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2011 räknas förutom fåglar även större däggdjur.
4) Nattfågelräkningen. Metoden är en hybrid mel
lan punkträkningarna och standardrutterna. Inom
varje topografiskt kartblad (25 x 25 km, motsva
rande fördelningen av standardrutterna) läggs 20
punkter ut, vid vilka alla fåglar sedda och hörda un
der fem minuter räknas. Dessa punkter bestäms vid
den första inventeringen i en ruta och därefter lig
ger dessa punkter fast för all framtid, även om en ny
inventerare tar vid. Varje rutt räknas från skymnin
gen och framåt, vardera en gång i mars, april res
pektive juni, för att täcka in nattaktiva fåglar. Även
vid nattfågelräkningarna räknas alla större däggdjur,
både vid punkterna och längs körvägen.
foto: hans cronert/skånska bilder

martin green & åke lindström
För att kunna följa hur det går för Sveriges vanlig
are fåglar krävs systematiska räkningar på många
platser runt om i landet, många år efter varandra.
Sådana räkningar har bedrivits inom Svensk Fågeltaxering (SFT) sedan 1975. Projektet drivs vid Bio
logiska institutionen, Lunds universitet, som en
del i Naturvårdsverkets miljöövervakningspro
gram. Förändringar i fågelarternas häckande och
övervintrande bestånd bevakas, inte minst för att
tendenser till att arter minskar skall kunna upptäck
as i tid. Bevakningen sker genom årligen upprepade
inventeringar med strikt standardiserade metoder.
Räkningarna utförs i huvudsak av ideellt arbetande
ornitologer, av vilka många är medlemmar i Sve
riges Ornitologiska Förening. På SFT:s hemsida
www.fageltaxering.lu.se finns bakgrundsinforma
tion och de senaste resultaten, bl.a. diagram över
antalstrender. Där kan man även ladda ner instruk
tioner, redovisningsprotokoll, trenderna i siffror
samt den årsrapport som samtliga inventerare får
hemskickad till sig. Alla svenska ornitologer är väl
komna att delta!
SFT består i nuläget av fyra delprogram: 1) Vin
terfågelräkningen, med fritt valda punktrutter som
inventeras antingen en eller fem gånger per vinter.
Metodiken är mycket enkel. Vid 20 punkter i ter
rängen, valda av inventeraren själv, räknas alla fåglar
som hörs eller ses under fem minuter. 2) Häckfågel
taxeringens punktrutter, med samma räknings
metod som på vintern och med ett räkningstillfälle
per vår/sommar. 3) Häckfågeltaxeringens standard
rutter har förutbestämda lägen, är systematiskt
spridda över landet och består av en 8 km lång
kombinerad punkt- och linjetaxering. Även stan
dardrutterna räknas en gång per vår/sommar. Sedan

Härmsångaren Hippolais icterina hade ett bra år 2013.

Under 2013 slutfördes den 38:e vintersäsongen
(vintern 2012/2013) och den 39:e sommarsäson
gen sedan punkttaxeringarna startade 1975. Det var
18:e säsongen för standardrutterna (start 1996) och
den fjärde säsongen för nattrutterna (start 2010).
Sammanlagt deltog 507 personer, vilka listas under
Tack i slutet av denna rapport.
SFT:s basverksamhet är att ta fram populations
trender för enskilda arter. Men data från fågeltax
eringen används även vid framtagandet av så kallade
indikatorer. I dessa indikatorer sammanfattas ut
vecklingen för flera arter till ett enda årligt index
och till en enda trend över åren. På så sätt får man
en enkel och överskådlig beskrivning av statusen
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Figur 1. Antal och fördelning av inventerade vinterpunktrutter (period 3), sommarpunktrutter, standardrutter respektive nattfågelrutter per 25 x 25 km yta vintern 2012/2013 och sommaren 2013. För standardrutterna och nattfågelrutterna finns bara en rutt per ruta och de vita symbolerna visar vilka rutter som gjorts.
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hos en viss typ av fåglar, till exempel jordbruksfåglar
eller fjällfåglar. Det finns numera flera indikatorer
för den biologiska mångfalden i Sverige, baserade
på fågeldata från SFT. Gå gärna in på Miljömålspor
talen www.miljomal.se där indikatorerna för Riks
dagens miljömål presenteras. Läs där hur det går
för fåglarna i olika miljöer såsom odlingslandskap,
skog, sjöar och vattendrag, våtmarker och fjäll. Där
finns också indikatorer för ett rikt växt- och djurliv
totalt sett (oavsett miljö) samt för hur fågelfaunan
förändras i samband med klimatförändringar. Ytter
ligare fågelindikatorer finns för Europa i sin helhet.
Om detta kan du läsa mer om på Svensk Fågeltaxe
rings hemsida och i den årsrapport som alla inven
terare får (rapporten går också att ladda ner från
hemsidan).

gång sedan 2012. Antalet inventerade sommar
punktrutter har minskat sedan början av 2000-talet,
men hållit sig på en relativt konstant nivå de senaste
fem åren. Från sommarpunktrutterna rapporterades
98 067 fåglar av 200 arter, något fler individer men
något färre arter än 2012. Under året inventerades
också 501 standardrutter av 245 personer (Figur 1),
det tredje bästa året hittills och en ökning jämfört
med året före. Under de senaste fem åren har i ge
nomsnitt 493 rutter inventerats årligen, vilket in
nebär en genomsnittligt årlig täckning på 69 %.
Genom årets inventeringar har nu landets 716 stan
dardrutter inventerats i genomsnitt 8,9 gånger. Tolv
rutter har inventerats alla 18 åren och tio rutter har
foto: tomas lundquist

Trendanalysmetoder

Eftersom alla rutter inte räknas alla år måste man
använda avancerad statistik för att beräkna de ge
nomsnittliga förändringarna mellan åren. Vi an
vänder TRIM (TRends & Indices for Monitoring
data), en analysmetod som är standard för Europas
fågelövervakningsprogram. Antalet fåglar för en art
ett givet år (”basåret”) sätts till 1. Basår kan vara
startåret, slutåret, eller något år mitt i serien (vi an
vänder 1998). Därefter räknas ett index ut för varje
år i förhållande till basåret (för mer detaljer, se hem
sidan). Diagram över de vanligaste fåglarnas trender
finns på vår hemsida.

Fågelinventeringsåret 2013

Totalt gjordes 295 vinterpunktrutter av 235 olika
personer under huvudräkningsperioden runt jul
och nyår (period 3, Figur 1), en minskning sedan
föregående år och ett lågt antal sett i ett längre per
spektiv. Antalet rutter som gjordes under samtliga
fem perioder fortsatte nedåt och är nu nere på drygt
70 rutter, vilket är den lägsta nivån sedan starten
1975. Den långsiktiga trenden i antalet inventerade
vinterrutter är minskande även om ungefär lika
många rutter har inventerats under huvudperioden
(period 3) de senaste tio åren. Vi önskar alltså att
fler av landets kunniga ornitologer tar sig an en vin
terfågelrutt. Kring jul och nyår vintern 2012/2013
räknades 129 999 individer av 128 arter, i båda
fallen klart lägre siffror jämfört med föregående
vinter. December 2012 och januari 2013 var kallare
än normalt vilket sannolikt till viss del förklarar de
lägre fågelantalen denna vinter.
Det gjordes 273 fria sommarpunktrutter av 166
olika personer (Figur 1) under 2013, en liten upp

Vitnäbbad islom Gavia adamsii noterades för första
gången under en standardrutt, i Södermanland.

inventerats under 17 år. På de inventerade standard
rutterna sågs 135 073 fåglar av 219 arter längs lin
jerna och 43 610 av 196 arter vid punkterna. Sam
manlagt sågs 222 arter. Nya standardruttsarter för
året blev vitnäbbad islom på 10G7C Kungsör och
tajgasångare på 15F7H Uggsjön. Totalt har 256 ar
ter setts på standardrutterna genom åren.
Inom nattfågeltaxeringen inventerades 122 olika
rutter av 112 olika personer (Figur 1). Av dessa täck
tes 107 rutter (88 %) vid alla tre tillfällena (mars,
april, juni) och 118 rutter (97 %) inventerades vid
minst två tillfällen. Antalet rutter tog därmed ytter
ligare ett litet steg uppåt och var det högsta antalet
som inventerats under ett år hittills. Nattfågeltaxe
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ringar genomfördes under 2013 för första gången i
samtliga landets län. Flest rutter inventerades pre
cis som tidigare i Uppsala län (15), mycket tack
vare det ekonomiska stöd som nattrutterna får från
länsstyrelsen där. Ökade regionala satsningar på
nattrutterna både från länsstyrelser och regionala
föreningar märks även på antalet gjorda rutter i
flera andra län. Den geografiska spridningen av
nattrutter över landet var i grunden densamma
som under tidigare år. Andelen rutter norr om den
naturliga Norrlandsgränsen ökade dock och 2013
genomfördes 33 % av rutterna norr om denna, tack
vare ökad satsning i Dalarnas län från både läns
styrelse och Dalarnas Ornitologiska Förening. Den

Fågel- och däggdjursåret 2013

För de 83 arter där årliga vinterindex beräknats för
period 3 (jul/nyår) så var mönstret övergripande
negativt jämfört med vintern innan. Endast 30 ar
ter (36 %) uppvisade ett högre index jämfört med
2011/2012 och för hela 53 arter (64 %) sjönk in
dex. I mångt och mycket sannolikt ett resultat av att
vintern var kallare än normalt.
Av de 138 arter/raser för vilka index beräknats för
de fria sommarpunktrutterna var det även där färre
arter som ökade (56 arter, 41 %) än som minskade
(82 arter, 59 %) från 2012 till 2013. Här var det
en stor skillnad mellan tropikflyttare och grup
pen stannfåglar, kortflyttare och medeldistansflyt
foto: anders wirdheim

Mer än 100 nattskärror Caprimulgus europaeus räknas på nattrutterna varje år.

övervägande östliga slagsidan i rutternas fördelning
snarast förstärktes genom ökade satsningar i Stock
holms och Västmanlands län (Figur 1).
Vi är mycket glada över att samtliga 21 läns
styrelser i landet är med och använder standardrut
terna för regional övervakning. Länen får på detta
sätt ett jämförbart system för sin egen övervakning,
samtidigt som det stärker projektet på nationell
nivå. Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands och
Dalarnas län ger ekonomiskt stöd till i nattfågeltax
ering i länen, något vi också är mycket tacksamma
för. Därtill bidrar Västmanlands och Norrbottens
län med sommarpunktrutter i riktade program
inom länen.
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tare. Medan index för tropikflyttare ökade för 55 %
av arterna var det endast 35 % av övriga arter som
ökade. Vi misstänker att en bidragande faktor här
kan ha varit den mycket kalla och sena våren 2013.
För standardrutterna var motsvarande siffror
för 190 arter/raser att 85 ökade (45 %) och 105
minskade (55 %) från året före. Även här fanns den
klara skillnaden om man delar in fåglarna baser
at på flyttningsvanor. Bland tropikflyttarna ökade
54 % av arterna, bland stannfåglar samt kort- och
medeldistansflyttare var det bara 40 % som ökade i
antal från 2012 till 2013.
Sett över ett tioårsperspektiv hade, enligt båda
sommarprogrammen (punkt- och standardrut
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ter), var 2013 ett bra år för följande arter: tornfalk,
härmsångare, sydlig såväl som nordlig gransångare,
sydlig gulärla, steglits och mindre korsnäbb.
Trots att nattrutterna endast har pågått i fyra år
har vi beräknat trender för alla arter där detta är
möjligt. Man ska givetvis tolka dessa trender försik
tigt och främst ger beräkningarna en fingervisning
om vilka arters populationsutveckling vi kommer
att kunna följa framöver med systemet. Efter de
första fyra åren kan index beräknas för 41 arter samt
för ungkullar av katt- och hornuggla. Notabelt är
att index kan beräknas för åtta ugglearter!
Nattfågeltrenderna ger redan en inblick i mel
lanårsvariationen. År 2013 var generellt ett sämre

fälthare och älg. Det sågs även vardera ett exemplar
av björn, järv och utter.
På nattrutterna bokfördes 1 051 däggdjur av 18
arter på punkterna och 2 249 däggdjur av 15 ar
ter på transportsträckorna mellan punkter. Totalt
noterades 20 däggdjursarter under 2013. Även för
däggdjuren har vi beräknat korttidstrender baser
at på nattruttsdata för de arter där detta är möj
ligt. Korttidstrender efter de första fyra åren går att
beräkna för tolv arter. Bland talrikare arter steg in
dex för exempelvis rödräv och grävling mellan 2012
och 2013, medan index sjönk något för båda har
arterna, vildsvin, älg och rådjur. Lodjur, varg och
björn noterades på nattrutterna 2013. Detta var de
foto: krister carlsson

Antalet rapporterade kattuggleungar Strix aluco under nattfågelrutterna minskade från 2012 till 2013.

nattfågelår än 2012, 16 arter (39 %) ökade medan
25 arter (61 %) minskade i antal jämfört med året
innan. Främst var det kort/medeldistansflyttande
arter och stannfåglar som minskade i antal medan
de tropikflyttande nattsångarna generellt ökade
mellan 2012 och 2013. För ugglornas del var det
lite blandad kompott med tre arter där index steg
och fem arter där index sjönk från 2012. Index för
katt- och hornugglehäckningar 2013 var lägre än
motsvarande för året innan.
På standardrutterna sågs minst ett däggdjur på
265 av rutterna (53 %). Totalt sågs 1 249 djur av
17 arter på linjerna. På tre år har sammanlagt 24
däggdjursarter setts. Talrikaste arterna var rådjur,

första björnobservationerna sedan starten 2010.

Hur går det för fåglarna
i olika delar av Sverige?

SFT:s huvudsakliga uppdrag är att beräkna fågel
trender för hela landet. Först sedan införandet av
standardrutterna 1996 har vi dock ett system där
hela Sverige täcks på ett representativt sätt, vilket
gör det möjligt att beräkna direkt jämförbara tren
der för olika delar av Sverige.
Eftersom landets länsstyrelser i högsta grad är
delaktiga i standardrutternas genomförande är det
logiskt att använda länen som minsta enheter för re
gionala analyser. Nu är dock en del län så små att de
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bara håller några enstaka standardrutter (Blekinge
och Gotland har fem vardera) och i sådana fall är
det inte statistiskt försvarbart att räkna trender för
enskilda län. Därför har vi sedan några år delat in
Sverige i sex större regioner, med länen i botten. Vi
har sedan grupperat dessa beroende på hur många
rutter som görs per år i de olika delarna, samt efter
hur väl olika län hänger ihop i fråga om klimat och
naturtyper. Till exempel bildar länen Skåne, Hal
land och Blekinge tillsammans ”Södra Götaland”,
ett område som någorlunda väl överlappar med den
”nemorala zonen”, dvs. den lövskogsregion som hu
vudsakligen finns på europeiska kontinenten. I norr
bildar länen Norrbotten, Västerbotten och Jämt
foto: niclas ahlberg

Havsörn Haliaeetus albicilla är en av de fåglar som ökat
mest i Sverige under senare år.

land regionen ”Norra Norrland” som domineras av
fjällkedjan och tajgan. Notera att Dalarnas län i vår
indelning hamnar i ”Södra Norrland”.
Denna indelning av Sverige i sex regioner an
vänds sedan länge vid beräkningen av fågelindika
torer för Sveriges miljömål. Dessa indikatorer, som
var och en är den genomsnittliga trenden för ett
antal fågelarter som det borde gå bra för om mil
jömålen uppfylls, finner du på miljömålsportalen
www.miljomal.se och på SFT:s hemsida. I indika
torerna ingår dock bara ett mindre antal arter och
speciellt sådana med ganska specifika krav på sina
miljöer.
Därför presenterar vi här en översikt av hur det
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går i olika delar av landet, baserat på alla fågelarter
som vi har data för (Figur 2 och 3). Först har vi
med TRIM beräknat en trend för varje art och re
gion. Därefter har varje art hamnat i en av fyra
kategorier, beroende på riktningen och den statis
tiska säkerheten hos den beräknade trenden: säker
ökning, trolig ökning, trolig minskning och säker
minskning. De två grupperna där en trend har en
trolig riktning kan man också kalla för stabila, det
vill säga det finns en trend men den är inte säkert
skild från ingen trend alls.
Några saker är värda att notera redan här. Vi kan
för perioden 2002–2013 beräkna nationella trender
för 185 av våra 250 arter. För att en art skall komma
med i våra beräkningar måste den vara så vanlig att
den ses på åtminstone några rutter varje år. Notera
dock att en del arter som faktiskt är ganska vanli
ga inte kommer med eftersom de inte ses eller hörs
under inventeringarna, såsom flera arter ugglor. När
vi delar upp Sverige i mindre områden faller många
arter bort, då dataunderlaget blir för litet.
När man jämför hur det går för fåglarna i olika
delar av landet skall man också vara medveten om
att det delvis är olika arter som ingår. Å andra sidan
är resultaten direkt jämförbara om man betänker att
de för varje region speglar hur det går för de vanliga
fåglarna där, oavsett vilka arter det faktiskt är.
Hur går det då för fåglarna? För Sverige i sin
helhet fördelar sig fåglarna mycket jämnt mellan
de fyra kategorierna (Figur 2). Det är uppenbart
att det rent generellt inte går dåligt för fåglarna i
Sverige, men det finns å andra sidan en tendens att
något fler arter minskar än ökar.
Om vi bara tittar på de arter som har statistiskt
säkerställda förändringar är det följande fem ar
ter som ökat mest i antal: havsörn (+15,1 % per
år), steglits (+10,7 %), storskarv (+8,9 %), glada
(+8,8 %) och gransångare (+7,2 %). Notera att för
den sydliga rasen av gransångare har ökningstakten
varit betydligt högre (se nedan). På minskningssidan
är motsvarande arter fjällvråk (–8,4 %), jorduggla
(–9,0 %), dalripa (–11,0 %), lappmes (–11,6 %)
och dvärgmås (–15,4 %). För fjällvråk och jord
uggla, där antalet fåglar varierar enormt mellan en
skilda år, kommer det faktiska start– och slutåret
vara viktiga för en så kort tidserie. I detta fall var
2002 ett ganska bra gnagarår och 2013 ett betydligt
sämre, vilket i alla fall delvis förklarar minskningar
na. Dvärgmåsens starka minskning är förvånande
med tanke på att den generella bilden är att det går
ganska bra för arten (se uppsatsen av Christer Ols
son i Fågelåret 2012). På enskilda rutter har antalet
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fåglar växlat mycket starkt mellan åren vilket gör
trenden svårberäknad, men arten har alltså oftare
försvunnit än tillkommit på standardrutterna de se
naste tolv åren.
En uppdelning av landet i två delar vid 60° N,
vilket grovt sett motsvarar Götaland + Svealand
(”Södra Sverige”), respektive Norrland (”Norra
Sverige”), visar på stora skillnader över landet (Fig
ur 2). I söder går det generellt sett bra, där inte min
dre än 56 % av arterna har en positiv trend (statis
tiskt säkerställd eller ej). I norr har bara 33 % av
arterna en positiv trend. Istället är det alltså inte
mindre än 67 % som minskar i norr (varav mer än
hälften av arterna har statistiskt säkerställda minsk
ningar).
I söder är det följande arter som förändrats
mest i antal: gransångare (+16,1 % per år), steglits
(+10,7 %), mindre korsnäbb (+9,9 %), storskarv
(+9,6 %) och glada (+8,8 %). Minskat mest
har ejder (–6,8 %), backsvala (–6,8 %), björk
trast (–8,2 %), järpe (–8,9 %) och rödvingetrast
(–9,5 %) gjort. I norr har följande arter de star
kaste positiva trenderna: skogsduva (+19,3 % per
år), smålom (+9,1 %), obest. korsnäbb (+6,6 %),
Hela Sverige (185)

%

rödbena (+6,4 %) och härmsångare (+6,3 %). De
som minskat mest är duvhök (–11,4 %), hussvala
(–11,7 %), lappmes (–11,7 %), tamduva (–12,5 %)
och allra mest dvärgmås (–15,8 %).
Vad de övergripande skillnaderna mellan de två
delarna av landet beror på, att det går bra i söder
men dåligt i norr, är okänt. Men signalen är stark.
Det vi kan säga med säkerhet är att våra fågelsam
hällen påverkas av och förändras beroende på kli
matförändringar, men exakt hur detta slår är oklart.
En tendens i vårt material och i fördjupade analy
ser av våra data är att det relativt sett går bättre för
generalistarter med tyngdpunktsmässigt sydlig ut
bredning, samtidigt som det relativt sett går sämre
för specialister och sådana med nordlig tyngdpunkt
i utbredningen. En liten paradox i sammanhanget
är att under just den period vi analyserat trender för
(2002–2013) så har det varit generellt varma år, sett
på lång sikt, men inom perioden så har såväl vårar,
somrar som vintrar i Sverige faktiskt blivit kallare
(http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/
temperatur/klimatindikator-temperatur-1.2430)!
Vi har tittat på trenderna i ytterligare en högre
upplösning, nämligen för de sex miljömålsregioner
Södra Sverige (142)
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Figur 2. Fördelningen av antalsförändringar hos vanliga svenska häckfåglar perioden 2002–2013. Arterna
är grupperade efter antalsförändringarnas riktning respektive statistiska säkerhet: säkerställd ökning (”ÖKNING”, mörkblå stapel), ej säkerställd ökning (”ökning,
ljusblå stapel), ej säkerställd minskning (”minskning”,
röd stapel) samt säkerställd minskning (”MINSKNING”,
mörkröd stapel). Arterna i de två mittre staplarna skulle också kunna kallas ”stabila”. Siffran inom parentes i
rubriken anger antalet ingående arter (det finns ungefär
250 häckande arter i Sverige). De två nedre figurerna
visar hur det går i ”norra” respektive ”södra” Sverige.
Gränsen har dragits vid 60°N, vilket är i höjd med Uppsala och södra Dalarna. Huvudelen av arterna i södra
Sverige har ökat i antal och huvudandelen av arterna i
norra Sverige har minskat i antal.
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Figur 3. Fördelningen av antalsförändringar hos vanliga svenska häckfåglar perioden 2002–2013, i sex olika
regioner av Sverige. För förklaringar av de enskilda figurerna, se Figur 2. Det har gått bäst för fåglarna i södra
och östra Sverige.
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na (Figur 3). Av den framgår naturligtvis den över
gripande trenden med många negativa trender i
norr, men även inom södra Sverige finns geograf
iska mönster. Det går uppenbarligen rejält dåligt i
de västra delarna, nämligen i Västra Götalands och
Värmlands län. Den tydligaste skillnaden mot övri
ga landet är att det där är så få arter det verkar gå rik
tigt bra för. Det är bara sex arter av 111 (5 %) som
har ökat signifikant under perioden 2002–2013.
Det är gransångare, storskarv, domherre, gråsparv,
svarthätta och gök. Av dessa har fyra signifikanta
ökningar i Sverige i sin helhet, medan domherre
och gråsparv har icke-signifikanta trender.
I övrigt för de sex regionerna är det ungefär de

nordvästra Götaland och Svealand är extra mystisk
för det är samma ras, Motacilla flava flava, i Skåne
som i Västra Götaland. Längst i norr har vi en an
nan ras, M. f. thunbergi, med delvis annat habitat
val och flyttningsvanor, vilket ger öppningar för fler
orsaker till trendskillnaderna.

Trender för arter med olika flyttningsvanor
I olika omgångar har det i litteraturen uppmärk
sammats att det går olika bra för fåglar med olika
flyttningsvanor. Framför allt har flera studier vi
sat att det går speciellt dåligt för långdistansflyt
tare (Vickery m.fl. 2014, Ibis 156:1–22). I vår del
av världen betyder detta arter som övervintrar i Af
foto: niclas ahlberg

Den sydliga gulärlan Motacilla flava flava har under senare år koloniserat åkermark i stor utsträckning i sydligaste
Sverige vilket också inneburit att den ökat i antal. Men i västra Sverige går den tillbaka, likt många andra arter.

arter man kan förvänta sig som ligger i topp och
botten, när man vet vad som dominerar i de olika
landsändarna (se ovan). De mest anmärkningsvär
da är nog gulärlans explosionsartade ökning i Södra
Götaland (+26,4 % per år) och Östra Götaland
(+10,8 %), samtidigt som arten minskar i övriga re
gioner och då allra mest i Västra Göta- och Svealand
(–11,1 %). Enligt punktrutterna (trender sedan
1975) har arten minskat långsiktigt såväl i norr som
i söder. I sydligaste Sverige har gulärlan på senare
tid flyttat in på åkermark i stor utsträckning, från
att tidigare främst hållit till på betesmark. Kanske är
detta miljöbyte nyckeln till framgången. Men vad
har då hänt längre upp i Sverige? Kontrasten mot

rika söder om Sahara. De som övervintrar i Euro
pa har det gått jämförelsevis bättre för. Denna frå
ga kopplar dels till förhållanden i Afrika men också
till pågående klimatförändring med varmare vin
trar i Europa. Varmare vintrar och högre överlev
nad hos nordliga övervintrare antas ge dessa arter en
konkurrensfördel jämfört med långflyttarna, samti
digt som tropikflyttarna i högre utsträckning antas
påverkas negativt av miljöförändringar i övervin
tringsområdet. Att veta hur det går för fåglar som
tillbringar olika stora delar av året utanför Sveriges
gränser är naturligtvis viktigt när man skall bedö
ma den svenska miljöns påverkan på våra häckande
populationer. Vi har tittat närmare på detta.
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Figur 4. Fördelningen av antalsförändringar hos vanliga svenska
häckfåglar perioden 2002–2013,
grupperade efter flyttningsvanor (se
text). För förklaringar av de enskilda
figurerna, se Figur 2. Det har gått generellt bäst för långdistansflyttarna.
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Figur 5. Fördelningen av antalsförändringar hos vanliga svenska
häckfåglar som är knutna till våtmarker eller är rovfåglar under perioden
2002–2013. Arterna är grupperade
efter flyttningsvanor (se text). För
förklaringar av de enskilda figurerna,
se Figur 2.

Precis som ovan använde vi materialet från
2002–2013. Vi delade upp de arter och raser för
vilka det går att beräkna en trend för denna peri
od i tre grupper beroende på flyttningsvanor och
övervintringsområden: 1) långdistansflyttare med
övervintringsområden i Afrika söder om Sahara,
eller i södra Asien, eller i ett fåtal fall ute på sydli
ga oceaner, 2) medeldistansflyttare med huvudsak
liga övervintringsområden inom Europa men utan
för Sverige 3) fåglar där huvuddelen av den svenska
populationen håller sig inom landets gränser året
runt. Observera att gränserna mellan dessa grupper
inte alltid är helt lätta att dra. För varje grupp har
vi sedan också tittat på trenderna för våtmarksfåglar
(lommar, doppingar, hägrar, andfåglar, vadare, mås
fåglar etc.) och rovfåglar som en grupp och övriga
18
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Figur 6. Fördelningen av antalsförändringar hos vanliga svenska häckfåglar som inte är knutna till våtmarker eller är rovfåglar under perioden
2002–2013. Arterna är grupperade
efter flyttningsvanor (se text). För
förklaringar av de enskilda figurerna,
se Figur 2.

arter som en annan grupp. Detta eftersom en all
män bild under senare årtionden har varit att just
våtmarksfåglar och rovfåglar är grupper av fåglar
med en generellt positiv utveckling, åtminstone när
det gäller de större arterna.
De övergripande mönstren summeras i tre figur
er (Figur 4–6). På samma sätt som ovan har vi de
lat in arttrenderna i fyra kategorier, de med säker
ställda ökningar, de med positiv respektive negativ
riktning utan att trenden är statistiskt säkerställd
(troliga ökningar eller minskningar), samt de med
säkerställda minskningar. Notera alltså att de två
grupperna utan säkerställd förändring mycket väl
även kan kallas för ”stabila”.
Både bland stannfåglar/kortflyttare och medel
distansflyttare var det övervägande negativa trender
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(Figur 4). Dessutom var säkerställd minskning den
enskilt vanligaste trenden i båda grupperna. Denna
trend är något vanligare hos medeldistansflyttarna.
Samtidigt har medeldistansflyttarna också en något
högre andel arter som ökat signifikant under peri
oden. Hos långflyttarna var det däremot något fler
arter som ökade än som minskade och generellt gick
det faktiskt bättre för dem än för kort- och medel
distansflyttarna. Man skall dock notera att andelen
arter utan säkerställda förändringar är störst i den
na grupp.
Tittar vi enbart på gruppen med våtmarksanknut
na arter och rovfåglar så är skillnaderna ännu större
beroende på flyttningsvana (Figur 5). Återigen är

något annorlunda jämfört med våtmarksfåglar och
rovfåglar (Figur 6). Återigen är det ett övervägan
de negativt mönster bland de fåglar som tillbring
ar vintern i Sverige. För denna grupp noterar vi
också den högsta andelen säkerställda minskning
ar, samt den lägsta andelen säkerställda ökningar.
För de båda andra grupperna överväger ökningar
na och allra mest positivt ser det ut för medeldis
tansflyttarna, där mer än en tredjedel av arterna har
signifikanta ökningar. Samtidigt återfinns i denna
grupp en förhållandevis hög andel arter med säkra
minskningar. Bland långdistansflyttarna är det mer
jämnt fördelat mellan ökningar och minskningar,
men mest anmärkningsvärt är kanske att det är i
foto: mikael arinder/skånska bilder

De långflyttande fåglarna, till exempel törnsångaren Sylvia communis, har inte en sämre utveckling än de fåglar som
stannar inom landet eller endast flyttar inom Europa. Det är snarare tvärtom.

det så att det är en övergripande negativ bild för de
arter som spenderar vintern i Sverige eller Europa.
Ungefär två tredjedelar av de ingående arterna ten
derar att minska och endast en tredjedel förefaller
öka i antal. En stor andel av arterna med negativ
riktning på trenden har också säkerställda minsk
ningar, 44 % bland arterna som spenderar vintern i
Sverige och 37 % bland de som på vintern återfinns
i andra delar av Europa. Notera dock att antalet ar
ter som spenderar vintern i Sverige är lågt.
Gruppen ”övriga arter” domineras av våra vanli
ga småfåglar och många gånger är det kanske des
sa som vi normalt tänker på när vi pratar om fåglar
med olika flyttningsvanor. För dessa är mönstret

denna grupp vi finner den lägsta andelen säkra
minskningar.
Det intressantaste i analysen över hur det gått för
fåglar med olika flyttningsvanor är nog att mön
stret verkar gå emot den gängse uppfattningen och
kunskapen i Europa. Det finns nämligen inga teck
en i Sverige på att långflyttarna skulle ha en mer
negativ utveckling än arter med andra flyttnings
vanor. Istället är det gruppen som tillbringar vintern
inom Sveriges gränser som det gått som sämst för
under de senaste tolv åren. Särskilt gäller detta för
våtmarksanknutna arter och rovfåglar, men även för
övriga fåglar, våra vanliga landanknutna småfåglar. I
sistnämnda grupp är det medeldistansflyttarna som
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har haft det mest positiva sentida mönstret vilket
nog stämmer väl med mångas bild av fågelvärlden
därute. I denna grupp återfinns ett flertal av senare
års stora vinnare i den svenska fågelfaunan.
Samtidigt kan vi konstatera att den gängse bilden
av att våtmarksfåglar och rovfåglar skulle vara en
grupp fåglar som det gått särskilt bra för under sen
are år inte stämmer fullt ut. Givetvis är det så att
flera av senare års stora vinnare trots allt återfinns i
denna grupp, alltså arter som sångsvan, grågås, tra
na och havsörn. Men på en mer generell nivå, dvs.
när man inkluderar alla arter knutna till våta mil
jöer och rovfåglar, blir bilden en annan.
Sammanfattningsvis så finner vi alltså inget stöd
foto: hans cronert/skånska bilder

Sångsvanar Cygnus cygnus.

för att det under de senaste åren skulle gått sär
skilt dåligt för långdistansflyttande arter i Sverige.
Sådana tendenser finns i övriga delar av Västeuropa,
särskilt när det gäller arter som övervintrar i fuk
tigare miljöer längre söderut i Afrika (Vickery et
al. 2014). De svenska trenderna är möjligen något
förvånande, inte minst med tanke på det hårda
tryck som Afrikas miljöer är utsatta för i nuläget.
I sammanhanget måste också nämnas att mån
ga tropikflyttande arter minskade kraftigt i antal
även i Sverige under 1970- och 1980-talet, alltså
långt före den period som vi nu analyserat. Dessa
minskningar framgår bland annat tydligt i punkt
ruttsmaterialet (stenskvätta, rödstjärt och sävsånga
20

re), men de minskningarna har med andra ord inte
fortsatt på samma sätt under de senaste årtiondena.
I korttidsperspektivet bör man kanske mer bekymra
sig för och fundera över de arter som tillbringar hela
året i Sverige, för det är ingen positiv bild vi ser för
perioden 2002–2013.

Vill du medverka i miljöövervakningen?
– Inventera med Svensk Fågeltaxering!

Vi hoppas genomgången ovan skall få många att
känna hur viktiga de långsiktiga standardiserade
programmen är och locka fler att börja räkna i
något av ”de fyra räknesätten”.
Precis som Svensk Fågeltaxering behövs för att ge
trovärdiga uppgifter om populationsutveckling för
Sveriges fåglar, behöver Svensk Fågeltaxering duk
tiga och dedikerade ornitologer som vill hjälpa till
att räkna fåglar runt om i landet. Ju fler ornitolo
ger som deltar med sin tid och sin kunskap, desto
fler rutter kan inventeras och desto bättre under
byggda blir de resultat som kan presenteras. Högst
på vår önskelista står fortfarande att fler ornitologer
i Sverige skulle starta en punktrutt (sommar och/
eller vinter) eller en nattrutt. Varför inte byta ut en
enda av årets fågelskådningsdagar till ett lite mer
systematiskt räknande och samtidigt ge ett mycket
viktigt och uppskattat bidrag till övervakningen av
Sveriges fåglar? Gör en sommarpunktrutt vid som
marstugan, eller systematisera årets första skådardag
genom att anlägga en vinterrutt på de favoritplats
er du ändå besöker för att ge årslistan bästa möjliga
start. Varför inte göra en standardrutt i fjällen i sam
band med nästa fjällvandring, eller starta en natt
rutt tillsammans med några skådarkompisar? Gen
om att vara flera kan man dela på nattrutternas tre
olika inventeringstillfällena, alternativt uppleva de
spännande fågelnätterna tillsammans. Särskilt stort
behov av nya nattrutter finns i västra Götaland och
Svealand samt i hela Norrland, men utrymme för
fler gjorda nattrutter finns i de flesta län.
Förena nytta med nöje! Läs mer på vår hemsida
eller kontakta oss direkt – välkommen med i Svensk
Fågeltaxering!

fågelåret 2013

Tack

Ett stort och varmt tack till landets alla inventerare
utan vars fantastiska insatser denna fågelövervakning
vore omöjlig. Följande 507 personer inventerade och
rapporterade vintern 2012/2013 eller sommaren
2013 (vi ber om ursäkt om någon glömts):
Mats Aldérus, Bengt Allberg, Kaj Almqvist, Ingemar Andell, Per Andell,
Alf Andersson, Anders Andersson, Anita Andersson, Arne Andersson,
Bengt Andersson, Björn-Åke Andersson, Britt-Marie Andersson, Hans
Andersson, Jan Andersson, Lars Andersson, Lars-Åke Andersson, Nils Åke
Andersson, Nils-Åke Andersson, Stefan Andersson, Sören Andersson, Ag
netha Annerud, Håkan Aronsson, Bo Arvidsson, Stefan Asker, Benckt As
pman, Per Ax, Bernt Axelsson, Karl-Martin Axelsson, Leon Axels
son-Widén, Susanne Backe, Pekka Bader, Daniel Bengtsson, Hasse
Bengtsson, Kenneth Bengtsson, Lasse Bengtsson, Stefan Bengtsson,
Staffan Bensch, Henrik Berg, Martin Berg, Stefan Berg, Leif Berglund,
Peter Berglund, Sivert Bergman, Staffan Bergman, Adam Bergner, Mats
Bergquist, Anders Bergqvist, Arne Bergström, Mats Bergström, Tomas
Bergström, Peter Bernövall, Bengt Berthilsson, Anders Birgerson, Mats
Bjersing, Ingvar Björhall, Lars Björklund, Jan Björkman, Stefan Björn,
Magnus Bladlund, Henrick Blank, Magnus Blom, Sven Blomberg, Jesper
Blåder, Hans Boberg, Bo Bodén, Mats Bolin, Lotta Bonde, Lena Bondes
tad, Fredrik Bondestam, Bertil Brånin, Bengt Börjesson, Curt Carlqvist,
Göran Carlsson, Peter Carlsson, Tommy Carlström, Åke Cederblad, Dan
iel Dagernäs, Börje Dahlén, Sten Danielsson, Marian De Boom, Adjan
De Jong, Leif Dehlin, Wilhelm Dietrichson, Bill Douhan, Lena Douhan
Håkansson, Ulf Edberg, Peder Edvinsson, Michael Egerzon, Sophie Ehn
bom, Robert Ekblom, Per Ekerholm, Jan Eklund, Kjell Eklund, Olle Ek
man, Johan Elfström, Per Elvingson, Stig Enetjärn, Patrik Engberg, Leif
Engelholm, Henri Engström, Michaela Engström, Jonas Engzell, Fredrik
Enoksson, Göte Ericsson, Bo R Eriksson, Gustav Eriksson, Kjell Eriksson,
Borås Kjell Eriksson, Stockholm Lars-Erik Eriksson, Lennart Eriksson,
Mats Eriksson, Nils Eriksson, Rolf Eriksson, Sven Eriksson, Ola Erlands
son, Ragnar Falk, Ronny Fallberg, Sven Faugert, Per Olov Florell, Markus
Forsberg, Mats Forslund, Måns Forster, Hans Fowelin, Kenneth Franzén,
Magnus Fridolfsson, Håkan Funk, Andreas Garpebring, Mikael Gemsiö,
Lars Gerre, Lars Gezelius, Agne Gillholm, Lars Gotborn, Jonas Grahn,
Mats Grahn, Martin Green, Urban Grenmyr, Fredrik Grensman, Bengt
Gruvin, Urban Gunnarsson, Peter Gustafson, Tomas Gustafson, Anders
Gustafsson, Bo Gustafsson, Jonas Gustafsson, Lars Gustafsson, Per Gus
tafsson, Rolf Gustafsson, Sture Gustafsson, Tord Gustafsson, Lars Gus
tavsson, Kristina Gynning Olsson, Karin Gällman, Carl-Ivar Hagman,
Mikael Hagström, David Hammarberg, Tobias Hammarberg, Lars Ham
marfalk, Dan Hammarlund, Gunilla Hammarström, Lillebror Hammar
ström, Bengt Hansson, Jesper Hansson, Inge Haraldsson, Yngve Hare
land, Arvo Harjula, Lars-Göran Hedberg, Peder Hedberg Fält, Daniel
Hedenbo, Ingemar Hedihn, Ingemar Hedtjärn, Torbjörn Hegedüs,
Göran Heinrich, Bo Hellberg, Per Helttunen, Lars Henningsson, Clas
Hermansson, Sture Hermansson, Björn Herrlund, Bengt Hertzman, An
ders Heurlin, Dick Himmelmann, Sam Hjalmarsson, Björn Hoffberg, Pe
ter Holmberg, Thomas Holmberg, Arne Holmer, Kurt Holmqvist, Mikael
Holst, Thomas Hultquist, Ulf Humlesjö, Johannes Hungar, Jan Hägg,
Göran Israelsson, Egon Jacobsson, Lars Jacobsson, Per Jacobsson, Anders
Jansson, Lars Jansson, Lina Jansson, Rolf Jansson, Torbjörn Jansson, Åke
Jansson, Bengt Johansson, Björn Johansson, Christer Johansson, Gunnar
Johansson, Hans-Olof Johansson, Inger Johansson, Kjell Johansson, Lars
Johan Johansson, Lars O Johansson, Leif Johansson, Härnösand Leif Jo
hansson, Skinnskatteberg Mattias Johansson, Morgan Johansson, Per Jo
hansson, Roland Johansson, Ulf Johansson, Yngve Johansson, Bo Johns
son, Henrik Jonsson, Thorild Jonsson, Jörgen Josefsson, Per-Inge
Josefsson, Ulf Jungbeck, Vesa Jussila, Anders Jägervall, Gunder Jönsson,
Paul Eric Jönsson, Ulf Jönsson, Germund Kadin, Jan Karlsson, Hultsfred
Jan Karlsson, Oxelösund Klas Karlsson, Lars Karlsson, Thomas Karlsson,
Zsombor Karolyi, Rüdiger Kasche, Olle Kellner, Per Kjellin, Tomas Kjels
son, Knut Klefbom, Mats Knutsson, Ulf Kolmodin, Jens Krantzén,
Håkan Krave, Peter Kuiper, Karl-Gunnar Källebrink, Ingela Källén, An
ders Köling, Magnus Köpman, Gunnar Lagerkvist, Nils Lagerkvist, Rag
nar Lagerkvist, Stig Lagstedt, Anders Larsson, Anders L Larsson, Arnold
Larsson, Bernt Larsson, Bror-Erik Larsson, Johan Larsson, Kjell Larsson,
Marianne Larsson, Pär Gunnar Larsson, Rune Larsson, Sven Larsson,

Tommy Larsson, Raimo Laurila, Stefan Lemurell, Gunnar Lignell, Rolf
Lilja, Conny Liljenberg, Jonas Lind, Jörgen Lindberg, Osborne Lindberg,
Matts Lindbladh, Joakim Lindblom, Lars Lindell, Dan Lindmark, Ron
nie Lindqvist, Jan Lindström, Åke Lindström, Ulf Linell, Erik Linnars
son, Ulf Linnell, Stefan Lithner, Andreas Livbom, Per-Sture Ljungdahl,
Karen Lund, Dan Lundberg, Jan Lundberg, Per Lundberg, Björn Lund
gren, Hans Lundgren, Sigvard Lundgren, Anders Lundh, Berndt Lundin,
Ralf Lundmark, Anders Lundquist, Lars Lundquist, Ulrik Lötberg, Hans
Lööf, Lars Magnusson, Mikael Malmaeus, Dan Mangsbo, Bertil Mark,
Berne Martinsson, Yngve Meijer, Ronny Melbéus, Grzegorz Mikusinski,
Benny Modig, Jan Mogol, Stefan Morell, Per Muhr, Krzysztof Musial,
Gunnar Myrhede, Anders Måhlén, Mikael Mälberg, Thomas Möller, Ulf
Mörte, Gunnar Niklasson, Börje Nilsson, Christer Nilsson, Jan-Eric Nils
son, Johan Nilsson, Fristad Johan Nilsson, Kristinehamn Karl-Göran
Nilsson, Lars Nilsson, Lars-Erik Nilsson, Staffan Nilsson, Hans-Erik Nor
din, Hans Norelius, Oskar Norrgrann, Anders Nothagen, Per Nyberg,
Björn Nylander, Stefan Nyman, Christer Nytén, Åke Oldberg, Inga
Olofsson, Bengt Olsson, Mats Olsson, Owe Olsson, Petter Olsson, Ron
ny Olsson, Stefan Olsson, Richard Ottvall, Elin Paakkonen, Leif Paak
konen, Stefan Paulin, Göran Paulson, Claes Persson, Inger Persson, Jör
gen Persson, Mikael Persson, Per-Ivar Persson, Stefan Persson, Ture
Persson, Åke Persson, Säter Åke Persson, Åmotsbruk Lars Peterson, Lars
O Peterson, Stefan Peterson, Jan Petersson, Therese Petersson, Lars-Åke
Pettersson, Sture Pettersson, Erik Peurell, Kenneth Pless, Henry Pollack,
Anders Påhlsson, Jens Ramnebro, Annika Rastén, Connie Regnersen, Bo
Reichenberg, Staffan Reinius, Patrik Rhönnstad, Åke Rindefjäll, Lennart
Risberg, Jon Risfelt, Jean-Michel Roberge, Kenneth Rosén, Jan Rosen
feld, Nils Rosenlund, Håkan Rune, Leif Ryberg, Martin Rydberg Hedén,
Torbjörn Rynéus, Stefan Rystedt, Lars Råberg, Johan Råghall, Helge Röt
torp, Jörgen Sagvik, Kjell Sahlberg, Anton Samuelsson, Johan Sandström,
Magnus Sandström, Fredrik Schlyter, Suzanne Schlyter, Peter Schmidt,
Simon Schubert, Örjan Sellberg, Per Simonsson, Jan Sjöberg, Nils
Sjöberg, Roland Sjöberg, Lars Sjögren, Håkan Sjölin, Roland Sjöquist,
Lennart Sjösten, Uno Skog, Johan Skutin, Bo Slunge, Jan Sondell, Fredrik
Spak, Henrik Sporrong, Mikael Stenberg, Jan-Olof Stening, Erling Sten
mark, Martin Stenson, Martin Stjernman, Göran Storensten, Mats
Strandberg, Roine Strandberg, Darius Strasevicius, Christer Strid, Stig
Strid, Robert Ström, Willy Strömblad, Mirja Ström-Eriksson, Jim Sund
berg, Göran Svahn, Claes Svedlindh, Stig-Åke Svenson, Fredrik Svensson,
Hans-Gunnar Svensson, Lasse Svensson, Mikael Svensson, Tony Svens
son, Agne Swenzén, Kim Svitzer, Andrzej Szmal, Kjell-Åke Sällström,
Håkan Söderberg, Sivert Söderlund, Bo Söderström, Maria Taberman,
Niklas Tellbe, Bernt Thorssell, John Thulin, Lars-Åke Thunberg, Roland
Thuvander, Bo Thyselius, Leif Thörne, Martin Tjernberg, Ulrika Tollgren,
Torvald Tranetoft, Conny Trogen, Ivar Tägtström, Per Johan Ulfendahl,
Per Undeland, Malin Undin, Per Unger, Roland Waara, Wictoria Wad
man, Krister Wahlström, Lennart Walldén, Thomas Wallin, Lars Wall
ström, Stefan Wastegård, Per Wedholm, Pontus Wennesjö, Kjell Wester
dahl, Kjell Westh, Bernt Westin, Pekka Westin, Bertil Widbom, Charlotte
Wigermo, Harald Wigstrand, Ola Wik, Leif Vikengren, Matts Vikström,
Mårten Wikström, Ulf Wiktander, Tomas Viktor, Fredrik Wilde, Elke
Wilke-Günther, Mats Williamson, Anders Winell, Niclas Winqvist, An
ders Wirdheim, Jan Wirtberg, Johan Wolgast, Kim Woxlägd, Jan Wärn
bäck, Jouni Ylipekkala, Roland Ylvén, Håkan Åberg, Bo Åkerlund, Per
Ålind, Karl Gustav Åström, Staffan Åström, Gunnar Ölfvingsson, Håkan
Örtman, Dick Östberg, Hasse Österman, Claes-Eric Östlund

Ett stort tack också till Per Andell, Annika Lind
ström, Martin Stjernman och Camilla Wadlund för
hjälp med databashantering, till samtliga landets
länsstyrelser som under 2013 använde och stöttade
standardrutter inom sin regionala fågelövervakning
och till Naturvårdsverket för ekonomiskt stöd.

fågelåret 2013

martin green & åke lindström

Ekologihuset,
SE-223 62 Lund
E-post: fageltaxering@biol.lu.se
Hemsida www.fageltaxering.lu.se
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