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stämda lägen, är systematiskt spridda över landet
och består av en åtta km lång kombinerad punktoch linjetaxering. Även standardrutterna räknas en
gång per vår/sommar. Sedan 2011 räknas förutom
fåglar även större däggdjur. 4) Nattrutterna (2010)
är metodologiskt sett en hybrid mellan punkt- och
standardrutterna. Inom rutor om 25 x 25 km (de
gamla s.k. topografiska kartbladen, motsvarande
fördelningen av standardrutterna) läggs 20 punkt
er ut, vid vilka alla sedda och hörda fåglar av utvalda arter räknas under fem minuter. Dessa punkter
bestäms vid den första inventeringen i en ruta och
därefter ligger dessa punkter fast, även om en ny inventerare tar vid. Varje rutt räknas från skymningen
foto: annika rastén
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Svensk Fågeltaxering (SFT) bevakar på uppdrag av
Naturvårdsverket förändringar i fågelarternas bestånd under häckningstid och vinter. SFT drivs från
Biologiska institutionen, Lunds universitet, till delar i samarbete med Sveriges länsstyrelser och framför allt med hjälp av ovärderliga insatser av drygt
600 ornitologer. Många av dessa är medlemmar av
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige (SOF). På vår hemsida, www.fageltaxering.lu.se,
finns bakgrundsinformation till projektet, metodbeskrivningar, nedladdningsbara protokoll och de
senaste resultaten. Där finns inte minst diagram
över antalstrender och trenderna i siffror, samt den
årsrapport som samtliga våra inventerare får hemskickad till sig.
Grunden i SFT:s verksamhet är att samla in jämförbara data enligt strikt standardiserade metoder,
som utarbetats i förväg för att svara på vissa specifika frågor. Detta är ett kraftfullt sätt att bedriva
miljöövervakning och forskning på, samtidigt som
det ger nya perspektiv och lärdomar både för forskare och allmänhet. Alla svenska ornitologer är välkomna att delta i Svensk Fågeltaxering!
Under 2017 ingick sex delprogram i SFT. Fyra av
dessa har löpt i många år: 1) Vinterpunktrutterna
(tidigare kallad Vinterfågelräkningen, start vintern
1975/76), med fritt valda punktrutter som inventeras antingen en eller fem gånger per vinter. Metodiken är mycket enkel. Vid 20 punkter i terrängen,
valda av inventeraren själv, räknas alla fåglar som
hörs eller ses under fem minuter. 2) Sommarpunktrutterna (1975), med samma räkningsmetod som
på vintern och med ett räkningstillfälle per vår/sommar. 3) Standardrutterna (1996), som har förutbe-

Göktyta Jynx torquilla minskade stadigt under slutet av
1900-talet, men därefter har utvecklingen vänt.

och framåt, vardera en gång i mars, april respektive juni, för att täcka in nattaktiva fåglar. Även vid
nattrutterna räknas alla större däggdjur, både vid
punkterna och längs körvägen. Standardrutterna
och nattrutterna bokas i förväg hos oss.
Under 2017 genomfördes den 42:a vintersäsongen (vintern 2016/2017) och den 43:e sommar
säsongen. Det var 22:a säsongen för standardrutterna och den åttonde säsongen för nattrutterna. De
två nya delprogram som startades 2015, Sjöfågelrutterna och Kustfågelövervakningen, fortsatte med
en tredje säsong.
Sjöfågelrutterna drivs tillsammans med SOF med
syftet att förstärka övervakningen av fåglar i blöta
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Figur 1. Antal och fördelning av inventerade vinterpunktrutter (period 3), sommarpunktrutter, standardrutter, nattrutter och sjöfågelrutter per 25 x 25 km yta vintern 2016/2017 och sommaren 2017. För standardrutterna och nattrutterna finns bara en rutt per ruta och de vita symbolerna visar vilka rutter som gjorts. Varje inventerad kustruta visas
med en ljusblå cirkel.
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miljöer under häckningstid. I denna inventering
räknas våtmarksfåglar i alla typer av blöta miljöer, både i inlandet och längs kusten. Systemet bygger på fritt utlagda räkningsplatser där inventeraren
själv väljer var hen ska räkna. Både punktrutter och
slingor, där alla fåglar av aktuella arter räknas allt
eftersom man förflyttar sig runt slingan, ingår i systemet. I sin enklaste form består inventerandet enbart av räkning från en enda punkt, såsom ett fågeltorn eller liknande. Varje rutt räknas vid ett tillfälle
per år i maj månad. Sjöfågelrutterna ingår så här
långt inte i den formella miljöövervakningen och
har därmed ingen finansiering från Naturvårdsverket eller några andra myndigheter. Sjöfågelrutterna
är också tänkt som en enklare inventering som kan
passa de flesta fågelintresserade, även de som inte
har vana av tidigare inventeringar.
Den nationella Kustfågelövervakningen finansi
eras av Naturvårdsverket och drivs i mycket nära
samarbete med Länsstyrelserna i landets 14 kustlän
och i flera fall också med de regionala ornitologiska
föreningarna. I programmet ingår 200 systematiskt
utplacerade 2 x 2 km stora rutor i skärgårdsmiljö,
vilka huvudsakligen inventeras från båt. Rutorna är
fasta och har fördelats länsvis i direkt proportion till
antalet öar i respektive län. Alla observerade individer av utvalda arter räknas vid ett tillfälle per år under försommaren.
De sammanlagt 625 personer, som räknade fåglar inom de sex delprogrammen, listas under Tack i
slutet av denna rapport.

har tyvärr minskat stadigt de senare åren, men vårt
försök att få fler att inventera period 5 har slagit väl
ut. Hela 99 rutter period 5 är en god siffra på lite
längre sikt. Totalt deltog 225 olika personer. Under
period 3 2016/2017 räknades totalt 143 688 individer av 129 arter. Motsvarande siffror för 2015/2016
var 162 656 individer av 141 arter. Perioderna 1, 2,
4 respektive 5 sågs 43 343, 36 623, 23 943 respektive 57 650 individer. Inga nya arter för Vinterfågelräkningen observerades.
Totalt gjordes 223 sommarpunktrutter av 136
olika personer, en rejäl minskning från året före
(Figur 1). Rapporterna för 2017 omfattade 83 905
fågelindivider av 213 arter. Motsvarande siffror för
foto: mattias ullman

Trendanalysmetoder

Eftersom alla rutter inte räknas alla år måste man
använda avancerad statistik för att beräkna de genomsnittliga förändringarna mellan åren. Vi använder 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 använder 1998 för våra tre långtidssystem och för nattrutterna är startåret 2010). Därefter räknas ett index
ut för varje år i förhållande till basåret (för mer detaljer, se hemsidan). Diagram över trender för alla
de arter som systemen täcker finns på vår hemsida.

Inventeringsåret 2017

Totalt gjordes 575 vinterinventeringar, varav 284
under huvudperioden runt jul och nyår, en minskning med några få protokoll sedan året före (Figur 1). Drygt 60 rutter gjordes alla fem vinterperioderna. Antalet rutter gjorda perioderna 1, 2 samt 4

Större skrikörn Clanga clanga blev ny art under sommarpunktrutterna. Denna individ fotograferades dock
vid Börringe i Sk i oktober 2017.

2016 var 84 746 fågelindivider av 204 arter. Större
skrikörn blev ny art för sommarpunktrutterna under 2017.
Totalt inventerades 542 standardrutter under
2017, vilket är det näst högsta antalet hittills (Figur 1). Sammanlagt deltog 246 olika personer. Tio
rutter har inventerats alla 22 åren, nio rutter 21 år
och nio rutter 20 gånger. De rutter som inventerats
minst antal gånger är inventerade fyra gånger (gäller
fyra rutter). Sveriges 716 standardrutter har inventerats i genomsnitt 11,0 gånger per rutt. På de 542
inventerade standardrutterna sågs 152 422 fåglar av
221 arter längs linjerna och 47 715 av 197 arter
vid punkterna. Sammanlagt sågs 223 arter. Nya ar-
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ter/underarter blev svartnäbbad islom på 29H7H,
svartkråka på 08A7H och vitgumpad buskskvätta på 12G7C. Totalt har nu 264 fågelarter setts på
standardrutterna. På standardrutterna sågs minst
ett däggdjur på 306 av de 542 rutterna (56 %). Totalt sågs 1 789 djur av 17 arter på linjerna. På sju
år har nu sammanlagt 23 däggdjursarter setts, av
vilka de vanligaste är rådjur, fälthare, dovhjort och
älg. Under 2017 registrerades både björn och fjällräv, med en individ vardera.
Summa 148 nattrutter inventerades av 126 olika
personer, vilket är strax under fjolårets rekordnivå
(Figur 1). Totalt 116 rutter (79 %) inventerades vid
alla tre tillfällen (mars, april, juni) och 133 rutter

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

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

(90 %) inventerades vid minst två tillfällen. Totalt
sett genomfördes 396 inventeringar, varav 137 rutter under period 1 (mars), 132 rutter under period 2 (april) och 127 rutter under period 3 (juni).
På de 148 rutterna (alla 396 inventeringar) registrerades 11 807 fågelindivider av 44 arter och 7 129
däggdjurindivider av 22 arter. Bland mer spektakulära däggdjur under året på nattrutterna 2017 bör
nämnas lodjur (5 individer), varg (2) och björn (4,
en hona med tre ungar). Mufflon blev ny art på
nattrutterna. Frilevande populationer av detta får
finns på några håll i landet. De aktuella djuren sågs
i Mälardalen.
Under året inventerades 329 Sjöfågelrutter av
12

föreningarna ska kunna vara engagerade i och som
även skulle kunna fungera som föreningsaktiviteter och en introduktion till ett bredare fågelinventerande. Önskemålen från tidigare år om fler inventeringar av sjöar och kuststräckor kvarstår. Räkning
från så många som möjligt av landets fågeltorn, som
ju nästan alltid ligger invid blöta miljöer, är ett annat önskemål inför kommande år. Detta är ett delprogram där de allra flesta fågelintresserade skulle
kunna vara med och göra en insats inom fågelövervakningen. Totalt inräknades 64 646 individer av
99 arter på Sjöfågelrutterna 2017.
Inom Kustfågelövervakningen inventerades 197
av de 200 fasta rutorna (Figur 1). Inventeringsar-
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betet utfördes av 53 inventerare och ett antal båtförare, som totalt noterade 94 638 fåglar av 72 arter.
Vintern 2016/2017 (december–februari) blev den
fjärde milda vintern i rad (den följande översiktliga
väderinformationen är hämtad från SMHI:s hem
sida). Medeltemperaturen var över det normala i
hela landet och temperaturöverskottet ökade successivt längre norrut i landet. Så gott som alla väderstationer hade sina lägsta temperaturer avlästa
5–6 januari. I de delar av Sverige där majoriteten
vinterrutter görs var det nederbördsfattigt och inte
någon gång var hela Sverige snötäckt.

en på många platser i fjällen och det snöade och
var kallt även i Götaland. Segerstad på Öland hade
5 cm snö på morgonen 9 maj och Visby flygplats
hade –7,8°C 11 maj! Under de sista dagarna av maj
kom högsommarvärme in över landet. Sammanlagt var maj trots allt något varmare än normalt i
södra halvan av landet, men kallare än normalt i
norr. Sommaren blev svalare än 2016 och ganska lik
2015. Juni var relativt regnig i stora delar av landet,
förutom norra Norrland som fick den torraste juni
sedan 2009. Junitemperaturerna var tämligen normala eller strax under i stora delar av landet.
För de 151 arter/underarter för vilka index beräknats för sommarpunktrutterna var det 99 (66 %)

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

. . . medan talltitan Poecile montanus noterades för ett
ovanligt lågt index samma vinter.

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

som ökade sitt index och 52 (34 %) som minskade
sitt index från 2016 till 2017. För standardrutternas
200 arter/underarter ökade 110 (55 %) och minskade 90 (45 %) från året före (årsindex finns i en
Excel-fil på hemsidan).
Sett i ett tioårsperspektiv och över båda sommar
programmen (punkt- och standardrutter) hade
havsörn, dvärgmås, nötkråka, dubbeltrast, rödstjärt,
sydlig och nordlig gransångare, sydlig gulärla, steg
lits, hämpling, sydlig gråsiska och domherre ett
ovanligt bra år. Ett jämförelsevis dåligt år hade där
emot storlom, gravand, knölsvan, tofsvipa, storspov, drillsnäppa, havstrut, gök, sånglärka, hussvala, talltita, rödvingetrast, näktergal, rörsångare,

Fågel- och däggdjursåret 2017

foto: hannu kiuttu

foto: mikael arinder/skånska bilder
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kärrsångare, sädesärla, stare, grönfink, gulsparv och
ortolansparv.
Vad gäller nattrutterna så var 2017 ett dåligt
uggleår i de sydliga och nordliga delarna av landet,
men betydligt bättre däremellan. Särskilt i delar av
västra Svealand och södra Norrland bjöds på goda
antal med ropande ugglor tidigt på säsongen och till
viss del även på god häckningsframgång under sommaren. Bland andra nattaktiva arter så hade vattenrall, nattskärra, näktergal, gräshoppsångare och
busksångare ett bra år, medan rörhöna, småfläckig
sumphöna, kornknarr, enkelbeckasin, rörsångare
och sävsångare hade ett förhållandevis svagt år. Totalt sett var index för 20 fågelarter (48 %) högre än

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

Nattskärran Caprimulgus europaeus (t.v.) hade ett gott år i hela det svenska utbredningsområdet 2017.
Hornugglan Asio otus och andra ugglor var förhållandevis talrika i västra Svealand och södra Norrland.

för 2016, för 21 arter (50 %) lägre, och för en art,
hornuggla, var index oförändrat.
Även om det enbart handlar om korttidstrender,
åtta år med nattrutterna och sju år med standard
Figur 2 (motstående sida). Trender hos några utvalda
däggdjursarter baserat på data från nattrutterna (2010–
2017, brun linje) och standardrutterna (2011–2017, svart
linje). Inom parentes efter artnamnen visas medelantalet observerade individer per år, den årliga förändringstakten i %, samt trendens statistiska säkerhet, där NS
(”not significant”) betyder att ingen säker förändring har
skett, medan stjärnor *, ** eller *** visar att förändringen
är statistiskt säkerställd, motsvarande p<0,05, p<0,01,
p<0,001. Ju fler stjärnor desto säkrare är förändringen.
Uppgifterna för nattrutterna står till vänster, de för standardrutterna står till höger.

2010-talet misstänker vi att detta delvis förklaras
av generellt milda vintrar med god vinteröverlevnad som följd. Sannolikt kan relativt låga antal med
rödräv under perioden också förklara framgången
för några av arterna.
För de båda nyare delprogrammen i skärgården
och i blöta miljöer i stort har vi nu kört fram korttidstrender. Några exempel visas i Figur 3 (se nästa
sida). Med endast tre år i bagaget lägger vi givetvis ingen större vikt vid själva trenderna som sådana. Poängen är istället att visa på de goda inräknade antalen av några intressanta arter, samt på hur
variationen mellan år har sett ut så här långt. Båda
dessa ger gott stöd för att de här delprogrammen,
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Figur 3. Trendkurvor för utvalda arter baserade på data från Sjöfågelrutterna (blå kurvor) och Kustfågelövervakningen (röda kurvor) för åren
2015–2017.
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vid fortsatt lika bra eller ännu bättre täckning, kommer fungera utmärkt för att följa utvecklingen hos
flertalet arter under häckningstid i skärgården och i
blöta miljöer i övrigt.

Trender under de senaste tio åren

Sedan några år beräknar vi även trender baserat på
standardrutterna för de senaste tio åren, nu alltså 2008–2017. Detta som ett mått på hur det går
”nu”. Vi ser dessa korttidstrender som ett viktigt
komplement till våra långtidstrender.
Vi har beräknat 10-årstrender för 204 arter/underarter (underarterna är: ”sydliga” och ”nordliga”
gulärlor, lövsångare, gransångare respektive gråsiskor). Vad gäller korsnäbbarna har vi bara inkluderat korsnäbb total (alltså summan av alla mindre,
större och obestämda korsnäbbar). Att det räknades många fåglar i Sverige 2017 avspeglas tydligt i
det övergripande mönstret. För 49 arter (24 %) är
trenden signifikant positiv, dvs. arten ökar ”säkert”
i antal. Trenden är positiv för ytterligare 52 arter
(26 %), men inte statistiskt säkerställd. För 60 arter
(29 %) är trenden negativ, men inte statistiskt säkerställd. Trenden är signifikant negativ för 43 arter (21 %), vilket betyder att de med största sannolikhet minskat i antal. Pendeln har därmed svängt
mot de senaste åren genom att det är fler arter som
säkert ökar (24 %) än vad som säkert minskar
(21 %). Den genomsnittliga trenden för alla 204
arter/underarter är en ökning med 0,22 % per år.
Detta är en klar förbättring mot värdet för 2007–
2016 (medeltrend 0,36 % per år).
Totalt 52 arter/underarter har trender med den
största statistiska säkerheten (p<0,001, ***). Den-

24%

Trender i olika delar av landet

ÖKNING

Ökning
Minskning
MINSKNING

29%
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Småspov Numenius phaeopus har haft en tydligt minskande trend de senaste tio åren.

Trender det senaste decenniet

21%

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

26%

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

I Fågelåret 2013 (SOF 2014) och i årsrapporten
för 2014 redovisade vi hur det gått för fåglarna i
olika delar av landet sedan 2000-talets början. Det
övergripande mönstret då var att det gått bättre för
fåglarna i södra och östra Sverige än vad det gjort i
norra och västra delarna av landet. Efter 2017 års
inventeringar har vi upprepat denna övning för att
se om något förändrats under de senaste åren. Här
har vi delat Sverige i en nordlig och en sydlig del,
med gränsen dragen längs 60°N, som på ett ungefär
sammanfaller med den biologiska Norrlandsgränsen. Vi gör också en separat analys av trenderna för
de 104 standardrutter som ligger i fjällkedjan. Vi
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har även använt oss av sex storregioner som består
av sammanslagningar av län (se Figur 6 nästa uppslag). Vidare använder vi oss av data från standardrutterna, men här med 2002 som startår, eftersom
detta är det år då vi gör bedömningen att täckningen och spridningen av inventerade rutter är tillräckligt god för en regional uppdelning. Därmed handlar det här om trender för de senaste 16 åren. Vi har
åter delat upp arterna i fyra grupper: de med statistiskt säkerställda förändringar (ökningar/minskningar) och de med positiv eller negativ riktning på
trenden utan att dessa är statistiskt säkerställda.
Bara för att vi lägger till tre års data så kan vi inte
förvänta oss några stora skillnader mot tidigare analyser, men för en del arter sker snabba förändringar. Detta framgår inte minst av trenderna under de
senaste tio åren, där mönstren förändrats ganska
snabbt allteftersom tioårsfönstret flyttas framåt.
Den samlade utvecklingen för fåglar under häckningstid i olika delar av Sverige visas i Figur 5 och

6. I hela Sverige är andelen arter som med säkerhet
ökat respektive minskat i antal sedan 2002 nu lika
stora (~29 % vardera). En något större andel arter
har en negativ (23 %) trendriktning än en positiv
sådan (19 %), trender som alltså inte är statistiskt
säkerställda.
Jämför vi norra och södra Sverige går det fort
farande betydligt bättre för fåglarna i söder. Sett enbart till arter med säkra förändringar har mönstret
förstärkts något av de senaste årens data. Ser vi på arter utan säkra förändringar är det även här en högre
andel med negativ trendriktning i norr än i söder.
Allra sämst har det i norra Sverige gått för orto
lansparv, storskarv, hussvala, grönfink, lappmes,
skrattmås, tornseglare, dalripa, bläsand och gulsparv. De som det gått allra bäst för är tofsmes, rödbena, ringtrast, tornfalk, gärdsmyg, härmsångare,
större strandpipare, skogssnäppa, nordlig gransångare och smålom.
I södra Sverige är det sydlig gransångare, steglits,

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

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

Figur 6. Fördelningen av antalsförändringar hos vanliga svenska häckfåglar perioden 2002–2017 i sex olika regioner
av Sverige. Information om hur diagrammen skall tolkas finns i Figur 5.
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sådan (24 %). Kraftigast ökningar i fjällen under
de här åren har noterats hos bofink, sångsvan, större strandpipare, ringtrast, rödbena, talgoxe, dubbeltrast, skogssnäppa, domherre och småskrake. Minskat allra mest i fjällområdet 2002–2017 har knipa,
gräsand, buskskvätta, orre, ringduva, dalripa, lappsparv, björktrast, kricka och gök. I båda grupperna finns både ”klassiska fjällarter” och ”sydliga arter
med huvudförekomst utanför fjällen”.
Resultaten gör det tydligt, precis som vi skrivit
tidigare, att det genomgående negativa mönstret i
norr i första hand inte beror på att det skulle gå särskilt dåligt för fjällens fåglar. Det är istället i norra
Sverige nedanför fjällkedjan som det gått som all-

i Södra Götaland haft en positiv trendriktning under perioden 2002–2017.
Arterna som det gått allra bäst för i Södra Götaland 2002–2017 är sydlig gulärla, sydlig gransångare, silltrut, rödstjärt, steglits, trana, storskarv, stenknäck, nötväcka och mindre korsnäbb.
I Östra Götaland är fördelningen av ökande och
minskande arter i det närmaste identisk med hur
det såg ut för tre år sedan. Knappt 30 % av arterna
uppvisar säkra ökningar och drygt 20 % uppvisar
säkra minskningar 2002–2017. Precis som tidigare
är fördelningen mellan positiva och negativa trend
riktningar oavsett statistisk säkerhet nära 60/40 i
denna region.

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

Ringtrasten Turdus torquatus har ökat tydligt under senare tid i den svenska fjällvärlden.

ra sämst. Detta stöds också av uppräkningen ovan
över de allra mest minskande arterna i norr. Huvuddelen av dessa är inga ”klassiska fjällarter”.
I denna mer detaljerade uppdelning av landet (se
Figur 6) ses ytterligare detaljer. Precis som tidigare
har det gått generellt bra i sydöstra Sverige och mindre bra i väster och i norr. De små förändringarna
som kan ses jämfört med hur det såg ut för några år
sedan går åt olika håll i olika regioner.
Allra längst i söder, i Södra Götaland, har andelen säkert ökande arter blivit ännu lite större och
är nu 45 % av alla arter. Samtidigt är andelen säkert minskande arter oförändrat låg med bara 9 %.
Sammantaget har nästan tre fjärdedelar av alla arter

I Östra Svealand är det fortfarande en viss övervikt för positiva trendriktningar, men mönstret har
jämnats ut något genom att det nu är fler arter som
säkert minskat i antal och färre arter med en positiv
trendriktning utan att ha en säker ökning.
Det är fortfarande fler minskande än ökande arter
i västra Götaland och västra Svealand, Södra Norrland och Norra Norrland. Allra sämst har det fortsatt gått för fåglarna i västra Götaland och Svealand
(Västra Götalands och Värmlands län), även om det
är fler arter som säkert ökat i antal där sedan 2002 än
vid förra genomgången. Fortfarande har dock hela
37 % av arterna minskat signifikant i antal 2002–
2017. De arter som minskat kraftigast är storspov,

foto: niclas ahlberg
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ljungpipare, rödvingetrast, stare, tofsvipa, skogsduva, grönfink, fasan, ärtsångare och gulsparv, de flesta arter som är knutna till jordbruksmark. I Södra
Norrland är bilden mer negativ än tidigare. Det är
idag ännu fler arter som säkert minskat i antal och
ännu färre arter som säkert ökat i antal under perioden. Storskarv, hussvala, tornseglare, gråsparv, skrattmås, grönfink, dalripa, gulsparv, törnskata och nordlig gulärla har minskat mest under perioden. En mer
varierad grupp än motsvarande från Västra Göta- och
Svealand, men även här är det många arter som före
kommer i anslutning till mänskliga boningar och
jordbruksmark.
Allra längst i norr i Norra Norrland kan vi se en
foto: mikael arinder/skånska bilder

Det går inte bra för gulsparven Emberiza citrinella och
flera andra typiska jordbruksfåglar i Sverige.

förbättring på så vis att andelen säkert minskande
arter är något lägre än tidigare. Samtidigt uppvisar
fler arter nu en positiv trendriktning utan att denna
är statistiskt säkerställd.
Vi vet fortfarande inte varför det är så stora skillnader mellan de olika delarna av Sverige. Fördjupade fältstudier på artnivå och mer detaljerade analyser av redan befintliga data skulle behövas för att
bättre kunna förstå de storskaliga mönster vi ser.

Tack

Ett stort och varmt tack till landets alla inventerare utan vars fantastiska insatser denna fågel
övervakning vore omöjlig. Följande 625 personer
inventerade och rapporterade vintern 2016/2017
eller våren och sommaren 2017 (vi ber om ursäkt
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Bengt Börjesson, Hans Börjesson, Curt Carlqvist, Göran Carlsson, Kjell
Carlsson, Sven-Evert Carlsson, Tomas Carlsson, Ulf T Carlsson, Tommy
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Jern, Anders Johansson, Anton Johansson, Björn Johansson, Christer Johansson, Christer Johansson, Gunnar Johansson, Hans-Olof Johansson,
Inger Johansson, Kjell Johansson, Kjell Johansson, Lars Johansson, Lars
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Ett stort tack också till Per Andell, Johan Bäckman, Cecilia Hjort, Annika Lindström, och Martin Stjernman för hjälp med datahantering. Även
ett stort tack till landets samtliga 21 länsstyrelser som alla, på olika sätt, varit inblandade i och
stöder SFT:s inventeringar. Alla län använder idag
standard
rutterna för regional övervakning och i
många fall stöder dessa även standardruttsinventering ekonomiskt i de egna länen. Detta stöd är
ovärderligt och utan detta skulle sannolikt betydligt färre rutter inventeras per år. Länsstyrelserna i
Uppsala, Västmanlands, Värmlands och Dalarnas
län ger även ekonomiskt stöd till i nattfågeltaxering
i länen, något vi också är mycket tacksamma för.
I princip samtliga kustlän är engagerade i den nystartade kustfågelövervakningen vilket också är ett
ovärderligt samarbete. Tack också till Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige och de regionala ornitologiska föreningarna för gott samarbete kring Sjöfågelrutterna. Sist, men inte minst, ett
stort tack till Naturvårdsverket som står för den huvudsakliga finansieringen av Svensk Fågeltaxering
och våra kontaktpersoner där Ola Inghe och David
Schönberg-Alm.
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Ung gök Cuculus canorus.
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