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Förord 
Miljöfrågorna finns idag i allas medvetande. Klimatfrågan är den som oftast uppmärksam-
mas i media, men miljöproblemen finns inom en rad olika områden. I syfte att åtgärda mil-
jöproblemen har Sveriges regering antagit 16 miljökvalitetsmål, varav flera syftar till att be-
vara de ekosystemtjänster vårt samhälle beror på och den biologiska mångfalden. Vid upp-
följning av miljömålsarbetet används häckande fåglar som indikatorer för flera av målen. 
Dessa indikatorer baseras på standardrutter som inventeras av fågelkunniga personer och 
organiseras av Lunds universitet med stöd av bland annat länsstyrelsen i Jönköpings län via 
den regionala miljöövervakningen. Inventeringarna är av stor vikt då de utgör en central del 
av uppföljningen för den biologiska mångfalden inom miljömålen. 
 
Standardrutterna har inventerats under många år och de personer som genomfört arbetet 
förtjänar ett stort tack. I Jönköpings län innefattar detta Mats Aldérus, Kent Andersson, 
Anders Bergqvist, Henrick Blank, Magnus Blom, Curt Carlqvist, Tommy Carlström, Runo 
Edholm, Arne Envall, Gustav Eriksson, Ola Erlandsson, Martin Heinrich, Gustav Ivars-
son, Mattias Johansson, Lars Johan Johansson, Kenneth Jonsson, Rüdiger Kasche, Per 
Kjellin, Bob Lind, Ulf Linell, Jens Mattsson, Per Muhr, Jan-Eric Nilsson, Bo Norell, Ing-
mar Persson, Jan Petersson, Lars Petersson, Jörgen Sagvik, Daniel Steen, Roine Strandberg, 
Håkan Söderberg, Leif Thörne, Håkan Ydregården och Kent Öhrn 
 
Syftet med denna rapport är att ge en bild av häckfåglarnas utveckling i länet och genom 
detta även ge en indikation på tillståndet i miljön de lever i och delar med oss. Samtidigt är 
förhoppningen att rapporten även kan underhålla läsarna och bidra till ett ökat intresse för 
fåglar och utvecklingen av vår miljö.  
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1 Sammanfattning 
Miljöfrågorna är idag mer aktuella än någonsin tidigare. Miljöproblemen är många och blir 
allt mer påtagliga. I syfte att ur miljöperspektiv föra en långsiktigt hållbar samhällsutveckl-
ing har Sveriges regering antagit 16 miljökvalitetsmål, varav flera syftar till att bevara den 
biologiska mångfalden och därmed indirekt den ekologiska balans som vårt samhälle är be-
roende av. Vid uppföljning av miljökvalitetsmålen används olika indikatorer och ett antal 
baseras på svensk fågeltaxerings standardrutter. De senaste åren har det satsats särskilt 
mycket på standardrutterna och numera fungerar de som indikatorer för miljökvalitetsmå-
len Levande sjöar och vattendrag, En storslagen fjällmiljö, Myllrande våtmarker, Levande 
skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv. 
 
Standardrutterna är utspridda över hela landet och inventeras främst av ideella, fågelkun-
niga personer med stor erfarenhet. Rutterna är en mycket viktig beståndsdel av miljömåls-
uppföljning och miljöövervakning i stort, både i Sverige och i Jönköpings län. Inventering-
arna ingår i Länsstyrelsens miljöövervakning sedan 2002, vilket gett upphov till ett dataun-
derlag över en period på tretton år. Detta är tillräckligt lång tid för möjligheten att upptäcka 
eventuella trender och förändringar i fågelfaunan. En analys av inventeringsresultaten från 
år 2002-2014 har genomförts och fokuserar på uppföljningen av miljökvalitetsmålen Le-
vande skogar och Ett rikt odlingslandskap. Dessutom utvärderas även utvecklingen av lä-
nets två landskapsfåglar, taltrasten (Småland) och tranan (Västergötland). Inom övriga mil-
jökvalitetsmål där fåglar används som indikatorer finns inga statistiskt säkerställda föränd-
ringar på nationell nivå. 
 
På riksnivå verkar situationen för målet Levande skogar totalt sett vara relativt stabil. Det 
finns en statistiskt säkerställd positiv trend för samtliga arter inom indikatorn för gammal 
skog på nationell nivå. För länets del är resultatet ännu bättre med en statistiskt signifikant 
förändring då indexvärdet för biologisk mångfald ökar med 4 % per år i gammal skog. 
Dock verkar år 2013 utgöra ett sämre år med vändande trender för samtliga indikatorer 
inom länet där signifikant lägre resultat jämfört med startårets noterades för indikatorerna 
som rör död ved och lövrik skog. I övrigt följer utvecklingen i länet den i Sverige som hel-
het väl, med undantaget att det verkar gå bättre för det totala antalet indikatorarter på riks-
nivå då det gäller lövrik skog. 
 
När det kommer till indikatorerna inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap är ut-
vecklingen inte lika positiv då trenderna för samtliga tre indikatorer är negativa för länsur-
valet av arter på nationell nivå, vilket är statistiskt säkerställt. För de båda indikatorerna 
Ängs- och betesmarker samt Småbiotoper är trenden även signifikant negativ för samtliga 
arter inom indikatorerna. För Jönköpings län är det svårare att dra några slutsatser då data-
underlaget är mindre och variationen därmed större, vilket gör att inga statistiskt säker-
ställda resultat finns. Utvecklingen i länet verkar även här följa den i Sverige som helhet, 
med ett möjligt undantag gällande småbiotoper, där utvecklingen verkar något sämre. Vi-
dare minskar dessutom populationen av sånglärka betydligt kraftigare i länet jämfört med 
landet i stort. 
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För landskapsfåglarna däremot är situationen ljusare. Tranan ökar signifikant både på riks-
nivå och inom länet, där ökningen dessutom är något kraftigare jämfört med hela landet. 
Taltrasten ökar svagt på det nationella planet samtidigt som populationen är stabil inom lä-
net.  
 
Utöver standardrutterna pågår även andra typer av fågelövervakning i Jönköpings län. Det 
mesta baseras på ideella insatser, vanligen med någon typ av blygsam ersättning. Exempel 
på denna typ av fågelövervakning är inventering av spelflygande örnar, uppföljning av tjä-
der samt fågelrapportering genom Artportalen. De sistnämnda kvalitetsgranskas av Region-
ala raritetskommittén och kan sedan komma till nytta som planeringsunderlag vid till ex-
empel exploateringar och skötsel av naturreservat. Dessutom kan rapporterna användas för 
att hålla koll på förekomster av rödlistade och regionalt sällsynta svenska häckfågelarter. 
Exempel på sådana arter är pilgrimsfalk och röd glada, vilka på allvar återetablerat sig som 
häckfåglar i länet efter många års frånvaro. Det går inte lika bra för alla arter då ett antal ar-
ter som tidigare häckat regelbundet i länet dött ut. Exempel på sådana arter är dubbelbeck-
asin och brushane som nu betraktas som utgångna i länet. 
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2 Summary 
Environmental issues are more urgent today than ever before. The list of environmental 
problems is long and becoming more apparent every day. To pursue an environmentally 
sustainable development of society in a long term perspective the Swedish government has 
adopted 16 environmental quality objectives. A number of these objectives aim to conserve 
and improve the biodiversity, hence the ecological balance on which our society rely on. 
Within this work indicators are used for monitoring the progress of the environmental ob-
jectives and a number of these indicators are based on a standardized bird census where 
line transects and points are evenly distributed across Sweden. In recent years efforts have 
been concentrated on the bird censuses as they now serve as indicators for several envi-
ronmental quality objectives; Flourishing Lakes and Streams, Thriving Wetlands, A Magnif-
icent Mountain Landscape, Sustainable Forests, A Varied Agricultural Landscape and A 
Rich Diversity of Plant and Animal Life. The bird censuses are mainly executed by experi-
enced volunteers and are both part of the Swedish bird survey and the environmental mon-
itoring programme of Jönköping County since 2002. As thirteen years of monitoring is a 
sufficient amount of time to start noting changes and trends an analysis has been per-
formed for the two environmental quality objectives Sustainable Forests and A Varied Ag-
ricultural Landscape in Jönköping County. In addition to this, the development of the pop-
ulations of the two provincial birds, song thrush and crane, is evaluated. Within the other 
environmental quality objectives where birds are used as indicators nationally, there are no 
statistically guaranteed changes. 
 
At the national level the biodiversity within Sustainable Forests seems relatively stable. 
There is a statistically guaranteed positive trend for the total amount of species within the 
indicator for old forests on the national level. The results regarding the county are even 
more satisfactory as the index value for biodiversity increases with 4 % every year, a change 
that is statistically significant. However, the index decline in 2013 for all indicators in the 
county and result in significantly lower values regarding dead wood and deciduous forests. 
Apart from this, the state in the county and the national as a whole are similar, with the 
single exception for the slightly higher index of the total amount of indicator species in de-
ciduous forests in Sweden. 
 
Concerning A Varied Agricultural Landscape on the other hand, the results are not as 
promising. All three indicators for the county selection at the national level show a decline 
in biodiversity. Additionally, the two interim targets regarding meadow and pasture land as 
well as small biotopes resulted in a negative trend. Within the county it is difficult to draw 
any conclusions as the dataset is smaller and contains a larger variation, although it seems 
to match the national result in many respects. One exception might be the somewhat lower 
index of biodiversity in small biotopes in the county compared to the whole country. 
 
As for the two provincial birds the situation is brighter. The crane is increasing in numbers, 
both on the national and particularly on the regional level. The song thrush population is 
considered stable within the county while the national population is slightly increasing. 
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In addition to the standardized bird censuses mentioned above, other bird monitoring ac-
tivities are accomplished in Jönköping County as well. Most of them depend on voluntary 
efforts although some kind of moderate reimbursement often is included. One such exam-
ple of monitoring activity is bird reporting from the public. The reports are mainly gathered 
from The Species Observation System, an independent site for collecting sightings of spe-
cies (www.artportalen.se). After a quality review the reported observations may be used as 
input in decisions and planning by the County Administration Board as well as the munici-
palities and the Swedish Forest Agency. Furthermore, the observations may be used for 
monitoring red listed and regionally rare bird species. An example of one such species is 
the serin, which recently arrived to Jönköping County as a breeding bird along with the 
rook, which now occur in an established population on Visingsö. However, at the same 
time there are other species that are declining rapidly and facing extinction. A number of 
the estimated 188 species regularly breeding within the county are now considered regional-
ly extinct, such as the greater snipe and the ruff. 
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3 Inledning 
Aldrig tidigare har miljöfrågorna varit så viktiga för människan som de är idag. I syfte att 
föra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ur miljöperspektiv har Sveriges regering anta-
git ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Generationsmålet anger in-
riktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå mil-
jökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen anger i sin tur det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till medan etappmålen anger steg för att nå dit. Tio av etappmålen rör 
bevarandet av den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som vårt samhälle är 
beroende av, vilket är en förutsättning för att nå de flesta av miljökvalitetsmålen. 
 
I miljömålsarbetet används indikatorer som ett hjälpmedel för att följa upp miljökvalitets-
målen, dock har bristen på indikatorer varit stor när det gäller biologisk mångfald. Den 
uppföljning som gjorts på nationell nivå har främst grundats i den inventering av fåglar 
som gjorts inom svensk fågeltaxering sedan 1975. Med denna, till stor del ideellt genom-
förda inventering som grund, har indikatorer baserade på häckfågeltaxeringens standardrut-
ter utvecklats för flera av miljömålen. Dessa indikatorer finns, tillsammans med andra, pre-
senterade på miljömålsportalen (www.miljomal.se). 
 
Det stora dataunderlag som finns tillgängligt gör fåglarna till lämpliga indikatorer och tack 
vare deras höga roll i näringskedjorna fungerar de även som indikatorer på biologisk mång-
fald i ett vidare perspektiv än för gruppen fåglar i sig. Rika förekomster av fåglar, särskilt av 
specialiserade arter, tyder på att hela ekosystemet som sådant är art- och individrikt och 
därmed i gott tillstånd. I jämförelse med andra organismgrupper är fåglar dessutom både 
lätt- och välstuderade, vilket innebär att det redan finns flera kända ekologiska samband 
gällande fåglar och deras omgivning. Ytterligare en fördel med fåglar som indikatorer är att 
allmänhetens intresse för dem är stort och tillgången på kunniga inventerare är förhållande-
vis hög.  
 
Med detta som bakgrund ingår häckfågeltaxeringens standardrutter i det regionala miljöö-
vervakningsprogrammet. Förutom att följa miljötillståndet finns ytterligare viktiga funkt-
ioner med fågelövervakningen. Data kring fåglars förekomst utgör ett viktigt underlag vid 
tillståndsprövningar, kommunal planering samt utpekande och skötsel av skyddade områ-
den, exempelvis naturreservat och Natura 2000-områden. 
 
Fågelinventeringarna i Jönköpings län utgör således viktiga planeringsunderlag samtidigt 
som de engagerar många människor ute i länet. Syftet med den här rapporten är att: 
 
 ta reda på hur miljötillståndet utvecklats baserat på de fågelindikatorer som tagits fram 

för uppföljning av miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap 
åren 2002-2014 

 ge en överblick av häckfågelfaunan i Jönköpings län 2002-2014 

 ge en överblick av befintlig miljöövervakning av fåglar i Jönköpings län 

 redogöra för standardruttsinventeringarna i länet 2002-2014 
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4 Häckande fågelarter i Jönköpings län 
I Jönköpings län har uppskattningsvis 171 arter försökt häcka under åren 2002-2014. För 
vissa arter är det svårt att med säkerhet dra slutsatser om huruvida de häckat eller inte, ef-
tersom det är svårt att konstatera häckning av vissa arter. De som här räknas som häckfåg-
lar är arter som enligt uppgifter i Artportalen eller andra trovärdiga källor uppvisat beteende 
som tyder på säkerställd eller trolig reproduktion. En översiktlig studie visar att minst 189 
arter har häckat eller försökt häcka i länet de senaste cirka 100 åren (bilaga 1). Flera arter 
som bland andra varfågel och gluttsnäppa har endast häckat tillfälligt. Ytterligare arter har 
visat sig under häckningstid, men bedöms mycket osannolikt ha häckat. 
 
Även om arter tillkommit finns det också arter som försvunnit. Brushane, dubbelbeckasin 
och ortolansparv betraktas enligt rödlistan som utgångna i länet (ArtDatabanken, 2015). 
Samtidigt har arter som blåkråka, mellanspett och svart stork inte bara slutat häcka i länet 
utan också försvunnit som häckfåglar från Sverige som helhet. 
 
Med tanke på att många miljönyheter är negativa är det särskilt muntert att kunna konsta-
tera att det under perioden 2002-2014 skett en historisk återkomst av häckande rovfåglar. 
Rovfågelarter som varit utgångna i decennier har åter börjat häcka i länet. Det gäller havs-
örn, kungsörn, pilgrimsfalk och röd glada som nu alla häckar varje år i länet! 
 

 
Figur 1. Röd glada på ingång i länet. Foto: Lars Petersson 
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Sett ur ett större, europeiskt perspektiv finns det vissa arter som har en viktig del av sin 
kärnpopulation i Jönköpings län och som länet har ett internationellt ansvar för. Dessa ar-
ter är sällan särskilt sällsynta inom länet. Exempel på sådana arter är storlom och fiskgjuse, 
vilka båda är upptagna på EU:s fågeldirektivs bilaga 1. I denna bilaga ingår arter som är sär-
skilt viktiga att skydda. Bland annat bildas det särskilda skyddsområden för dem, så kallade 
SPA-områden (Special Protected Areas inom Natura 2000). Länet hyser också viktiga syd-
liga bestånd av en del nordliga arter som exempelvis smålom, ljungpipare, tjäder, orre, 
järpe, sångsvan, grönbena och trana, samtliga upptagna på fågeldirektivets bilaga 1. Totalt 
är cirka 17 % av länets häckfåglar upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 (se bilaga 1 i denna 
rapport). Dessutom inträffar Sveriges sydligaste regelbundna häckning av småspov inom 
länet (Store mosse nationalpark). 
 
 
Rödlistan 
Arter vars status är ogynnsam och som löper risk att utrotas 
i Sverige på lång eller kort sikt benämns som rödlistade.  
Rödlistan innebär inte per automatik ett juridiskt skydd eller  
att åtgärder vidtas. Istället utgör den ett underlag för exempelvis  
myndigheter för att underlätta prioriteringen bland åtgärder 
i arbetet som berör svenska arter. 
 
De rödlistade arterna placeras i någon av de sex kategorierna  
(se figur till höger). RE (nationellt utdöd) är den allvarligaste  
kategorin medan LC (livskraftig) innebär att arten bedöms  
enligt rödlistningskriterierna men inte uppfyller något av dem. 
I kategorin DD (kunskapsbrist) placeras arter då kunskapen inte  
är tillräcklig för att bedöma vilken av de övriga kategorierna 
arten hör till.  
 
Rödlistan upprättas av Artdatabanken och uppdateras vart  
femte år. Den senaste rödlistan presenterades år 2015 och finns  
även som en sökbar databas på www.artfakta.artdatabanken.se 
 

 
Överlevnaden för många av länets fågelarter är åtminstone på lång sikt osäker, vilket inne-
bär att de antingen är eller riskerar att bli hotade eller till och med försvinna inom några år. 
De arter som nationellt är hotade eller riskerar att bli hotade tas upp på svenska rödlistan. 
 
Ungefär en tredjedel av länets häckande arter är rödlistade (bilaga 1). Antalet hotade arter 
på nationell nivå har de senaste fem åren ökat från 38 till 52 arter (ArtDatabanken 2015). I 
Jönköpings län är pungmes, svarthalsad dopping och ängshök exempel på starkt hotade ar-
ter (samtliga EN), samtidigt som sydlig kärrsnäppa och vitryggig hackspett (båda CR) anses 
utdöda i länet. Å andra sidan har det gått bättre nationellt för bivråk (NT) och sommargyl-
ling (VU) på senare år då de båda tidigare klassades som starkt hotade (EN).  
 
Fördelen med rödlistade arter är att de ofta är särskilt intressanta för fågelskådare att obser-
vera. Detta gör att rödlistade arter följs förhållandevis noggrant och därmed ökar möjlig-
heterna att sätta in rätt åtgärder för att bevara dem. Allmänhetens observationer till Läns-
styrelsen och Artportalen är därför särskilt viktiga för dessa arter och används i Länsstyrel-
sens så kallade fågelrapportering (se nedan). 
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5 Miljöövervakning av fåglar  
i Jönköpings län 

Fåglar är en lämplig grupp att följa för att få en uppfattning om miljötillståndet i allmänhet 
och tillståndet för fågelfaunan i synnerhet. I Jönköpings län pågår en omfattande övervak-
ning av fåglar. Utöver observationer från allmänheten och inventeringar vid exploatering 
exempelvis görs en del av denna övervakning inom ramen för Länsstyrelsens verksamhet, 
ofta i samarbete med ideella organisationer och föreningar. Nedan ges en översikt av den 
övervakning som genomförs i länet. 
 

5.1 Länsstyrelsens fågelövervakning 

5.1.1 Fågelrapportering 
Genom fågelrapporteringen fångas de flesta av de intressanta observationer upp som görs 
av allmänheten vid till exempel vinterfågelmatning eller fågelskådning i allmänhet. Fågel-
rapporteringen sker i huvudsak genom Artportalen (www.artportalen.se). Till fågelrappor-
tering räknas alla typer av rapporter om fågelförekomst, men vissa av dem är av mer in-
tresse. De aktuella arterna är i princip de som Regionala Raritetskommittén (RRK) valt ut 
för kvalitetgranskning med vissa smärre tillägg på önskemål från Länsstyrelsen. I korthet 
handlar det om arter i Fågeldirektivets bilaga 1, rödlistade arter samt vissa regionalt säll-
synta arter. Exempel på arter som är av särskilt regionalt intresse kan vara arter som strukits 
från rödlistan, till exempel gulärla och snatterand. Det kan också vara arter som är sällsynta 
för länet, men vanligare i andra delar av landet, exempelvis småspov och strandskata. 
 
En stor fördel med att rapporteringen idag sker till Artportalen är att Länsstyrelsen kan di-
rekt använda uppgifter från Artportalen genom GIS-tillägget Artportalskopplingen, vilken 
tagits fram av länsstyrelserna i samarbete med ArtDatabanken. Genom att använda data 
från Artportalen kan rapporter från allmänheten och annan övervakning utanför Länssty-
relsens regi enkelt ändå komma Länsstyrelsens miljöarbete till godo. För att minska hoten 
mot särskilt känsliga arter har ArtDatabanken tagit fram en nationell skyddsklassning av ar-
ter. Skyddsklassningen innebär att uppgifter om vissa arter döljs eller diffuseras i olika grad 
för att undvika att de utsätts för ytterligare hot. Majoriteten av fynden kan allmänheten ta 
del av då de är publika (skyddsklass 1). Däremot krävs särskilda behörigheter för att se art-
fynd av skyddsklass 2-5 (mer information om detta på www.artdatabanken.se). Länsstyrel-
sen har tagit fram en regionaliserad version av den nationella klassificeringen som finns 
presenterad på Länsstyrelsens hemsida (www.lansstyrelsen.se/jonkoping). 
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5.1.2 Häckfågeltaxeringen - standardrutterna 
Standardrutterna är en kombinerad linje- och punkttaxering där alla sedda och hörda fåglar 
räknas en gång per år under häckningstid längs en 8 kilometer lång, kvadratisk rutt, där 
start- och slutpunkt är densamma. Punktdelen av inventeringen innebär åtta 5-minuters 
punktstopp där inventering sker. Rutterna är systematiskt utlagda baserat på Rikets Nät 
med luckor på 25 kilometer mellan rutterna i både öst-västlig och nord-sydlig riktning i hela 
Sverige. Totalt finns 716 standardrutter jämnt fördelade över landet, varav minst 400 inven-
teras årligen. Huvuddelen av rutterna inventeras ideellt med undantag för ett mindre antal 
av de mer svåråtkomliga rutterna. Ett symboliskt arvode betalas ut av Länsstyrelsen i Jön-
köpings län till inventerarna. Standardrutterna infördes som ett av de nationella miljööver-
vakningsverktygen år 1996, men det dröjde till år 2002 innan de ingick i Länsstyrelsens mil-
jöövervakningsprogram. Mer information finns på websidan för svensk fågeltaxering: 
www.fageltaxering.lu.se. Svensk fågeltaxering utgör en viktig del av nationell miljöövervak-
ning och det nationella arbetet finansieras av Naturvårdsverket.  
 
I Jönköpings län finns 21 stycken standardrutter (figur 2). Antalet är i minsta laget för att 
kunna upptäcka mindre förändringar med statistisk säkerhet. Dock kan resultaten från 
dessa ändå ge viktiga indikationer på trender samt påvisa större förändringar. Standardrut-
terna samordnas nationellt av Lunds universitet och regionalt av Länsstyrelsen. De ingår 
såväl i Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram som i länets miljömålsuppföljning. 

Figur 2. Häckfågeltaxeringens standardrutter i Jönköpings län. 

5.1.3 Uppföljning av fåglar i skyddade områden 
Uppföljningen av fåglar används till bedömningen av skötseln och utvecklingen av skyd-
dade områden, såsom naturreservat och Natura 2000-områden. I länet finns runt 200 Na-
tura 2000-områden och drygt 130 naturreservat. Mer information om länets skyddade om-
råden finns på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping. 
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Fåglar utgör en viktig beståndsdel i rapporteringen av statusen för naturtyper till EU i en-
lighet med Art-/habitatdirektivet. Även fåglarnas egen status rapporteras nationellt i enlig-
het med Fågeldirektivet. Ur EU-synvinkel har Länsstyrelsen en särskilt viktig roll när det 
gäller inventeringar i SPA-områden (Special Protected Areas), vilka är avsatta särskilt för 
fågellivet inom Natura 2000. I länet finns 20 stycken SPA-områden (figur 3), varav nio är 
högmossedominerade, fem är sjöar, fyra skogsdominerade, en ljunghed och ett kärr. I bi-
laga 2 finns en förteckning över länets samtliga SPA-områden. Inventeringarna bedrivs av 
Länsstyrelsen som en samordnad verksamhet mellan miljöövervakning och skötsel av 
skyddade områden, ofta i samarbete med ideella. 

Figur 3. Områden i Jönköpings län som är skyddade för fågellivet inom Natura 2000 (SPA-områden). 

5.1.4 Övervakning av tjäder 
Tjädern är vår största skogsfågel och dess sydsvenska kärnbestånd finns i Jönköpings län. 
Eftersom en fjärdedel av det totala beståndet i EU finns i Sverige har vi ett särskilt ansvar 
att bevara tjädern. Arten är även av stort intresse för miljöövervakningen då den är en pa-
raplyart som utgör en god indikator på miljötillståndet i skogs- och myrmark. En fördel 
inom miljöövervakningen är att tjädern kan avspegla miljötillståndet även på landskapsnivå 
och inte enbart inom enskilda miljöer.  
 
Tjäderns utbredning i länet följs varje år genom, främst ideella, inventeringar av tjäderspel-
platser. Genom övervakningen kan förändringen av antalet spelande tuppar över tid visas 
och dessutom ges möjligheten att analysera indikationer på samband mellan förändringar i 
habitatsammansättning och förändringar av barrskogens ekosystem, indikerat av tjäder. In-
venteringen samordnas med uppföljningen av skyddade områden och kan kopplas till mil-
jökvalitetsmålen Levande skogar, Myllrande våtmarker samt Ett rikt växt- och djurliv. Re-
sultaten för åren 2002 - 2014 visar att antalet spelande tuppar per spelplats är stabilt även 
om det varierar mellan år och att vissa spel flyttar på sig, till exempel efter avverkningar.  
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Utöver inventeringarna utförs även övervakning av barrskogslandskapets gröna infrastruk-
tur genom satellitkartering, där övervakningen utgår från modellering av tjäderns habitat-
krav. Därmed ges en bild av vilka olika typer av miljöer i barrskogslandskapet det finns i 
olika delar av länet och var det finns eventuella barriärer och potentiella värdetrakter. Re-
sultat för övervakningen för 1985 och 1999 finns publicerade i Länsstyrelsens rapport 
2014:20. 
 

 
Figur 4. Spelande tjäder. Foto: Stefan Gustafsson 

5.1.5 Inventering av örnar 
Varje vår utförs inventeringar av kungsörn och havsörn i länet, vilket ingår både inom ra-
men för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter samt inom rovdjursarbetet. Syftet är 
att kartlägga förekommande revir av i första hand kungsörn, men också havsörn, i länet. 
Även denna inventering bygger till stor del på ideella insatser, där Länsstyrelsen bidrar med 
reseersättning. Inventeringen görs årligen under februari-mars (spelflykt) och har genom-
förts de senaste elva åren. Uppföljande inventeringar sker även under juli-augusti då ungar-
na kan höras på långt avstånd. Spelflygande örnar inventeras från ett tiotal högt belägna 
spaningspunkter i länet. Varje år noteras förekomster av örnar på 1-4 av punkterna. Dock 
är täckningen av länet bristfällig, vilket gör att inventeringar från flera platser i länet vore 
önskvärt. 
 
Sedan år 2007 har antalet kungsörnsrevir i länet ökat. År 2014 fanns det fem stycken kända 
och besökta kungsörnsrevir (figur 5). Även angående antalet häckningar av kungsörn ut-
gjorde 2013 och 2014 två lyckade år (tabell 1) som resulterade i ungar. 
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Figur 5. Antalet kungsörnsrevir i länet har ökat de senaste åren.  
 

Tabell 1. Häckningar av kungsörn i länet år 2007 samt 2009-2014 

År Lyckad Okänt resultat Misslyckad 

2007  1 - - 
2009 - 1 - 
2010 - 1 - 

2011 - - - 
2012 - - 1 

2013 1 - - 

2014 1 - - 

5.1.6 Fåglar på skär i Vättern 
Sedan år 2002 har fåglar som häckar på skär följts inom miljöövervakningen av Vättern ge-
nom ett samarbete mellan de fyra länsstyrelserna som har del i sjön och Vätternvårdsför-
bundet. För vårt läns del handlar det främst om området kring Visingsö och övervakningen 
samordnas med uppföljning av skyddade områden. Avrapporteringen sker årligen i Vät-
ternvårdsförbundets Årsskrift (se www.vattern.org) samt inom det gemensamma delpro-
grammet ”Övervakning av fågelskär i de stora sjöarna” på länsstyrelsens webbplats. 
 
Ur de senaste resultaten för Vättern kan nämnas att trenden för fiskgjuse är fortsatt stabil 
med sex häckande par samtidigt som häckande skarvar de senaste åren har minskat till ett 
antal på 642 par. Å andra sidan har gråtrut, som är klassad som VU enligt rödlistan, ökat i 
antal efter bottenåret 2010. Ytterligare ökningar syns hos storskraken och vitkindad gås, 
som nu finns i 26 par. Hittills har det för Vättern inte rapporterats någon ”sjöfågeldöd” 
som tidigare slagit till i Vänern och längs Sveriges kuster. 
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5.2 Övrig fågelövervakning 

5.2.1 Riksinventering av fåglar 
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) utför årliga riksinventeringar där medlemmar rap-
porterar in iakttagelser av utvalda fågelarter (för mer information se www.sofnet.org). Arter 
som väljs ut är i regel sällsynta men regionalt utspridda och inventeras gärna upprepade 
gånger för att möjliggöra utläsning av eventuella trender. Arter som inventerats på senare år 
är exempelvis brun kärrhök, berguv, kornknarr och fiskgjuse. Trots att beståndet av fisk-
gjuse verkar vara stabilt i Vättern ser det betydligt sämre ut för många av länets övriga sjöar 
enligt riksinventeringen. 
 

 
Figur 6. Situationen för fiskgjuse ser dyster ut i många av länets sjöar enligt riksinventeringen 2013.  
Foto: Lars Petersson 

5.2.2 Statens vilt 
Ett tjugotal av länets häckfågelarter (se bilaga 1), i synnerhet rovfåglar, räknas till statens vilt 
(Naturhistoriska riksmuseet, 2014). Statens vilt är en beteckning på arter som om de hittas 
döda enligt lag måste lämnas till staten. Polisen har ansvaret att omhänderta fåglarna och se 
till att de skickas till Naturhistoriska riksmuseet där de undersöks. Denna hantering gör, 
förutom att den motverkar olaglig handel med djur, också att man får kunskap om dessa ar-
ter genom att dokumentera deras dödsorsak, fysiska status, fyndplats, ålder etcetera. Läns-
styrelsen använder inte löpande uppgifter om statens vilt i sin verksamhet, men får in in-
formation om djur som dött under speciella omständigheter (till exempel fågelinfluensa). 
 
Det finns också möjlighet att själv skicka in döda djur till Naturhistoriska riksmuseet eller 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för dokumentation eller undersökning. Mer in-
formation kring detta finns på respektive webbplats, www.nrm.se respektive www.sva.se 
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5.2.3 Övriga underlag 
Utöver ovanstående övervakning och rapportering av fåglar genomförs ytterligare fågelin-
venteringsinsatser av såväl organisationer som privata. En stor del av denna data rapporte-
ras till Artportalen och åtkoms därigenom av Länsstyrelsen och kan beaktas vid utvärdering 
av utveckling av länets häckfågelfauna. En del data om häckande fåglar samlas också in ge-
nom de miljökonsekvensbeskrivningar som genomförs inför planerade exploateringar med 
mera, exempelvis vindkraftsutbyggnad. Av denna information är det endast en mindre del 
som rapporteras till Artportalen, men då det är till Länsstyrelsen miljökonsekvensbeskriv-
ningarna skickas omhändertas ändå relevant information om fågelhäckningar av Länsstyrel-
sen. 
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6 Häckfågeltaxeringen  
– standardrutterna 

6.1 Genomförda inventeringar 2002-2014 
Standardrutterna införlivades i Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram år 2002 och se-
dan dess har antalet inventerade standardrutter ökat märkbart. Ett mindre dataunderlag 
finns även sedan 1998, men det är inte förrän år 2002 antalet gjorda rutter är tillfredsstäl-
lande högt. Dessutom är indikatorerna från 2002 de som officiellt används till uppföljning 
av miljökvalitetsmålen, vilket också bidrar till att de presenterade resultaten i denna rapport 
främst är från 2002. 
 
All data är framtagen av Svensk fågeltaxering (Lindström med flera 2015) och likaså figu-
rerna för miljömålsindikatorerna och landskapsfåglarna.  
 
Inte under något av åren 2002-2014 har färre än 17 av länets 21 rutter inventerats. Under år 
2004, 2006 och 2007 inventerades samtliga rutter, dock finns en tendens till att antalet in-
venterade rutter minskat något de senaste åren (figur 7). 
 

 
Figur 7. Procentandel av länets 21 standardrutter som inventerades år 2002-2014. Inom parentes anges anta-
let rutter som inventerats. 
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6.2 Inventeringsresultat 2002-2014 
Under 2002-2014 observerades totalt 135 arter, vilka framgår i bilaga 1. Detta innebär att 
ungefär tre fjärdedelar av länets häckande arter observerats på standardrutterna under 
denna period. Antalet observerade arter per inventering och rutt ligger normalt mellan 40 
och 75, men undantag åt båda håll finns. Det totala antalet arter som observerats per rutt 
varierar mellan 69 och 100 (figur 8). Det sammanlagda antalet gjorda observationer uppgår 
till över 120 000, varav 77 % har gjorts på linjedelen av inventeringen och resten på punkt-
delen.  

Figur 8. Det totala antalet observerade arter på länets 21 standardrutter år 2002-2014. Rutterna namnges 
både efter namn på en plats, alternativt en sjö, samt efter aktuellt kartblad. Inom parentes anges antalet in-
venteringar som genomförts på rutten under perioden.  
 
De oftast noterade arterna på standardrutterna är lövsångare och bofink (figur 9), vilket 
även överensstämmer med situationen i resten av Sverige. Hur det verkliga förhållandet är 
kan inte sägas med säkerhet eftersom chansen att upptäcka olika arter under en standar-
druttsinventering varierar. Möjligheten att upptäcka exempelvis bofinkar kan vara större då 
deras sång är något starkare än lövsångare, vilket gör att bofinkar skulle kunna vara överre-
presenterade.  
 
Andra fåglar som ofta påträffas på standardrutterna är arter som koltrast, ringduva och 
rödhake. Svarthättan har blivit vanligare under senare år samtidigt som antalet starar har 
minskat, både i länet och hela landet som stort, och anses numera som hotad (VU). Gene-
rellt är det fler arter som har ökat än minskat under perioden. 
 
Bland särskilt sällsynta eller intressanta arter som observerats kan nämnas sommargylling, 
gräshoppsångare och kungsfiskare. Totalt har 27 rödlistade arter observerats (bilaga 1) på 
standardrutterna.  
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Figur 9. Det genomsnittliga antalet noterade individer per standardrutt under perioden 2002-2014  
för de 20 oftast påträffade arterna. 

6.3 Miljömålsindikatorernas uppbyggnad 
Genom att lägga ihop arter med liknande habitatkrav utgör dessa artgrupper indikatorer för 
utveckling av biologisk mångfald inom miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt od-
lingslandskap. Arturvalet är baserat på arter som enligt litteraturen visats vara goda indika-
torer för olika miljötyper, och därmed indirekt olika miljömål (Ottvall med flera 2006).  
 
På länsnivå kommer inte alla indikatorarter med i beräkningen av indikatorer. Detta beror 
antingen på rent geografiska skäl, då länet kanske inte ligger inom artens utbredningsom-
råde, eller att antalet årligen inräknade fåglar i länet är för litet för att beräkning av index 
ska vara meningsfullt (eller överhuvudtaget möjligt). I framtagandet av indikatorerna har en 
gräns satts vid att minst fem fåglar måste inräknas årligen, inom det geografiska område 
som analyseras, för att arten ska plockas med i indikatorn. Detta innebär att för Jönköpings 
län baseras indikatorerna kopplade till målet Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap 
på färre arter än för landet som helhet.  
 
Miljömålsindikatorerna för Jönköpings län jämförs även med motsvarande indikatorer för 
Sverige som helhet. Indikatorn för hela Sverige redovisas dels med ett urval av exakt 
samma indikatorarter som förekommer i länet och dels med det totala antalet arter som 
valts ut på riksnivå. Utöver miljömålsuppföljning redovisas även utvecklingen för länets 
båda landskapsfåglar, taltrasten och tranan. 
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6.4 Beräkning och presentation 
Indexen som presenteras i resultatdelen är det geometriska medelvärdet av ingående arters 
årliga index. Ett gemensamt index representerar alltså alla arterna inom respektive grupp. 
Artindex beräknades genom TRIM-metoden (TRends & Indices for Monitoring data). 
TRIM är ett avancerat index som tagits fram av statistiska centralbyrån i Nederländerna. 
Rent statistiskt är TRIM en typ av loglinjär analys som bygger på ”maximum-likelihood-
metoden” med antagande att grunddata (fågelantalen) är Poisson-fördelade (mer detaljer 
finns på: www.fageltaxering.lu.se och www.ebcc.info). Index för startåret (2002) sattes till 1 
och varje års index kan sedan läsas som den procentuella förändringen, uppåt eller nedåt, 
jämfört med startåret. 
 
Förutom det årliga gruppindexet visas även indexets konfidensintervall på 95 %. Detta kan 
användas till att utläsa om ett enskilt års index skiljer sig från startårets värde på 1. Om hela 
konfidensintervallet ett visst år är skiljt från 1 (över eller under 1) är det årets index statist-
iskt signifikant skiljt från startårets värde. Genom analys (linjär regression) av tidsseriens 
lutning (trenden) har förändringen av indikatorerna kunnat beräknas. Detta redovisas över-
siktligt i tabell 2 och senare i mer detalj för varje miljökvalitetsmål. 

6.5 Resultat – miljömålsindikatorer 
Tabell 2. Översikt över indikatorernas förändring mellan 2002-2014 

Miljömål 
2002-2014 

Jönköpings län Sverige  
(samma arturval) 

Sverige  
(alla arter) 

Levande skogar  Ingen trend Ingen trend Ingen trend 
– död ved Ingen trend Ingen trend Ingen trend 
– lövrik skog Ingen trend Ingen trend Ingen trend 

– gammal skog  Positiv trend Ingen trend Positiv trend 
(tendens) 

Ett rikt odlingslandskap Ingen trend Negativ trend Ingen trend 

– ängs & betesmarker Ingen trend Negativ trend Negativ trend 

– småbiotoper Ingen trend Negativ trend Negativ trend 
 
Den enda indikatorn som har en statistiskt säkerställd trend i Jönköpings län är den för fåg-
lar knutna till gammal skog inom målet Levande skogar (tabell 2). Denna förändring är po-
sitiv, vilket det även finns en tendens till på riksnivå. Ökad naturvårdshänsyn inom skogs-
bruket under det sista årtiondet är en trolig orsak till detta.  
 
Situationen är värre inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, där nästan alla för-
ändringar är negativa på riksnivå. Även om ingen negativ trend är statistiskt säkerställd för 
Jönköpings län finns vissa tendenser.  
 
Generellt sett följer arttrenderna i länet även utvecklingen i hela Sverige väl, särskilt då det 
gäller talrikare tättingarter. Mellanårsvariationen är överlag större för länets indikatorer vil-
ket beror på att dataunderlaget i regel är mindre och enstaka påverkansfaktorer får större 
betydelse. Detta påverkar inte helhetsbilden och långtidsmönstren nämnvärt.  
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Det är statistiskt säkerställt att två av indikatorarterna inom miljökvalitetsmålet Levande 
skogar, det vill säga domherre och trädkrypare, har ökat i antal. Inom målet för Ett rikt od-
lingslandskap har pilfink ökat medan stare, sånglärka och storspov har minskat i antal. Sta-
ren har även minskat i resten av landet och är nu hotad (VU) enligt rödlistan. Jämfört med 
landet i stort är minskningen av sånglärkan betydligt kraftigare inom länet, vilket troligen 
beror på nedläggningen av jordbruk i småbygderna tillsammans med inriktningen mot ett 
djurhållet jordbruk med vallodling. Därmed minskar variationen i landskapet, vilket miss-
gynnar sånglärkan tillsammans med en rad andra jordbruksfåglar.  

6.5.1 Levande skogar 
Den biologiska mångfalden i skogslandskapet har påverkats kraftigt av mänskliga aktiviteter 
under en lång tid. Det storskaliga industriella skogsbruket har inneburit att skogen homo-
geniserats till stora block av likåldrig skog. I och med detta har ett flertal specialiserade 
svenska skogsfåglar minskat kraftigt under de senaste 30 åren (Lindström med flera 2008). 
Ett antal studier visar att det finns samband mellan skogsfåglar och biologisk mångfald. 
Livskraftiga bestånd av dessa fåglar tyder på fungerande skogsekosystem då de tillsammans 
med övriga organismer missgynnas av monokulturodlingar med liten variation, brist på död 
ved, få lövträd, utdikning, avsaknad av brand med mera. För att miljömålet ska kunna nås 
behöver dessa biotoper som gynnar biologisk mångfald öka. 
 
För miljökvalitetsmålet Levande skogar finns fyra relevanta indikatorer: Häckande fåglar i 
skogen, Mängden död ved, Arealen lövrik skog samt Arealen gammal skog. Häckande fåg-
lar i skogen baseras på riksnivå på populationsutvecklingen hos sexton utvalda arter, medan 
ett urval av dessa används till de övriga indikatorerna. Vilka arter som även ingår i länsindi-
katorerna framgår i fetstil.  
 
Häckande fåglar i skogen: 
 - tjäder, järpe, mindre hackspett, tretåig hackspett, gröngöling, lavskrika, nötkråka, tofs-
mes, lappmes, svartmes, talltita, entita, skogsduva, stjärtmes, trädkrypare, domherre. 
 
Mängden död ved: 
 - gröngöling, mindre hackspett, tretåig hackspett, talltita, entita. 
 
Arealen lövrik skog: 
 - gröngöling, mindre hackspett, tretåig hackspett, entita, skogsduva, stjärtmes, trädkry-
pare.  
 
Arealen gammal skog 
 - tjäder, tretåig hackspett, lavskrika, tofsmes, lappmes, svartmes, talltita, trädkrypare, 
domherre. 
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6.5.1.1 LEVANDE SKOGAR: HÄCKANDE FÅGLAR I SKOGEN 
Den sammanlagda indikatorn, för Jönköpings län, består av åtta arter (tjäder, gröngöling, 
svartmes, entita, talltita, tofsmes, trädkrypare och domherre). Bottenåret 2003 resulterar i 
ett värde som med statistisk säkerhet är lägre än startårets. Därefter håller sig de årliga in-
dexen kring 1 fram tills år 2012 då den långsamma ökningen leder till ett statistiskt signifi-
kant högre värde än för startåret 2002 (figur 10). Den sammanlagda förändringen är inte 
statistiskt signifikant. 

 
Figur 10. Index för biologisk mångfald i Jönköpings län 2002-2014 inom miljömålet Levande skogar. Data base-
ras på åtta utvalda fågelarter från Svensk Fågeltaxerings standardrutter. Årligt sammanlagt index för urvalet 
visas med röda punkter och tidsserien med röd linje. De svarta linjerna representerar konfidensintervallet på 95 
% för årliga index.  
 

 
Figur 11. Index för biologisk mångfald inom miljömålet Levande skogar för Jönköpings län (mörk kurva), det 
med länet identiska urval av åtta fågelarter i Sverige (mellan) och det totala antalet utvalda arter i Sverige 
(ljus).  
 
Utvecklingen i länet följer den i Sverige som helhet, både gällande det identiska arturvalet 
samt det totala antalet indikatorarter (figur 11). Det syns inte någon signifikant förändring i 
årliga index över tid. I dataunderlaget från 1998 finns dock en signifikant minskning på 1,2 
% per år i utvecklingen för länsurvalet av de nationella indikatorarterna. 
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6.5.1.2 LEVANDE SKOGAR: DÖD VED 
För denna indikator kunde tre arter användas för Jönköpings län (gröngöling, entita, tall-
tita). På grund av att arturvalet är mindre uppvisar indikatorn en större variation än den för 
Häckande fåglar i skogen. Årliga index ligger kring, eller strax över 1, under större delen av 
perioden med 2013 som ett tydligt bottenår (figur 12). Överlag finns ingen statistiskt signi-
fikant förändring under perioden.  

 
Figur 12. Index för biologisk mångfald i Jönköpings län 2002-2014 för indikatorn Död ved inom miljömålet Le-
vande skogar. Data baseras på tre utvalda fågelarter från Svensk Fågeltaxerings standardrutter. Årligt sam-
manlagt index för urvalet visas med röda punkter och tidsserien med röd linje. De svarta linjerna representerar 
konfidensintervallet på 95 % för årliga index. 
 

 
Figur 13. Index för biologisk mångfald för indikatorn Död ved inom miljömålet Levande skogar, i Jönköpings 
län (mörk kurva) samt i Sverige med dels samma arturval (mellan) och dels med det totala antalet indikator-
arter (ljus). 
 
Kurvan för Jönköpings län följer motsvarande för både urvalet och samtliga indikatorarter i 
hela Sverige, med 2013 som ett något sämre år (figur 12). Utvecklingen är överlag stabil då 
ingen statistiskt signifikant förändring finns.  
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6.5.1.3 LEVANDE SKOGAR: LÖVRIK SKOG 
Indikatorn består av tre arter (gröngöling, entita, trädkrypare). År 2006 låg det årliga indexet 
signifikant under startårets värde, vilket återupprepades år 2013 (figur 14). Totalt sett finns 
ingen statistiskt signifikant förändring i länet till följd av de övriga åren med stabila värden 
kring 1.  

 
Figur 14. Index för biologisk mångfald i Jönköpings län 2002-2014 för indikatorn Lövrik skog inom miljömålet Le-
vande skogar.  Data baseras på tre utvalda fågelarter från Svensk Fågeltaxerings standardrutter. Årligt sam-
manlagt index för urvalet visas med röda punkter och tidsserien med röd linje. De svarta linjerna representerar 
konfidensintervallet på 95 % för årliga index. 
 

 
Figur 15. Index för biologisk mångfald för indikatorn Lövrik skog inom miljömålet Levande skogar, i Jönköpings 
län (mörk kurva) samt i Sverige med dels samma arturval (mellan) och dels med det totala antalet indikator-
arter (ljus). 
 
Vid jämförelse med samma arturval i Sverige som helhet följer länet utvecklingen ganska 
väl. Det verkar gå bättre för indikatorarter i andra delar av landet då kurvan för samtliga in-
dikatorarter i Sverige ligger över de andra två kurvorna under hela perioden (figur 15). Ut-
vecklingen för dessa arter visar även en signifikant ökning på 3,1 % per år enligt underlaget 
från 1998. 
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6.5.1.4 LEVANDE SKOGAR: GAMMAL SKOG 
Indikatorn byggs upp av sex arter (tjäder, svartmes, talltita, tofsmes, trädkrypare och dom-
herre). Utvecklingen är positiv med en signifikant genomsnittlig ökning på 4 % per år 
(p=0,048, r2=0.31, linjär regression; figur 16). Som bäst var resultatet år 2012 då startårets 
värde överstegs med statistisk säkerhet, sedan dess har det gått något sämre. 
 

 
Figur 16. Index för biologisk mångfald i Jönköpings län 2002-2014 för indikatorn Gammal skog inom miljömålet 
Levande skogar.  Data baseras på sex utvalda fågelarter från Svensk Fågeltaxerings standardrutter. Årligt 
sammanlagt index för urvalet visas med röda punkter och tidsserien med röd linje. De svarta linjerna represen-
terar konfidensintervallet på 95 % för årliga index. 
 

 
Figur 17. Index för biologisk mångfald för indikatorn Lövrik skog inom miljömålet Levande skogar, i Jönköpings 
län (mörk kurva) samt i Sverige med dels samma arturval (mellan) och dels med det totala antalet indikator-
arter (ljus).  
 
När det gäller just arter utvalda för att representera gammal skog är ökningen för Jönkö-
pings län högre jämfört med Sverige som helhet, resultatet är överlag ganska liknande (figur 
17). Trots att det inte förkommer någon signifikant förändring så finns det en svag positiv 
trend för urvalet på riksnivå. Vid analys av underlaget från 1998 blir denna trend statistiskt 
signifikant i länet med en ökning på 1,2 % per år. För samtliga nio indikatorarter är utveckl-
ingen något sämre då värdet ligger stabilt kring 1.  
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6.5.2 Ett rikt odlingslandskap 
Den biologiska mångfalden i odlingslandskapet har påverkats negativt både av den intensi-
fiering av odlingsmetoder som har skett och av nedläggningen av småskaligt jordbruk. Bara 
under de senaste decennierna har antalet individer av vanliga fågelarter i odlingslandskapet 
halverats (Lindström med flera 2008). Jordbrukslanskapets fåglar har miljökrav och behov 
som sammanfaller med dem som kan kopplas till rika förekomster av både insekter och 
växter. Livskraftiga bestånd av dessa fåglar tyder både på värdefulla miljöer samt ett funge-
rande ekosystem då de tillsammans med övriga organismer missgynnas av monokultur-
odlingar, bekämpningsmedel, utdikning, borttagning av odlingshinder till exempel.  
 
För att miljömålet ska kunna nås är det viktigt att öka arealen ängs- och betesmarker samt 
mängden småbiotoper i odlingslandskapet. Detta bör leda till ökade antal av fåglar knutna 
till dessa miljöer. I ett större perspektiv skulle detta även innebära en förbättrad situation 
för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet i stort. 
 
Inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap är indikatorn Häckande fåglar i odlings-
landskapet på riksnivå baserad på populationsutvecklingen hos tretton utvalda arter. Indi-
katorn Arealen ängs- och betesmarker samt Mängden småbiotoper är i sin tur baserade på 
ett urval av de tretton jordbruksarterna, se nedan. Precis som för Levande skogar kommer 
färre arter med på länsnivå (fetstil) än på riksnivå, men för fåglar i jordbrukslandskapet är 
den skillnaden betydligt mindre. För Mängden småbiotoper ingår alla arter på riksnivå även 
i Jönköpings län. 
 
Häckande fåglar i odlingslandskapet: 
 - tofsvipa, storspov, sånglärka, ladusvala, sydlig gulärla, stenskvätta, buskskvätta, 
törnsångare, törnskata, stare, hämpling, gulsparv, pilfink. 
 
Arealen ängs- och betesmarker: 
 - tofsvipa, storspov, ladusvala, sydlig gulärla, stenskvätta, buskskvätta, törnsångare, 
törnskata, stare, hämpling, gulsparv 
 
Mängden småbiotoper: 
 - stenskvätta, buskskvätta, törnsångare, törnskata, stare, hämpling, gulsparv 
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6.5.2.1 ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP: HÄCKANDE FÅGLAR I ODLINGSLANDSKAPET 
Samlingsindikatorn består av tolv arter (tofsvipa, storspov, sånglärka, ladusvala, stenskvätta, 
buskskvätta, törnsångare, törnskata, stare, hämpling, pilfink och gulsparv), vilket innebär 
alla indikatorarter på riksnivå förutom sydlig gulärla. Årliga index varierar mellan åren och 
startvärdet understigs med statistik säkerhet både år 2005 och år 2010 (figur 18).  
 

 
Figur 18. Index för biologisk mångfald i Jönköpings län 2002-2014 inom miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Data 
baseras på tolv utvalda fågelarter från Svensk Fågeltaxerings standardrutter. Årligt sammanlagt index för ur-
valet visas med röda punkter och tidsserien med röd linje. De svarta linjerna representerar konfidensintervallet 
på 95 % för årliga index. 
 

 
Figur 19. Index för biologisk mångfald inom miljömålet Ett rikt odlingslandskap för Jönköpings län (mörk kurva), 
det med länet identiska urval av tolv fågelarter i Sverige (mellan) och det totala antalet indikatorarter i Sve-
rige (ljus).  
 
Utvecklingen i Jönköpings län följer i princip densamma som landet i helhet, men med 
större variation (figur 19). På riksnivå går utvecklingen sämst för länsurvalet av arter med 
en statistiskt säkerställd minskning på 1,1 % per år (p=0,006, r2=0.51, linjär regression).  
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6.5.2.2 ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP: ÄNGS- OCH BETESMARKER 
För indikatorn ängs- och betesmarker användes större delen av indikatorarterna för Häck-
ande fåglar i odlingslanskapet, endast sånglärka och pilfink plockades bort. Därmed basera-
des indikatorn för länet på tio arter (tofsvipa, storspov, ladusvala, stenskvätta, buskskvätta, 
törnsångare, törnskata, stare, hämpling och gulsparv). Eftersom arturvalet är mycket likt 
urvalet för Häckande fåglar i odlingslandskapet blir därmed också de årliga indexen mycket 
lika. Även här kan alltså läget betecknas som tämligen stabilt med en eventuell nedåtgående 
trend till följd av tre bottenvärden år 2005, 2010 och 2012 (figur 20).  
 

 
Figur 20. Index för biologisk mångfald i Jönköpings län 2002-2014 för indikatorn Ängs- och betesmarker inom 
miljömålet Ett rikt odlingslandskap.  Data baseras på tio utvalda fågelarter från Svensk Fågeltaxerings stan-
dardrutter. Årligt sammanlagt index för urvalet visas med röda punkter och tidsserien med röd linje. De svarta 
linjerna representerar konfidensintervallet på 95 % för årliga index. 
 

 
Figur 21. Index för biologisk mångfald för indikatorn Ängs- och betesmarker inom miljömålet Ett rikt odlings-
landskap, i Jönköpings län (mörk kurva) samt i Sverige med dels samma arturval (mellan) och dels med det 
totala antalet indikatorarter (ljus). 
 
Även här följer kurvan för länet utvecklingen i hela landet, endast med större variation (fi-
gur 21). Båda kurvorna för Sverige har en signifikant negativ riktning; index för urvalet med 
1,4 % per år (p<0,000, r2=0.65, linjär regression) och index med samtliga arter med 0,7 % 
per år (p=0.04, r2=0.32, linjär regression).  
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6.5.2.3 ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP: SMÅBIOTOPER 
De fem arter som valdes ut för att ingå i indikatorn för småbiotoper på riksnivå (busks-
kvätta, törnsångare, törnskata, stare och gulsparv) ingår även samtliga i indikatorn för länet. 
Därmed visas endast en kurva för landet i helhet. Även denna indikator liknar de övriga för 
odlingslandskapet med flertalet bottenår. Både år 2005-2006 och år 2008-2010 har årliga 
index som är signifikant lägre än startårets värde på 1 (figur 22). Denna tendens till minsk-
ning är inte statistiskt signifikant.  
 

 
Figur 22. Index för biologisk mångfald i Jönköpings län 2002-2014 för indikatorn Småbiotoper inom miljömålet 
Ett rikt odlingslandskap.  Data baseras på sju utvalda fågelarter från Svensk Fågeltaxerings standardrutter. År-
ligt sammanlagt index för urvalet visas med röda punkter och tidsserien med röd linje. De svarta linjerna repre-
senterar konfidensintervallet på 95 % för årliga index. 
 

 
Figur 23. Index för biologisk mångfald för indikatorn Småbiotoper inom miljömålet Ett rikt odlingslandskap, i 
Jönköpings län (mörk kurva) samt i Sverige (ljus). 
 
Vid en jämförelse mellan Jönköpings län och Sverige i helhet verkar utvecklingen generellt 
gå sämre i länet, med undantag för de senaste åren (figur 23). Kurvan för index på riksnivå 
har en negativ riktning med en statistiskt signifikant minskning på 1,5 % per år (p=0,002, 
r2=0.60, linjär regression).  
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6.6 Landskapsfåglarna i länet 
Största delen av Jönköpings län tillhör Smålands landskap samtidigt som Habo och Mullsjö 
kommuner i länets nordvästra del tillhör landskapet Västergötland. Därför har Jönköpings 
län två landskapsfåglar, taltrasten (Småland) och tranan (Västergötland). Eftersom de är 
våra landskapsfåglar är intresset för dessa extra stort och därför har en särskild analys av 
deras utveckling gjorts. Båda arter trivs i skogsmarker; taltrasten häckar gärna i granar och 
bygger bo av bland annat murken ved, medan tranan häckar i fuktigare skogs- och myr-
marker. Boet byggs av starr, grenar och mossa.  

6.6.1 Taltrast 
Taltrasten påträffades på samtliga inventerade rutter i Jönköpings län och utgör den sjunde 
vanligaste häckfågeln i länet med ett genomsnittligt antal på 198 individer per år. Arten har 
ökat svagt i antal i hela landet (0,5 % per år), samtidigt som den antas ha en stabil före-
komst i Jönköpings län då förändringen på -0,1 % per år inte är statistiskt signifikant (figur 
24).  

 
Figur 24. Index för Smålands landskapsfågel, taltrasten. I Jönköpings län (röd linje) är populationen stabil  
medan den är svagt ökande i hela Sverige (svart linje). Siffrorna i rubriken anger genomsnittligt antal individer 
per år, genomsnittlig årlig förändring i % och statistisk nivå för länet respektive landet.  
 

 

Figur 25. Smålands landskapsfågel, taltrasten, är den sjunde vanligaste häck fågeln i länet.   
Foto: Lars Petersson 
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6.6.2 Trana 
Tranan påträffades på 20 av de 21 inventerade rutterna. Enligt analysen är det statistiskt sä-
kerställt att tranan har ökat i antal, både i länet och i Sverige som helhet (figur 26). Siffrorna 
pekar på en något kraftigare ökning i länet (7,3 % per år) jämfört med hela landet (2,9 % 
per år).  
 

 
Figur 26. Index för Västergötlands landskapsfågel, tranan. I Jönköpings län (röd linje) ökar populationen något 
mer än i hela Sverige (svart linje).  Siffrorna i rubriken anger genomsnittligt antal individer per år, genomsnittlig 
årlig förändring i % och statistisk nivå för länet respektive landet.  
 

 
Figur 27. Västergötlands landskapsfågel, tranan, ökar allt mer i antal. Foto: Henrick Blank  
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7 Diskussion 
Inom miljökvalitetsmålet Levande skogar syns den största förändringen för indikatorn 
Gammal skog där indexvärdet för biologisk mångfald ökat med 4 % per år inom länet. En 
anledning till detta kan vara en ökad hänsyn till äldre skogselement inom skogsbruket.  
Även på riksnivå syns en tendens till en positiv trend för samtliga indikatorarter inom 
gammal skog. År 2012 var ett bra år ur fågelsynpunkt då startvärdet i länet inte bara övers-
tegs signifikant inom gammal skog, utan även för indikatorn Häckande fåglar i skogen. Ty-
värr fortsätter inte detta goda resultat då år 2013 utgör en försämring, dels genom minsk-
ningar inom Häckande fåglar i skogen och inom indikatorn för gammal skog och dels ge-
nom de noterade bottenresultaten för både indikatorerna död ved samt lövrik skog. I övrigt 
syns inga större förändringar för den biologiska mångfalden inom någon av indikatorerna. 
Generellt följer utvecklingen i länet den nationella, med liknande årsvariation. Angående 
lövrik skog ligger kurvan för samtliga indikatorarter i Sverige över de övriga kurvorna un-
der hela perioden, vilket tyder på att situationen för arter i andra delar av landet är bättre. 
 
För indikatorerna inom Ett rikt odlingslandskap är situationen inte lika lovande som för 
målen som rör Levande skogar. Samtliga trender är negativa för länsurvalet av arter på 
riksnivå och för de två övriga indikatorerna är trenden negativ även för det totala antalet 
indikatorarter i Sverige som helhet. Förändringarna på länsnivå är inte lika lätta att dra slut-
satser om då inga signifikanta resultat finns över tid. Med undantag för småbiotoper, där si-
tuationen ser något värre ut i länet, verkar utvecklingen inom Jönköpings län följa den i 
landet i stort väldigt väl, även om variationen är större. Detta är inte förvånande då dataun-
derlaget för länet är mindre än det för hela Sverige. En art som sticker ut är sånglärkan, vil-
ken har minskat betydligt kraftigare i länet jämfört med landet i stort. Detta beror sannolikt 
på bristen av variation i jordbruksmiljön, vilken minskar då jordbruk läggs ner i småbyg-
derna samtidigt som de kvarvarande i större utsträckning riktar in sig mot djurhållning och 
vallodling. 
 
Generellt verkar 2007 och 2011 utgöra två år med positiva vändningar i den annars nedåt-
gående trenden för mångfalden på länsnivå inom odlingslandskapet, utan statistisk signifi-
kans. Av de tre länsresultaten verkar situationen vara minst dålig för Häckande fåglar i od-
lingslandskapet där endast två signifikanta bottenresultat noterades. För Arealen ängs- och 
betesmarker samt Småbiotoper ser trenden något värre ut med fyra respektive fem note-
rade bottenår, statistiskt lägre än startårets värde på 1. Åren med sämst indexvärden för 
Jönköpings län är generellt 2005, 2009 och 2010. Det är möjligt att situationen är på väg 
mot en förbättring då den biologiska mångfalden verkar öka något i länet de två senaste 
åren. Det finns inga statistiskt säkerställda resultat för detta, så huruvida det är starten på en 
positiv vändning eller ytterligare en del av den naturliga variationen återstår att se.  
 
Orsakerna till variationen som finns i underlaget utreds inte vidare här, men generellt kopp-
las de ofta till väderförhållandena. Variationer kan också uppstå om man har varierande 
kvalitet på inventerare och varierande antal inventerade rutter. I det material som presente-
ras här finns emellertid ingen anledning att tro att detta är orsaken till den observerade va-
riationen. Det är viktigt att vara medveten om att en fortsatt hög och jämn kvalitet på in-
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venteringarna är en förutsättning för att svensk fågeltaxering, och därmed miljöövervakning 
och miljömålsuppföljning, ska fungera tillfredsställande. 
Ju fler år som inventeras desto tydligare framträder trender ur den variation som nu kan 
observeras. Med längre tidsserier kommer det också att bli lättare att följa upp flera miljö-
mål eftersom det även tagits fram indikatorarter för målen Myllrande våtmarker, Levande 
sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv. På nationell nivå syns ännu inga statist-
iskt säkerställda förändringar för häckande fåglar vare sig inom målen för våtmarker eller 
för sjöar och vattendrag. Däremot finns en statistisk säkerställd tendens till en minskning 
av fåglar som indikator för den biologiska mångfalden inom Ett rikt växt- och djurliv 
(www.miljomal.se). Standardrutterna ger ett för litet datamaterial för att i dagsläget kunna 
utföra en utvärdering på länsnivå. 
 
Standardrutterna är en mycket viktig beståndsdel av miljöövervakning och miljömålsupp-
följning i Sverige och Jönköpings län idag. Troligtvis kommer de sannolikt även att bli ännu 
viktigare framöver. Detta understryks av att Naturvårdsverket har lyft fram standardrutter-
na som ett gemensamt delprogram. Programmet innebär att länsstyrelserna uppmanas att 
inkludera standardrutterna i sina egna miljöövervakningsprogram utöver det nationella mil-
jöövervakningsarbetet. På så sätt samordnas planering, övervakningsmetoder, datalagring 
och utvärdering mellan berörda länsstyrelser och centrala myndigheter. 
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Bilaga 1. Häckfåglar i Jönköpings län 
Nedan listas kända häckande fågelarter från Jönköpings län de senaste cirka 100 åren. För 
varje art redovisas eventuell rödlistning, om de ingår i Fågeldirektivet och Statens vilt, even-
tuell skyddsklass samt medelantal observationer per standardrutt under åren 2002-2014. Ar-
ter med beteckningen (T) kategoriseras här som tillfälliga häckfåglar och (U) som utgångna. 

Art Rödlistad (Hotka-
tegori) 

Fågel-
direktivet 

(FD) 

Statens vilt 
(SV) 

Skydds-
klass 

Medelantal ob-
servationer per 

rutt 

Backsvala NT 0,12 

Bergfink (T) 0 

Berguv VU FD SV 4 

Bivråk NT FD SV 2 0,04 

Biätare (U) 3 

Björktrast 4,73 

Blå kärrhök (U) NT FD SV 3 

Blåkråka (U) RE SV 3 

Blåmes 3,38 

Bläsand 

Bofink 41,62 

Brun kärrhök FD SV 2 0 

Brunand VU 

Brushane (T) FD 

Buskskvätta NT 1,21 

Domherre 1,19 

Drillsnäppa 0,29 

Dubbelbeckasin (U) NT FD 2 

Dubbeltrast 1,3 

Duvhök NT 3 0,06 

Dvärgbeckasin 

Enkelbeckasin 0,54 

Entita 0,94 

Fasan 0,04 

Fiskgjuse FD SV 2 0,07 

Fiskmås 4,11 

Fisktärna FD 0,4 

Flodsångare NT 
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Art Rödlistad (Hotka-
tegori) 

Fågel-
direktivet 

(FD) 

Statens vilt 
(SV) 

Skydds-
klass 

Medelantal ob-
servationer per 

rutt 

Forsärla 0,01 

Gluttsnäppa (T) 0,01 

Gransångare 0,05 

Gravand 0,25 

Grå flugsnappare 1,3 

Grågås 1,58 

Gråhäger 0,1 

Gråsiska (T) 0 

Gråsparv 1,32 

Gråtrut VU 0,56 

Gräsand 0,78 

Gräshoppsångare 0,01 

Grönbena FD 0 

Grönfink 4,14 

Gröngöling NT 0,61 

Grönsiska 6,01 

Grönsångare 2,1 

Gulhämpling VU 

Gulsparv VU 5,88 

Gulärla 0,04 

Gärdsmyg 8,19 

Gök 2,17 

Göktyta 0,18 

Havstrut 0,18 

Havsörn NT FD SV 4 

Hornuggla 0 

Hussvala VU 3,06 

Hämpling 0,3 

Härfågel (U) RE SV 3 

Härmsångare 0,33 

Hökuggla (T) FD SV 2 

Jorduggla (T) FD 3 

Järnsparv 3,04 

Järpe FD 0,06 

Kaja 5,95 
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Art Rödlistad (Hotka-
tegori) 

Fågel-
direktivet 

(FD) 

Statens vilt 
(SV) 

Skydds-
klass 

Medelantal ob-
servationer per 

rutt 

Kanadagås 1,76 

Kattuggla 0,02 

Knipa 0,84 

Knölsvan 0,04 

Koltrast 14,82 

Kornknarr NT FD 

Korp 1,18 

Kricka 0,23 

Kråka 5,05 

Kungsfiskare VU FD SV 3 0 

Kungsfågel VU 9,61 

Kungsörn NT FD SV 4 

Kärrsnäppa, Sydlig (T) CR FD 

Kärrsångare 0,02 

Ladusvala 4,26 

Ljungpipare FD 0,08 

Lärkfalk SV 2 0,05 

Lövsångare 50,72 

Mellanspett (U) RE SV 

Mindre flugsnappare FD 0,02 

Mindre hackspett NT 0,06 

Mindre korsnäbb 3,48 

Mindre strandpipare 0,06 

Morkulla 0,2 

Myrsnäppa (U) 

Nattskärra FD 

Näktergal 

Nötkråka NT 0,06 

Nötskrika 2,19 

Nötväcka 1,45 

Ormvråk 2 0,51 

Orre FD 0,99 

Ortolansparv (U) VU 0,02 

Pilfink 1,15 

Pilgrimsfalk NT FD SV 5 
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Art Rödlistad (Hotka-
tegori) 

Fågel-
direktivet 

(FD) 

Statens vilt 
(SV) 

Skydds-
klass 

Medelantal ob-
servationer per 

rutt 

Pungmes (T) EN 

Pärluggla FD 2 

Rapphöna (T) NT 

Ringduva 13 

Rosenfink VU 0,01 

Råka 0,97 

Röd glada SV 3 0 

Rödbena 0,01 

Rödhake 12,77 

Rödstjärt 0,37 

Rödvingetrast 1,75 

Rördrom NT FD SV 0,03 

Rörhöna 

Rörsångare 0,05 

Silltrut (T) VU 

Skata 2,4 

Skedand 

Skogsduva 0,06 

Skogssnäppa 1,18 

Skrattmås 3,72 

Skäggdopping 0,07 

Skäggmes NT 

Smådopping 

Småfläckig sumphöna VU FD 

Smålom NT FD SV 3 0,12 

Småskrake 0,2 

Småspov 

Snatterand 

Sommargylling (T) VU SV 0 

Sothöna 

Sparvhök 2 0,06 

Sparvuggla FD 2 0,01 

Spillkråka NT FD 1,06 

Stare VU 9,13 

Steglits 0,01 
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Art Rödlistad (Hotka-
tegori) 

Fågel-
direktivet 

(FD) 

Statens vilt 
(SV) 

Skydds-
klass 

Medelantal ob-
servationer per 

rutt 

Stenknäck 0,23 

Stenskvätta 0,38 

Stjärtand VU 

Stjärtmes 0,59 

Storlom FD 0,48 

Storskarv 0,03 

Storskrake 0,1 

Storspov NT 0,43 

Strandskata 0,4 

Strömstare 0 

Större hackspett 2,12 

Större korsnäbb 0,31 

Svart rödstjärt NT 0,01 

Svart stork (U) RE FD SV 4 

Svarthakedopping FD 

Svarthalsad dopping EN SV 

Svarthätta 10,67 

Svartmes 1,95 

Svarttärna (U) FD SV 

Svartvit flugsnappare 3,59 

Svärta (T) NT 

Sånglärka NT 1,25 

Sångsvan FD 0,12 

Sädesärla 2,98 

Sävsparv VU 0,3 

Sävsångare 0,04 

Talgoxe 9,42 

Talltita 1,56 

Taltrast 10,27 

Tamduva 0,42 

Tjäder FD 3 0,2 

Tofsmes 0,84 

Tofsvipa 0,97 

Tornfalk SV 

Tornseglare VU 2,87 
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Art Rödlistad (Hotka-
tegori) 

Fågel-
direktivet 

(FD) 

Statens vilt 
(SV) 

Skydds-
klass 

Medelantal ob-
servationer per 

rutt 

Trana FD 1,91 

Trastsångare (T) NT 

Tretåig hackspett (T) NT FD 

Trädgårdssångare 4,68 

Trädkrypare 1,61 

Trädlärka FD 0,11 

Trädpiplärka 9,98 

Turkduva 

Törnskata FD 0,38 

Törnsångare 1,38 

Vaktel NT 

Varfågel (T) 

Vattenrall 

Vigg 

Vitryggig hackspett (U) CR SV 4 

Årta VU 0 

Ängshök (T) EN FD SV 4 

Ängspiplärka NT 0,73 

Ärtsångare 2,3 
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Bilaga 2. SPA-områden i Jönköpings län 
SPA-områden i Jönköpings län med arter utpekade enligt fågeldirektivets bilaga 1. 
 
Område Yta (ha) Utpekade arter 

Anderstorp, Store mosse 1778 Grönbena, Ljungpipare, Nattskärra 
Orre, Trana, Törnskata 

Bare mosse (västra) 398 Grönbena, Järpe, Ljungpipare, Orre, Smålom, Tjäder, 
Trana 

Barkerydssjön 56 Bivråk, Brun kärrhök, Brushane, Grönbena, Sångsvan, 
Trana 

Dala- och Knekta mosse 1880 Grönbena, Ljungpipare, Orre, Trana 

Draven 436 Brun kärrhök, Fisktärna, Grönbena, Ljungpipare, Rör-
drom, Småfläckig sumphöna, Sångsvan, Trana, Törn-
skata 

Dumme mosse 2938 Brun kärrhök, Brushane, Fisktärna, Grönbena, Järpe, 
Ljungpipare, Nattskärra, Orre, Pärluggla, Smålom, 
Sparvuggla, Spillkråka, Storlom, Sångsvan, Tjäder, Trana, 
Trädlärka, Törnskata 

Erstad kärr 13,5 Brushane, Fisktärna, Grönbena, Ljungpipare, Myrspov, 
Smalnäbbad simsnäppa, Svarthakedopping, Svarttärna, 
Vitkindad gås 

Fegen (östra) 2046 Fiskgjuse, Fisktärna, Smålom, Storlom 

Gagnaryds mosse 252 Grönbena, Ljungpipare, Smålom 

Hyllingen 44 Dubbelbeckasin, Kornknarr, Småfläckig sumphöna, 
Sångsvan, Törnskata 

Komosse 1454 Brushane, Grönbena, Ljungpipare, Orre, Smålom, Spill-
kråka, Tjäder, Trana, Törnskata 

Kroppsjön 90 Brun kärrhök, Brushane, Grönbena, Mindre sångsvan, 
Småfläckig sumphöna, Sångsvan, Trana 

Kråketorpsskogen (norra) 32 Järpe, Pärluggla, Sparvuggla, Spillkråka, Tjäder, Trana 

Lövträdsmarker i Jönkö-
ping-Huskvarna 

631 Bivråk, Mindre flugsnappare, Sparvuggla, Spillkråka, 
Törnskata 

Marieholmsskogen 261 Sparvuggla, Spillkråka, Tjäder 

Morarps- och Mörhulta 
mosse 

569 Grönbena, Ljungpipare, Orre, Smålom, Sångsvan, Trana 

Ramlaklint/Uvaberget 25 Järpe, Pärluggla, Sparvuggla, Spillkråka 

Skillingarydsfältet 1103 Järpe, Nattskärra, Orre, Sparvuggla, Spillkråka, Trädlärka, 
Törnskata 

Store mosse nationalpark 7621 Brun kärrhök, Brushane, Dubbelbeckasin, Grönbena, 
Ljungpipare, Orre, Pärluggla, Småfläckig sumphöna, 
Sparvuggla, Spillkråka, Storlom, Sångsvan. Tjäder, Trana 

Trollamossen 407 Grönbena, Ljungpipare, Orre 
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