-, -, -, -; 976, 175, -0.7, NS; 5863, 378, -0.6, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Sydlig gransångare, Phylloscopus c. collybita
(-, -, -, -; 135, 321, 9.3, ***; 202, 182, 14.8, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

5

10

15

Nordlig gransångare, Phylloscopus c. abietinus
(-, -, -, -; 81, 194, -1.1, *; 325, 325, 5.6, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

Grönsångare, Phylloscopus sibilatrix
(-, -, -, -; 303, 839, -0.6, **; 440, 451, -0.4, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Brandkronad kungsfågel, Regulus ignicapilla
(-, -, -, -; -, -, -, -; 4, 18, 38.1, *)

1975 1985 1995 2005 2015
0

2

4

6

8

10

Kungsfågel, Regulus regulus
(1580, 1850, -2.8, ***; 451, 938, -2.4, ***; 1846, 615, -0.6, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Grå flugsnappare, Muscicapa striata
(-, -, -, -; 182, 754, -1.4, ***; 821, 654, 1.5, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Svartvit flugsnappare, Ficedula hypoleuca
(-, -, -, -; 1058, 1099, -1.3, ***; 1173, 649, 0.3, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Halsbandsflugsnappare, Ficedula albicollis
(-, -, -, -; 11, 11, 1.4, NS; 9, 7, 1.2, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4
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Mindre flugsnappare, Ficedula parva
(-, -, -, -; 4, 72, 3.8, NS; 6, 86, 5.2, *)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Järnsparv, Prunella modularis
( -, -, -, -; 289, 879, -2.6, ***; 813, 652, 0.7, **)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Ängspiplärka, Anthus pratensis
(33, 84, 1.6, NS; 169, 478, -1.7, **; 1280, 460, -0.2, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Trädpiplärka, Anthus trivialis
(-, -, -, -; 1350, 1071, -2.5, ***; 4082, 663, 1.3, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Skärpiplärka, Anthus petrosus
( -, -, -, -; -, -, -, -; 233, 69, -5.1, NS)

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0.0

0.5

1.0

1.5

Forsärla, Motacilla cinerea
( -, -, -, -; 23, 109, 1, NS; 15, 63, 5.8, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

6

7

Sydlig gulärla, Motacilla flava flava
(-, -, -, -; 46, 202, -2.2, **; 64, 66, 5.3, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

Nordlig gulärla, Motacilla flava thunbergi
(-, -, -, -; 98, 159, -4.9, ***; 543, 411, -0.3, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Sädesärla, Motacilla alba
( -, -, -, -; 840, 1156, -1.3, ***; 742, 585, -0.7, **)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5
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Sidensvans, Bombycilla garrulus
(1301, 905, 2.6, ***; -, -, -, -; -, -, -, -)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Sidensvans, Bombycilla garrulus
( -, -, -, -; -, -, -, -; 108, 294, 6.7, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

2

4

6
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10

12

Varfågel, Lanius excubitor
(34, 572, -0.6, NS; -, -, -, -; 11, 115, 2.3, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

Törnskata, Lanius collurio
(-, -, -, -; 92, 589, -1.6, ***; 122, 313, -0.6, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Stare, Sturnus vulgaris
(139, 240, 4.3, ***; -, -, -, -; -, -, -, -)

1975 1985 1995 2005 2015
0

5

10

15

20

25

Stare, Sturnus vulgaris
( -, -, -, -; 3646, 1051, -2.2, ***; 2427, 278, -2.3, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Stenknäck, Coccothraustes coccothraustes
(149, 408, 4.1, ***; 51, 300, 0.7, NS; 56, 181, 3.5, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

2

4

6

8

Grönfink, Chloris chloris
(3585, 1851, -1.4, ***; 1022, 1079, -0.8, ***; 803, 469, -4.2, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Steglits, Carduelis carduelis
(145, 485, 2.4, ***; 68, 272, 9.9, ***; 98, 149, 10.1, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

2

4

6
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12
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Grönsiska, Spinus spinus
(3975, 1461, -1.6, ***; 972, 939, -1, ***; 3506, 678, 1, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Hämpling, Linaria cannabina
(-, -, -, -; 194, 458, -3.5, ***; 209, 152, 0.7, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Gråsiska, Acanthis flammea
(3470, 1560, -1.7, ***; -, -, -, -; -, -, -, -)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Brunsiska, Acanthis flammea cabaret
( -, -, -, -; 21, 107, 12.4, ***; 23, 42, 6.8, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

6

7

Gråsiska, Acanthis f. flammea
( -, -, -, -; 77, 104, -5.3, **; 895, 405, -1.1, **)

1975 1985 1995 2005 2015
0

2

4

6

8

Vinterhämpling, Linaria flavirostris
(88, 143, -1.4, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

1975 1985 1995 2005 2015
0
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15

20

25

30

35

Domherre, Pyrrhula pyrrhula
(2793, 2105, -0.7, ***; 140, 697, -2.1, ***; 260, 591, 1.4, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Rosenfink, Carpodacus erythrinus
(-, -, -, -; 80, 370, -0.9, NS; 48, 171, -3.3, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Tallbit, Pinicola enucleator
(105, 381, -0.8, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

6

Tallbit, Pinicola enucleator
( -, -, -, -; -, -, -, -; 12, 55, -0.5, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

2

4

6

8

10

12
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Mindre korsnäbb, Loxia curvirostra
(319, 332, 12.2, ***; 262, 233, 4.4, **; 1249, 612, 3.2, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

2

4

6

8

10

12

Större korsnäbb, Loxia pytyopsittacus
(37, 131, 2.4, NS; -, -, -, -; 276, 418, 4.9, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

Korsnäbbar, Loxia
(582, 1096, -2.4, ***; 442, 583, -1.3, *; 1521, 610, 4.2, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

2

4

6

8

10

Korsnäbb total, Loxia total
(763, 1240, -0.1, NS; 566, 690, 0.8, NS; 3046, 667, 3.7, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0

2

4

6

8

10

Bändelkorsnäbb, Loxia bifasciata
(-, -, -, -; -, -, -, -; 25, 124, 5.5, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0
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10
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30

Bofink, Fringilla coelebs
(452, 655, 0, NS; -, -, -, -, -, -, -, -)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

6

7

Bofink, Fringilla coelebs
( -, -, -, -; 6384, 1193, -0.7, ***; 12308, 647, 0.7, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

Bergfink, Fringilla montifringilla
(10578, 691, -2.1, NS; -, -, -, -; -, -, -, -)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4

5

Bergfink, Fringilla montifringilla
( -, -, -, -; 261, 233, -5.1, ***; 3017, 419, -0.3, NS)

1975 1985 1995 2005 2015
0

1

2

3

4
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Gulsparv, Emberiza citrinella
(7043, 1888, -2.4, ***; 1355, 1107, -3.1, ***; 1438, 467, -2.4, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Ortolansparv, Emberiza hortulana
(-, -, -, -; 27, 167, -6.6, ***; 17, 97, -8.5, ***)

1975 1985 1995 2005 2015
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Videsparv, Emberiza rustica
(-, -, -, -; -, -, -, -; 60, 193, -3.4, ***)
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Sävsparv, Emberiza schoeniclus
(16, 155, -2.3, *; 230, 753, -2.5, ***; 397, 533, -0.7, **)
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(-, -, -, -; -, -, -, -; 207, 65, -4, ***)
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Gråsparv, Passer domesticus
(1090, 1022, -2.3, ***; 401, 629, -4.5, ***; 471, 143, 0.2, NS)
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Pilfink, Passer montanus
(1983, 1347, -1, ***; 482, 756, 0.1, NS; 556, 187, 0.7, NS)
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Populationstrender hos svenska däggdjur 
 
Beståndsindex för 12 däggdjursarter enligt nattrutterna 2010–2020 (brun linje) och standardrutterna 
2011–2020 (svart linje). Beståndsnivån är satt till 1 för 2011. Dessutom visas medelantalet djur 
räknade per år, antalet unika rutter arten setts på alla år, genomsnittlig trend i % per år, samt 
statistisk signifikans (se Metoddelen), i ordning nattrutter och standardrutter, åtskilda med 
semikolon. Breeding period indices for 12 mammal species based on the night routes 2010–2020 
(brown line) and Fixed routes 2011–2020 (black line). The population level in 2011 is set at 1. The 
figures within brackets are the mean no. of animals observed per year, number of routes where the 
species has been observed over all years, the average trend (% per year), and level of statistical 
significance, for the two datasets (separated by ;). 
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Fälthare, Lepus europaeus
(833, 148, 4,3, ***; 343, 190, 5, ***)
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Skogshare, Lepus timidus
(151, 158, 2,2, NS; 34, 181, -2.6, NS)
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Vildkanin, Oryctolagus cuniculus
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Rödräv, Vulpes vulpes
(249, 193, -2,7, ***; 39, 206, 0.7, NS)
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Vildsvin, Sus scrofa
(227, 88, 11,5, ***; 75, 89, 8, *)
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Älg, Alces alces
(112, 169, 0,2, NS; 114, 408, -0.9, NS)
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Rådjur, Capreolus capreolus
(1279, 194, 6,3, ***; 586, 333, 3.8, ***)
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Kronhjort, Cervus elaphus
(87, 50, 2, NS; 17, 29, 0.5, NS)
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Dovhjort, Dama dama
(1171, 50, 10,2, ***; 202, 47, 12.5, ***)
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