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RÖDLISTAD    Lappsparv

Okända problem för
fjällhedens egen sparv

text Markus Lagerqvist

VU

L
appsparven är tillsammans 
med snösparven de enda 
representanterna i Sverige för 
den lilla familjen sporrsparvar 
(Calcariidae). Ytter ligare tre 
arter återfinns i Nordamerika. 

Lappsparven är globalt mycket vidspridd 
och häckar på fjällhedar och ristundra 
ovanför tajgabältet över hela norra halv
klotet. I lämpliga biotoper är arten ofta 
mycket vanlig och uppskattningar räknar 
med att världspopulationen består av runt 
150 miljoner vuxna individer. Globalt 
räknas inte lappsparven som en hotad art. 
I Sverige förekommer lappsparven i hela 
fjällkedjan från Dalarna i söder, och popu
lationen beräknas bestå av runt 230 000 
par, vilket är samma antal som en annan av 
våra välkända fjällfåglar – blåhaken. I vissa 
områden i fjällen är lappsparven till och 
med en av de vanligaste arterna, samtidigt 
som den saknas i andra till synes lämp
liga områden. De svenska lappsparvarna 
flyttar under vintern till två olika över
vintringsområden. De flesta övervintrar i 
områdena norr om Svarta havet, men en 
mindre andel flyttar en kortare sträcka och 
tillbringar vintern längs Nordsjökusten i 
Storbritannien, Nederländerna, Belgien, 
Tyskland och Danmark.

TROTS EN SÅ PASS STOR population klas
sas lappsparven i Sverige i hotkategorin 
sårbar (VU). Skälet till klassningen är att 
arten enligt siffror från Svensk fågeltaxe
ring har minskat med hela 30 procent 
mellan 2005 och 2014. 

MAN VET IDAG INTE vad minskningen un
der det senaste decenniet beror på. En teo
ri är att den har orsakats av sämre tillgång 
till föda i övervintringsområdena, men då 

CIRKUMPOLÄR
Lappsparven förekommer i 
tundra- och fjällmiljöer runt 
hela norra halvklotet förutom 
på östra Grönland och Island. 
Den saknas också på flertalet 
av de högarktiska ögrupperna 
som exempelvis Svalbard. Det 
globala beståndet är stort och 
beräknas till 75 miljoner par.

Lappsparven är rödlistad i kategorin 
Sårbar (VU = Vulnerable) av ArtData

banken. Totalt är 97 fågelarter  i 
landet rödlistade.

LAPPSPARVENS UTVECKLING I STANDARDRUTTERNA SEDAN 2000
I Svensk Fågeltaxering syns lappsparvens populationsförändring i det som kallas standard-
rutter. Y-axeln är ett index där 1,0 är utgångspunkten vid den första inventeringen.

VARFÖR?

ÅTGÄRDER

D 
å orsaken till minskningen är 
dåligt känd är det svårt att föreslå 
effektiva åtgärder för att bryta 
trenden. I dagsläget rekommen

deras endast ytterligare forskning på 
bland annat lappsparv, samt över vakning 
av populationstrenderna för flera av 
våra fjällfåglar, för att bättre förstå vad 
minskningen beror på och kunna föreslå 
lämpliga åtgärder i framtiden.

Lappsparvens hane är iögonfallande med roströd nacke, svart huvud och gul näbb.

  Index för lappsparv under standardrutterna 2000 – 2015

många av våra svenska fjällfåglar uppvisar 
liknande trender anses det troligare att 
förändringar i Skandinaviens häcknings
områden ligger bakom nedgången. Det 
kan då röra sig om sämre tillgång till föda 
då insekternas fenologi och utbredning 
förändrats som en följd av klimatföränd
ringar, med varmare och blötare vårar och 
somrar. Men det går inte heller att utesluta 
att minskningen beror på naturliga fluktu
ationer i populationen, och att den är rela
tivt stabil över längre tid.

MINSKNINGEN AV LAPPSPARV har alltså 
inte samma orsak som den mycket drama
tiska nedgång vi har sett hos videsparv 
och – framför allt – gyllensparv under 
de senaste åren. Det svenska beståendet 
av vide sparv har minskat med runt 45 
procent under de senaste tio åren och 
med hela 85–95 procent under perioden 
1980–2012. Båda dessa arter flyttar längre 
österut och framför allt i Kina pågår en 
mycket omfattande jakt på dem. Vide
sparven har dessutom påverkats negativt 
av dikning och torrläggning av lämpliga 
häckningsmiljöer i Sverige.
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LAPPSPARV I FJÄLLKEDJAN
Det svenska beståndet av 
lappsparv återfinns i och längs 
fjällkedjan där arten häckar lokalt 
från norra Dalarna till Treriksröset.
Kartan visar resultatet från 
Svensk Fågeltaxerings standard-
rutter 2008–2015. Ju mörkare 
färg, desto fler noteringar har 
gjorts på rutten.


