
En standardrutt  
… ingår i ett systematiskt nätverk över hela Sverige, som administreras av Lunds Universitet och ingår i den svenska mil-
jöövervakningen som genomförs på uppdrag av Naturvårdsverket och alla landets Länsstyrelser. Genom standardrutter-
na följs hur antalet häckande fåglar i Sverige (och Dalarna) varierar över tid för att få svar på frågor som: Blir de färre 
eller fler? Vilka arter minskar eller ökar i antal?  

En rutt är 8 km lång och innebär att man långsamt ska gå 8 km och notera alla fåglar man ser och hör. Rutten ligger 
längs ytterkanterna på en kvadrat med 2 km sida och inventeraren ska försöka hålla linjen så noga som terrängen tillå-
ter. I Dalarna inventeras ca 27 standardrutter varje år. 

23 a rs inventering 
Jag har inventerat min rutt årligen sedan 1998, vilket var start-
året för standardrutterna efter två testår. Eftersom rutterna är 
utlagda efter ”Rikets nät” så kan linjerna som ska följas hamna 
lite hur som helst i terrängen. Jag har haft tur. Startpunkten 
ligger vid bilväg en kvarts resa hemifrån. Eftersom starten på 
inventeringen ska ske klockan 4 på morgonen, så är det skönt 
med den närheten. Inventeringen ska i våra trakter ske runt 1 
juni, så att alla normala arter har anlänt. Det är ju inte bara 
den första trädgårdssångaren, grå flugsnapparen osv, som ska 
ha kommit utan helst ska alla reviren vara besatta.  

Samtidigt vill man ju att de tidiga vårfåglarna fortfarande ska 
sjunga. 

Chockartad upplevelse 
Min startpunkt ligger i skogsbrynet i utkanten av en by. Det är 
ju bland de art- och individtätaste biotoper vi har i Dalarna. 
Det är därför en lätt chockartad upplevelse att kliva ur bilen 
just när fåglarna stimulerade av soluppgången sjunger så 
mycket de förmår. Hur ska jag kunna reda ut vilka arter det är 
som försöker överrösta varandra och dessutom veta hur 
många hannar det är av varje art?  

De sitter som tur är ganska still, så efter en stund tror jag att 
jag har koll på vad jag hör. Det är intressant att jämföra få-
gelsången när jag sex timmar senare återvänder till bilen efter 
att ha fullbordat rundan. Då är det främst de i maj anlända 
arterna, som fortfarande sjunger. Trastar, rödhakar, bofinkar 
osv har nu fullt jobb med att mata boungar. 

Ibland kan det vara tyst 
Från startpunkten går jag två km söderut i skogsmark. Den 
första kilometern gäller kompass för att hålla riktningen. Här 
har det varit härlig barrskog att gå i, men skillnaden i fågeltät-
het mot byns utkanter är stor. Här sjunger endast någon bo-
fink eller taltrast och ibland kan det vara helt tyst! De senaste 
åren har mycket av skogen avverkats och på hyggena sjunger 
istället gärdsmygar och trädpiplärkor. Nästa kilometer är an-
norlunda. Här kan jag följa en gammal vinterväg över det som 
för 23 år sedan mest var hyggen med bland annat buskskvättor 
och törnskator. Nu är tallungskogen hög och fågelfattig med 
endast någon enstaka lövsångare. 

 

 

Pelle uppe på Björkaberget efter 4 km 
och 200 höjdmeter, dags för fika. 23 a r med standardrutt  
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Ro dstja rten ha lsar va lkommen 
Efter två km är det rakt västerut som gäller. Även här är det en 
blandning av fin gammelskog, nya hyggen och ungskogar. På 
23 år hinner mycket hända. Det är ju 1/3 trädgeneration i det 
moderna skogsbruket! Efter tredje kilometern är det dags för 
ruttens stora fysiska prestation. Morgonens startpunkt ligger 
på 180 meter över havet och nu ska jag upp på toppen av Björ-
kaberget, som är 400 möh. Det är som att knalla uppför back-
en i Romme Alpin. Det mesta av den höjdskillnaden är på den 
fjärde kilometern. Här i den branta östsluttningen har det legat 
snö kvar några gånger. Väl uppe på toppen brukar en rödstjärt 
hälsa välkommen. Tydligen ett bra revir eftersom individerna 
lär ha bytts ut. Är det barn och barnbarn? 

Lycklig 
fa gelska dare med standardrutt 
Nu är det dags att börja återvända norrut, men först är det 
dags för belöningen för bergsbestigningen. Fikapaus!  

Utsikten mot norr är underbar. Långt där nere går Västerdals-
vägen med pyttesmå bilar, där många vid 6.30 en vardagsmor-
gon är på väg till arbetsplatser i Borlänge. Att i stället få sitta på 
en stubbe i morgonsolen med kaffet gör att jag är lycklig att jag 
är fågelskådare och har min standardrutt. Under fikapausen 
när jag är still och tyst har jag sett både rådjur med kid och älg 
med kalv passera nedanför mig och flera gånger sett rovfåglar 
bland annat spelflygande bivråk. 

Skogsduva och 
go ktyta ger gla djekick 
Nu bär det iväg utför Björkaberget. Här har jag tur. Det går en 
vandringsled utför berget, som jag kan följa. Nu blir det gott 
om fåglar igen eftersom det är gamla hyggen med stort inslag 
av björk. Det är framförallt lövsångare och trädgårdssångare. 
Det är så tätt med lövsångare att jag har svårt att avgöra hur 
många olika hannar det är som sjunger. I några sparade aspar 
har jag hittat både skogsduva och göktyta. Sådana udda arter 
ger en glädjekick. Att följa linjen är inte alltid lätt. Efter en kilo-
meter måste jag lämna vandringsleden för att korsa ett hygge 
som är igenvuxet med främst björksly så tätt att det är en 
brottningsmatch att ta sig fram. Trösten är alla lövsångare som 
sjunger trots min påtagliga närvaro. 

Udda biotop fo r gro nsa ngare 
Efter två kilometer är jag nere vid Västerdalälven och de två 
sista kilometrarna österut. Här hamnar jag jordbrukslandskap 
och bymiljö. Det innebär helt nya fågelarter. Istället för skogs-
fåglar tillkommer nu arter knutna till älven, lövskogen och 
bymiljöerna. I ett övergivet större grustag fanns i början av 
perioden stenskvätta, mindre strandpipare och backsvala. De 
är nu alla försvunna. I år fanns istället tre gransångare i skogen 
runt grustaget. Den arten har jag bara haft någon enstaka gång 
tidigare under 23 år. Ruttens enda grönsångare under alla år 
har sjungit från en tallplantering. En udda biotop för grön-
sångre. I år var tallskogen gallrad , men grönsångaren hade 
bara flyttat över vägen till en mer normal grönsångarbiotop. 

Undrar hur många olika individer jag 
hört här under åren och är de alla 
släkt? 

Pelle på väg in i ett av hyggena, igenväxt med 
björksly, som han måste ta mig igenom.  
Här är det tätt med lövsångarrevir. 

Startpunkten i skogsbrynet 



En summering 
… av mina 23 år där jag gått den här rundan vid ungefär 
samma tid och väder visar att art- och individantalet är relativt 
stabilt om biotopen är oförändrad.  

En minskning av antalet arter som jag hittat har dock skett 
från 45-50 arter de första tio åren till mellan 35- 40 arter den 
andra halvan av perioden. Arter som minskat eller försvunnit 
förutom ovan nämnda är enkelbeckasin, tornseglare, spill-
kråka, järnsparv, buskskvätta, ärtsångare, grå flugsnappare 
och björktrast.  

 

Några arter som har ökat på min rutt är tal-, kol- och dubbel-
trast, gärdsmyg och svarthätta.  

En minskning av antalet noterade arter kan ju bero på en all-
män minskning, en förändring till det sämre av biotoperna på 
min rutt eller kan det bero på att en 75-åring helt enkelt inte 
hör och ser fåglarna lika bra som en 52-åring?  

Även om jag tycker att den här morgonen tillhör en av fågel-
årets höjdpunkter, så är det kanske dags för yngre krafter att 
ta vid. 

Pelle Florell 

Tallskogen, där det sjunger en grönsångare varje år, trots att arten normalt föredrar lövskog. 

Samtliga bilder: Karin Florell. 
Observera att de inte är tagna i samband med inventeringen! 


