Svenska fågelindikatorer
Svensk fågeltaxerings data används i huvudsak till att beräkna populationstrender för enskilda arter och underarter under olika delar av året. Men data
används också både inom och utom Sverige för att beskriva hur det går för
grupper av fågelarter, i form av genomsnittliga trender för arter typiska för olika
miljöer (s.k. indikatorer). Från de ingående arternas TRIM-index beräknas
genomsnittliga index och en kurva för alla de ingående arterna tillsammans. Här
presenteras kort de olika typer av nationella indikatorer som beräknas inom SFT.
Följande grupper av indikatorer visas:





Officiella svenska miljömålsindikatorer – fåglar i skogen, odlingslandskapet
och fjällen
Tidigare officiella indikatorer för de svenska miljömålen – fåglar vid
vattendrag och våtmarker, samt indikatorer för klimat samt växt- och djurliv
Svenska indikatorer relaterade till EUs Marina direktiv
Svenska versioner av europeiska fågelindikatorer – skogsfåglar och vanliga
fåglar

För såväl de nuvarande som de tidigare svenska miljömålsindikatorerna gör vi
regelbundet regionala varianter, men sådana visa inte här.
Så här läses figurerna: Linjen visar genomsnittlig trend (beräknad med s.k.
LOESS) och det grå fältet runt visar det 95 % konfidensintervallet. Prickarna är
årliga medelindex. En trend ges för alla år samt för de senaste 10 åren. De
ingående arterna listas i rutan bredvid; fet svart för arter med statistiskt
säkerställd ökning och fet röd om trenden är signifikant minskande. För övriga
arter är trenderna antingen stabila eller osäkra.
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Officiella indikatorer för de svenska miljömålen
Här visas de nuvarande officiella fågelindikatorer som finns för tre svenska
miljömål. Det är indikatorerna för Levande skogar (”Häckande fåglar i skogen”,
inklusive tre delindikatorer) och Storslagen fjällmiljö (”Häckande fåglar i
fjällen”, en indikator vardera för fjällbjörkskog och kalfjäll) är baserade på
standardrutterna 2002–2020. Indikatorerna för Ett rikt odlingslandskap (”Fåglar
och fjärilar”, här visas delindikatorn ”Fåglar i odlingslandskapet”) är baserade
på sommarpunktrutterna 1975–2020 samt standardrutterna 1998–2020.
Mer information finns på den officiella miljömålshemsidan:
www.sverigesmiljomal.se

Miljömål 12 Levande skogar
På denna sida visas indikatorn med samtliga ingående 16 arter. På nästa sida
visas indikatorn uppdelad på tre delmål, där arter ingår efter vilka behov eller
preferenser på skogshabitat de har.

Höga naturvärden i skogen i stort: tjäder, järpe,
skogsduva, gröngöling, mindre hackspett, tretåig
hackspett, nötkråka, lavskrika, stjärtmes, svartmes,
tofsmes, lappmes, entita, talltita, trädkrypare,
domherre (n = 16)
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Miljömål 12 Levande skogar – tre delmål

Död ved: gröngöling, mindre
hackspett, tretåig hackspett,
entita, talltita (n = 5)

Äldre skog: tjäder, tretåig
hackspett, lavskrika, svartmes,
tofsmes, lappmes, talltita,
trädkrypare, domherre (n = 9)

Lövrik skog: skogsduva,
gröngöling, mindre hackspett,
tretåig hackspett, stjärtmes,
entita, trädkrypare (n = 7)
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Miljömål 13 Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap: tornfalk,
tofsvipa, sånglärka, ladusvala,
råka, buskskvätta, törnsångare,
ängspiplärka, gulärla, törnskata,
stare, hämpling, gulsparv,
ortolansparv, pilfink (n = 15)
[Baserat på standardrutterna]

Ett rikt odlingslandskap: tornfalk,
tofsvipa, sånglärka, ladusvala,
råka, buskskvätta, törnsångare,
ängspiplärka, gulärla, törnskata,
stare, hämpling, gulsparv,
ortolansparv, pilfink (n = 15)
[Baserat på sommarpunktrutterna]
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Miljömål 14 Storslagen fjällmiljö

Kalfjäll: fjällripa, ljungpipare,
fjällabb, stenskvätta,
ängspiplärka, lappsparv, snösparv
(n = 7)

Fjällbjörkskog: dalripa, rödvingetrast, rödstjärt, blåhake, lövsångare, gråsiska, bergfink (n = 7)
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Tidigare indikatorer för de svenska miljömålen
Här visas uppdaterade versioner av tidigare indikatorer för fem svenska
miljömål, baserat på standardrutterna 2002–2020.

Ett rikt växt- och djurliv
Samtliga arter som ingår i övriga indikatorer samt
ejder, röd glada, strandskata, silltrut och havstrut
(n = 74)

Levande sjöar och vattendrag
storlom, smålom, skäggdopping, vigg, knipa,
småskrake, storskrake, fiskgjuse, sothöna, drillsnäppa, fisktärna, silvertärna, forsärla (n = 13)

Myllrande våtmarker
Norra Sverige: smålom, kricka, bläsand,
sångsvan, trana, ljungpipare, enkelbeckasin,
småspov, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa,
kärrsnäppa, brushane, smaln. simsnäppa (n = 14)

Myllrande våtmarker
Södra Sverige: rördrom, kricka, sångsvan, brun
kärrhök, trana, sothöna, enkelbeckasin,
grönbena (n = 8)
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Ett rikt odlingslandskap
tofsvipa, storspov, sånglärka, ladusvala,
stenskvätta utanför fjällen, buskskvätta,
törnsångare, sydlig gulärla, törnskata, stare,
hämpling, gulsparv, pilfink (n = 13)
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Indikatorn för miljömålet Begränsad klimatpåverkan beräknas på ett annat sätt
än övriga, men på data från standardrutterna. Samtliga arter som noterats längs
rutterna ingår, förutom förbiflyttande arktiska fåglar och rena rariteter. Varje
fågelart klassas först efter hur varmt det är inom dess europeiska utbredningsområde under april–augusti. För till exempel lappmesen och steglitsen är denna
medeltemperatur +6,9 respektive +15,3°C. Därefter kan man för varje fågelinventering beräkna ”medeltemperaturen” för de individer som påträffats. Vi
kallar denna ”medeltemperatur” för CTI (”Community Temperature Index”).
Förändringarna i CTI över tid (dCTI) visar på förändringar i fågelsamhällets
sammansättning vad gäller såväl individantal som arter. Om CTI på en plats har
ökat med åren har det blivit jämförelsevis fler fåglar av ”varma” arter, ofta på
bekostnad av antalet individer av ”kalla” arter. De tunna linjerna runt huvudlinjen visar 95 % konfidensintervall. dCTI har stigit sedan 2002, troligen som en
effekt av ett varmare klimat.
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Indikatorer relaterade till EUs Marina direktiv
Här visas förslag på svenska indikatorer relaterade till EUs Marina direktiv. De
är baserade på de nationella sjöfågelräkningarna som genomförs i Sverige under
januari månad. Indikatorer visas för tre funktionella grupper (betande, bentiska,
respektive fiskätande arter). Den första indikatorn nedan är de tre grupperna
sammantaget. Indikatorerna visas för Västerhavet- respektive Östersjön.
Indikatorer för EUs Marina direktiv är under utveckling inom EU. De
indikatorer som vi presenterar här är förslag på hur svenska varianter av sådana
indikatorer skulle kunna se ut. De har ännu ingen officiell status i Sverige.

Alla arter: Västerhavet: smålom, skäggdopping, svarthakedopping, storskarv, gräsand,
kricka, bläsand, vigg, brunand, knipa, alfågel, svärta, sjöorre, ejder, småskrake, storskrake,
salskrake, knölsvan, sångsvan, sothöna. Östersjön: smålom, skäggdopping,
svarthakedopping, storskarv, gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, bergand, vigg, brunand,
knipa, alfågel, svärta, sjöorre, ejder, småskrake, storskrake, salskrake, knölsvan, sångsvan,
sothöna (n=20 och n=20)
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Bentiska arter Västerhavet: vigg, brunand, knipa, alfågel, svärta, sjöorre, ejder. Östersjön:
bergand, vigg, brunand, knipa, alfågel, svärta, sjöorre, ejder (n=7 och n=8)

Fiskande arter: Västerhavet: smålom, skäggdopping, svarthakedopping, storskarv,
småskrake, storskrake, salskrake. Östersjön: smålom, skäggdopping, svarthakedopping,
storskarv, småskrake, storskrake, salskrake (n=7 och n=7)

Betande arter: Västerhavet: gräsand, kricka, bläsand, knölsvan, sångsvan, sothöna.
Östersjön: gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, knölsvan, sångsvan, sothöna (n=6 och n=7)
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Svenska versioner av europeiska fågelindikatorer
Inom den europeiska samarbetsorganisationen European Bird Census Council
produceras sedan många år tre indikatorer för Europas vanliga fåglar inom
projektet Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS). Den
viktigaste indikatorn är den för jordbruksfåglar. Den är identisk med ”Fåglar i
odlingslandskapet”, den officiella svenska indikatorn för miljömål 13 (se ovan).
Här visas de två andra europeiska fågelindikatorerna, ”Vanliga skogsfåglar” och
”Vanliga fåglar”. Precis som för jordbruksfåglarna visar vi indikatorn baserad på
standardrutterna till vänster och indikatorn baserat på punktrutterna till höger.
För förklaring av diagrammen, se ovan.

Vanliga skogsfåglar: sparvhök, järpe,
skogssnäppa, skogsduva, m. hackspett,
spillkråka, nötkråka, nötskrika, svartmes,
tofsmes, entita, talltita, nötväcka,
trädkrypare, dubbeltrast, rödstjärt,
gransångare, grönsångare, kungsfågel,
svartvit flugsnappare, halsbandsflugsnappare, trädpiplärka, stenknäck,
grönsiska, domherre, videsparv (n = 26).
[Baserat på standardrutterna]

Vanliga skogsfåglar: sparvhök, järpe,
skogssnäppa, skogsduva, m. hackspett,
spillkråka, nötkråka, nötskrika, svartmes,
tofsmes, entita, talltita, nötväcka,
trädkrypare, dubbeltrast, rödstjärt,
gransångare, grönsångare, kungsfågel,
svartvit flugsnappare, halsbandsflugsnappare, trädpiplärka, stenknäck,
grönsiska, domherre, videsparv (n = 26).
[Baserat på sommarpunktrutterna]
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Vanliga fåglar: jordbruksfåglar + skogsfåglar samt skäggdopping, gråhäger, gräsand, gravand,
knölsvan, ormvråk, brun kärrhök, orre, fasan, trana, rörhöna, sothöna, strandskata, ljungpipare,
enkelbeckasin, storspov, grönbena, drillsnäppa, rödbena, gluttsnäppa, skrattmås, ringduva,
turkduva, gök, tornseglare, gröngöling, st. hackspett, göktyta, trädlärka, hussvala, korp, kråka, kaja,
skata, stjärtmes, talgoxe, blåmes, gärdsmyg, björktrast, taltrast, rödvingetrast, koltrast, stenskvätta,
näktergal, rödhake, gräshoppsångare, rörsångare, kärrsångare, sävsångare, härmsångare,
svarthätta, trädgårdssångare, ärtsångare, lövsångare, grå flugsnappare, järnsparv, sädesärla, forsärla, grönfink, steglits, gråsiska, rosenfink, bofink, bergfink, sävsparv, gråsparv (n = 107).
[Baserat på standardrutterna]
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