foto: tomas lundquist

Rödvingetrast Turdus iliacus uppträdde mycket talrikt och oväntat under midvintern 2009/2010.
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Svensk Fågeltaxering
2009

Sammanlagt deltog 490 personer, vilka listas under
Tack i slutet av denna rapport.
Basverksamheten inom Svensk Fågeltaxering har
alltid varit att ta fram populationstrender för en
skilda arter och kommer så att vara även i framti
den. På senare tid har dock användningen av data
inom miljövårdspolitiken accelererat genom fram
tagandet av s.k. indikatorer. I en indikator samman
fattas en stor mängd komplex information till någ
ra få siffror, för att ge en enkel och överskådlig be
skrivning av statusen inom ett intresseområde. Som
vi visade i Fågelåret 2008, finns det numera flera
indikatorer för den biologiska mångfalden i Sveri
ge, baserade på fågeldata från Svensk Fågeltaxering.
foto: peter nilsson

åke lindström, martin green
& richard ottvall
Svensk Fågeltaxering (SFT) drivs vid Biologiska ins
titutionen, Lunds universitet, som en del i Natur
vårdsverkets miljöövervakningsprogram. Projektet
bevakar förändringar i fågelarternas häckande och
övervintrande bestånd, inte minst för att tenden
ser till att arter minskar skall kunna upptäckas i tid.
Bevakningen sker genom årligen upprepade inven
teringar med strikt standardiserade metoder. Räk
ningarna utförs i huvudsak av ideellt arbetande or
nitologer, av vilka många är medlemmar i Sveriges
Ornitologiska Förening. På SFT:s hemsida www.
zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring finns bakgrundsin
formation och de senaste resultaten, bl.a. diagram
över antalstrender. Där kan man även ladda ner in
struktioner, redovisningsprotokoll, trenderna i siff
ror samt den årsrapport som samtliga inventerare
får hemskickad till sig.
Tre delprogram ryms inom SFT: 1) Vinterfågel
räkningen, med fritt valda punktrutter som inven
teras antingen en eller fem gånger per vinter. Meto
diken är mycket enkel. Vid 20 punkter i terrängen,
valda av inventeraren själv, räknas alla fåglar som
hörs eller ses under fem minuter. 2) Häckfågeltax
eringens punktrutter, med samma räkningsmetod
som på vintern och med ett räkningstillfälle per vår/
sommar. 3) Häckfågeltaxeringens standardrutter.
Standardrutterna har förutbestämda lägen, är sys
tematiskt spridda över landet och består av en 8 km
lång kombinerad punkt- och linjetaxering. Även
standardrutterna räknas en gång per vår/sommar.
Under 2009 slutfördes den 34:e vintersäsongen
(vintern 2008/2009) och den 35:e sommarsäsong
en sedan punkttaxeringarna startade 1975. Det var
14:e säsongen för standardrutterna (start 1996).

Ortolansparven Emberiza hortulana är en av de svenska
fåglar som det går sämst för. Öjebyn (Nb) 14 maj 2009.

Gå gärna in på Miljömålsportalen www.miljomal.
se där indikatorerna för Riksdagens miljömål pre
senteras. Läs där hur det går för fåglarna i odlings
landskapet, skogen, våtmarkerna och fjällen. Ytter
ligare fågelindikatorer finns för Europa i sin helhet.
Om detta kan du läsa mer om på Svensk Fågeltax
erings hemsida eller i den årsrapport som alla in
venterare får (rapporten går också att ladda ner från
hemsidan).
Här i Fågelåret 2009 redovisar vi grundläggande
information om fågelinventeringarna under 2009.
Utöver detta diskuterar vi den långsiktiga popula
tionsutvecklingen för åtta arter som vi tycker förtjä
nar extra uppmärksamhet. Vi analyserar också den
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fantastiska rödvingetrastvintern 2009/2010 i detalj,
baserat på data från Vinterfågelräkningen.
Systematiska och standardiserade räkningar är
det särklassigt bästa sättet att följa populations
utvecklingen hos Sveriges fåglar. Bara genom att
räkna år efter år på samma plats, vid samma tid
och på samma sätt, är det möjligt att säkert beräkna
trender för de svenska fåglarna. Detta är vad hund
ratals svenska hängivna ornitologer gör varje år ge
nom att delta i någon av Svensk Fågeltaxerings räk
ningar! Men vi behöver hjälp av fler. Just nu skulle
vi önska att fler personer räknade punktrutter. Kom
och var med! Med en halv dags insats (det är vad
en punktrutt normalt tar i anspråk) bidrar du till
övervakningen av Sveriges fåglar, samtidigt som du
besöker några trevliga lokaler och bekantar dig på
ett nytt sätt med fåglarna i din omgivning. Mer in
formation hittar du här bredvid samt på hemsidan.
Du behövs!

Figur 1. Fördelningen av vinterpunktrutter gjorda vintern
2008/2009. Varje rutt har förts till närmsta topografiska
kartblad (25 km x 25 km) och färgen på rutan anger hur
många rutter som gjordes inom kartbladet. Få vinterrut
ter görs i norra Norrland, norra Värmland, Dalarna och
Härjedalen, samt nordöstra Småland. Det finns alltså
många viktiga områden av landet som idag inte täcks
väl på vintern.
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Totalt gjordes 309 vinterpunktrutter av 249 olika
personer under huvudräkningsperioden runt jul
och nyår (Figur 1, period 3). Drygt 80 rutter gjor
des alla fem vinterperioderna. Under period 3 räk
nades totalt 149 685 individer av 136 arter. Där
till gjordes 267 fria sommarpunktrutter av 161
olika personer. Rapporterna för 2009 omfattade
101 468 fågelindivider av 208 arter (Figur 2). Un
der året gjordes också 519 standardrutter, det näst
bästa året någonsin (Figur 3). På de 519 inventera
de standardrutterna sågs 147 176 fåglar av 218 arter
längs linjerna och 46 978 av 198 arter vid punkt
erna. Sammanlagt sågs 221 arter. Totalt har genom
åren 251 arter setts på standardrutterna. Totalt del
tog 267 olika personer. Det goda utfallet berodde
bl.a. på att ytterligare fyra länsstyrelser gick in och
stödde programmet, tillsammans med alla de län
som medverkar sedan tidigare.
Många fågelarter räknades i jämförelsevisa höga

Figur 2. Fördelningen av sommarpunktrutter gjorda
2009. Varje rutt har förts till närmsta topografiska kart
blad (25 km x 25 km) och färgen på rutan anger hur
många rutter som gjordes inom kartbladet. Det vore
mycket önskvärt med fler punktrutter, inte minst i de de
lar som idag täcks relativt dåligt, såsom Värmland och
Dalarna.
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lig gransångare, grönsiska, samt både större och
mindre korsnäbb. Ovanligt låga siffror noterades
för vigg, ejder, fjällvråk, dalripa, fjällripa, storspov,
grönbena, brushane, tornseglare, sånglärka, hussva
la, backsvala, nötkråka, lappmes, talltita, näktergal,
nordlig lövsångare, hämpling, rosenfink, bofink,
bergfink, gulsparv, ortolansparv, sävsparv och grå
sparv. På punktruttsinventeringarna sågs bl.a. röd
spov, svarthuvad mås, vitvingad tärna (19 stycken i
Krankesjön, Skåne!), lappuggla, fältpiplärka, pung
mes och dvärgsparv. Från standardrutterna rappor
terades bl.a. dubbelbeckasin, skärsnäppa, sommar
gylling, flodsångare, lundsångare, snösiska, tallbit
och dvärgsparv.
foto: tomas lundquist

Figur 3. De vita rutorna visar de standardrutter som
gjordes under 2009. Det finns bara en rutt per kartblad.

antal vintern 2008/2009. För de 78 arter där årliga
index beräknats för period 3 var det 50 arter (64 %)
där index ökade jämfört med 2007/2008 och 28 ar
ter (36 %) där index minskade. Det var åtta arter
där index minskade med mer än 30 % mellan åren,
nämligen storskrake, orre, fiskmås, turkduva, mind
re hackspett, stjärtmes, stenknäck och grönsiska.
För 21 arter ökade index med så mycket som 50 %
eller mer. Av dessa kan nämnas duvhök, ringduva,
nötkråka, björktrast, rödhake, gråsiska och bofink.
Det blev med andra ord en generell vändning upp
åt jämfört med vintern före när majoriteten arter
minskade. Sparvhök, entita, talltita och domherre
hade sina lägsta vintervärden någonsin! Ingen art
hade sitt högsta värde hittills. Vad gäller arter och
antal bör följande nämnas: havssula 5, toppskarv 4,
pilgrimsfalk 8, jaktfalk 1, slaguggla 1 och gråspett
18, allt sett under jul/nyårsräkningarna.
Sommaren 2009 registrerades på punkt- och
standardrutter, sett över den senaste tioårsperioden,
jämförelsevis goda siffror för skäggdopping, stor
skarv, röd glada, brun kärrhök, orre, större strand
pipare, småspov, fjällabb, skogsduva, ringduva, gök,
gråspett, kaja, gärdsmyg, taltrast, svarthätta, syd

Talltita Parus montanus noterades i lägre antal än någon
gång tidigare under Vinterfågelräkningen.

Trendanalysmetoder

Huvudsyftet med Svensk Fågeltaxering är att följa
arternas antalsutveckling. Eftersom alla rutter inte
räknas alla år måste avancerad statistik till för att
beräkna de genomsnittliga förändringarna mel
lan åren. Sedan ett par år används en metod kallad
TRIM (TRends & Indices for Monitoring data).
Antalet fåglar för en art ett givet år (basåret) sätts
till 1. Basår kan vara startåret, slutåret, eller något
år mitt i serien (vi använder 1998). Därefter räknas
ett index ut för varje år i förhållande till basåret (för
mer detaljer, se hemsidan). Diagram över de vanli
gaste fåglarnas trender finns på vår hemsida (se även
Figur 4).
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Sprickor i molntäcket
men också nya orosmoln

Fåglarnas antal ändras ständigt. Ibland sker föränd
ringarna ganska stadigt i en viss riktning och över
längre tid. Vi registrerar då en art som minskande
eller ökande. Andra arter är långsiktigt stabila. Det
är lätt att vänja sig vid en art som just ”stabil” eller
”minskande”. Men även stadiga trenders riktning
förändras förr eller senare. Tidigare till synes dömda
arter börjar återhämta sig och arter vi trott haft en
stabil population börjar plötsligt minska. Eftersom
dessa trendbrott ofta sker i små steg, tar det som re
gel flera år innan vi först upptäcker dem rent sta
tistiskt, innan vi ser att kurvan får en knyck. Sedan

av 1990-talet. De bakomliggande orsakerna är inte
säkert identifierade. Nedläggning av betesmark och
jordbrukets allmänna intensifiering är goda kandi
dater, men hela problemet kanske inte ligger i det
svenska jordbrukslandskapet, då många svenska
storspovar häckar på myrar i Norrland. Idag åter
finns ungefär 70 % av Sveriges storspovar i Norr
land.
Brushanen är mycket illa ute. Av de 170 arter för
vilka vi utifrån standardrutterna kan beräkna sen
tida trender, har brushanen den särklassigt sämsta
populationsutvecklingen med en minskningstakt
på hissnande 13,3 % per år. Materialet är inte stort,
men måste tas på allvar. Det är känt från många
foto: peter nilsson

Brushanen Philomachus pugnax minskar i hela västra Europa och mycket tyder på att orsakerna till detta finns i
vinterkvarteren. Svensbyn, Piteå (Nb) 9 maj 2009.

kan det ta ytterligare några år innan vi vågar tro på
ett trendbrott, givet att det alltid finns viss variation
mellan åren skapad av väder och i vissa fall slum
pen. Här nedan följer ett axplock av arter som i sen
tid haft tydliga trendbrott uppåt eller nedåt, men
vi tar också upp några av de allra största långsikti
ga förlorarna – där kurvan nästan bara pekar utför
(Figur 2).
Storspovens populationsutveckling i Sverige är på
många sätt lik den för andra jordbruksanknutna
fåglar. En stark minskning 1975–1985 följdes av
en period av återhämtning fram till 1995, för att
därefter återigen minska. Både standardrutter och
punktrutter visar på en stadig nedgång från mitten
12

och noggranna strandängsinventeringar att arten
är i det närmaste utgången som häckfågel i Sydsve
rige. Men kurvans data kommer ”tyvärr” inte från
Sydsverige. Brushanen registreras nämligen nästan
uteslutande på standardrutter i Norrland. Arten har
gått starkt tillbaka i hela västra Europa, men våra
svenska data visar alltså att även nordliga populatio
ner i relativt orörda habitat också drabbats. Myck
et tyder på att orsakerna till de negativa trenderna
kan återfinnas i övervintringsområdet. Omfattande
användning av gifter både inom jordbruk och fiske
sägs ha dödat stora antal med brushanar och and
ra fåglar under senare år. Lägg därtill ett allt hår
dare tryck på de knappa resurserna från en växan
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de befolkning. Även grönbenan och svartsnäppan,
med liknande vinterekologi som brushanen, verkar
gå tillbaka. Holländska studier har också visat att
brushanens flyttningsvägar och häckningsområde
förskjutits kraftigt åt öster i sen tid (Yvonne Ver
kuil, doktorsavhandling från Groningen Universi
ty 2010).
Skogsduvan var länge en art i kraftig utförsbacke,
men ungefär runt millennieskiftet hände något
dramatiskt, för då vände kurvan definitivt uppåt.
Mönstret med en sentida ökning är det samma över
hela Västeuropa, men har i Sverige kommit senare. I
Danmark har ökningen redan avstannat och i Eng
land har arten t.o.m. börjat minska igen. I Svensk

ra Danmark innan duvjakten börjat, men detta är
en ren spekulation. Oavsett orsak är det glädjande
att en så till synes dramatisk minskning snabbt har
vänts till en uppgång.
Göken var under lång tid en förlorare bland våra
fåglar, men på samma sätt som för skogsduvan är
den negativa trenden nu definitivt bruten och möj
ligen börjar arten t.o.m. öka igen. Vi vet dock inte
vad detta beror på. Det är i vilket fall inget som
är unikt för Sverige, eftersom trenden i Europa är
mycket likartad (www.ebcc.info). Sveriges orni
tologer verkar glädjande nog kunna se fram emot
gökottor även framöver.
Tornseglaren går en osäker framtid till mötes i Sve
foto: lasse olsson

Kan det vara våra alltmera tillslutna hustak som orsakar bostadsbrist för tornseglarna Apus apus och därmed bidrar
till artens tillbakagång i Nordeuropa? Getterön (Hl) 30 juni 2009.

Fågelatlas (Svensson m.fl. 1999) diskuterades huru
vida minskad mängd tillgängliga bohål kunde vara
en orsak, bl.a. orsakat av konkurrens med kaja. I
ljuset av det senaste decenniets trender verkar den
na förklaring mindre sannolik. Även kajan har ökat
kraftigt i Sverige det senaste decenniet och antalet
tillgängliga hål har väl knappast ökat så dramatiskt?
Vår danske kollega Henning Heldbjerg (i brev) fö
reslår att den i Danmark senarelagda höstjakten på
ringduva möjligen kan ha haft en indirekt positiv
effekt på skogsduvan och då även de svenska. Jak
ten inleddes förr 1 augusti, men har successivt sena
relagts och startar numera 1 oktober. Många svens
ka skogsduvor skulle m.a.o. numera hinna passe

rige. Det är visserligen en ganska vanlig fågel fort
farande, men den har enligt punktrutterna minskat
med ungefär 50–75 % sedan 1975 och allt tyder på
att minskningen sker allt snabbare. Den sentida bil
den är entydig, sedan millennieskiftet har vi förlorat
hälften av våra tornseglare! Den långsiktigt negativa
trenden är likartad i våra grannländer, medan den
klarar sig förvånansvärt bra i Europa i stort. Kanske
har vi här att göra med ett främst nordeuropeiskt
problem? Är det mängden luftplankton (små spind
lar och insekter) som har minskat? Är det våra i Nor
den allt mer tillslutna hustak som stänger fåglarna
ute? Kanske är det dags för en massiv holkkampanj i
Sverige för att se om vi kan hjälpa tornseglaren?
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Domherren är kanske ingen art som ornitologer
i gemen tänker på som hotad, men den senaste ti
dens trend i Sverige är oroande. Både i sommaroch vinterpunktrutterna har arten minskat i antal
de senaste tio åren. Märkligt nog påminner dom
herrens populationskurva mycket om den som fle
ra jordbruksarter uppvisar (jfr. gärna med storspov
en), men parallellerna är i övrigt få. Domherren har
enligt standardrutterna högst tätheter i södra Norr
lands inland samt i Småland, men finns trots allt väl
spridd över hela landet (förutom i fjälltrakterna och
Sydsveriges mest utpräglade slättbygder). Varför har
domherren det så svårt?
Rosenfinkens populationskurva har varit med förr,
men tål att visas. Denna art har kanske den märk
ligaste och mest dramatiska populationskurvan av
alla svenska fåglar. Upp som en sol och ned som en
pannkaka! Perioden 1975–1995 ökade populatio
nen ungefär 13 gånger. Detta var under den peri
od där många andra svenska häckfåglar gick kraftigt
tillbaka. Av populationen under toppåren återstår
idag bara 25 %! Populationskurvan i Finland har
nästan identisk form, även om förändringarna är
mindre dramatiska. Rosenfinken övervintrar långt
österut i Asien, kanske står orsakerna att finna där?
Ortolansparven är tveklöst den av våra tättingar
det finns mest skäl att bekymra sig för. Läget för
ortolansparvarna i södra Sverige verkar vara minst
sagt miserabelt. På 516 genomförda standard- och
punktrutter i södra halvan av landet sågs under
2009 endast en enda (1) ortolansparv! Det var en
fågel på en punktrutt i Västmanland. Det finns ju
fortfarande ortolansparvar kvar i Sydsverige, men
de är så få att de inte längre fångas upp av det nät av
Figur 4 (motstående sida). Populationstrender för åtta
arter i Sverige under häckningstid. Den röda kurvan re
presenterar punktrutterna (1975–2009) och den streck
ade svarta kurvan visar resultaten från standardrutterna
(1998–2009). De årliga värdena är index, där antalet fåg
lar 1998 är satt till 1. Trenderna är beräknade med TRIM
(se text). I den andra rubrikraden återfinns data om tren
den och materialets storlek, med data från sommar
punktrutterna till vänster och standardrutterna till höger.
Det har t.ex. på sommarpunktrutterna setts i genom
snitt 282 storspovar per år mellan 1975 och 2009. Un
der antagandet att arten haft en logaritmisk-linjär trend
har storspoven över denna period minskat med i ge
nomsnitt 1,8 procent per år, med hög statistisk signi
fikans (***). För standardrutterna gäller att i genomsnitt
156 storspovar setts per år 1998-2009 och arten har
under denna period minskat med 3,7 % per år. Notera
alltså skillnaden mellan de två trendsiffrorna – de berör
olika tidsperioder! NS betyder att en trend inte är statis
tiskt säkerställd.

rutter som Svensk Fågeltaxering har. Situationen i
Finland är lika dramatiskt dålig. Den svenska popu
lationen har idag sin tyngdpunkt i Västerbotten och
Norrbotten och därtill främst på hyggen i skogslan
det. Det är denna spillra av en tidigare talrik jord
bruksfågel som vi nu får sätta hoppet till.

Rödvingetrastarna vintern 2009/2010

När vi skriver om Svensk Fågeltaxering i Fågelåret in
kluderar vi normalt data om den vinter som var två
år före den vinter som Fågelåret kommer ut. Det
ta beror främst på att materialet från vintern ett år
före då ännu inte är helt färdiganalyserat. Vi gör här
ett undantag för att belysa den fantastiska rödvinge
foto: tommy holmgren

Rosenfinken Carpodacus erythrinus har haft en drama
tisk utveckling i Sverige. Nabben (Sk) 30 juni 2009.

trastvintern 2009/2010, medan den fortfarande
finns kvar i ornitologernas närminne. I stort sett alla
data är kontrollästa för denna vinter, men inte allt,
så resultaten får trots allt anses vara preliminära.
Genom Vinterfågelräkningens fem räkningar får
vi ett mått på antalet vinterfåglar under fem olika
perioder av en vinter. Det ger oss i detta fall möjlig
heten att analysera systematiska data över rödvinge
trastens uppträdande vintern 2009/2010.
Period 1 (5–25 okt.): Rödvingetrasten ses varje
år talrikt under räkningsperiod 1 och denna vinter
sågs i genomsnitt 19,0 fåglar per rutt (totalt 87 in
venterade rutter). Det är mycket nära genomsnittet
på 17,9 för alla år. Det fanns alltså inget i rödvinge
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Figur 5. Antalet rödvingetrastar sedda per inventerad vinterpunktrutt 2009/2010, i genomsnitt per topografiskt kart
blad (25 km x 25 km). Data kommer från de rutter som inventeras fem gånger per vinter. För period 3 har vi dessut
om inkluderat alla rutter som bara inventeras denna period. Ingen karta visas för period 5 (1–21 mars) eftersom det
då bara sågs tre fåglar på 83 gjorda rutter.
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trastarnas antal under den normala sträckperioden
som förebådade den kommande invasionen. Av
kartan framgår också att det fortfarande fanns röd
vingar kvar i Norrland (Figur 5).
Period 2 (10–30 nov.): Vid denna tid på året har
de flesta av våra rödvingetrastar flyttat ut ur landet
och är på väg mot övervintringsområdena i västra
och södra Europa. Antalet rödvingar hade följaktli
gen nu sjunkit till 4,4 per rutt och trastarna var till
synes borta från Norrland. Samtidigt fanns de fort
farande ganska jämnt spridda över södra halvan av
landet. Genomsnittet för Period 2 alla år är 0,9 fåg
lar per rutt, med 5,2 som det högsta värdet hittills.
För att vara Period 2 sågs alltså ovanligt många fåg

lar, och det tolkas enklast som att ovanligt många av
våra oktobertrastar valt att stanna i Sverige.
Period 3 (19 dec. – 8 jan.): Rödvingetrasten är en
ovanlig midvinterfågel i Sverige och genomsnittet
före den senaste vintern var 0,4 fåglar per rutt. Dock
har arten förekommit under invasionsartade former
några enstaka vintrar tidigare. I Figur 6 visas antalet
rödvingar sedda per rutt under Period 3, från Vin
terfågelräkningens start 1975/1976 fram till vintern
2009/2010. Före vintern 2009/2010 hade det bara
setts fler än 0,3 rödvingar per rutt (alltså en röd
vinge på var tredje rutt) under tre vintrar, med som
mest 3,9 fåglar per rutt vintern 1976/1977. Vintern
2009/2010 sågs nästan det dubbla antalet, nämli
foto: tomas lundquist

Rödvingetrastens Turdus iliacus uppträdande i Sverige runt årsskiftet 2009/2010 var exceptionellt. Antalet som no
terades är det högsta hittills sedan Vinterfågelräkningen startades 1975. Nacka (Srm) 24 januari 2010.
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Figur 6. Antalet rödvingetrastar per rutt registrerade på
Vinterfågelräkningen under period 3 (19 dec. – 8 jan.)
vintrarna 1975/1976 (”1975”) till 2009/2010 (”2009”).
Vintern 2009/2010 sågs det i särklass största antalet
rödvingetrastar i Sverige på 35 år.

gen 6,5 rödvingar per rutt. En mer korrekt analys är
att bara jämföra de rutter som gjorts alla perioder
na, där man alltså räknat på exakt samma plats varje
gång under vintern. Där var antalet fåglar per rutt
under Period 3 hela 9,4. I den mån Vinterfågelräk
ningens rutter är representativa för södra Sverige så
dubblerades antalet rödvingetrastar där under slutet
av november och i december.
Period 4 (24 jan. – 13 feb.: Vid det här laget hade
Sverige mer eller mindre tömts på rödvingetrastar,
då blott 0,45 fåglar sågs per rutt. Det betyder att
bara var 20:e rödvinge fanns kvar från period 3.
Period 5 (1–21 mars): Sverige var tömt på röd
vingetrastar och bara tre fåglar sågs på sammanlagt
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83 inventerade rutter, alltså 0,03 fåglar per rutt. Det
betyder i klartext att alla vinterns fåglar var borta
och att inga vårfåglar hade dykt upp ännu.
Vintern 2009/2010 framstår som den särklassigt
mest rödvingetrastrika vintern på åtminstone 35
år. Förutom de stora antalen i sig så var ökningen
från Period 2 till Period 3 den mest fascinerande
aspekten på invasionen. Varifrån dessa fåglar kom
kan vi bara gissa, men vi tar oss friheten att spe
kulera om detta (se nedan). Om det är okänt vari
från midvinterns rödvingar härstammade, var det
desto mer uppenbart varför de ville vara i Sveri
ge. Över hela södra Sverige var bärproduktionen
hos rönnbär, hagtorn och många andra bärväxter

vara tömda på rödvingar redan i november. Möjli
gen kan trastarna ha kommit österifrån. Emot detta
talar att det normalt inte flyttar rödvingar i större
mängd över Sverige i december. Om det i alla fall
kom fåglar österifrån, varför var de så sena och hur
kunde de veta att det fanns så gott om mat utan att
ha varit här? En annan möjlig förklaring, som vår
kollega Martin Stjernman föreslog, är att det var de
reguljära flyttarna från oktober som kom tillbaka in
i landet söderifrån. Emot detta talar att de då ”flugit
värdshus förbi”. Å andra sidan var det endast dessa
trastar som säkert kunnat veta hur mycket mat som
fanns i Sydsverige. Kan det alltså ha varit rödvinge
trastar som passerade över Sverige i oktober, som ef
foto: tomas lundquist

Varifrån kom alla rödvingetrastarna Turdus iliacus som dök upp i Sverige i december 2009 och vart försvann de i
början av 2010?

mycket god. Ett drömläge för en bärälskare som
rödvingetrasten!
Varifrån kom de? Det är viktigt att komma ihåg
att artens vana att byta övervintringsplats mellan
åren är känd sedan gammalt. Hur stor del av röd
vingetrastarna som är vinternomader är inte känt,
men återfynd av ringmärkta fåglar har visat att vissa
individer ena vintern finns i Västeuropa och nästa
vinter i östra Medelhavsområdet. När beslutet tas
om bästa vinterplats är inte känt och inte heller i
vilken utsträckning fåglarna drar runt för att in
spektera lämpliga platser.
Decemberfåglarna i Sydsverige kom knappast
norrifrån eftersom rutterna i Norrland (om än få)
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ter att ha besökt den europeiska kontinenten, beslu
tade sig för att Sverige nog ändå var det bästa stället
att vara på just denna vinter?
Senvinterns nästan totala brist på rödvingetrastar
var slående. Vad som hände med trastarna kan vi
också bara spekulera om. Kanske tog bären helt en
kelt slut och de drog vidare? Eller var det den ovan
ligt hårda vintern som drev bort, eller t.o.m. slog
ut rödvingetrastarna? I mitten av december drog
nämligen snö och kyla in över hela Sverige och lan
det var med korta undantag längst i söder snötäckt
fram till mitten av mars. Därtill hade södra Sveri
ge, där trastarna fanns, under nästan hela januari
och februari medeltemperaturer under det normala
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(källa: SMHI:s hemsida). Eller var det en kombi
nation av bärbrist, snö och kyla som förstörde för
trastarna? Det vore mycket spännande att höra vilka
kompletterande data som återfynd av ringmärkta
trastar, detaljerade beteendeobservationer och sys
tematiska data på bärförekomst som finns tillgäng
liga och vad dessa i så fall kan tillföra tolkningen av
rödvingetrastens massuppträdande i Sverige vintern
2009/2010.

Inventera du med – du behövs!

Trender över fåglarnas populationsförändringar, likt
de som produceras i Svensk Fågeltaxering och andra
systematiska övervakningsprojekt, är mycket vikti
ga. Vill vi med trovärdighet kunna hävda gentemot
myndigheter, organisationer och beslutsfattare att
det går dåligt för vissa arter och kräva åtgärder, finns
inget bättre än hårda data insamlade med systema
tiska och vetenskapligt beprövade metoder. Till ex
empel vilar den så viktiga rödlistningen tungt på
dessa populationstrender. Dessutom är naturligtvis
Sveriges ornitologer och fågelvänner själva intresse
rade av hur det går för fåglarna.
Men dessa trender skapas inte av sig själva, de är
helt beroende på att enskilda svenska ornitologer
ställer upp med sin tid och sin kunskap. Därför är
det viktigt att så många som möjligt hjälper till att
räkna. Högst på vår önskelista står att fler ornito
loger i Sverige skulle starta en punktrutt och räk
na denna på sommaren och/eller på vintern. Varför
inte byta ut en enda av årets fågelskådningsdagar
till något lite mer systematiskt och samtidigt ge ett
mycket viktigt och uppskattat bidrag till övervak
ningen av Sveriges fåglar? Gör en sommarpunktrutt
vid sommarstugan. Eller systematisera årets första
skådardag genom att anlägga en vinterrutt på de fa
voritplatser du ändå besöker för att ge årslistan bäs
ta möjliga start. Förena nytta med nöje! Läs mer på
nästa uppslag om hur du gör – välkommen med i
Svensk Fågeltaxering!

Tack

Ett stort och varmt tack till landets alla inventera
re utan vars fantastiska insatser denna fågelövervak
ning vore omöjlig. Följande 490 personer invente
rade vintern 2008/2009 eller sommaren 2009 (vi
ber om ursäkt ifall någon glömts):
Mats Aldérus, Bengt Allberg, Ingemar Andell, Per Andell, Alf
Andersson, Anita Andersson, Arne Andersson, Bengt Anders
son, Björn-Åke Andersson, Britt-Marie Andersson, Georg An
dersson, Hans Andersson, Jan Andersson, Kent Andersson, Lars
Andersson, Lars-Åke Andersson, Lena Andersson, Nils-Åke An
dersson, Kävlinge, Nils-Åke Andersson, Kimstad, Stefan Anders
son, Sören Andersson, Anders Arnell, Håkan Aronsson, Bo Ar
vidsson, Stefan Asker, Benckt Aspman, Per Ax, Bernt Axelsson,
Karl-Martin Axelsson, Leon Axelsson, Susanne Backe, Pekka Ba
foto: tomas lundquist

Den hårda vintern 2009/2010 blev i längden tuff för röd
vingetrastarna Turdus iliacus.
der, Bo-Göran Bengtsson, Hasse Bengtsson, Kenneth Bengts
son, Stefan Bengtsson, Staffan Bensch, Henrik Berg, Stefan
Berg, Lars Berggren, Leif Berglund, Peter Berglund, Sivert Berg
man, Staffan Bergman, Mats Bergquist, Anders Bergqvist, Arne
Bergström, Mats Bergström, Peter Bernövall, Bengt Berthils
son, Jan Bertilsson, Leif Bildström, Mats Bjersing, Ingvar Björ
hall, Eva Björklund, Jan Björkman, Per Björkman, Stefan Björn,
Henrick Blank, Magnus Blom, Jesper Blåder, Mats Bolin, Lotta
Bonde, Lena Bondestad, Fredrik Bondestam, Gunborg Brander,
Bertil Brånin, Bengt Börjesson, Curt Carlqvist, Björn Carlsson,
Göran Carlsson, Leif Carlsson, Peter Carlsson, Åke Cederblad,
Daniel Dagernäs, Börje Dahlén, Janne Dahlén, Mats Dahlén,
Carl-Johan Dalsman, Sten Danielsson, Marian De Boom, Ad
jan De Jong, Bill Douhan, Lena Douhan Håkansson, Ulf Ed
berg, Runo Edholm, Sven Edsfors, Michael Egerzon, Sophie
Ehnbom, Björn Ehrenroth, Åke Ekdahl, Per Ekerholm, Kjell
Eklund, Olle Ekman, Pontus Eldh, Johan Elfström, Per Elving
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son, Stig Enetjärn, Leif Engelholm, Boris Engström, Jonas Eng
zell, Arne Envall, Göte Ericsson, Bengt Eriksson, Gustav Eriks
son, Göthe Eriksson, Jan Eriksson, Kjell Eriksson, Gnesta, Kjell
Eriksson, Borås, Kjell Eriksson, Stockholm, Lars-Erik Eriksson,
Leif Eriksson, Lennart Eriksson, Mats Eriksson, Nils Eriksson,
Rolf Eriksson, Ola Erlandsson, Ronny Fallberg, Sven Faugert,
Per Olov Florell, Markus Forsberg, Mats Forslund, Måns For
ster, Hans Fowelin, Kenneth Franzén, Magnus Fridolfsson, Hå
kan Funk, Lars Gezelius, Agne Gillholm, Lars Gotborn, Jonas
Grahn, Mats Grahn, Jan Olof Granberg, Martin Green, Urban
Grenmyr, Fredrik Grensman, Magdalena Grudzinska-Sterno,
Bengt Gruvin, Anders Gustafsson, Björn Gustafsson, Bo Gus
tafsson, Jan Gustafsson, Lars Gustafsson, Rolf Gustafsson, Sture
Gustafsson, Sven Gustafsson, Tord Gustafsson, Lars Gustavsson,
Kristina Gynning Olsson, Karin Gällman, Carl-Ivar Hagman,
Mikael Hagström, Petter Haldén, Patrik Hall, Dan Hammar
lund, Lillebror Hammarström, Bengt Hansson, Inge Haralds
son, Yngve Hareland, Arvo Harjula, Lars Harnemo, Lars-Gö
ran Hedberg, Lars Hedenström, Ingemar Hedihn, Jonas He
din, Ingemar Hedtjärn, Torbjörn Hegedüs, Göran Heinrich, Bo
Hellberg, Bertil Helmersson, Anders Helseth, Per Helttunen,
Lars Henningsson, Sture Hermansson, Björn Herrlund, Bengt
Hertzman, Sam Hjalmarsson, Björn Hoffberg, Peter Holm
berg, Stefan Holmberg, Thomas Holmberg, Arne Holmer, Curt
Holmlöv, Kurt Holmqvist, Ulf Humlesjö, Osvald Häggdahl,
Ingvar Häll, Lina Jansson, Agne Johansson, Bengt Johansson,
Folke Johansson, Gunnar Johansson, Hans-Olof Johansson, Ing
er Johansson, Kjell Johansson, Fjugesta, Kjell Johansson, Älm
hult, Lars O Johansson, Lars-Johan Johansson, Leif Johansson,
Härnösand, Leif Johansson, Skinnskatteberg, Mattias Johans
son, Roland Johansson, Ulf Johansson, Lage Johnson, Bo Johns
son, Henrik Jonsson, Kenneth Jonsson, Micael Jonsson, Tho
rild Jonsson, Jörgen Josefsson, Per-Inge Josefsson, Ulf Jungbeck,
Paul Eric Jönsson, Roger Jönsson, Germund Kadin, Jan Karls
son, Hultsfred, Jan Karlsson, Oxelösund, Lars Karlsson, Tho
mas Karlsson, Rüdiger Kasche, Olle Kellner, Sebastian Kirppu,
Per Kjellin, Knut Klefbom, Mats Knutsson, Jens Krantzén, Pe
ter Kuiper, Oskar Kullingsjö, Sören Kälvesten, Anders Köling,
Magnus Köpman, Gunnar Lagerkvist, Nils Lagerkvist, Ragnar
Lagerkvist, Stig Lagstedt, Anders Larsson, Anders L Larsson, Ar
nold Larsson, Bernt Larsson, Bror-Erik Larsson, Johan Larsson,
Kjell Larsson, Pär Gunnar Larsson, Rune Larsson, Sven Lars
son, Tommy Larsson, Raimo Laurila, Stefan Lemurell, Mikael
Leppälampi, Håkan Lernefalk, Mattias Lif, Rolf Lilja, Conny
Liljenberg, Jonas Lind, Berndt-Johan Lindberg, Björn Lindberg,
Jörgen Lindberg, Osborne Lindberg, Matts Lindbladh, Lars Lin
de, Lars Lindell, Per Linderum, Dan Lindmark, Ronnie Lind
qvist, Åke Lindström, Ulf Linnell, Stefan Lithner, Andreas Liv
bom, Håkan Ljungberg, Per-Sture Ljungdahl, Karen Lund, Dan
Lundberg, Jan Lundberg, Björn Lundgren, Sigvard Lundgren,
Anders Lundh, Berndt Lundin, Ralf Lundmark, Lars Lundquist,
Albin Lundqvist, Tomas Lundqvist, Arvid Löf, Ulrik Lötberg,
Hans Lööf, Lars Magnusson, Mikael Malmaeus, Kaj Malmqvist,
Dan Mangsbo, Bertil Mark, Ingemar Marklund, Ronny Melbé
us, Grzegorz Mikusinski, Benny Modig, Jan Mogol, Stefan Mo
rell, Per Muhr, Gunnar Myrhede, Anders Måhlén, Håkan Måns
son, Thomas Möller, Ulf Mörte, Raimo Neergaard, Gunnar
Niklasson, Börje Nilsson, Christer Nilsson, Jan-Eric Nilsson, Jo
han Nilsson, Karl-Göran Nilsson, Kristoffer Nilsson, Lars Nils
son, Lars-Erik Nilsson, Staffan Nilsson, Alf Nordin, Hans-Erik
Nordin, Mattias Nordlund, Björn Nordzell, Hans Norelius, Vig
go Norrby, Anders Nothagen, Per Nyberg, Leif Nybom, Marcus
Nygårds, Björn Nylander, Åke Oldberg, Frans Olofsson, Inga
Olofsson, Anders Olovsson, Donald Olsson, John-Åke Olsson,
Lennart Olsson, Mats Olsson, Ola Olsson, Owe Olsson, Petter
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Olsson, Ronny Olsson, Stefan Olsson, Bertil Oskarsson, Göran
Ottenbark, Ulf Ottosson, Richard Ottvall, Elin Paakkonen, Leif
Paakkonen, Stefan Paulin, Göran Paulson, Claes Persson, Inger
Persson, Ingmar Persson, Jörgen Persson, Mats-Åke Persson, Mi
kael Persson, Per-Ivar Persson, Stefan Persson, Tor Persson, Ture
Persson, Åke Persson, Kiruna, Åke Persson, Säter, Lars O Peter
son, Stefan Peterson, Jörgen Petersson, Lars-Åke Pettersson, Stu
re Pettersson, Erik Peurell, Henry Pollack, Anders Påhlsson, An
nika Rastén, Markus Rehnberg, Bo Reichenberg, Staffan Reini
us, Åke Rindefjäll, Lennart Risberg, Jon Risfelt, Jean-Michel Ro
berge, David Rocksén, Nils Rosenlund, Håkan Rune, Leif Ry
berg, Martin Rydberg Hedén, Torbjörn Rynéus, Stefan Rystedt,
Lars Råberg, Johan Råghall, Helge Röttorp, Ingrid Sandahl,
Aron Sandling, Fredrik Schlyter, Peter Schmidt, Lars Schütt,
Örjan Sellberg, Staffan Sénby, Peter Sennblad, Jan Sjöberg, Nils
Sjöberg, Roland Sjöberg, Lars Sjögren, Håkan Sjölin, Roland
Sjöquist, Lennart Sjösten, Lars Sjöström, Uno Skog, Bo Slunge,
Thomas Smedberg, Jan Sondell, Fredrik Spak, Mikael Stenberg,
Niclas Stenbom, Jan-Olof Stening, Björn Stenlund, Erling Sten
mark, Martin Stenson, Lennart Stern, Kristoffer Stighäll, Martin
Stjernman, Göran Storensten, Mats Strandberg, Darius Strasevi
cius, Christer Strid, Stig Strid, Robert Ström, Willy Strömblad,
Bo Ståhl, Jim Sundberg, Lars Sundberg, Göran Svahn, Claes
Svedlindh, Stig-Åke Svenson, Fredrik Svensson, Hans-Gunnar
Svensson, Lasse Svensson, Mikael Svensson, Agne Swenzén, Kim
Svitzer, Andrzej Szmal, Håkan Söderberg, Sivert Söderlund, Bo
Söderström, Niklas Tellbe, Ann Mari Thorner, Bernt Thorssell,
John Thulin, Lars-Åke Thunberg, Roland Thuvander, Leif Thör
ne, Martin Tjernberg, Conny Trogen, Håkan Tyrén, Ivar Tägt
ström, Per Johan Ulfendahl, Per Unger, Roland Waara, Krister
Wahlström, Niklas Wahlström, Lennart Walldén, Siv Wallén,
Stefan Wastegård, Per Wedholm, Pontus Wennesjö, Kjell Wes
terdahl, Kjell Westh, Bernt Westin, Bertil Widbom, Charlotte
Wigermo, Harald Wigstrand, Sven Wijk, Stefan Wikander, Leif
Vikengren, Matts Vikström, Ulf Wiktander, Tomas Viktor, Elke
Wilke-Günther, Mats Williamson, Anders Winell, Niclas Win
qvist, Anders Wirdheim, Adriaan Visscher, Johan Wolgast, Jan
Wärnbäck, Roland Ylvén, Håkan Åberg, Ingrid Åkerberg, Mi
chael Åkerberg, Bo Åkerlund, Per Ålind, Karl Gustav Åström,
Staffan Åström, Gunnar Ölvingson, Håkan Örtman, Dick Öst
berg, Åke Österberg, Hasse Österman och Claes-Eric Östlund.

Ett stort tack också till Per Andell, Daniela Figueroa
och Ola Olsson för hjälp med databashantering, till
länsstyrelserna i AB, AC, BD, C, D, E, F, G, H, K,
M, O, S, T, U, W, X, Y och Z län, som under 2009
använde standardrutter inom sin regionala fågelö
vervakning (BD och U län driver även punktrut
ter), och till Naturvårdsverket för ekonomiskt stöd.

åke lindström, martin green
& richard ottvall

Ekologihuset, SE-223 62 Lund
E-post: Ake.Lindstrom@zooekol.lu.se
Hemsida www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring
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Så här startar du en punktrutt!
Principen är densamma för sommar och vinter –
du skapar din egen inventeringsrunda. Tänk först
efter ungefär i vilket område du vill inventera och
om du vill gå, cykla eller köra bil mellan punkter
na. Allra viktigast är att du vill och kan inventera
rutten under flera år, så gör den enkel och att
raktiv redan från början. Sätt dig sedan med en
karta och placera ut 20 punkter på platser du gär
na vill besöka, eller helt enkelt bara på ”vanliga”
platser som tillsammans bildar en fin runda att
ta sig runt. De 20 punkterna skall ha så stort av
stånd emellan sig att du minimerar risken att räk
na samma fåglar två gånger. I skog betyder detta
minst 300 m, i öppen terräng kanske så mycket
som 500 m. Gör gärna rutten en gång i förväg, så
att du blir varse de eventuella hinder som finns
längs vägen och även kan hitta lämpligare platser
att räkna vid. För vinterrutter gäller det att be
döma om rutten går att göra nästa vinter då snö
täcket kan vara annorlunda. Kommer vägen du
kör eller går på att vara plogad om det blir snö?
Eller omvänt, om jag lägger upp en tur på skidor,
finns det snö tillräckligt många vintrar?
För vintern finns bestämda datum då en rutt
skall räknas. Perioderna listas här nedan. Du kan
räkna alla fem perioderna eller enbart period 3.
Inom varje period ryms tre helger. Klockslag får
du välja själv, men dagarna är korta så valmöjlig
heten är inte så stor. I vilket fall bör du starta räk
ningen inom 30 minuter från tidigare års start.
Inventeringsdatum för Vinterpunktrutter
Period
1
2
3
4
5

Datum
5–25 oktober
10–30 november
19 december – 8 januari
24 januari – 13 februari
1–21 mars

För sommarpunktrutter finns inga fixa datum,
men vi rekommenderar ett datum på våren när
”alla” flyttfåglar hunnit anlända och de flesta fort
farande sjunger flitigt. Lämpliga datum för Skåne
är 15 maj – 15 juni och Norrbotten 1 juni – 1 juli
och för övriga Sverige någonstans däremellan. Va
let är dock fritt, så vill du göra en hackspettsrutt
i april går det också bra. Det viktiga är dock att
du därefter alltid räknar inom fem dagar från det
datum du räknade första året. På sommaren är

Lövsångare Phylloscopus trochilus. Falsterbo (Sk)
maj 2009.

det extra viktigt vilken tid på dagen man börjar.
Vi rekommenderar tidig morgon då aktiviteten
är som bäst, men är du morgontrött kan du starta
även sent på dagen. Nästa år startar du räkningen
inom 30 minuter från startårets tid.
Nu till själva räkningen. Metoden är exakt den
samma sommar som vinter. Vid varje punkt räk
nar du under fem minuter alla fåglar du hör och
ser. Ha gärna med ett stoppur, mobilen eller en
äggklocka för att mäta tiden. Alla fåglar skall be
stämmas till art, med undantag för korsnäbbar
som man får redovisa som ”obestämda”.
Mer information om metodiken finns på vår
hemsida (adress nedan) eller kan fås av oss via epost eller brev. Vi rekommenderar att du i förväg
tar en titt på redovisningsprotokollen som finns
på hemsidan (som excel-fil eller som PDF för
pappersutskrift). Där hittar du också en fil som
du kan använda för att redovisa ruttens position
och punkternas koordinater. Vill du ha allt skick
at till dig på papper går det också bra!
Varmt välkommen till Svensk Fågeltaxering!
Svensk Fågeltaxering,
Ekologihuset, SE-223 62 Lund
E-post: Ake.Lindstrom@zooekol.lu.se
Hemsida www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring
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