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Svensk Fågeltaxering 
2017

martin green, fredrik haas 
& åke lindström

Svensk Fågeltaxering (SFT) bevakar på uppdrag av 
Naturvårdsverket förändringar i fågelarternas be-
stånd under häckningstid och vinter. SFT drivs från 
Biologiska institutionen, Lunds universitet, till de-
lar i samarbete med Sveriges länsstyrelser och fram-
för allt med hjälp av ovärderliga insatser av drygt 
600 ornitologer. Många av dessa är medlemmar av 
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sveri-
ge (SOF). På vår hemsida, www.fageltaxering.lu.se, 
finns bakgrundsinformation till projektet, metod-
beskrivningar, nedladdningsbara protokoll och de 
senaste resultaten. Där finns inte minst diagram 
över antalstrender och trenderna i siffror, samt den 
årsrapport som samtliga våra inventerare får hem-
skickad till sig. 

Grunden i SFT:s verksamhet är att samla in jäm-
förbara data enligt strikt standardiserade metoder, 
som utarbetats i förväg för att svara på vissa spe-
cifika frågor. Detta är ett kraftfullt sätt att bedriva 
miljö övervakning och forskning på, samtidigt som 
det ger nya perspektiv och lärdomar både för fors-
kare och allmänhet. Alla svenska ornitologer är väl-
komna att delta i Svensk Fågeltaxering! 

Under 2017 ingick sex delprogram i SFT. Fyra av 
dessa har löpt i många år: 1) Vinterpunktrutterna 
(tidigare kallad Vinterfågelräkningen, start vintern 
1975/76), 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) Sommarpunk-
trutterna (1975), med samma räkningsmetod som 
på vintern och med ett räkningstillfälle per vår/som-
mar. 3) Standardrutterna (1996), som har förutbe-

stämda lägen, är systematiskt spridda över landet 
och består av en åtta km lång kombinerad punkt- 
och linjetaxering. Även standardrutterna räknas en 
gång per vår/sommar. Sedan 2011 räknas förutom 
fåglar även större däggdjur. 4) Nattrutterna (2010) 
är metodologiskt sett en hybrid mellan punkt- och 
standardrutterna. Inom rutor om 25 x 25 km (de 
gamla s.k. topografiska kartbladen, motsvarande 
fördelningen av standardrutterna) läggs 20 punkt-
er ut, vid vilka alla sedda och hörda fåglar av utval-
da arter räknas under fem minuter. Dessa punkter 
bestäms vid den första inventeringen i en ruta och 
därefter ligger dessa punkter fast, även om en ny in-
venterare tar vid. Varje rutt räknas från skymningen 

och framåt, vardera en gång i mars, april respekti-
ve juni, för att täcka in nattaktiva fåglar. Även vid 
nattrutterna räknas alla större däggdjur, både vid 
punkterna och längs körvägen. Standardrutterna 
och nattrutterna bokas i förväg hos oss.

Under 2017 genomfördes den 42:a vintersäsong-
en (vintern 2016/2017) och den 43:e sommar-
säsongen. Det var 22:a säsongen för standardrutter-
na och den åttonde säsongen för nattrutterna. De 
två nya delprogram som startades 2015, Sjöfågel-
rutterna och Kustfågelövervakningen, fortsatte med 
en tredje säsong.

Sjöfågelrutterna drivs tillsammans med SOF med 
syftet att förstärka övervakningen av fåglar i blöta 

foto: annika rastén

Göktyta Jynx torquilla minskade stadigt under slutet av 
1900-talet, men därefter har utvecklingen vänt.
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Figur 1. Antal och fördelning av inventerade vinterpunktrutter (period 3), sommarpunktrutter, standardrutter, nattrut-
ter och sjöfågelrutter per 25 x 25 km yta vintern 2016/2017 och sommaren 2017. För standardrutterna och nattrut-
terna finns bara en rutt per ruta och de vita symbolerna visar vilka rutter som gjorts. Varje inventerad kustruta visas 
med en ljusblå cirkel. 
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miljöer under häckningstid. I denna inventering 
räknas våtmarksfåglar i alla typer av blöta miljö-
er, både i inlandet och längs kusten. Systemet byg-
ger på fritt utlagda räkningsplatser där inventeraren 
själv väljer var hen ska räkna. Både punktrutter och 
slingor, där alla fåglar av aktuella arter räknas allt 
efter som man förflyttar sig runt slingan, ingår i sys-
temet. I sin enklaste form består inventerandet en-
bart av räkning från en enda punkt, såsom ett fågel-
torn eller liknande. Varje rutt räknas vid ett tillfälle 
per år i maj månad. Sjöfågelrutterna ingår så här 
långt inte i den formella miljöövervakningen och 
har därmed ingen finansiering från Naturvårdsver-
ket eller några andra myndigheter. Sjöfågelrutterna 
är också tänkt som en enklare inventering som kan 
passa de flesta fågelintresserade, även de som inte 
har vana av tidigare inventeringar.

Den nationella Kustfågelövervakningen finansi-
eras av Naturvårdsverket och drivs i mycket nära 
samarbete med Länsstyrelserna i landets 14 kustlän 
och i flera fall också med de regionala ornitologiska 
föreningarna. I programmet ingår 200 systematiskt 
utplacerade 2 x 2 km stora rutor i skärgårds miljö, 
vilka huvudsakligen inventeras från båt. Rutorna är 
fasta och har fördelats länsvis i direkt proportion till 
antalet öar i respektive län. Alla observerade indivi-
der av utvalda arter räknas vid ett tillfälle per år un-
der försommaren. 

De sammanlagt 625 personer, som räknade fåg-
lar inom de sex delprogrammen, listas under Tack i 
slutet av denna rapport. 
 

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 en metod kallad TRIM (TRends & Indices 
for Monitoring data). Antalet fåglar för en art ett 
givet år (basåret) sätts till 1. Basår kan vara start-
året, slutåret, eller något år mitt i serien (vi använ-
der 1998 för våra tre långtidssystem och för nattrut-
terna är startåret 2010). Därefter räknas ett index 
ut för varje år i förhållande till basåret (för mer de-
taljer, se hemsidan). Diagram över trender för alla 
de arter som systemen täcker finns på vår hemsida.

Inventeringsåret 2017
Totalt gjordes 575 vinterinventeringar, varav 284 
under huvudperioden runt jul och nyår, en minsk-
ning med några få protokoll sedan året före (Fi-
gur 1). Drygt 60 rutter gjordes alla fem vinterperio-
derna. Antalet rutter gjorda perioderna 1, 2 samt 4 

har tyvärr minskat stadigt de senare åren, men vårt 
försök att få fler att inventera period 5 har slagit väl 
ut. Hela 99 rutter period 5 är en god siffra på lite 
längre sikt. Totalt deltog 225 olika personer. Under 
period 3 2016/2017 räknades totalt 143 688 indivi-
der av 129 arter. Motsvarande siffror för 2015/2016 
var 162 656 individer av 141 arter. Perioderna 1, 2, 
4 respektive 5 sågs 43 343, 36 623, 23 943 respek-
tive 57 650 individer. Inga nya arter för Vinterfågel-
räkningen observerades.

Totalt gjordes 223 sommarpunktrutter av 136 
olika personer, en rejäl minskning från året före  
(Figur 1). Rapporterna för 2017 omfattade 83 905 
fågel individer av 213 arter. Motsvarande siffror för 

2016 var 84 746 fågelindivider av 204 arter. Större 
skrikörn blev ny art för sommarpunktrutterna un-
der 2017.

Totalt inventerades 542 standardrutter under 
2017, vilket är det näst högsta antalet hittills (Fi-
gur 1). Sammanlagt deltog 246 olika personer. Tio 
rutter har inventerats alla 22 åren, nio rutter 21 år 
och nio rutter 20 gånger. De rutter som inventerats 
minst antal gånger är inventerade fyra gånger (gäller 
fyra rutter). Sveriges 716 standardrutter har inven-
terats i genomsnitt 11,0 gånger per rutt. På de 542 
inventerade standardrutterna sågs 152 422 fåglar av 
221 arter längs linjerna och 47 715 av 197 arter 
vid punkterna. Sammanlagt sågs 223 arter. Nya ar-

foto: mattias ullman

Större skrikörn Clanga clanga blev ny art under som-
marpunktrutterna. Denna individ fotograferades dock 
vid Börringe i Sk i oktober 2017.
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ter/underarter blev svartnäbbad islom på 29H7H, 
svartkråka på 08A7H och vitgumpad buskskvät-
ta på 12G7C. Totalt har nu 264 fågelarter setts på 
standardrutterna. På standardrutterna sågs minst 
ett däggdjur på 306 av de 542 rutterna (56 %). To-
talt sågs 1 789 djur av 17 arter på linjerna. På sju 
år har nu sammanlagt 23 däggdjursarter setts, av 
vilka de vanligaste är rådjur, fälthare, dovhjort och 
älg. Under 2017 registrerades både björn och fjäll-
räv, med en individ vardera.

Summa 148 nattrutter inventerades av 126 olika 
personer, vilket är strax under fjolårets rekord nivå 
(Figur 1). Totalt 116 rutter (79 %) inventerades vid 
alla tre tillfällen (mars, april, juni) och 133 rutter 

minst 162 personer. ”Minst” eftersom vi vet att an-
talet medverkande personer egentligen är betydligt 
högre, men då vi i regel endast får in uppgifter om 
själva rapportören så blir det ett minimiantal som 
vi kan redovisa. Delprogrammet fortsätter därmed 
att växa vilket är mycket glädjande. Mer samordna-
de insatser gjordes under 2017 i åtta landskap ge-
nom de regionala ornitologiska föreningarna där 
(Norrbotten, Dalarna, Värmland, Södermanland, 
Östergötland, Västergötland, Gotland och Skåne). 
Alla dessa insatser är mycket högt värderade och vi 
ser gärna att liknande initiativ även kommer igång i 
resterande landskap. En av grundtankarna med del-
programmet är att detta är något som de regionala 

(90 %) inventerades vid minst två tillfällen. Totalt 
sett genomfördes 396 inventeringar, varav 137 rut-
ter under period 1 (mars), 132 rutter under peri-
od 2 (april) och 127 rutter under period 3 (juni). 
På de 148 rutterna (alla 396 inventeringar) regist-
rerades 11 807 fågelindivider av 44 arter och 7 129 
däggdjurindivider av 22 arter. Bland mer spektaku-
lära däggdjur under året på nattrutterna 2017 bör 
nämnas lodjur (5 individer), varg (2) och björn (4, 
en hona med tre ungar). Mufflon blev ny art på 
nattrutterna. Frilevande populationer av detta får 
finns på några håll i landet. De aktuella djuren sågs 
i Mälardalen.

Under året inventerades 329 Sjöfågelrutter av 

föreningarna ska kunna vara engagerade i och som 
även skulle kunna fungera som föreningsaktivite-
ter och en introduktion till ett bredare fågelinven-
terande. Önskemålen från tidigare år om fler inven-
teringar av sjöar och kuststräckor kvarstår. Räkning 
från så många som möjligt av landets fågeltorn, som 
ju nästan alltid ligger invid blöta miljöer, är ett an-
nat önskemål inför kommande år. Detta är ett del-
program där de allra flesta fågelintresserade skulle 
kunna vara med och göra en insats inom fågelöver-
vakningen. Totalt inräknades 64 646 individer av 
99 arter på Sjöfågelrutterna 2017. 

Inom Kustfågelövervakningen inventerades 197 
av de 200 fasta rutorna (Figur 1). Inventeringsar-

Storspoven Numenius arquata hör till de vadarfåglar som noteras under Sjöfågelrutterna. 

foto: niclas ahlberg
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betet utfördes av 53 inventerare och ett antal båtfö-
rare, som totalt noterade 94 638 fåglar av 72 arter. 

Fågel- och däggdjursåret 2017
Vintern 2016/2017 (december–februari) blev den 
fjärde milda vintern i rad (den följande översiktliga 
väderinformationen är hämtad från SMHI:s hem-
sida). Medeltemperaturen var över det normala i 
hela landet och temperaturöverskottet ökade suc-
cessivt längre norrut i landet. Så gott som alla vä-
derstationer hade sina lägsta temperaturer avlästa 
5–6 januari. I de delar av Sverige där majoriteten 
vinterrutter görs var det nederbördsfattigt och inte 
någon gång var hela Sverige snötäckt.

en på många platser i fjällen och det snöade och 
var kallt även i Götaland. Segerstad på Öland hade 
5 cm snö på morgonen 9 maj och Visby flygplats 
hade –7,8°C 11 maj! Under de sista dagarna av maj 
kom högsommarvärme in över landet. Samman-
lagt var maj trots allt något varmare än normalt i 
södra halvan av landet, men kallare än normalt i 
norr. Sommaren blev svalare än 2016 och ganska lik 
2015. Juni var relativt regnig i stora delar av landet, 
förutom norra Norrland som fick den torraste juni 
sedan 2009. Junitemperaturerna var tämligen nor-
mala eller strax under i stora delar av landet. 

För de 151 arter/underarter för vilka index beräk-
nats för sommarpunktrutterna var det 99 (66 %) 

För de 88 arter där årliga index beräknats för pe-
riod 3 (jul/nyår) så ökade index för 46 arter (52 %) 
jämfört med 2015/2016 och för 42 arter (48 %) 
sjönk index (alla årsindex finns i en Excel-fil på 
hemsidan). De arter som uppträdde speciellt talrikt 
denna vinter (jämfört med de senaste tio åren) var 
storskarv, salskrake, tjäder, tretåig hackspett, korp, 
sidensvans, steglits och gråsiska. Ovanligt låga in-
dex för senare tid återfanns hos kanadagås, spar-
vhök, duvhök, turkduva, kråka, talltita, stare och 
pilfink. Mars och början av april var generellt mil-
da, men därefter var våren länge relativt kall. Få lär 
väl glömma det myckna snöandet i början av maj. 
Då uppmättes det största snödjupet för hela säsong-

som ökade sitt index och 52 (34 %) som minskade 
sitt index från 2016 till 2017. För standardrutternas 
200 arter/underarter ökade 110 (55 %) och mins-
kade 90 (45 %) från året före (årsindex finns i en 
Excel-fil på hemsidan).

Sett i ett tioårsperspektiv och över båda sommar-
programmen (punkt- och standardrutter) hade 
havs örn, dvärgmås, nötkråka, dubbeltrast, rödstjärt, 
sydlig och nordlig gransångare, sydlig gulärla, steg-
lits, hämpling, sydlig gråsiska och domherre ett 
ovanligt bra år. Ett jämförelsevis dåligt år hade där-
emot storlom, gravand, knölsvan, tofsvipa, stor-
spov, drillsnäppa, havstrut, gök, sånglärka, hus-
svala, talltita, rödvingetrast, näktergal, rörsångare, 

foto: hannu kiuttu foto: mikael arinder/skånska bilder

Gråsiskan Acanthis flammea uppträdde ovanligt talrikt 
vinter 2016/17 . . . 

. . . medan talltitan Poecile montanus noterades för ett 
ovanligt lågt index samma vinter.
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Figur 2 (motstående sida). Trender hos några utvalda 
däggdjursarter baserat på data från nattrutterna (2010–
2017, brun linje) och standardrutterna (2011–2017, svart 
linje). Inom parentes efter artnamnen visas medelanta-
let observerade individer per år, den årliga förändrings-
takten i %, samt trendens statistiska säkerhet, där NS 
(”not significant”) betyder att ingen säker förändring har 
skett, medan stjärnor *, ** eller *** visar att förändringen 
är statistiskt säkerställd, motsvarande p<0,05, p<0,01, 
p<0,001. Ju fler stjärnor desto säkrare är förändringen. 
Uppgifterna för nattrutterna står till vänster, de för stan-
dardrutterna står till höger.

kärrsångare, sädesärla, stare, grönfink, gulsparv och 
ortolan sparv.

Vad gäller nattrutterna så var 2017 ett dåligt 
uggle år i de sydliga och nordliga delarna av landet, 
men betydligt bättre däremellan. Särskilt i delar av 
väst ra Svealand och södra Norrland bjöds på goda 
antal med ropande ugglor tidigt på säsongen och till 
viss del även på god häckningsframgång under som-
maren. Bland andra nattaktiva arter så hade vat-
tenrall, nattskärra, näktergal, gräshoppsångare och 
busksångare ett bra år, medan rörhöna, småfläc kig 
sumphöna, kornknarr, enkelbeckasin, rörsångare 
och sävsångare hade ett förhållandevis svagt år. To-
talt sett var index för 20 fågelarter (48 %) högre än 

rutterna, så beräknar och redovisar vi numera 
trender även för större däggdjur (Figur 2). Vissa 
mönster finns trots den korta perioden. För vissa 
arter har det gått bra under dessa år. Fälthare, vild-
kanin, vildsvin, rådjur och dovhjort uppvisar klart 
signifikanta ökningar i båda eller något av de två 
delprogrammen. Sämre har det gått för igelkotten 
som har en mycket negativ trend under 2010-tal-
et. Även rödräv hade ett svagt år 2017 och båda 
trenderna för den arten är negativa även om det en-
dast är nattrenden som statistiskt säkerställd. Möj-
ligen kan en ny gnagartopp norr om Dalälven un-
der kommande år ändra på det mönstret? För de 
tidigare nämnda däggdjuren som ökat i antal under 

för 2016, för 21 arter (50 %) lägre, och för en art, 
hornuggla, var index oförändrat. 

Även om det enbart handlar om korttidstrender, 
åtta år med nattrutterna och sju år med standard-

2010-talet misstänker vi att detta delvis förklaras 
av generellt milda vintrar med god vinteröverlev-
nad som följd. Sannolikt kan relativt låga antal med 
rödräv under perioden också förklara framgången 
för några av arterna.

För de båda nyare delprogrammen i skärgården 
och i blöta miljöer i stort har vi nu kört fram kort-
tidstrender. Några exempel visas i Figur 3 (se nästa 
sida). Med endast tre år i bagaget lägger vi givet-
vis ingen större vikt vid själva trenderna som såda-
na. Poängen är istället att visa på de goda inräkna-
de antalen av några intressanta arter, samt på hur 
variationen mellan år har sett ut så här långt. Båda 
dessa ger gott stöd för att de här delprogrammen, 

foton: tomas lundquist/n

Nattskärran Caprimulgus europaeus (t.v.) hade ett gott år i hela det svenska utbredningsområdet 2017. 
Hornugglan Asio otus och andra ugglor var förhållandevis talrika i västra Svealand och södra Norrland.
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Figur 3. Trendkurvor för utvalda ar-
ter baserade på data från Sjöfågel-
rutterna (blå kurvor) och Kustfågel-
övervakningen (röda kurvor) för åren 
2015–2017.
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vid fortsatt lika bra eller ännu bättre täckning, kom-
mer fungera utmärkt för att följa utvecklingen hos 
flertalet arter under häckningstid i skärgården och i 
blöta miljöer i övrigt.  

Trender under de senaste tio åren
Sedan några år beräknar vi även trender baserat på 
standardrutterna för de senaste tio åren, nu allt-
så 2008–2017. Detta som ett mått på hur det går 
”nu”. Vi ser dessa korttidstrender som ett viktigt 
komplement till våra långtidstrender. 

Vi har beräknat 10-årstrender för 204 arter/un-
derarter (underarterna är: ”sydliga” och ”nordliga” 
gulärlor, lövsångare, gransångare respektive grå-
siskor). Vad gäller korsnäbbarna har vi bara inklu-
derat korsnäbb total (alltså summan av alla mindre, 
större och obestämda korsnäbbar). Att det räkna-
des många fåglar i Sverige 2017 avspeglas tydligt i 
det övergripande mönstret. För 49 arter (24 %) är 
trenden signifikant positiv, dvs. arten ökar ”säkert” 
i antal. Trenden är positiv för ytterligare 52 arter 
(26 %), men inte statistiskt säkerställd. För 60 arter 
(29 %) är trenden negativ, men inte statistiskt sä-
kerställd. Trenden är signifikant negativ för 43 ar-
ter (21 %), vilket betyder att de med största sanno-
likhet minskat i antal. Pendeln har därmed svängt 
mot de senaste åren genom att det är fler arter som 
säkert ökar (24 %) än vad som säkert minskar 
(21 %).  Den genomsnittliga trenden för alla 204 
arter/underarter är en ökning med 0,22 % per år. 
Detta är en klar förbättring mot värdet för 2007–
2016 (medeltrend 0,36 % per år).  

Totalt 52 arter/underarter har trender med den 
största statistiska säkerheten (p<0,001, ***). Den-

na nivå av statistisk säkerhet sammanfaller oftast 
med att det är arter som setts i relativt stora antal 
och/eller att de har ökat/minskat kraftigt under pe-
rioden. Av dessa 52 arter är det ortolansparv, grön-
fink, järpe, ärtsångare, havstrut, småspov, orre, fa-
san, gulsparv och talltita som minskat kraftigast, 
från –15,9 % per år hos ortolansparven till –3,8 % 
per år hos talltitan. De arter/underarter som ökat 
mest är sydlig gråsiska, fjällripa, sydlig gransånga-
re, nötkråka, tornfalk, steglits, sidensvans, silltrut, 
sydlig gulärla och stenknäck. De har ökat med från 
28,3 % per år hos sydlig gråsiska till 6,6 % per år 
för stenknäck. 

24%

26%29%

21%

Trender det senaste decenniet

ÖKNING

Ökning

Minskning

MINSKNING

Figur 4. Fördelningen av trender hos 204 svenska fågel-
arter/underarter under perioden 2008–2017, baserat på 
standardrutterna. De mörka färgerna (blå och röd) vi-
sar statistiskt säkerställda trender (ökningar respektive 
minskningar) och de ljusare färgerna visar icke säker-
ställda trender. För de sistnämnda två grupperna har 
alltså ingen säker förändring kunnat fastställas för de 
tio åren.

Trender i olika delar av landet
I Fågelåret 2013 (SOF 2014) och i årsrapporten 
för 2014 redovisade vi hur det gått för fåglarna i 
olika delar av landet sedan 2000-talets början. Det 
övergripande mönstret då var att det gått bättre för 
fåglarna i södra och östra Sverige än vad det gjort i 
norra och västra delarna av landet. Efter 2017 års 
inventeringar har vi upprepat denna övning för att 
se om något förändrats under de senaste åren. Här 
har vi delat Sverige i en nordlig och en sydlig del, 
med gränsen dragen längs 60°N, som på ett ungefär 
sammanfaller med den biologiska Norrlandsgrän-
sen. Vi gör också en separat analys av trenderna för 
de 104 standardrutter som ligger i fjällkedjan. Vi 

Småspov Numenius phaeopus har haft en tydligt mins-
kande trend de senaste tio åren.

foto: niclas ahlberg
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har även använt oss av sex storregioner som består 
av sammanslagningar av län (se Figur 6 nästa upp-
slag). Vidare använder vi oss av data från standard-
rutterna, men här med 2002 som startår, eftersom 
detta är det år då vi gör bedömningen att täckning-
en och spridningen av inventerade rutter är tillräck-
ligt god för en regional uppdelning. Därmed hand-
lar det här om trender för de senaste 16 åren. Vi har 
åter delat upp arterna i fyra grupper: de med sta-
tistiskt säkerställda förändringar (ökningar/minsk-
ningar) och de med positiv eller negativ riktning på 
trenden utan att dessa är statistiskt säkerställda. 

Bara för att vi lägger till tre års data så kan vi inte 
förvänta oss några stora skillnader mot tidigare ana-
lyser, men för en del arter sker snabba förändring-
ar. Detta framgår inte minst av trenderna under de 
senaste tio åren, där mönstren förändrats ganska 
snabbt allteftersom tioårsfönstret flyttas framåt. 

Den samlade utvecklingen för fåglar under häck-
ningstid i olika delar av Sverige visas i Figur 5 och 

6. I hela Sverige är andelen arter som med säkerhet 
ökat respektive minskat i antal sedan 2002 nu lika 
stora (~29 % vardera). En något större andel arter 
har en negativ (23 %) trendriktning än en positiv 
sådan (19 %), trender som alltså inte är statistiskt 
säkerställda. 

Jämför vi norra och södra Sverige går det fort-
farande betydligt bättre för fåglarna i söder. Sett en-
bart till arter med säkra förändringar har mönstret 
förstärkts något av de senaste årens data. Ser vi på ar-
ter utan säkra förändringar är det även här en högre 
andel med negativ trendriktning i norr än i söder. 

Allra sämst har det i norra Sverige gått för orto-
lansparv, storskarv, hussvala, grönfink, lappmes, 
skrattmås, tornseglare, dalripa, bläsand och gul-
sparv. De som det gått allra bäst för är tofsmes, röd-
bena, ringtrast, tornfalk, gärdsmyg, härmsångare, 
större strandpipare, skogssnäppa, nordlig gransång-
are och smålom.  

I södra Sverige är det sydlig gransångare, steglits, 

Figur 5. Fördelningen av antalsförändringar hos vanliga svenska fåglar under häckningstid perioden 2002–2017 ba-
serat på standardrutterna. Arterna är grupperade efter antalsförändringarnas riktning respektive statistiska säker-
het: säkerställd ökning (”ÖKNING”, mörkblå stapel), ej säkerställd ökning (”ökning”, ljusblå stapel) eller minskning 
(”minskning”, ljusröd stapel) samt säkerställd minskning (”MINSKNING”, röd stapel). Siffran inom parentes i rubriken 
anger antalet ingående arter (det finns ungefär 250 häckande arter i Sverige). De två vänstra figurerna visar hur det 
går i hela Sverige respektive i fjällen. Till höger är Sverige uppdelat i två delar, med gränsen dragen vid 60°N, vilket 
är i höjd med Uppsala och södra Dalarna. Huvuddelen av arterna i södra Sverige har ökat i antal och huvuddelen av 
arterna i norra Sverige har minskat i antal.
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rödstjärt, röd glada, sydlig gulärla, göktyta, storskra-
ke, mindre korsnäbb, tornfalk, storskarv och sydlig 
gråsiska som har ökat mest. Arterna med kraftigast 
minskning är rödvingetrast, järpe, backsvala, grön-
fink, ejder, storspov, rosenfink, kricka, björktrast 
och ängspiplärka.

Den största skillnaden jämfört med tidigare ana-
lyser finner vi för fjällens fåglar. Om vi tittar på 

alla arter som det kan beräknas en trend för base-
rat på de 104 standardrutter som ligger i fjällen så 
finner vi att andelen arter som säkert ökat respek-
tive minskat i antal sedan 2002 idag är lika stora 
(20 %). Tidigare var det fler arter som minskande 
än som ökade i antal. Bland arterna utan säker för-
ändring är det nu en övervikt för arter med posi-
tiv trendriktning (35 %) jämfört med en negativ 

Figur 6. Fördelningen av antalsförändringar hos vanliga svenska häckfåglar perioden 2002–2017 i sex olika regioner 
av Sverige. Information om hur diagrammen skall tolkas finns i Figur 5.
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sådan (24 %). Kraftigast ökningar i fjällen under 
de här åren har noterats hos bofink, sångsvan, stör-
re strandpipare, ringtrast, rödbena, talgoxe, dubbel-
trast, skogssnäppa, domherre och småskrake. Mins-
kat allra mest i fjällområdet 2002–2017 har knipa, 
gräsand, buskskvätta, orre, ringduva, dalripa, lapp-
sparv, björktrast, kricka och gök. I båda grupper-
na finns både ”klassiska fjäll arter” och ”sydliga arter 
med huvudförekomst utanför fjällen”.

Resultaten gör det tydligt, precis som vi skrivit 
tidigare, att det genomgående negativa mönstret i 
norr i första hand inte beror på att det skulle gå sär-
skilt dåligt för fjällens fåglar. Det är istället i norra 
Sverige nedanför fjällkedjan som det gått som all-

i Södra Götaland haft en positiv trendriktning un-
der perioden 2002–2017. 

Arterna som det gått allra bäst för i Södra Göta-
land 2002–2017 är sydlig gulärla, sydlig gransång-
are, silltrut, rödstjärt, steglits, trana, storskarv, sten-
knäck, nötväcka och mindre korsnäbb. 

I Östra Götaland är fördelningen av ökande och 
minskande arter i det närmaste identisk med hur 
det såg ut för tre år sedan. Knappt 30 % av arterna 
uppvisar säkra ökningar och drygt 20 % uppvisar 
säkra minskningar 2002–2017. Precis som tidigare 
är fördelningen mellan positiva och negativa trend-
riktningar oavsett statistisk säkerhet nära 60/40 i 
denna region. 

ra sämst. Detta stöds också av uppräkningen ovan 
över de allra mest minskande arterna i norr. Huvud-
delen av dessa är inga ”klassiska fjällarter”. 

I denna mer detaljerade uppdelning av landet (se 
Figur 6) ses ytterligare detaljer. Precis som tidigare 
har det gått generellt bra i sydöstra Sverige och min-
dre bra i väster och i norr. De små förändringarna 
som kan ses jämfört med hur det såg ut för några år 
sedan går åt olika håll i olika regioner. 

Allra längst i söder, i Södra Götaland, har ande-
len säkert ökande arter blivit ännu lite större och 
är nu 45 % av alla arter. Samtidigt är andelen sä-
kert minskande arter oförändrat låg med bara 9 %. 
Sammantaget har nästan tre fjärdedelar av alla arter 

I Östra Svealand är det fortfarande en viss över-
vikt för positiva trendriktningar, men mönstret har 
jämnats ut något genom att det nu är fler arter som 
säkert minskat i antal och färre arter med en positiv 
trendriktning utan att ha en säker ökning. 

Det är fortfarande fler minskande än ökande arter 
i västra Götaland och västra Svealand, Södra Norr-
land och Norra Norrland. Allra sämst har det fort-
satt gått för fåglarna i västra Götaland och Svealand 
(Västra Götalands och Värmlands län), även om det 
är fler arter som säkert ökat i antal där sedan 2002 än 
vid förra genomgången. Fortfarande har dock hela 
37 % av arterna minskat signifikant i antal 2002–
2017. De arter som minskat kraftigast är storspov, 

foto: niclas ahlberg foto: mattias ullman

Buskskvättan Saxicola rubetra hör till de arter som går 
tillbaka mest i norra Sverige.

Ringtrasten Turdus torquatus har ökat tydligt under se-
nare tid i den svenska fjällvärlden. 
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ljungpipare, rödvingetrast, stare, tofsvipa, skogsdu-
va, grönfink, fasan, ärtsångare och gulsparv, de fles-
ta arter som är knutna till jordbruksmark. I Södra 
Norrland är bilden mer negativ än tidigare. Det är 
idag ännu fler arter som säkert minskat i antal och 
ännu färre arter som säkert ökat i antal under perio-
den. Storskarv, hus svala, tornseglare, gråsparv, skratt-
mås, grönfink, dalripa, gulsparv, törnskata och nord-
lig gul ärla har minskat mest under perioden. En mer 
varierad grupp än motsvarande från Västra Göta- och 
Svealand, men även här är det många arter som före-
kommer i anslutning till mänskliga boningar och 
jordbruksmark. 

Allra längst i norr i Norra Norrland kan vi se en 

Tack
Ett stort och varmt tack till landets alla inven-
terare utan vars fantastiska insatser denna fågel-
övervakning vore omöjlig. Följande 625 personer 
inventerade och rapporterade vintern 2016/2017 
eller våren och sommaren 2017 (vi ber om ursäkt 
ifall någon glömts):

Åke Abrahamsson, Pelle Adenäs, Claes-Göran Ahlgren, Thomas Ahlperby, 
Ulf Ahlquist, Mats Aldérus, Bengt Allberg, Kaj Almqvist, Ingemar Andell, 
Per Andell, Joakim Andersen, Stefan Anderson, Alf Andersson, Arne An-
dersson, Bengt Andersson, Björn-Åke Andersson, Britt-Marie Andersson, 
Carl-Axel Andersson, Daniel Andersson, Fredrik Andersson, Hans An-
dersson, Jan Andersson, Jan Andersson, Lars Andersson, Lars Andersson, 
Lars-Åke Andersson, Mats Andersson, Niklas Andersson, Nils Åke An-
dersson, Nils-Åke Andersson, Agnetha Annerud, Håkan Aronsson, Kim 
Arrio, Stefan Asker, Per Aspenberg, Benckt Aspman, Per Ax, Mats Ax-
brink, Karl-Martin Axelsson, Leon Axelsson-Widén, Susanne Backe, Pek-
ka Bader, Peter Bahlenberg, Bo-Göran Bengtsson, Kenneth Bengtsson, 
Lars Bengtsson, Stefan Bengtsson, Staffan Bensch, Henrik Berg, Lotta 
Berg, Martin Berg, Stefan Berg, Richard Bergendahl, Johan Bergkvist, 
Leif Berglund, Peter Berglund, Staffan Bergman, Adam Bergner, Johan 
Bergquist, Mats Bergquist, Anders Bergqvist, Mats Bergström, Tomas 
Bergström, Bengt Berthilsson, Anders Birgerson, Ingvar Björhall, Göran 
Björkén, Jan Björkman, Magnus Bladlund, Henrick Blank, Torbjörn 
Blixt, Magnus Blom, Fredrik Blomqvist, Jesper Blåder, Hans Boberg, Lot-
ta Bonde, Lena Bondestad, Judit Brolid, Börje Broström, Gunnar Bäck, 
Bengt Börjesson, Hans Börjesson, Curt Carlqvist, Göran Carlsson, Kjell 
Carlsson, Sven-Evert Carlsson, Tomas Carlsson, Ulf T Carlsson, Tommy 
Carlström, Åke Cederblad, Göran Cederholm, Hans Cronert, Jonny Da-
borg, Daniel Dagernäs, Tore Dahlberg, Mikael Dahlbom, Börje Dahlén, 
Sten Danielsson, Göran Darefelt, Marianne De Boom, Adjan De Jong, 
Wilhelm Dietrichson, Bill Douhan, Lena Douhan Håkansson, Jan Dun-
fjäll, Ulf Edberg, Peder Edvinsson, Sophie Ehnbom, Robert Ekblom, To-
mas Ekelund, Per Ekerholm, Kjell Eklund, Gösta Ekman, Jahn Ekman, 
Johan Elfström, Paul Elfström, Sara Elg, Patrik Engberg, Leif Engelholm, 
Jonas Engzell, Anders Eriksson, Christer Eriksson, Gustav Eriksson, Han-
na Eriksson, Kjell Eriksson, Kjell Eriksson, Lars-Erik Eriksson, Lennart 
Eriksson, Mats Eriksson, Nils Eriksson, Sven Eriksson, Thord Eriksson, 
Viktor Eriksson, Ola Erlandsson, Lars Falkdalen Lindahl, Ronny Fallberg, 
Lars-Åke Flodin, Per Flodin, Per Olov Florell, Per Fogelström, Mats Fors-
lund, Måns Forster, Kenneth Franzén, Magnus Fridolfsson, Dan Fritzon, 
Karl Fritzson, Håkan Funk, Andreas Garpebring, Mikael Gemsiö, Lars 
Gerre, Lars Gezelius, Agne Gillholm, Lars Gotborn, Mats Gothnier, Jonas 
Grahn, Mats Grahn, Roger Gran, Martin Green, Urban Grenmyr, Fredrik 
Grensman, Christopher Gullander, Patric Gullström, Karl Gunnarsson, 
Urban Gunnarsson, Peter Gustafson, Tomas Gustafson, Björn Gustafs-
son, Bo Gustafsson, Jan Gustafsson, Johan Gustafsson, Rolf Gustafsson, 
Sture Gustafsson, Tord Gustafsson, Arne Gustavsson, Lars Gustavsson, 
Kristina Gynning Olsson, Anders Göthberg, Fredrik Haas, Anders Hag-
lund, Carl-Ivar Hagman, Mikael Hagström, Örjan Hallberg, Joel Hal-
lingfors, Kent Halttunen, David Hammarberg, Tobias Hammarberg, Lars 
Hammarfalk, Dan Hammarlund, Gunilla Hammarström, Lillebror 
Hammarström, Bengt Hansson, Samuel Hansson, Inge Haraldsson, Mi-
kael Haraldsson, Arvo Harjula, Lars-Göran Hedberg, Peder Hedberg Fält, 
Daniel Hedenbo, Per Hedenbo, Lars Hedenström, Hanna Hederberg, Li-
nus Hedh, Ingemar Hedihn, Ingemar Hedtjärn, Torbjörn Hegedüs, Lars 
Helgesson, Bo Hellberg, Ingmar Hellström, Per Helttunen, Lars Hen-
ningsson, Jan Henriksson, Clas Hermansson, Sture Hermansson, Louise 
Hernander, Bengt Hertzman, Jon Hessman, Maarten Hillenaar, Dick 
Himmelmann, Sam Hjalmarsson, Mats Hjelte, Måns Hjernquist, Björn 
Hoffberg, Peter Holmberg, Thomas Holmberg, Arne Holmer, Ralf Hol-
mér, Mikael Holst, Thomas Hultquist, Ulf Humlesjö, Jan Håkansson, Jan 
Hägg, Christian Höfs, Ulric Ilveus, Göran Israelsson, Kent Ivarsson, To-
bias Ivarsson, Per Jacobsson, Bengt Jalsborn, Torbjörn Janson, Anders 
Jansson, Lina Jansson, Rolf Jansson, Torbjörn Jansson, Åke Jansson, Leif 
Jern, Anders Johansson, Anton Johansson, Björn Johansson, Christer Jo-
hansson, Christer Johansson, Gunnar Johansson, Hans-Olof Johansson, 
Inger Johansson, Kjell Johansson, Kjell Johansson, Lars Johansson, Lars 
Johan Johansson, Lars O Johansson, Leif Johansson, Leif Johansson, Per 
Johansson, Ragna Johansson, Roland Johansson, Thomas Johansson, Ulf 
Johansson, Bo Johnsson, Thomas Johnsson, Henrik Jonsson, Oskar Jons-
son, Thorild Jonsson, Jörgen Josefsson, Per-Inge Josefsson, Vesa Jussila, 
Anders Jägervall, Tommy Järås, Gunder Jönsson, Olof Jönsson, Paul Eric 
Jönsson, Ulf Jönsson, Anders Jörneskog, Ingrid Karlsson, Jan Karlsson, 
Jan Karlsson, Klas Karlsson, Roger Karlsson, Thomas Karlsson, Urban 
Karlsson, Zsombor Karolyi, Rüdiger Kasche, Stefan Kasselstrand, Olle 
Kellner, Markku Kemppi, Sebastian Kirppu, Per Kjellin, Jonas Knape, 

förbättring på så vis att andelen säkert minskande 
arter är något lägre än tidigare. Samtidigt uppvisar 
fler arter nu en positiv trendriktning utan att denna 
är statistiskt säkerställd. 

Vi vet fortfarande inte varför det är så stora skill-
nader mellan de olika delarna av Sverige. Fördjupa-
de fältstudier på artnivå och mer detaljerade ana-
lyser av redan befintliga data skulle behövas för att 
bättre kunna förstå de storskaliga mönster vi ser. 

foto: mikael arinder/skånska bilder

Det går inte bra för gulsparven Emberiza citrinella och 
flera andra typiska jordbruksfåglar i Sverige.
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Mats Knutsson, Tommy Knutsson, Ulf Kolmodin, Jan Korslid, Jens 
Krantzén, Peter Kuiper, Olle Kvarnbäck, Björn Kylefors, Claes Kyrk, 
Karl-Gunnar Källebrink, Ingela Källén, Magnus Köpman, Gunnar Lager-
kvist, Ragnar Lagerkvist, Stig Lagstedt, Rolf Lahti, Sven-Olof Lantz, 
Keith Larson, Anders Larsson, Anders L Larsson, Arnold Larsson, Bernt 
Larsson, Emil Larsson, Johan Larsson, Kjell Larsson, Lars-Inge Larsson, 
Malin Larsson, Pär-Gunnar Larsson, Sven Larsson, Tommy Larsson, Ulf 
Larsson, Petteri Lehikoinen, Hampus Lejon, Stefan Lemurell, Seppo 
Leppälampi, Håkan Lernefalk, Gunnar Lignell, Christina Lilja, Rolf Lilja, 
Conny Liljenberg, Jonas Lind, Berndt-Johan Lindberg, Jörgen Lindberg, 
Osborne Lindberg, Matts Lindbladh, Billy Lindblom, Joakim Lindblom, 
Lars Lindell, Thomas Lindell, Ulf Lindell, Dan Lindmark, Lars Lindqvist, 
Ronnie Lindqvist, Jan Lindström, Åke Lindström, Stig Lindvall, Erik Lin-
narsson, Ulf Linnell, Stefan Lithner, Andreas Livbom, Margareta Ljung-
dahl, Per-Sture Ljungdahl, Karen Lund, Emil Lundahl, Björn Lundberg, 
Dan Lundberg, Jan Lundberg, Björn Lundgren, Hans Lundgren, Sigvard 
Lundgren, Anders Lundh, Ralf Lundmark, Anders Lundquist, Lars Lund-
quist, Ulrik Lötberg, Leif Lövström, Hans Lööf, Lars Magnusson, Mikael 
Malmaeus, Hans Malmsten, Dan Mangsbo, Hans Marken, Sven Marling, 
Berne Martinsson, Marianne Mattiasson, Albin Mauritzon, Yngve Meijer, 
Ronny Melbéus, Grzegorz Mikusinski, Kent Moen, Jan Mogol, Maria 
Molin, Stefan Morell, Per Muhr, Krzysztof Musial, Gunnar Myrhede, 
Thomas Möller, Niklas Mörnerud, Ulf Mörte, Gunnar Niklasson, Börje 
Nilsson, Christer Nilsson, Jan Åke Nilsson, Johan Nilsson, Johan Nilsson, 
Karl-Göran Nilsson, Lars Nilsson, Lars-Erik Nilsson, Larsgunnar Nilsson, 
Peter Nilsson, Staffan Nilsson, Åke Nilsson, Dan Norberg, Sofi Nord-
feldt, Hans-Erik Nordin, Mattias Nordlund, Barbro Nordström, Fredrik 
Nordwall, Hans Norelius, Oskar Norrgrann, Anders Nothagen, Leif Ny-
bom, Gunnar Nyström, Christer Nytén, Arne Ohlsson, Kenneth Olaus-
son, Åke Oldberg, Bimbi Ollberg, Gösta Olofsson, Inga Olofsson, Bengt 
Olsson, Christin Olsson, Gunnar Olsson, Mats Olsson, Owe Olsson, 
Ronny Olsson, Stefan Olsson, Göran Ottenbark, Richard Ottvall, Erik 
Owusu-Ansah, Elin Paakkonen, Leif Paakkonen, Magnus Palm, Stefan 
Paulin, Göran Paulson, Claes Persson, Inger Persson, Jörgen Persson, Ma-
rita Persson, Mikael Persson, Rolf Persson, Stefan Persson, Thord Persson, 
Ture Persson, Åke Persson, Åke Persson, Lars O Peterson, Stefan Peterson, 
Anncharlotte Petersson, Jan Petersson, Janne Pettersson, Sture Pettersson, 
Uno Pettersson, Erik Peurell, Margareta Pilemalm, Kenneth Pless, Anders 
Påhlsson, Jens Ramnebro, Annika Rastén, Jan Rees, Staffan Reinius, Pat-
rik Rhönnstad, Åke Rindefjäll, Lennart Risberg, Jon Risfelt, Kenneth 
Rosén, Jan Rosenfeld, Nils Rosenlund, Jacob Rudhe, Karl Gustav Rudol-
phi, Urban Rundström, Håkan Rune, Martin Rydberg Hedén, Kjell 
Rydh, Bert Rydhagen, Torbjörn Rynéus, Stefan Rystedt, Lars Råberg, Jo-
han Råghall, Anton Samuelsson, Johan Sandström, Magnus Sandström, 
Suzanne Schlyter, Peter Schmidt, Simon Schubert, Peter Sennblad, Per 
Simonsson, Peter Sjö, Jan Sjöberg, Roland Sjöberg, Erik Sjögren, Håkan 
Sjölin, Roland Sjöquist, Lennart Sjösten, Caroline Sjöström, Uno Skog, 
Johan Skutin, Per Smitterberg, Frida Snell, Jan Sondell, Henrik Sporrong, 
Mikael Stenberg, Jan-Olof Stening, Lena Stenman, Erling Stenmark, 
Martin Stenson, Martin Stjernman, Göran Storensten, Mats Strandberg, 
Darius Strasevicius, Christer Strid, Calle Ström, Robert Ström, Willy 
Strömblad, Lars Sundberg, Lars Sundlöf, Frej Sundqvist, Karl-Erik Sund-
ström, Thomas Sundström, Per-Eric Svahn, Johan Svedholm, Carina Sve-
din, Claes Svedlindh, Stig-Åke Svenson, Fredrik Svensson, Hans-Gunnar 
Svensson, Josefin Svensson, Mikael Svensson, Thomas Svensson, Tony 
Svensson, Agne Swenzén, Kim Svitzer, Andrzej Szmal, Kjell-Åke Säll-
ström, Håkan Söderberg, Christian Söderlund, Sivert Söderlund, Bo Sö-
derström, Maria Taberman, Niklas Tellbe, Petrus Tengnér, Anders Tenn-
lind, Carl Tholin, Michael Tholin, August Thomasson, Bernt Thorssell, 
Håkan Thorstensson, John Thulin, Roland Thuvander, Bo Thyselius, Rolf 
Tidemalm, Jan Tisell, Ulrika Tollgren, Jussi Tranesjö, Bo Tufvesson, Per 
Tufvesson, Lars Tydèn, Tommy Tyrberg, Håkan Tyrén, Ivar Tägtström, 
Jan Uddén, Per Johan Ulfendahl, Per Undeland, Malin Undin, Roland 
Waara, Wictoria Wadman, Hans Waern, Peder Waern, Jan-Erik Wahl-
roos, Krister Wahlström, Nils Waldemarsson, Evert Valfridsson, Lennart 
Walldén, Marie Wallin, Thomas Wallin, Lars Wallström, Stefan Waste-
gård, Per Wedholm, Kjell Westerdahl, Kjell Westh, Bernt Westin, Pekka 
Westin, Gunilla Wetterling, Bertil Widbom, Tomas Widlund, Charlotte 
Wigermo, Harald Wigstrand, Leif Vikengren, Erik Vikstrand, Matts Vik-
ström, Ulf Wiktander, Tomas Viktor, Fredrik Wilde, Elke Wilke-Günther, 
Mats Williamson, Anders Winell, Rainer Winkler, Håkan Winqvist, Nic-
las Winqvist, Anders Wirdheim, Inger-Marie Wohlfarth Hasle, Johan 
Wolgast, Kim Woxlägd, Jan Wärnbäck, Jouni Ylipekkala, Roland Ylvén, 
Matti Åhlund, Bo Åkerlund, Per Ålind, Kerstin Årdahl, Patrick Åström, 
Staffan Åström, Therese Åström, Linda Åström Halvorsen, Ulf Öhman, 
Gunnar Ölfvingsson, Håkan Örtman, Dick Östberg, Hasse Österman, 
Per Österman, 

Ett stort tack också till Per Andell, Johan Bäck-
man, Cecilia Hjort, Annika Lindström, och Mar-
tin Stjernman för hjälp med datahantering. Även 
ett stort tack till landets samtliga 21 länsstyrel-
ser som alla, på olika sätt, varit inblandade i och 
stöder SFT:s inventeringar. Alla län använder idag 
standard rutterna för regional övervakning och i 
många fall stöder dessa även standardruttsinven-
tering ekonomiskt i de egna länen. Detta stöd är 
ovärderligt och utan detta skulle sannolikt betyd-
ligt färre rutter inventeras per år. Länsstyrelserna i 
Uppsala, Västmanlands, Värmlands och Dalarnas 
län ger även ekonomiskt stöd till i nattfågeltaxering 
i länen, något vi också är mycket tacksamma för. 
I princip samtliga kustlän är engagerade i den ny-
startade kustfågelövervakningen vilket också är ett 
ovärderligt samarbete. Tack också till Sveriges Or-
nitologiska Förening – BirdLife Sverige och de regi-
onala ornitologiska föreningarna för gott samarbe-
te kring Sjöfågelrutterna. Sist, men inte minst, ett 
stort tack till Naturvårdsverket som står för den hu-
vudsakliga finansieringen av Svensk Fågeltaxering 
och våra kontaktpersoner där Ola Inghe och David 
Schönberg-Alm.  
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Ung gök Cuculus canorus.


