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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. På vår hemsida, www.fageltaxering.lu.se, finns 
bakgrundsinformation till projektet, metodbeskriv
ningar, nedladdningsbara protokoll och de senaste 
resultaten. Där finns inte minst diagram över antals
trender och trenderna i siffror, samt den årsrapport 
som samtliga våra inventerare får hemskickad. 

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 speci
fika frågor. Detta är ett kraftfullt sätt att bedriva 
miljöövervakning och forskning på, samtidigt som 
det ger nya perspektiv och lärdomar både för såväl 
forskare och ornitologer som allmänhet. Alla svens
ka ornitologer är välkomna att delta i Svensk fågel
taxering! 

Under 2019 ingick sex delprogram i SFT: 1) Vin
terpunktrutterna (tidigare kallad Vinterfågelräk
ningen, som startade vintern 1975/76), med fritt 
valda punktrutter som inventeras antingen en, två 
eller fem gånger per vinter. Metodiken är mycket 
enkel. Vid 20 punkter i terrängen, valda av invente
raren själv, räknas alla fåglar som hörs eller ses un
der fem minuter. 2) Sommarpunktrutterna (1975), 
med samma räkningsmetod som på vintern och 
med ett räkningstillfälle per vår/sommar. 3) Stan
dardrutterna (1996), som har förutbestämda lä

gen, är systematiskt spridda över landet och består 
av en 8 km lång kombinerad punkt och linjetaxe
ring. Även standardrutterna räknas en gång per vår/
sommar. Sedan 2011 räknas förutom fåglar även 
större däggdjur. 4) Nattrutterna (2010) är metodo
logiskt sett en hybrid mellan punkt och standard
rutterna. Inom rutor om 25x25 km (de gamla s.k. 
topografiska kartbladen, motsvarande fördelningen 
av standardrutterna) läggs 20 punkter ut, vid vil
ka alla fåglar av utvalda arter 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, även om en ny inventera
re tar vid. Varje rutt räknas från skymningen och 

framåt, vardera en gång i mars, april respektive 
juni, för att täcka in nattaktiva fåglar. På nattrut
terna räknas alla större däggdjur, både vid punkter
na och längs körvägen. Sedan 2019 bokförs även 
förekomsten av groddjur på nattrutternas punkter. 
Standard rutterna och nattrutterna bokas i förväg 
hos SFT. 5)  Sjöfågelrutterna under häckningstid 
drivs tillsammans med BirdLife Sverige med syftet 
att förstärka övervakningen av fåglar i blöta miljö
er. Våtmarksfåglar räknas både i inlandet och längs 
kusten. En rutt kan bestå av en eller flera punkter, 
eller slingor, där inventeraren som lägger upp rutten 
själv väljer var hen ska räkna. Rutten räknas en gång 
per år, i maj månad. Sjöfågelrutterna ingår så här 

foto: anita öckner

Blåhake Luscinia svecica, Torkilstöten, Härjedalen.
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Figur 1. Antal och fördelning av inventerade vinterpunktrutter (period 3), sommarpunktrutter, standardrutter, nattrut-
ter, sjöfågelrutter samt kustfågelrutor per 25 x 25 km yta vintern 2018/2019 och sommaren 2019. För standardrut-
terna och nattrutterna finns bara en rutt per ruta och de vita symbolerna visar vilka rutter som gjorts. Varje invente-
rad kustruta visas med en ljusblå cirkel. 
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långt inte i den formella miljöövervakningen och 
har därmed ingen finansiering från Naturvårdsver
ket eller några andra myndigheter. Sjöfågelrutter
na är också tänkta som en enklare inventering som 
kan passa de flesta fågelintresserade, även de som 
inte har vana av tidigare inventeringar. 6) I syste
met med kustfågelrutor, som finansieras av Natur
vårdsverket och drivs i mycket nära samarbete med 
länsstyrelserna, inventeras 200 systematiskt utplace
rade 2x2 km stora rutor i skärgårdsmiljö. Räkning
arna sker huvudsakligen från båt. Rutorna är fasta 
och har fördelats länsvis i direkt proportion till an
talet öar i respektive län. Alla observerade individer 
av utvalda arter räknas vid ett tillfälle per år under 
försommaren.

Till och med 2019 har följande antal säsonger ge
nomförts i de olika programmen: vinterpunktrut
terna 44, sommarpunktrutterna 45, standardrut
terna 24, nattrutterna 10, sjöfågelrutterna 5 och 
kustfågelrutorna 5. 

De sammanlagt 636 personer som räknade fåg
lar inom de sex delprogrammen listas under Tack 
i slutet av denna rapport. Från och med 2020 är 
även delprogrammen med sjöfågelräkningar i sep
tember och januari (”midvinterinventeringen”) del
ar av Svensk Fågeltaxering.
 

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 de se
nare tillkomna delprogrammen används respektive 
startår). Därefter räknas ett index ut för varje år i 
förhållande till basåret (för mer detaljer, se hemsi
dan). Diagram över trender för alla de arter som 
systemen täcker finns på vår hemsida.

Inventeringsåret 2019
Fördelningen i Sverige av inventerade rutter i de sex 
delprogrammen visas i Figur 1. Totalt gjordes 575 
vinterinventeringar, varav 285 under huvudperio
den runt jul och nyår, en liten minskning sedan året 
före. Drygt 60 rutter gjordes alla fem vinterperio
derna, men 92 rutter inventerades period 5. Totalt 
deltog 233 olika personer. Det gjordes totalt 210 
fria sommarpunktrutter av 127 olika personer, en 
viss ökning från 2018. 

Totalt inventerades 519 standardrutter under 
2019, vilket är i nivå med vad som gjorts sedan 
2008. Sammanlagt deltog 227 olika personer. Sve
riges 716 standardrutter har inventerats i genom
snitt 13,1 gånger per rutt.

Summa 154 nattrutter inventerades av 125 oli
ka personer, återigen det högsta antalet rutter hit
tills. Totalt 129 rutter (84 %) inventerades vid 
alla tre tillfällen (mars, april, juni) och 147 rutter 
(95 %) inventerades vid minst två tillfällen. Totalt 
sett genomfördes 430 inventeringar, varav 147 rut
ter under period 1 (mars), 147 rutter under peri
od 2 (april) och 136 rutter under period 3 (juni). 
Från 2019 bokförs även groddjur på nattrutter

nas punkt er. För groddjuren handlar det om anta
let punkter med observation av arterna i fråga. Inga 
försök görs alltså att räkna antalet individer. 

Ökningen av antalet inventerade sjöfågelrutter 
fortsatte glädjande nog även detta år. Under 2019 
nåddes för första gången över 400 sådana, då 401 
rutter inventerades av minst 170 personer. I någ
ra fall vet vi inte hur många personer som har va
rit inblandade, då en person rapporterat, men det 
framgått att fler varit med och räknat. Det verkliga 
antalet inventerare är alltså högre än 170. Den geo
grafiska spridningen av rutter var lik den från före
gående år. Fler rutter inventerades dock i Västman
land och i norra delen av landet 2019. Sett på två 

foto: tomas lundquist/n

Nattskärra Caprimulgus europaeus hör till de arter som 
i stort sett endast noteras på nattrutterna.
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års sikt har vi tappat en del rutter i Värmland. Det 
är vår förhoppning att dessa kommer tillbaka un
der kommande år. Det är fortfarande i de landskap 
där det genomförs mer samordnade insatser genom 
de regionala ornitologiska föreningarna (Dalarna, 
Västmanland, Södermanland, Östergötland, Väs
tergötland, Gotland och Skåne) som täckningen är 
allra bäst. Våra önskemål för kommande säsonger 
är desamma som tidigare. Vi fortsätter att glädjas åt 
de goda antal som inräknas av flera av de arter som 
vi inte täcker så väl i andra delprogram. Med ökad 
täckning av landets blöta miljöer i form av fler rut
ter i fler län och landskap så kan övervakningen av 
våra sjöfåglar under häckningstid bli än mer detal

la. Endast Norrland hade snötäcke större delen av 
vintern.

Under vinterperiod 3 räknades 2018/2019 totalt 
140 974 individer av 139 arter. Motsvarande siff
ror för 2017/2018 var 323 409 individer av 147 
arter. Perioderna 1, 2, 4 respektive 5 sågs 39 590, 
33 986, 22 727 respektive 53 824 individer. Ägrett
häger blev ny art för vinterpunktrutterna. För de 92 
arter där årliga index beräknats för period 3 (jul/
nyår) så ökade index för 41 arter (45 %) jämfört 
med 2017/2018 och för 51 arter (55 %) sjönk in
dex (alla årsindex finns i en excelfil på hemsidan). 
De arter som uppträdde speciellt talrikt denna vin
ter (jämfört med de senaste tio åren) var gråhäger, 
gräsand, knipa, salskrake, knölsvan, havsörn, tjä
der, sothöna, spillkråka, korp, nötväcka, och större 
korsnäbb. Ovanligt låga index för senare tid åter
fanns hos alfågel, ormvråk, kråka, talltita, kungs
fågel, sidensvans, grönfink och bofink.

Våren blev varmare än normalt, med mycket ne
derbörd i mars, soligt och vackert i april och med 
typiskt ”aprilväder” i början av maj. Den meteoro
logiska sommaren anlände till stora delar av Göta
land och Svealand redan i andra halvan april. Den 
ostadiga inledningen av maj följdes av en varm pe
riod under månadens mitt. Sammantaget blev maj 
tämligen normal vad gäller temperaturen, men ock
så jämförelsevis blöt. Sommaren 2019 blev åter var
mare än normalt, inte minst i sydligaste Sverige. I 
juni, när många inventeringar utförs, var tempera
turöverskottet störst i sydöstra Götaland och succe
sivt mindre norrut i landet. I norra Norrland var det 
ungefär en halv grad varmare än normalt. 

Totalt sågs 76 217 fågelindivider av 200 arter på 
sommarpunktrutterna. Motsvarande siffror för 2018 
var 72 010 fågelindivider av 192 arter. Rostand och 
toppskarv observerades för första gången på som
marpunktrutterna sedan starten 1975. För de 149 
arter/underarter för vilka index beräknats för de fria 
punktrutterna var det 76 (51 %) som ökade sitt in
dex och 72 (49 %) som minskade sitt index från 
2018 till 2019. 

På de 519 inventerade standardrutterna sågs 
143  945 fåglar av 222 arter längs linjerna och 
45  543 av 203 arter vid punkterna. Sammanlagt 
sågs 226 arter. Ägretthäger blev ny art då 3 ex. sågs 
på en rutt på Gotland. Totalt har 264 fågel arter setts 
på standardrutterna. Minst ett däggdjur sågs på 309 
av de 519 rutterna (60 %). Totalt sågs 1 718 dägg
djur av 20 arter på linjerna. På nio år har samman
lagt 24 däggdjursarter setts. De talrikaste arterna 
var rådjur, fälthare, dovhjort, vildsvin och älg. Det 

jerad. Det vore väldigt bra med fler rutter vid rik
tiga fågelsjöar, andra sjöar, samt längs kuststräckor. 

Under 2019 inventerades 189 av de 200 kustfå
gelrutorna av 59 inventerare. 

Fågel-, däggdjurs- och grodåret 2019
Vintern 2018/2019 (december–februari) blev åter 
mild, med högre temperaturer än normalt alla må
naderna i Götaland och Svealand (data från SMHI:s 
hemsida). Norrland hade dock kallare än normalt 
under januari. Trots att vintern var jämförelsevis 
varm blev den likvärdig med, eller något kallare än 
de senaste vintrarna (undantag 2017/2018). Neder
bördsmängderna var generellt något över de norma

foto: per smitterberg

Antalet inventerade sjöfågelrutter ökar, men bättre täck-
ning önskas vid bl.a. fågelsjöar. Dvärgmåsar Hydroco-
leus minutus, Gotland.
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sågs även tre järvar, tre fjällrävar och en brunbjörn.
För de 204 arter/underarter på standardrutterna 

där vi beräknat en trend för de senaste 10 åren, ökade 
120 (59 %) och minskade 84 (41 %) från året före. 

Sett i ett tioårsperspektiv och över båda sommar
programmen (punkt och standardrutter) hade 
grågås, knölsvan, röd glada, tornfalk, dalripa, tjä
der, järpe, sothöna, kärrsnäppa, fjällabb, trädlär
ka, sydlig och nordlig gransångare, sydlig gulärla, 
steglits och hämpling ett ovanligt bra år. Ett jäm
förelsevis dåligt år hade storlom, gråhakedopping, 
svarthake dopping, gravand, tofsvipa, storspov, grön
bena, havstrut, skrattmås, större hackspett, spillkrå
ka, hussvala, backsvala, entita, talltita, björktrast, 

och näktergal var 2019 års index de högsta sedan 
starten av delprogrammet för tio år sedan. Även rör
drom, rapphöna, rörhöna, morkulla och trädlärka 
hade ett bra år. I andra änden av skalan återfanns 
enkelbecka sin, storspov, gök, flodsångare, trastsång
are och kärrsångare som alla hade ett svagt år. To
talt sett var index för 17 fågelarter (41 %) högre än 
för 2018, för 24 arter (59 %) lägre än året före på 
nattrutterna, dvs. väldigt nära motsvarande siffror 
från 2018. 

Nytillskottet av groddjursräkning gav ett gott re
sultat 2019 och vi har stora förhoppningar om att 
även denna del kommer att ge mycket intressant 
information framöver. Totalt sju arter paddor och 

grodor bokfördes på nattrutterna. I de flesta fall 
handlade det om hörda lekande djur. De tre van
ligaste arterna var vanlig padda (noterad på 104 
punkter på 43 rutter), åkergroda (70/35) och vanlig 
groda (51/26). I större delarna av landet är det en
dast dessa tre arter som förekommer. Fler arter fö
rekommer främst i Skåne, där till exempel lövgroda 
hördes på 27 punkter på tre rutter och ätlig groda 
på 30 punkter på fyra rutter. Flest paddor och gro
dor bokfördes i april månad.

Totalt inräknades 64 486 individer av 103 arter 
på sjöfågelrutterna under 2019. De talrikaste arter
na blev skrattmås (14 994), grågås (14 712), gräs
and (3 223), fiskmås (2 485) och knölsvan (2 126). 

rörsångare, svarthätta, järnsparv, grönfink, gulsparv 
och ortolansparv.

På de 154 nattrutterna registrerades 12 622 fåg
lar av 45 arter och 5 838 däggdjur av 20 arter. Året 
blev generellt ett svagt uggleår. Endast jordugglan 
hade ett högre index 2019 än 2018, men årets in
dex tillhörde ändå de lägsta under tioårsperioden. 
I de delar av norra Sverige där vi har aktiva natt
rutter kraschade av allt att döma gnagarstammar
na tidigt på säsongen. I mer fjällnära trakter, där vi 
nästan inte har några nattrutter, var det dock lokalt 
fortsatt gott om gnagare under hela sommaren. I 
övrigt bjöd 2019 på goda siffror för många natt
aktiva arter. För småfläckig sumphöna, nattskärra 

foto: mikael arinder

Trädlärkan Lullula arborea hade enligt nattrutterna ett bra år 2019. Bilden t.v. från Tingsryd i Småland 16 maj 2019, 
t.h. från Hagestad i Skåne 30 maj 2019.

foto: krister carlsson
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Ytterligare nio arter bokfördes med totalt mer än 
1 000 individer, nämligen vitkindad gås, storskarv, 
knipa, vigg, sothöna, skäggdopping, fisktärna, 
tofsvipa och kanadagås. 

Sammanlagt noterades 72 arter och 100 635 
individer i de 189 kustfågelrutorna, vilket är den 
högsta årsnoteringen hittills. Storskarv var vanli
gaste art med 14 796 individer, följd av skrattmås 
(11 995) och tordmule (10 351). Antalet skrattmås
ar och tordmular var de högsta som noterats un
der ett enskilt år. På lokalen Skenholmen (Gotland) 
räknades 3 300 skrattmåsar. Störst antal tordmular 
sågs på Gunnarsstenarna (Stockholms län, 5 940) 
och Lilla Karlsö (2 400). 

ett viktigt komplement till våra långtidstrender. 
Vi har beräknat 10årstrender för 204 arter/un

derarter (underarterna är: sydliga och nordliga 
gul ärlor, lövsångare, gransångare respektive grå
siskor). Vad gäller korsnäbbarna har vi bara inklu
derat korsnäbb total (alltså summan av alla min
dre, större och obestämda korsnäbbar). Att 2019 
var ett generellt bra fågelår avspeglas i att andelen 
arter med signifikant ökande 10årstrend steg från 
17 % till 19 % och att andelen arter med positiv 
trendriktning (signifikant eller inte, steg från 45 % 
till 50 %. Samtidigt sjönk andelen arter med sig
nifikant minskning från 19 % till 15 %. Till skill
nad från i fjol är det nu åter fler säkra ökningar än 
säkra minskningar. De övriga 135 arterna kan sta
tistiskt sett kallas ”stabila” (56 %). Den genom
snittliga trenden för alla 204 arter/underarter är en 
ökning med 0,09 % per år. Detta är en viss förbätt
ring jämfört med värdet för 2009–2018 (medel
trend 0,01 % per år).  

Bara 22 arter/underarter har trender med den 
största statistiska säkerheten (p<0,001, ***). Denna 
nivå av statistisk säkerhet sammanfaller oftast med 
att det är arter som setts i relativt stora antal och/el
ler har en stark och tydlig trend. Av dessa 22 arter är 
det grönfink, småspov, tofsvipa, talltita, järnsparv, 
gulsparv, sydlig lövsångare, svarthätta och taltrast 
som minskat, från –8,3 % per år hos grönfinken 
till –1,5 % per år hos taltrast. De tio arter/under
arter som ökat mest är sidensvans, gärdsmyg, sydlig 
gransångare, steglits, storskrake, gråhäger, grågås, 
sångsvan, kungsfågel och nordlig gransångare. De 
har ökat med från 15,9 % per år hos siden svans till 

För tredje året i rad räknades det ejderungar i fler
talet län. Flest ejderungar per inventeringsruta sågs 
i Blekinge län (45 ungar), därefter följde Västra Gö
talands (21) och Södermanlands län (18). Liksom 
tidigare går reproduktionen generellt bättre i syd 
och väst jämfört med längs ostkusten.

Trender de senaste tio åren
Trender som täcker alla år och samtliga delprogram 
finns att se på vår hemsida www.fageltaxering.lu.
se/resultat/trender. Sedan några år beräknar vi för 
standardrutterna även trender för de senaste tio 
åren, nu alltså 2010–2019. Detta som ett mått på 
hur det går ”idag”. Vi ser dessa korttidstrender som 

19%

31%35%

15%

Trender det senaste decenniet

ÖKNING

Ökning

Minskning

MINSKNING

Figur 2. Fördelningen av trender hos 204 svenska fåge-
larter/underarter under perioden 2010–2019, baserat på 
standardrutterna. De mörka färgerna (blå och röd) visar 
statistiskt säkerställda trender (ökningar resp. minsk-
ningar) och de ljusare färgerna visar icke säkerställda 
trender. För de sistnämnda två grupperna har alltså ing-
en riktad trend kunnat fastställas för de tio åren.

Storskarv Phalacrocorax carbo var den talrikaste arten i 
kustfågelinventeringen.

foto: göran lenz
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4,8 % per år för nordlig gransångare. Både siden
svansen och kungsfågeln minskade dock markant 
i antal under periodens sista två år. Siden svansen 
uppvisar också stora variationer mellan år och en 
linjär trend är inte alltid den mest passande för den 
arten.

Vad gäller däggdjuren så har det på natt och 
standardrutterna de senaste 9–10 åren gått bra för 
fälthare, vildsvin, rådjur och dovhjort. Igelkotten 
och rödräven har däremot statistiskt säkerställda 
minskningar i nattruttsmaterialet.

Nattrutterna tio år 2010–2019
Inventeringssäsongen 2019 var den tionde för 
nattrutterna. Delprogrammet startades för att täppa 
till den lucka vi och andra identifierat när det gäll
de populationsövervakningen av nattaktiva fågel
arter. UOFUpplands fågelskådare startade regio
nala nattrutter redan 2008 med nästan identiska 
metoder som de som kom att användas i det natio
nella programmet. När de nationella nattrutterna 
startades 2010 samordnades verksamheten i Upp
land med dessa. 

En nattrutt inventeras i mars, april respektive 
juni och såväl fåglar, däggdjur som groddjur räknas. 
Antalet rutter som gjorts minst en gång per vår har 
ökat långsamt men stadigt från ungefär 100 till 150 
(Figur 3). Den geografiska fördelningen i Sverige 
framgår av Figur 1. Att vissa regioner är bättre täckta 
än andra beror framför allt på aktivt del tagande från 
länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands, Värmlands 
och Dalarnas län. Totalt har 211 unika rutter gjorts 
minst en gång. Nattrutterna ger data som håller för 
att följa populationsutvecklingen för drygt 40 fågel
arter och upp till 15 däggdjursarter. På sikt hopp
as vi på att också kunna beräkna trender för i alla 
fall fem arter groddjur. Här följer några analyser av 
ugglornas uppträdande på nattrutterna. För en mer 

detaljrik presentation hänvisar vi till vår årsrapport, 
som kan laddas ner från hemsidan.
 

När på säsongen hörs flest ugglor?
Vi kan konstatera att mars och april är ganska jäm
bördiga ”ugglemånader”. Av totalt 10 846 inräk
nade vuxna ugglor av tio(!) arter, har 44 % inräk
nats i mars, 39 % i april och 17 % i juni. Uttryckt 
per gjord inventeringsrunda så handlar det om 3,8 
ugglor per tillfälle i mars, 3,5 i april och 1,6 i juni. 
Givetvis är variationen stor. En del inventeringar 
har varit nollrundor medan det på andra bokförts 
flera tiotals ugglor på en enda kväll. Här följer några 
korta kommentarer om de olika arterna (Figur 4).

Sparvugglans aktivitet är i Göta och Svealand 
klart högst i mars, medan den i Norrland faktiskt 
oftare registreras i april. Rimligen förklaras detta till 
viss del av att artens häckningssäsong inleds senare 
i norr. Men kan det också vara så att en högre andel 
av de norrländska sparvugglorna är mer regelrätta 
flyttfåglar än vad artfränderna i söder är?

Hos pärlugglan är aktiviteten i mars och april 
ungefär lika hög, såväl i Götaland som i Norrland. 
Svealand sticker dock ut genom att en klar majori
tet av fåglarna (60 %) har hörts i mars och en be
tydligt lägre andel i april (32 %). Vi har ingen bra 
förklaring till varför mönstret ser ut så. För både 
sparv och pärluggla har relativt få fåglar bokförts 
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Figur 3. Antalet inventerade nattrutter 2010–2019.

foto: hans cronert

Sparvugglan Glaucidium passerinum är tidigt igång i 
södra Sverige med högst aktivitet i mars.
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i juni. 
Även för kattuggla, slaguggla och berguv är för

delningen jämn mellan mars och april. Relativt få 
kattugglor har hörts norr om de sydligaste delarna 
av Norrland, men andra uppgifter visar att arten är 
på spridning norrut och ökar i antal i den norra del
en av utbredningen. För lappugglan har flest indivi
der noterats i mars i Svealand (dit lappugglan nått 
under relativt sen tid), medan i norr är april den 
månad då flest lappugglor (54 %) bokförts. För
hållandevis många lappugglor har bokförts i juni 
i Svealand, oftast i form av sedda, jagande fåglar. 
Där emot har det gjorts förvånade få observationer 
av lappugglor i norra Sverige i juni. 

För hornugglan är april den månad som upp visar 
den högsta aktiviteten. Detta gäller i alla delar av 
landet, men är mer markant i norr än i söder. Tro
ligen beror detta på att en stor del av de svenska 
hornugglorna är flyttfåglar och att nordligt häckan
de hornugglor inte är på plats förrän i april. 

Jordugglan skiljer sig, inte oväntat, från de andra 
ugglorna. Utan tvekan gäller huvuddelen av obser
vationerna sedda, jagande fåglar. I Götaland är för

delningen helt jämn mellan mars, april och juni. 
Troligen utgör de bokförda jordugglorna en bland
ning av förbiflyttande fåglar på väg norrut, tidigt 
på säsongen, och översomrande eller i ett fåtal fall 
häckande fåglar i juni. Endast få jordugglor har ob
serverats i Svealand i mars, rimligen för att många 
ännu inte hunnit anlända dit då. Kanske kommer 
detta ändras med allt mildare vintrar och tidigare 
vårar? De flesta jordugglorna i Svealand har setts i 
april. Förmodligen är även här en stor del förbiflyt
tande fåglar. I den norra halvan av landet är domi
nansen för juni månad stor vilket känns helt rimligt 
för denna flyttande uggla med nordlig häcknings
utbredning.
 

När under kvällen och natten 
registreras flest ugglor?

Rutterna inventeras i mars och april med start mel
lan 15 min. före och 30 min. efter solens nedgång 
och i juni inom 15 min. från kl. 22.30 svensk som
martid. Vi kan därför använda själva punktnumre
ringen som ett approximativt mått på ”tid i förhål
lande till solnedgången”. 
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Figur 4. Proportionen av det totala antalet adulta uggleindivider (antalet ges efter artnamnet) som inräknats i mars, 
april respektive juni månad. 
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Förhållandevis många lappugglor Strix nebulosa noteras i juni, när des jaga över öppna marker.

foto: tomas lundquist/n
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Figur 5. Andelen individer per räkningspunkt (20 punkter, numrerade från start till slut) av åtta ugglearter, registrera-
de på nattrutterna i mars (blå stapel) och april (gul stapel). Start sker runt solnedgången och rutten avslutas ungefär 
fyra–fem timmar senare. Det totala antalet individer per månad visas inom parentes.

De flesta punktrutter tar 4–5 timmar att genom
föra och därför är det som följer nedan i stort en 
redovisning av hur 4–5 fördelar sig de 4–5 timmar 
som följer efter solnedgången. Aprilrundan ska en
ligt instruktion göras i omvänd riktning jämfört 
med mars och junirundorna. Därför har vi i den 
följande redovisningen vänt på resultaten från april 
(som startas på det som är den avslutande punkten 
i mars och juni).

Vi har analyserat hela landet som en enhet och 

fokuserat på mars och april. I juni är det i halva lan
det ljust nästan dygnet runt vilket ger andra förut
sättningar. Fördelningen av antalet bokförda uggle
individer från runt solnedgången (start av rutten) 
och ungefär 4–5 timmar framåt varierar stort mel
lan de åtta arter vi tittat närmare på (Figur 5). För 
den som vill tänka i timmar eller klockslag kan man 
räkna med att det går 4–5 punkter på en timme. 

Sparvugglan är känd för att ha sin ropningsakti
vitet starkt kopplad till skymning och gryning och 
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de allra flesta sparvugglor i mars och april har myck
et riktigt bokförts från solnedgången och drygt en 
timme framåt. Toppen är mer koncentrerad till de 
allra första punkterna i mars och något mera utdra
gen i april. Många observationer av sparvugglor se
nare på kvällen har gjorts i ordentligt månsken, då 
det alltså varit förhållandevis ljust.

De allra första pärlugglorna hörs även de kring 
solnedgången. Sen ökar aktiviteten successivt under 
7–8 punkter innan en ganska jämn nivå inträder 
som sedan hålls resten av kvällen. Aktiviteten verkar 
komma igång lite snabbare i mars än i april, men 
skillnaden är marginell. Nattrutterna visar alltså på 
en ganska jämn pärluggleaktivitet från ungefär en 
och en halv timme efter solnedgången och fram
åt. Intressant nog är kattugglans aktivitetsmönster 
mycket likt pärlugglans, med tilltagande aktivitet 
från solnedgång och drygt en timme framåt, följt 
av en relativt jämn aktivitet under resten av inven
teringen. 

Slagugglan uppvisar ytterligare ett annat aktivi
tetsmönster, med en tydlig skillnad mellan mars och 
april. I mars är aktiviteten högst tidigt på kvällen, 
från andra till åttonde punkten vilket i princip mot
svarar den första halvannan timme. I april är aktivi
teten högre under den avslutande delen av rutten. 
Här är det bäst att nämna att vi inte har glömt att 
”vända på dataserien” från april. Vi gissar att skillna
den beror på att det i mars framförallt handlar om 
slagugglor som annonserar revirhållande och/eller 
uppvaktar sin partner inför häckningsstart, medan 
det i april mer handlar om ropaktivitet i samband 
med bytesöverlämningar mellan hanar och honor då 
häckningarna i regel är igång vid den tiden.

Tidsmönstret för lappugglan liknar sparvugglans, 
fast är mer extremt. Det finns en klar och tydlig 
topp vid ruttstart, då jagande lappugglor ses i skym
ningen, och sedan en ganska jämn men låg aktivi
tet under resten av kvällen. Man ska dock notera 
att lappugglan är relativt ovanlig, så ett fåtal rutter 
med regelbunden förekomst får därför förhållande
vis stort genomslag i sammanställningen.

Mönstret för hornugglan framstår som en aning 
”ryckigt” och hornugglorna verkar höras eller ses 
lite mer slumpmässigt under kvällar och nätter.

Observationerna av jorduggla i mars och april 
kommer främst från Götaland och Svealand. I de 
flesta fall handlar det om sedda individer och därför 
är det inte så konstigt att de högsta andelarna är no
terade på de första punkterna. Notera dock att det 
handlar om få sedda individer, särskilt i mars.

Berguven till sist är också ”lite av en sparvugg

la”. Högst aktivitet i solnedgången, särskilt i mars 
månad, och därefter en ganska jämn, men låg ak
tivitet under resten av kvällen. Detta faller väl in i 
den gängse bilden av berguven som en skymnings
ropare. 

Detta var några analyser från nattrutternas tio 
första år. Vi tycker inte bara att resultaten är spän
nande vad gäller ugglornas beteenden, de visar ock
så kraften i de systematiska räkningarna på ett fint 
sätt, eftersom vi vet när det räknats och inte räk
nats. Givetvis finns det mer spännande att upptäcka 
i materialet, såväl för andra fågelarter som för dägg
djuren och så småningom groddjuren. 

Det är vår förhoppning att fler nattrutter ska in

venteras framöver och att den geografiska täckning
en ska bli bättre. Om du är intresserad så kolla på 
Figur 1 i denna rapport och se om det görs en rutt 
där du bor. Om inte, varför inte starta en? Nattrutts
inventering kan med fördel göras av flera personer 
tillsammans, genom att åka tillsammans eller dela 
på månaderna. På så vis behöver det dels inte bli så 
betungande som att axla hela ansvaret själv och dels 
kan det kännas säkrare om man är fler som kör till
sammans ute i nattmörkret. Mer om det rent prak
tiska kring nattrutterna hittar du på vår hemsida, 
och har du frågor så kontakta oss via epost eller 
tele fon. Välkommen att ”nattrutta” du med.

foto: stefan oscarsson/n

Slagugglan Strix uralensis ropar som mest intensivt ti-
digt på kvällarna i mars månad.
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Hur går det för Sveriges vanligaste fågel?
För många av oss är ljudet av svensk försommar sy
nonymt med lövsångarens lite lätt vemodiga men 
ack så ljuvliga sångstrof. Nästan oavsett var du är 
i Sverige, från sydligaste Skåne upp till fjällbjörk
skogen och den lägre liggande fjällhedens videmat
tor, så är lövsångarsången den ljudkuliss som du 
omges av en morgon i maj och juni. Lövsångaren 
har länge bedömts vara den allra talrikaste häckan
de fågelarten i Sverige. 

I boken Fåglarna i Sverige – antal och förekomst 
från 2012 angavs att det svenska lövsångarbeståndet 
bestod av ca 13 miljoner par, långt fler än den näst 
mest talrika arten i landet, bofinken, med drygt 8 

miljoner par. Men är detta på väg att ändras? Under 
senare år har en del inventeringar av främst sydli
ga lövskogsområden visat att den starkt ökande och 
närbesläktade gransångaren har gått förbi lövsånga
ren i antal. Detta inte enbart genom gransångarens 
ökning, utan också beroende på att antalet lövsång
are har minskat. På samma sätt har flera av SFT:s 
punktruttsinventerare i Göta och Svealand upp
märksammat att de lokala trenderna för lövsång
are, på just deras rutter, är starkt negativa. Några 
har till och med uttryckt oro för att lövsångarna är 
på väg att försvinna, i alla fall i vissa områden. Till 
detta ska läggas att analyser av SFT:s standardrutter 
i Norrbottens län har visat på en kraftig nedgång 
av antalet lövsångare i Sveriges största län under 
2000talet. Så hur går det egentligen för lövsång
aren i Sverige? 

Lövsångaren förekommer med två underarter i 
Sverige. Den nordliga Phylloscopus trochilus acredula 
häckar i större delen av Norrland och den sydli
ga Phylloscopus trochilus trochilus i Götaland, Svea
land och sydligaste Norrland. Underarterna har oli
ka flyttningsvägar och övervintringsområden. De 
nordliga flyttar mot sydost med destination syd
östra Afrika, medan de sydliga drar mot sydväst 
med siktet inställt på Västafrika. Gränsen mellan 
de två underarternas häckningsutbredning är inte 
knivskarp utan det handlar snarare om en zon där 
de båda överlappar i ett band över södra Norrland. 
När vi i SFT beräknar trender för lövsångarna drar 
vi gränsen vid 62 grader nord, dvs. grovt sett längs 
en linje från nordligaste Dalarna i väster till nordli
gaste Hälsingland i öster.

De nordliga och sydliga lövsångarnas popula
tionsutveckling i Sverige, både baserat på sommar
punktrutterna (1975–2019) och standardrutterna 
(1998–2019) visas i Figur 6. Oavsett tidsperiod så 

Figur 6. Trender baserade på sommarpunktrutter (röd kurva, 1975–2019) och standardrutter (svart kurva 1998–
2019) för nordlig (till vänster) och sydlig (till höger) lövsångare i Sverige. Inom parentes under artnamnet visas medel
antalet inräknade individer per år, årlig förändringstakt i procent, statistisk signifikans där *, ** och *** anger ökande 
statistisk säkerhet motsvarande p<0,05, p<0,01 och p<0,001. Ju fler stjärnor desto säkrare trend. NS = icke signifi-
kant. Värdena för punktrutterna kommer först, därefter värdena för standardrutterna.

foto: pg bentz

Lövsångaren Phylloscopus trochilus har länge ansetts 
vara Sveriges talrikaste fågel med ca 13 miljoner par.
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har antalet av både nordliga och sydliga lövsångare 
i Sverige varierat genom åren. Sett till hela period
erna finns en säkerställd minskning av antalet nord
liga lövsångare 1998–2019 enligt standardrutterna, 
en säkerställd minskning av antalet sydliga lövsång
are 1975–2019 enligt punktrutterna och en säker 
ökning av sydliga lövsångare 1998–2019 enligt 
standardrutterna. 

Men i båda underlagen går det att hitta period
er av ökningar och minskningar, både för nordliga 
och sydliga fåglar. Under 2000talets inledning ser 
vi en ganska ordentlig nedgång av antalet nordli
ga lövsångare som under de senaste tio åren ersatts 
av en svagare uppgång igen. Detta mönster är mer 
tydligt i standardrutterna, men återfinns till viss del 
även i punktruttsdata. För de sydliga lövsångarna är 
2000talsbilden mer splittrad, med en tydlig ned
gång under hela 2000talet i punktrutterna me dan 
standardrutterna något generaliserat visar på en ök
ning under de första tio åren, följt av en nedgång 
under de senaste tio åren. Kan det finnas geografis
ka skillnader i populationsutveckling som förklarar 

de skillnader som här finns mellan de olika delpro
grammen? Standardrutterna täcker ju genom sitt 
systematiska upplägg hela Sverige ”så som Sverige 
ser ut”, medan sommarpunktrutterna främst görs i 
södra Sverige och främst i de delar av landet där det 
bor flest människor.

Vi beräknade lövsångartrender för Sveriges 21 län 
baserat på data från standardrutternas linjer vilket 
ger det största dataunderlaget. Fördelen med en så 
talrik art som lövsångaren är att det går att beräk
na trender även för små län med få standardrutter. 
Vi beräknade trender både för hela standardrutts
perioden 1998–2019 (22 år) samt för de senas
te tio åren (2010–2019). Resultaten sammanfattas 

schematiskt i Figur 7. Notera att här finns ingen 
uppdelning i underarter, men i Jämtlands (främst 
Härjedalsdelen), Västernorrlands, Gävleborgs och 
en liten del av Dalarnas län förekommer troligen 
båda underarterna. I Norrbottens, Västerbottens 
och Jämtlandsdelen av Jämtlands län är det nord
liga lövsångare. I Svealands och Götalandslänen är 
det sydliga lövsångare. 

Generellt har det gått ganska bra för lövsångar
na under 2000talet så här långt (vänstra kolum
nen i Figur 7). Perioden 1998–2019 domineras av 
stabila populationer i flertalet län (13 av 21 län, 62 
%). Lägg därtill att antalet lövsångare under denna 
tid ökat i sex län (29 %) så blir den samlade bild

Län 1998–2019 2010–2019

Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg
Dalarna
Värmland
Örebro
Västmanland
Uppsala
Stockholm
Södermanland
Västra Götaland
Östergötland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Gotland
Halland
Blekinge
Skåne

Figur 7. Schematisk redovisning av länsvisa trender för 
lövsångare 1998–2019 och 2010–2019 baserat på stan-
dardruttsdata. Blå = säker ökning, gul = stabilt bestånd, 
ingen säker förändring, röd = säker minskning. Note-
ra att tioårsperioden i den högra kolumnen ingår i den 
längre perioden i vänstra kolumnen.

foto: niclas ahlberg/n

Data från standardrutterna antyder att lövsångaren 
Phylloscopus trochilus är på väg att minska i antal.
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en en med stabil eller positiv prägel. Det är endast i 
två län, Norrbotten och västra Götaland som anta
let lövsångare har minskat under åren 1998–2019. 
Sämre har det gått under de senaste tio åren (hög
ra kolumnen i Figur 7). Då har antalet lövsångare 
minskat i nästan hälften av länen (10 län, 48 %). 
Tänk dock på att de tio åren är en del av hela stan
dardruttsperioden. Många minskningar i sen tid har 
uppenbarligen inte varit så kraftiga att de inneburit 
en nedgång sett i det längre perspektivet. Omvänt 
kan vi konstatera att även om trenden vänt uppåt i 
sen tid i Norrbottens län så har ökningen där under 
2010talet inte varit så kraftig att den kompenserat 
för den minskning som skedde dessförinnan.

der perioden 1998–2019. De senaste tio åren var 
mönstren mer negativa med minskande bestånd 
i hälften av de tio länen med flest punktrutter. I 
den andra hälften av dessa län var bestånden stabi
la 2010–2019. Inte i något av de tio ”punktruttslä
nen” i söder ökade antalet lövsångare under de se
naste tio åren. Tolkningen av detta blir att det inte 
finns något stöd i standardruttsresultaten för att det 
gått sämre i länen där många punktrutter görs sett 
till hela 2000tal et. Därmed verkar det mindre tro
ligt att skillnaden mellan punktrutts och standard
ruttstrenderna 1998–2019 förklaras av geografiska 
skillnader på länsnivå. Det måste istället finnas an
dra förklaringar till denna skillnad.

Men åter till frågan om geografiska skillnader i 
populationsutveckling kan förklara den skillnad 
som kan ses mellan standard och punktrutter un
der 2000talet, i första hand för sydliga lövsånga
re. För att kunna besvara den frågan med ett ja, så 
borde vi finna negativa trender i de delar av landet 
där flest punktrutter görs. Flest punktrutter görs i 
Mälar dalslänen (Västmanlands, Uppsala, Stock
holms och Södermanlands län), samt i flera av Gö
talandslänen (Västra Götaland, Östergötland, Jön
köping, Kalmar, Blekinge och Skåne län). I dessa 
tio län så var lövsångarbestånden enligt standard
rutterna stabila i sju (70 %), ökande i två (20 %) 
och minskande i ett (10 %, Västra Götaland) un

Om vi tillåter oss att spekulera en aning, skulle det 
kunna vara så att punkt och standardrutter till viss 
del täcker olika miljöer. Lövsångaren förekommer 
förvisso i de flesta typer av busk och skogsmark, 
men den är samtidigt något av en successionsart 
som trivs som allra bäst i yngre uppväxande skog 
med rikt lövinslag. Faktum är att de allra högsta tät
heterna av lövsångare i södra Sverige har hittats på 
något/några årtionden gamla hyggen med uppväx
ande ungskog och lövsly, innan dessa har röjts. Tät
heter i sådana miljöer kan vara lika höga som i ren 
fjällbjörkskog. Kan det vara så att standard rutter i 
högre omfattning fångar upp den dynamik och ut
veckling som sker av antalet lövsångare i just dessa 

foto: mikael arinder

Lövsångare Phylloscopus trochilus.
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miljöer än vad punktrutterna gör? Och att punk
trutterna i högre utsträckning genomförs i mer sta
tiska miljöer som inte förändras så mycket, eller i 
alla fall inte förändras åt ett håll som är gynnsamt 
för lövsångare? Ett spännande fält för en mer detal
jerad analys för den hugade. Gott om data finns ge
nom både punkt och standardrutter, och dessa är 
fritt tillgängliga för alla och envar!

Ska vi då oroas för lövsångarens position som herre 
och fru på täppan, dvs. som Sveriges talrikaste häck
ande fåge, med tanke på de relativt många regio nala 
minskningarna under de senaste tio åren? Nja, posi
tionen som nummer ett är fortsatt ohotad. De totala 
förändringarna under de senaste tio åren sedan Fåg-

ning vore omöjlig. Följande 636 personer inven
terade och rapporterade vintern 2018/2019 eller 
våren och sommaren 2019 (vi ber om ursäkt ifall 
någon glömts):

Åke Abrahamsson, Pelle Adenäs, Emil Agneholm, ClaesGöran Ahlgren, 
Joon Albrektsson, Mats Aldérus, Bengt Allberg, Per Andell, Stefan Ander
son, Alf Andersson, Arne Andersson, Bengt Andersson, BjörnÅke An
dersson, BrittMarie Andersson, CarlAxel Andersson, Daniel Andersson, 
Eric Andersson, Hans Andersson, Jan Andersson, Jan Andersson, Jesper 
Andersson, Jörgen Andersson, Lars Andersson, LarsGunnar Andersson, 
LarsÅke Andersson, Mats Andersson, Niklas Andersson, Nils Åke An
dersson, NilsÅke Andersson, Debora Arlt, Håkan Aronsson, Niklas 
Aronsson, Kim Arrio, Stefan Asker, Per Aspenberg, Benckt Aspman, Per 
Ax, Mats Axbrink, KarlMartin Axelsson, Pekka Bader, Peter Bahlenberg, 
Jan Bengtsson, Kenneth Bengtsson, Lars Bengtsson, Stefan Bengtsson, 
Staffan Bensch, Henrik Berg, Lotta Berg, Stefan Berg, Peter Berglund, 
Staffan Bergman, Adam Bergner, Mats Bergquist, Anders Bergqvist, 
Bengt Berthilsson, Anders Birgerson, Ingvar Björhall, Jan Björkman, 
Mårten Björnsson, Magnus Bladlund, Henrick Blank, Torbjörn Blixt, 
Magnus Blom, Fredrik Blomqvist, Sven Blomqvist, Hans Boberg, Johan 
Bohlin, Lotta Bonde, Lena Bondestad, Jan Borgehed, Anders Boström, 
Kalle Brinell, Tomas Brodin, Judit Brolid, Börje Broström, Gunnar Bäck, 
Bengt Börjesson, Hans Börjesson, Göran Börkén, Curt Carlqvist, Kjell 
Carlsson, SvenEvert Carlsson, Tomas Carlsson, Ulf Carlsson, Ulf T 
Carlsson, Tommy Carlström, Åke Cederblad, Göran Cederholm, Hans 
Cronert, Daniel Dagernäs, Tore Dahlberg, Mikael Dahlbom, Börje 
Dahlén, Sten Danielsson, Marianne De Boom, Adjan De Jong, Wilhelm 
Dietrichson, Bill Douhan, Lena Douhan Håkansson, Jan Dunfjäll, Aron 
Dynesius, Ulf Edberg, Hans Edenwall, Peder Edvinsson, Michael Eger
zon, Sophie Ehnbom, Robert Ekblom, Per Ekerholm, Kjell Eklund, Johan 
Elfström, Paul Elfström, Yngwe Elfwing, Sara Elg, Albin Enetjärn, Patrik 
Engberg, Leif Engelholm, Henri Engström, Jonas Engzell, Fredrik Enoks
son, Anders Eriksson, Christer Eriksson, Gustav Eriksson, Hanna Eriks
son, Kjell Eriksson, Kjell Eriksson, LarsErik Eriksson, Lennart Eriksson, 
Lennart Eriksson, Mats Eriksson, Nils Eriksson, NilsErik Eriksson, 
Thord Eriksson, Viktor Eriksson, Gudrun ErikssonLindgren, Ola Er
landsson, Ronny Fallberg, Sven Faugert, LarsÅke Flodin, Per Flodin, Per 
Olov Florell, Per Fogelström, Mats Forslund, Måns Forster, Martin Frans
son, Kenneth Franzén, Gösta Friberg, Magne Friberg, Magnus Fridolfs
son, Dan Fritzon, Karl Fritzson, Håkan Funk, Andreas Garpebring, Mi
kael Gemsiö, Lars Gezelius, Martin Gierow, Agne Gillholm, Lars 
Gotborn, Mats Gothnier, Jonas Grahn, Mats Grahn, Roger Gran, Martin 
Green, Urban Grenmyr, Fredrik Grensman, Christopher Gullander, Pa
tric Gullström, Karl Gunnarsson, Urban Gunnarsson, Peter Gustafson, 
Tomas Gustafson, Björn Gustafsson, Bo Gustafsson, Jan Gustafsson, Jo
han Gustafsson, Jonas Gustafsson, Rolf Gustafsson, Sture Gustafsson, 
Tord Gustafsson, Arne Gustavsson, Lars Gustavsson, Lennart Gustavsson, 
Fingal Gyllang, Kristina Gynning Olsson, Anders Göthberg, Fredrik 
Haas, Anders Haglund, CarlIvar Hagman, Mikael Hagström, Patrik 
Hall, Örjan Hallberg, Joel Hallingfors, Mats Halssberg, Kent Halttunen, 
John Halvarsson, Linda Halvorsen, David Hammarberg, Tobias Ham
marberg, Lars Hammarfalk, Dan Hammarlund, Gunilla Hammarström, 
Lillebror Hammarström, Bengt Hansson, Mona Hansson, Samuel Hans
son, Mikael Haraldsson, Arvo Harjula, Annica Hed, LarsGöran Hed
berg, Peder Hedberg Fält, Daniel Hedenbo, Per Hedenbo, Lars Heden
ström, Hanna Hederberg, Ingemar Hedihn, Ingemar Hedtjärn, Torbjörn 
Hegedüs, Lars Helgesson, Bo Hellberg, Ulla Hellman, Ingmar Hellström, 
Per Helttunen, JanÅke Henning, Jan Henriksson, Clas Hermansson, 
Sture Hermansson, Louise Hernander, Bengt Hertzman, Sam Hjalmars
son, Mats Hjelte, Måns Hjernquist, Björn Hoffberg, Peter Holmberg, 
Thomas Holmberg, Ralf Holmér, Mikael Holst, Ellen Hultman, Nils 
Hultman, Thomas Hultquist, Ulf Humlesjö, Olle Hydén, Jan Håkansson, 
Jan Hägg, Christian Höfs, Ulric Ilveus, Göran Israelsson, Tobias Ivarsson, 
Per Jacobsson, Torbjörn Janson, Åke Jansson, Leif Jern, Anton Johansson, 
Björn Johansson, Christer Johansson, Christer Johansson, Gunnar Jo
hansson, HansOlof Johansson, Inger Johansson, Kjell Johansson, Lars 
Johan Johansson, Lars O Johansson, Leif Johansson, Leif Johansson, Per 

larna i Sverige gavs ut, ökning i norr (främst i Norr
bottens och Jämtlands län) och minskning i söder 
(i åtta av 16 län i Svea och Götaland), tar i princip 
ut varandra och våra senaste skattningar av antalet 
häckande lövsångarpar i landet ligger kvar kring 13 
miljoner. Samtidigt har inte så mycket hänt med an
talet bofinkar under samma period, trots en tydlig 
ökning under 2000talet i stort. Den senaste skatt
ningen av det svenska bofinksbeståndet ligger fort
satt på drygt 8 miljoner par.

Tack
Ett stort och varmt tack till landets alla inventera
re utan vars fantastiska insatser denna fågelövervak

foto: göran lenz

Lövsångaren Phylloscopus trochilus är fortfarande lan-
dets talrikaste fågel – därtill med god marginal.
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Johansson, Ragna Johansson, Roland Johansson, Thomas Johansson, Ulf 
Johansson, Yngve Johansson, Bo Johnsson, Thomas Johnsson, Henrik 
Jonsson, Oskar Jonsson, Rickard Jonsson, Jörgen Josefsson, PerInge Jo
sefsson, Vesa Jussila, Anders Jägervall, Tommy Järås, Gunder Jönsson, Ulf 
Jönsson, Eva Jörgensen, Anders Jörneskog, Germund Kadin, Mauri Karls
berg, Agneta Karlsson, Jan Karlsson, Jan Karlsson, Johan Karlsson, Klas 
Karlsson, Roger Karlsson, Roine Karlsson, Thomas Karlsson, Urban 
Karlsson, Rüdiger Kasche, Olle Kellner, Per Kjellin, Jonas Knape, Mats 
Knutsson, Tommy Knutsson, Ulf Kolmodin, Jan Korslid, Jens Krantzén, 
Håkan Krave, Peter Kuiper, Anton Kvarnbäck, Martin Kvarnbäck, Olle 
Kvarnbäck, Claes Kyrk, KarlGunnar Källebrink, Ingela Källén, Magnus 
Köpman, Gunnar Lagerkvist, Ragnar Lagerkvist, Stig Lagstedt, Rolf Lah
ti, SvenOlof Lantz, Anders Larsson, Anders L Larsson, Arnold Larsson, 
Bernt Larsson, Johan Larsson, Kjell Larsson, KjellArne Larsson, LarsIn
ge Larsson, Malin Larsson, PärGunnar Larsson, Sven Larsson, Sören 
Larsson, Tommy Larsson, Ulf Larsson, Petteri Lehikoinen, Carl Lehto, 
Hampus Lejon, Stefan Lemurell, Seppo Leppälampi, Håkan Lernefalk, 
Lars Lidberg, Christina Lilja, Rolf Lilja, Conny Liljenberg, Staffan Lilje
qvist, Jonas Lind, BerndtJohan Lindberg, Jörgen Lindberg, Matts Lind
bladh, Billy Lindblom, Joakim Lindblom, Lars Lindell, Thomas Lindell, 
Ulf Lindell, Sören Lindén, Jan Linder, Per Linder, Dan Lindmark, Lars 
Lindqvist, Ronnie Lindqvist, Jan Lindström, Åke Lindström, Stig Lind
vall, Erik Linnarsson, Ulf Linnell, Stefan Lithner, Andreas Livbom, Mar
gareta Ljungdahl, PerSture Ljungdahl, Karen Lund, Björn Lundberg, 
Dan Lundberg, Jan Lundberg, Björn Lundgren, Hans Lundgren, Sigvard 
Lundgren, Anders Lundh, Ralf Lundmark, Anders Lundquist, Lars Lund
quist, Carina Lundqvist, Ulrik Lötberg, Hans Lööf, Lars Magnusson, Ste
fan Malm, Mikael Malmaeus, JanErik Malmstigen, Dan Mangsbo, Hans 
Marken, Sven Marling, Marianne Mattiasson, Tony Mattsson, Albin 
Mauritzon, Yngve Meijer, Ronny Melbéus, Grzegorz Mikusinski, Kent 
Moen, Jan Mogol, Maria Molin, Stefan Morell, Torbjörn Mossberg, Per 
Muhr, Krzysztof Musial, Gunnar Myrhede, Thomas Möller, Ulf Mörte, 
Gunnar Niklasson, Christer Nilsson, Jan Åke Nilsson, Johan Nilsson, Jo
han Nilsson, KarlGöran Nilsson, Kristoffer Nilsson, Lars Nilsson, 
LarsErik Nilsson, Peter Nilsson, Staffan Nilsson, Åke Nilsson, Oscar 
Nordahl, Olle Nordbeck, Sofi Nordfeldt, HansErik Nordin, Barbro 
Nordström, Fredrik Nordwall, Hans Norelius, Aron Norrby, Oskar Norr
grann, Anders Nothagen, Leif Nybom, Gunnar Nyström, Kenneth 
Olausson, Bimbi Ollberg, Gösta Olofsson, Inga Olofsson, Agneta Olsson, 
Bengt Olsson, Christer Olsson, Christin Olsson, Gunnar Olsson, Mats 
Olsson, Owe Olsson, Ronny Olsson, Seppo Ormiskangas, Ulf Ottosson, 
Richard Ottvall, Erik OwusuAnsah, Elin Paakkonen, Leif Paakkonen, 
Magnus Palm, Stefan Paulin, Göran Paulson, Claes Persson, Gustaf Pers
son, Inger Persson, Ingmar Persson, Jörgen Persson, Marita Persson, Mi
kael Persson, Rolf Persson, Samuel Persson, Stefan Persson, Thord Pers
son, Ture Persson, Åke Persson, Åke Persson, Robert Petersen, Lars O 
Peterson, Stefan Peterson, Jan Petersson, Janne Pettersson, Olle Petters
son, Uno Pettersson, Åke Pettersson, Erik Peurell, Margareta Pilemalm, 
Kenneth Pless, Andreas Pschorn, Jens Ramnebro, Annika Rastén, Jan 
Rees, Connie Regnersen, Staffan Reinius, Patrik Rhönnstad, Lennart Ris
berg, Jon Risfelt, David Rocksén, Kenneth Rosén, Jan Rosenfeld, Nils Ro
senlund, Jan Roslin, Jacob Rudhe, Karl Gustav Rudolphi, Håkan Rune, 
Martin Rydberg Hedén, Bert Rydhagen, Torbjörn Rynéus, Stefan Ry
stedt, Lars Råberg, Johan Råghall, Edwin Sahlin, Anton Samuelsson, 
Mats Sandberg, Johan Sandström, Magnus Sandström, Per Schillander, 
Fredrik Schlyter, Suzanne Schlyter, Peter Schmidt, Per Simonsson, Larissa 
Simulik, Peter Sjö, Jan Sjöberg, Roland Sjöberg, Erik Sjögren, Håkan Sjö
lin, Roland Sjöquist, Erik Sjöstedt, Lennart Sjösten, Uno Skog, Per Skyll
berg, Per Smitterberg, Frida Snell, Jan Sondell, Henrik Sporrong, Mikael 
Stenberg, Lena Stenman, Erling Stenmark, Martin Stenson, Martin 
Stjernman, Mats Strandberg, Darius Strasevicius, Christer Strid, Calle 
Ström, Robert Ström, Willy Strömblad, Fredrik Sundberg, Lars Sund
berg, Anna Sundelin, Frej Sundqvist, KarlErik Sundström, Thomas 
Sundström, Lars Sunnerstig, PerEric Svahn, Johan Svedberg, Johan Sved
holm, Claes Svedlindh, StigÅke Svenson, Fredrik Svensson, HansGun
nar Svensson, Josefin Svensson, Mikael Svensson, Monica Svensson, Ofir 
Svensson, Thomas Svensson, Tony Svensson, Kim Svitzer, Andrzej Szmal, 
Håkan Söderberg, Christian Söderlund, Lennart Söderlund, Sivert Söder
lund, KarlErik Söderqvist, Bo Söderström, Niklas Tellbe, Sandra Tenge

lin, Petrus Tengnér, Anders Tennlind, Carl Tholin, Axel Thorenfeldt, 
Bernt Thorssell, Håkan Thorstensson, John Thulin, Roland Thuvander, 
Bo Thyselius, Jan Tisell, Ulrika Tollgren, Bo Tufvesson, Per Tufvesson, 
Tommy Tyrberg, Ivar Tägtström, Jan Uddén, Per Johan Ulfendahl, Per 
Undeland, Pentti Uusirantanen, Roland Waara, Wictoria Wadman, Hans 
Waern, Peder Waern, JanErik Wahlroos, Krister Wahlström, Nils Walde
marsson, Mia Wallin, Thomas Wallin, Lars Wallström, Maria Wanche, 
Stefan Wastegård, Stefan Westberg, Kjell Westerdahl, Kjell Westh, Bernt 
Westin, Pekka Westin, Daniel Westman, Gunilla Wetterling, Raul Vicen
te, Tomas Widlund, Charlotte Wigermo, Leif Vikengren, Erik Vikstrand, 
Matts Vikström, Ulf Wiktander, Tomas Viktor, Fredrik Wilde, Elke Wil
keGünther, Jesper Villaume, Mats Williamson, Mathias Wilson, Anders 
Winell, Håkan Winqvist, Niclas Winqvist, Anders Wirdheim, IngerMa
rie Wohlfarth Hasle, Johan Wolgast, Kim Woxlägd, Jan Wärnbäck, Jouni 
Ylipekkala, Roland Ylvén, Håkan Åberg, Matti Åhlund, Bo Åkerlund, Per 
Ålind, Kerstin Årdahl, Peter Åslund, Staffan Åström, Therese Åström, Ulf 
Öhman, Gunnar Ölfvingsson, Christer Örtvall, Dick Östberg, Hasse 
Österman, Per Österman.

Ett stort tack också till Per Andell, Johan Bäck
man och Martin Stjernman för hjälp med datahan
tering. Även ett stort tack till landets samtliga 21 
länsstyrelser som alla, på olika sätt, varit inblanda
de i och stöder SFT:s inventeringar. Alla län använ
der idag standardrutterna för regional övervakning 
och i många fall stöder dessa även standardruttsin
ventering ekonomiskt i de egna länen. Detta stöd 
är ovärderligt och utan detta skulle sannolikt be
tydligt färre rutter inventeras per år. Länsstyrelser
na i Uppsala, Västmanlands, Värmlands och Dalar
nas län ger även ekonomiskt stöd till i nattrutterna 
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 re
gionala ornitologiska föreningarna för gott samar
bete 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 
SchönbergAlm.  
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